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SUNUŞ 

Soykırım, hukuki bir tabirdir ve unsurları vardır. Bir ulusa bu kadar ağır 
bir yakıştırmada bulunabilmek için, iddia sahiplerinin elinde gerçekliği 
ispatlanmış çok sağlam ve tarafsız delillerin bulunması gerekir. 

Birinci Dünya Savaşı koşullarında Türkler ile Ermeniler arasında yaşanan 
karşılıklı trajik olaylar, tarihçilerin incelemelerinden uzak ve tamamen bilim 
dışı ön yargı ve siyasi hesaplarla ele alınmaktadır. 

Tarihin hiçbir döneminde Türk milleti, kendi içinde yaşayan Ermeni 
vatandaşlara soykırım yaşatmamıştır . 

16 ülkenin parlamentosu, Türkiye'yi soykırım yapmakla itham eden bir 
kararı kabul etmişlerdir. Bu karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
tarafından büyük bir tepki ve infialle karşılanmıştır, T B M M Başkanı olarak, 
bu 16 ülkenin Parlamento Başkanlarına ayrı ayrı kınama mektubu gönderdim. 
Bu ülkeler; İsviçre, Polonya, Slovakya, Lübnan, Kanada, Arjantin, Almanya, 
Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Yunanistan, Uruguay, İsveç, Rusya Federas
yonu ve Venezuela 'dır . 

Bir ülkenin parlamentosunun, başka bir ülkenin tarihi ile ilgili olarak 
delilsiz iddialara ve iftiralara dayanan herhangi bir karar alması, bilim ve akıl 
dışıdır. Dünya tarihinde şimdiye kadar böyle bir örneğe rastlanmamıştır. Asıl 
görevleri, ülkeler ve halklar arasındaki dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesini 
sağlayacak bir ortam yaratılması için gayret göstermek olması gereken 
parlamentoların, bilimsel bulgulara dayanmayan kararlar almaları, onlara, bu 
büyük tarihi hatanın vebalini üstlenmekten başka bir sonuç getirmeyecektir. 

Uzun tarihi boyunca Türkiye, daima yapıcı, uzlaşmacı ve herkese dost bir 
ülke olmuştur. Gerek tarihin eski dönemlerine ait yazılı kayıtlar; gerekse yakın 
tarihe ilişkin Birleşmiş Milletler, N A T O gibi global örgütlerin kayıtları, 
Türkiye 'nin bu örnek tutumunun delilleriyle doludur. 

Türkiye, bölgesinde istikrar unsuru, iki kıta arasında değişmez bir bağ ve 
dünya üzerinde de üstün bir insanlık temsilcisidir. Son doksan yıl boyunca, yer 
aldığı önemli jeopoli t ik konuma rağmen, hiçbir savaşa karışmamış ve taraf 
o lmamış ender ülkeler arasındadır. 

Uluslararası ilişkilerde Türkiye 'nin en önemli hedefi, Gazi Mustafa 
Kemal A T A T Ü R K ' ü n belirlediği "Yurtta sulh, cihanda sulh" düsturudur. 84 
yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca bu düsturdan asla vazgeçmeyen ülkemiz, 
halkımızın değişmez kararlılığı ile her zaman "global barış"ın en önde gelen 
destekçisi olacaktır. 



IV SUNUŞ 

Ülkemiz aleyhine alınan haksız ve gerçek dışı hiçbir karar bizi bu yoldan 
çevirmeye yetmeyecektir . Bu tutumumuz, şimdiye kadar her türlü hakkaniyet 
ölçüsünden uzakta kalan ve gerçek dışı bilgilere dayalı siyasi menfaatleri 
insanlığın genel menfaatlerinin üzerinde tutmayı alışkanlık haline getirmiş bazı 
ülkelere, ileride, umarız ki örnek olacaktır. 

Türk halkının en üst seviyede temsil makamı olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından yayınlanmış olan bu kitap, bilim adamlarının araştırmalarına 
ve bilimsel kanıtlara dayanarak, tarihin bu dönemini gerçek yönüyle ele alan 
bilimsel çalışmaları okurların ve araştırmacıların hizmetine sunmayı 
amaçlamaktadır . Yakın tarihte bu yayının İngilizce baskısı da bütün dünyadaki 
araştırmacıların hizmetine sunulacaktır. 

Uluslararası uzlaşmazlıkların çözümü yine uluslararası kuruluşlara; 
yasama konuları parlamentolara ve tarih de, tarihçilere aittir. 

Değerli bilim adamı Prof. Dr. Hikmet Ö Z D E M İ R ' i n editörlüğünü yaptığı 
1915 olaylarının iç yüzünü her yönüyle ortaya koyan bilimsel makalelerden 
oluşan "Türk-Ermeni İhtilafı/Makaleler" kitabı ile yine Prof. Dr. Hikmet 
Ö Z D E M İ R ile Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yusuf SARINAY' ın 
birlikte yayına hazırladıkları, önemli bir bölümü ilk defa yayınlanacak olan 
Osmanlı arşiv belgelerinin sunulduğu "Türk-Ermeni İhtilafı/Belgeler" adlı 
kitapların bütün dünyada hak ettiği ilgiyi görmesi dileğiyle sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 



ÖNSÖZ 

Onsekizinci yüzyıl Avrupasında Voltaire, Rousseau 'nun kitabı 
İsviçre 'de yakıldığında; daha önce "Diyojen ' in kudurmuş köpeği" diye andığı 
meslektaşının durumu karşısında, "söylediğiniz hiçbir fikri tutmuyorum, ama 
söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunurum," diye konuşmuş ve farklı 
düşünceye özgürlük yorumuyla öncü bir tutum sergilemiştir. Voltaire ' in, 
"dinde olduğu gibi siyasette de hoşgörü zorunludur," 2 şeklinde ifade ettiği bu 
tutumu düşünce özgürlüğü savaşçıları arasında haklı bir ün kazanmış olmalı ki; 
Will ve Ariel Durant ' ın 11 ciltlik anıt eserinin 9. kitabı The Age of Voltaire 
(Voltaire Çağı) adıyla yayınlanmıştır . 3 

Voltaire 'den ikiyüz yıl sonra, yirmibirinci yüzyıl Avrupasında ve 
dünyanın başka kıtalarında kimi parlamentoların saygıdeğer üyeleri; Türkler ve 
Ermeniler arasında, geçen yüzyılın başından beri süren tarihî ihtilafla ilgili tek 
yanlı hükümler oluşturmuş; karşı görüşü dinlemenin etik açıdan gerekliliğini 
göz ardı etmiştir. Kimi devletlerde 1915'teki savaş trajedisinin konuşulması bile 
yasaklanmıştır . Tarihi dogmalaştıran bu tuhaf uygulamalar, dünya uygarlığının 
vazgeçilmezi "aydınlanma" yolundan sapmak ve bilimsel sorgulama hakkından 
vazgeçmek değilse nedir? 

Daha önce vurgulandığı gibi, "tarihçiler ( . . . ) sadece olanı değil, 
[olayların] nasıl ve neden olduklarını ( . . . ) ortaya koymak isterler; tarihçiler 
bunu kendilerine görev olarak" bilirler. 4 Bu saygın görevin ve etik hakkın 
uluslar arası kullanımında -öteki meslektaşları kadar- Türk tarihçilerinin de 
kısıtlanmaması gerekir. Aydınlanma Çağının inkâr edilemez mirası budur. 

1915 İhtilafının çözümünde kuşkusuz bu kadarı yetmez; fakat barışa 
giden meşakkatli sürece doğru mütevazı bir ilk adım için fazlasına gerek yoktur. 

Ankara, 2007 

Prof. Dr. Hikmet Ö Z D E M İ R 

1 Voltaire, Seçmeler, (Haz. Salahaddin Küçük), (İstanbul, Milliyet Y., 1975), s. 172. 
2 Crane Brinton vd., 1453'ten Bugüne Dünya Tarihi ve Çağdaş Uygarlık 2, (Çev. Mete Tuncay) , 

(İstanbul, Cem Y., 1982), s. 219. 
J Will and Ariel Durant, The Age of Voltaire, (New York, Simon and Schuster, 1965), 898 s. 
A Keith Jenkins, Tarihi Yeniden Düşünmek, (Çev. Bahadır Sina Şener), (Ankara, Dost K., 1997), s. 45. 
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Sabahattin ÖZEL* 

Türkler, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde birçok gayrimüslim topluluğu 
yüzyıllarca yönettiler. Kuşkusuz bir milletin mükemmel bir yönetim yeteneğine 
sahip olmadan bunu başarabilmesi olası değildir. Böyle bir başarıya ne 
Ermenilerin, ne de diğer gayrimüslim toplumların tarihlerinde rastlanmaktadır. 
Diğer taraftan Türkler ve onların yönetimindeki unsurlar bu süre içerisinde ortak 
bir tarih de oluşturdular. Yüzyılları içeren bu ortak tarihin, sevinçli ve mutlu 
olduğu kadar, acılı ve hüzünlü dönemleri de oldu. Bunda Türklerin payı, 
diğerlerininkinden az olmadı. Buna karşın Türkler dünyada en çok iftiralara 
uğramış milletlerin başında geldiler. Batıda haklarında asılsız ve aşağılayıcı 
söylentiler uyduruldu. İstanbul'un fethinden bugüne bir kurt ve kuzu masalı 
anlatılageldi. Bu masalda kurt, barbar Türkleri; kuzu ise masum Hıristiyan lan 
simgeliyordu. İsviçre'de La Revue Politique International yöneten Dr. Felix 
Valyi, bu konuda Batı kamuoyunu ilk yanıltan ve Müslüman düşmanlığının 
temelini atanların Bizanslı tarihçiler ve efsaneciler olduklarını, bunları 
mağlupların galiplerden intikam almak ve onları küçük düşürerek sevinmek için 
uydurduklarını kaydetmektedir. 1 Burada, Batıda Osmanlı Devleti ve Türklük 
hakkında oluşmuş bu haksız önyargılar 2 çerçevesinde Türk-Ermeni ilişkileri ve 
Ermeni sorunu incelenmektedir. 

Türkler Anadolu'ya geldiklerinde Ermenileri Bizans karşısında mağlup ve 
mahkûm bir konumda bulmuşlardı . Ermeni Seyyah Simeon, Bizans döneminde 
İstanbul'da sadece 80 hane Ermeninin yaşadığını, Ermenilerin değil kente 

* Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü. 
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl 2, Sayı 3 (2003), ss. 175-193'ten aktarılmıştır. 

1 Felix Valyi, İslamiyet Aleminde Dinî ve Siyasî İnkılap, Ayın Tarihi, Sayı 24, (Ankara, 1926), ss. 1087-1088. 
2 Redhouse'ın şu sözleri oldukça çarpıcıdır: ".. Bütün Avrupa'nın Türklere gösterdikleri haksızlık yüzümü 

kızartıyor. Bu haksızlık kısmen cehaletten, ama daha çok dinî taassuptan ileri geliyor." Bkz. Ali İhsan 
Gencer, "Redhouse'ın Türkçe Lügati Hakkında Mektubu", İlmî Araştırmalar 6, (1998), s. 336. 



2 B A T I L I L A R I N G Ö Z Ü Y L E 

yerleşmek, tüccar olarak girmelerinin bile mümkün olmadığını aktarmaktadır." 1 

Fetihle, İstanbul'un kapıları Türklerle birlikte Ermenilere de açılmış, birçok 
eyaletlerden davet edilen Ermeniler muhtelif semtlere yerleştirilmişlerdi. 4 

Ayrıca Rumlardan alınan iki kilise kendilerine verilmişti . 3 Diğer taraftan birlikle 
yaşam, iki millet arasında karşılıklı güven, inanç farklılıkları dışında tam bir 
kaynaşma ve benzeşmeye yol açmıştı . Bu bağlamda Türkçe, Ermenilerin birinci 
dili haline gelmişti. Daha XVII. yüzyılın başlarında Kayseri 'deki 500, 
Afyon'daki 60 hane Ermeni, Konya ve diğer yerlerdeki soydaşları gibi Ermenice 
bilmiyor, Türkçe konuşuyorlardı . 6 1835 yılında genç bir subayken İstanbul'a 
gelen ünlü Prusyalı Mareşal Moltke, Türklerin Müslüman ve Hıristiyan olarak 
ikiye ayrıldıklarını, Hıristiyan Türklere Ermeni dendiğini yazmaktadır . 7 Yine 
Ermeni Seyyah Simeon'un Türklerle, Türk-Ermeni ve Türk-Rum ilişkileri 
hakkındaki değerlendirmeleri oldukça aydınlatıcıdır. Ona göre Türkler çok 
hayırsever bir millettirler. Su kaplarını omuzlarına alarak veya eşeklere 
yükleyerek "Allah aşkına sebil suyu için" diye bağırmakta, Gavur 'u , Yahudi 'yi 
ayırt etmeden herkese su vermektedirler . 8 Simeon, Malatya civarında bir 
kilisesi, 30 hane Ermenisi olan bir köyden söz ederken; buradaki Türklerin çok 
iyi ve insan sever olduklarını, Ermenileri çok sevdiklerini, onlara gavur değil, 
İsevî veya İsa Kuli dediklerini aktarmaktadır. Buna karşılık Rumların eskiden 
beri Ermeni düşmanı olduklarını, atalarının başına büyük felaketler 
getirdiklerini, özellikle ada Rumlarının Ermeni görünce yere tükürüp -köpek 
anlamında- "işkil" (skil) sözcüğünü kullandıklarını, bir Ermeninin yemek yediği 
kapları çok değerli olsa da hemen kırdıklarını kaydetmektedir . 9 Felix Valyi, 
Fatih'in Hıristiyanlara fethin ardından Avrupa'da henüz bilinmeyen vicdan ve 
inanç özgürlüğü tanıdığını, İslamiyette hoşgörünün Hıristiyanlıktan en az iki 
yüzyıl önce gerçekleştiğini, Ermenilerin din ve kültürlerini koruyabilmelerini 

' Simeon, Tarihte Ermeniler 1608-1619, (Çev.) Hrand D. Andreasyan, (İstanbul, 2. bs., 1999), s. 32, 141-142. 
4 Fatih Sultan Mehmet'in Bursa Piskoposu Ovagim'i Patrik seçip, Rum Patriğine tanınan tüm imtiyazları 

vermesi için bkz: Mithat Sertoğlu, Türk-Ermeni Dostluğu, Ermeni Türk Düşmanlığına Nasıl Dönüştü 9 Ve 
İstiklal Harbinin Esasları, Kazım Karabekir Paşa'nın Hatıratı, (İstanbul, 1981), ss. 25-26; Gedik Ahmet 
Paşa'nın 1475'te Kırım ve Kefe'den 40.000 Ermeni getirip Edimekapı Balat arasında, Gedikpaşa'da iskân 
ettiğine, Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi dönüşünde 40.000 Ermeniyi Samatya taraflarına 
yerleştirdiğine dair bkz: Osman Ergin, Türk Tarihinde Evkaf, Belediye ve Patrikhaneler, (İstanbul, 1937), 
s. 72. 
Samatya'daki Surp Georg, Balat'ta Surp Hıreşdagabet. 
Simeon, age, ss. 254 ve 259. 

7 İkdam, 24 Haziran 1918. Ayrıca bkz: Feldmareşal Helmuth von Moltke, Moltke'nin Türkiye Mektupları, 
(Çev. Hayrullah Örs), (İstanbul, 1999), s. 43 ve 49. Yunus Nadi, Ankara'daki Katolik Ermenileri Hıristiyan 
Türkler olarak nitelendirmiştir bkz: Nurettin Gülmez, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da Yeni Gün, (Ankara. 
1999), s. 263. Kazım Karabekir de Ermeni ailelerinin örtünme vesair yönleriyle Müslümanlara 
benzediklerini kaydetmiştir bkz: İstiklal Harbimiz, 2. baskı, (İstanbul, 1969), s. 348. 

s Simeon, age, s. 33. 
' ; Age, s. 146. 
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Türklere borçlu olduklarını ifade etmektedir . 1 0 Ona göre Türkiye, kendi 
ülkelerinde takibat ve zulme uğramış, Hıristiyan ve diğer din mensuplarının 
sığınağı olmuştur. Bu kapsamda XV. yüzyıl sonlarında Museviler, Macaristan 
ve Transilvanya'nın Kalvenistleri, yine Transilvanya'nın Üniteryen 
Hıristiyanları; fanatik Habsburgların eline düşmektense, Türk yönetimini 
seçmişlerdi. XVII. yüzyılda Silezya Protestanları Türk yönetimine girmişler. 
Eski Müminler mezhebinden Rus Kazakları, resmî Rus Kilisesinin baskısı 
üzerine 1736'da Türkiye'ye göç e tmişlerdi ." Arjantinli diplomat Jorge Bianco 
Villalta, Ermenilerin ve diğer gayrimüslimlerin İstanbul'un fethinden beri kendi 
kendilerini yönettiklerini, bu liberal uygulamanın Türkiye'ye felaket getirdiğini, 
Türklerin, Hıristiyanların iddia ettikleri gibi barbar ve fanatik dinciler olarak 
gayrimüslimleri kendi dinlerine geçmeye zorlamaları halinde sonucun farklı 
olacağını ileri sürmektedir . 1 2 Şeyh Müşir Hüseyin Kidwai, Osmanlıların 
fethettikleri ülkelerin halklarına dinî hoşgörü gösterdiklerini, asıl eleştirilmesi 
gerekenin kendi milliyet, kültür ve düşüncelerini kabule zorlamamaları , onların 
kendi gelenek ve kültürlerini geliştirmelerini engellememeleri olduğunu 
söylemektedir. Kidwai, bu hoşgörünün boyutlarına ışık tutmak üzere şu örneği 
vermektedir: "Osmanlı Hükümetinin resmî hastanesinde, ayrı ayrı mezheplere 
göre tesis olunmuş iki kilise görmüştüm. Halbuki orada ancak bir cami vardı ." 1 3 

Osmanlı Devleti 'nde Ermenilere verilmiş haklar, dünyanın hiçbir yerinde 
mutlakıyetle yönetilen bir devletin kendi azınlığına tanıyabileceği türden 
değildi. 1863 yılında Ermeni Milleti Nizamnamesi ve 400 üyeli genel meclis, 
Ermenileri âdeta anayasalı, kendi kendilerini yöneten bir azınlık cumhuriyeti 
konumuna getirmişti. Hatta Ermeniler, çoğunluğun sahip olmadığı haklar da 
elde etmişlerdi. Örnek: 800 haneli bir Müslüman kasabasında beş, hatta iki hane 
Ermeni olsa, her ne olursa olsun idare meclisinde bir Ermeni üye 
bulundurulması zorunluydu. Yine Ermenilerin Meclis-i Mebusan ve belediye 
seçimlerinde Türkten bir farkı olmaksızın seçme ve seçilme haklarına sahip 
olmaları yasa gereğiydi. Artin Paşa'nın ifadesine göre Ermeniler, kendilerine 
tanınan bu özel statüden dolayı İstanbul'da Beykoz çayırında şükranlarının bir 
ifadesi olarak kutlamalar gerçekleşt irmişlerdi . 1 4 Ayrıca Kafkasyalı Ermenileri, 
kaderlerini tamamen Ruslara bıraktıkları için eleştirmişler, onlara kendi refah ve 

"' Felix Valyi, age, Ayın Tarihi, No: 27, (Ankara, 1926), s. 1315. 
" Felix Valyi, age, Ayın Tarihi, No: 25, (Ankara, 1926), s. 1155. 
1 2 Jorge Bianco Villalta, Atatürk, (Çev. Fatih Özsu), (Ankara, 1982), s. 159. Cevdet Paşa Müslüman olmak 

isteyen bir Alman bilgine yazdığı mektubunda Yavuz Sultan Selim'in Rumeli Hıristiyanlarını çok kalabalık 
oldukları gerekçesiyle zorla Müslüman yapmak istediğini, Şeyhülislam Ali Cemal Efendi'nin bunun 
İslamiyete aykırı olduğunu söyleyerek kendisini bu fikrinden vazgeçirdiğini bildirmiştir bkz: Falih Rıfkı 
Atay, Atatürk Ne İdi, (İstanbul, 1980), ss. 59-60. 

1 3 Şeyh Müşir Hüseyin Kidwai, Paris Sulh Konferansı ve Osmanlının Çöküşü, (Sad.) Ahmet Zeki İzgöer, 
(İstanbul, 1991), ss. 51-52. 

1 4 Tahsin Paşa'nın Yıldız Hatıraları. Sultan Abdülhamid, (İstanbul, 1990), s. 330. 
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gelişmelerini örnek göstermişlerdi. 1867'de Mıgırdıç Dadyan, Revııe de 
Damondâaki makalesinde Ermenilerin kavuştuğu gelişme ve ilerlemeyi dile 
getirmiş ve Osmanlı Hükümetine teşekkür etmişt i . 1 5 

Ermeni mebusların Meclis-i Mebusan'da 1877-1878 Osmanlı -Rus Savaşı 
münasebetiyle dile getirdikleri görüşleri de, Ermenilerin Osmanlı Devleti 'ndeki 
konumlarını büyük bir açık yüreklilikle ortaya koymaktadır. Halep Mebusu 
Mantık Efendi, Ermenilerin 500 yıldır Osmanlı Devleti'nin kanatlan altında 
istedikleri haklara kavuştuklarını, bazı eyaletlerde baş gösteren sorunların da 
arzuladıkları doğrultuda çözüldüğünü, Hıristiyanlardan mal ve can olarak 
istenecek hizmeti sunmaya hazır olduklarını bildirdi . 1 6 Suriye Mebusu Nufel 
Bey, şimdiye kadar İslam yönetimlerinden adalet ve merhametten başka bir şey 
görmediklerini, özellikle Osmanlı Devleti 'nden büyük iyilikler ve sevgi 
gördüklerini söyledi. Hıristiyanların İslam toprağında yaşamaya devam 
etmelerini, onların rahat ve huzur içinde olmalarıyla açıkladı. Aksi halde yanı 
başlarında deniz olduğunu, Avrupa'ya, Atina'ya gidebileceklerini, gitmemiş 
olmalarını Osmanlı yönetiminden memnun olduklarının açık kanıtı olarak 
gösterdi. Hıristiyanların İslam yönetiminde rahat yaşadıklarını, hem de bazı 
yönleriyle Müslümanlardan da daha rahat olduklarını tarihin doğruladığını 
belirt t i . 1 7 Ayrıca Rusya'nın Osmanlı Ermenileri üzerinde oynadığı oyunu çok iyi 
gördüğünü "Rusya ateş tutmak için bizi maşa olarak kullanmak istiyor," 
sözleriyle ifade etti. Erzurum Mebusu Hamazasb Efendi, Osmanlı Devleti'nin 
Ermenilere 500 yılı aşkın süredir sağladığı güven ve korumanın tarif 
edilemeyeceğini söyledi . 1 8 Üstelik kendisinin 1828-1829 Savaşı sırasında 
Ruslara kanarak Erzurum'dan göç eden 100.000 Ermeniden birinin oğlu 
olduğunu, babasının daha sonra Rusların hilelerini anlayıp Osmanlı Devleti 'nin 
adaletine sığınarak geri döndüğünü vurguladı. Ayrıca bir Ermeni komitecinin 
ifadesine göre, 1877-1878 Savaşı 'na katılan Müslümanlar evlerini daha çok 
Ermenilere emanet e tmişlerdi . 1 9 Bu da Ermeni sorununun baş göstermek üzere 
olduğu dönemde bile iki unsur arasında güven duygusunun yitirilmediğini 
göstermektedir. 

Görüldüğü gibi bu tabloyla, hemen ardından, Yeşilköy ve Berlin 
Antlaşmalarıyla bir Ermeni sorununun baş göstermesi büyük bir çelişki 
oluşturmaktadır. O halde sorunun, Osmanlı Ermenilerinin özlem ve 
ihtiyaçlarından çok, büyük devletlerin emperyalist politikalarından 

1 5 Felix Valyi, age, Ayın Tarihi, No: 27, s. 1319. Bu konuda Ermenilere tanınan diğer ayrıcalıklar ve 
ekonomik durumlarına ilişkin Fransız ulusal arşivindeki bir belgenin içeriği için bkz: Ali İhsan Gencer-
Sabahattin Özel, Türk İnkılap Tarihi, (İstanbul, 2001), ss. 143-144. 

1 6 Hakkı Tarık Us, Meclis-i Mebusan 1293-1877, Cilt 1-2, (İstanbul, 1939), s. 172. 
1 7 Age, s. 173-174. 
1 8 Age, s. 174. 
" Yusuf Kemal Tengirşek, Vatan Hizmetinde, (Ankara, 1981), s. 73. 
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kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Nitekim Ermeni Profesör Tomayan Efendi, 1913 
yılında İngiltere'de yayımladığı bir makalesinde Ermeni sorununu Ermenilerin 
çıkarmadıklarını; Türkiye'nin birçok sorunu gibi, sefir (diplomat) meclislerinin 
masalarında ortaya atıldığını vurgulamışt ı r . 2 0 Üstelik kendisi, II. Abdülhamid 
devrinde komitelerle olan ilişkilerinden dolayı ölüm cezasına çarptırılmış ve 
İngiltere Kraliçesi 'nin müdahalesiyle İngiltere'ye yerleşmiş bir Osmanlı 
Ermenisi idi. Tomayan Efendi, Ermeni ıslahatı konusunun Ecmiyadzin 
Katogikosu ile Rusya Ermenilerinin Rus Hükümetine yaptıkları başvuruyla 
ortaya atıldığını, Türkiye Ermenilerinin bunda bir sorumluluğunun 
bulunmadığını , meşrutî bir rejimde kendi hükümet ve parlamentoları varken, 
Avrupa devletlerinin kapılarını çalmayacaklarını ileri sürmüştü. Fransa Dışişleri 
Bakanı Gabriel Hanotaux da gerçekte hiç mevcut olmayan "Ermeni Sorunu"nu 
Yeşilköy ve Berlin Antlaşmalarının, yapay olarak ürettiği görüşündedir . 2 1 Yine 
Rusya'nın Van Başkonsolosu General Mayewski 'nin Rus Genelkurmayına 
raporunda, sorunun kaynağı, çarpıcı bir şekilde ifade edilmiştir: "Doğu 
Hıristiyanları ve Kiliseleri, Hıristiyanlığın esaslarını ve ananesini bir tarafa 
bırakarak din yerine milliyet propagandasını kendilerine iş edinmişlerdir. Batı 
diplomatları da kendi görüşlerine göre bu milliyet kavgasından pek gaddarane 
şekilde yararlanmaya kalkışmışlar, Ermenilerin millî hislerini tahrik ederek, hiç 
sıkılmadan, Türkiye'de bir Ermeni meselesi yaratmışlardır". 

Bir Ermeni sorunu yaratmak ve bunu Osmanlı İmparatorluğu aleyhine 
kullanmakta en ağırlıklı rolü Rusya'nın oynadığı ileri sürülebilir. Türk - Ermeni 
anlaşmazlığına yol açan olaylarda ilk ivmeyi, Rusya'nın emperyalist yayılma 
girişimleri oluşturmuştur. 2 2 Gerçekte, bir zamanlar Rusya'nın gözünde Ermeniler, 
en kötü ve tehlikeli yaratıklardı. 1768-1774 Savaşımda İbrail ve İsmail Kalelerini 
zapt ettiklerinde, bir ayırım yapmadan Ermenileri de katletmişlerdi. 2 3 

Kafkasya'daki Rus valilerinin Ermenileri tamamen yok etme girişimlerinde 
Türkiye onlar için bir sığınak olmuştu . 2 4 Rus Çariçesi II. Katerina'nın (1762-
1796) Kafkasya Ermenilerinin yardımını istemesi, buna karşılık Ermeni 
Başpiskoposu Josef Argotyan'ın, bağımsız bir Ararat Krallığı projesini çariçeye 
sunması, Rus - Ermeni işbirliğinde bir dönüm noktası oluşturdu. XVIII. yüzyılda 
iki taraf arasında yapılan görüşmelerin sonucunda şu kararlar alındı: 

1- Ermeni vilayetleri Rusya'nın himayesinde bir krallık oluşturacaktı. 
2- Ermeniler Rusya'ya vergi verecek, savaşta askerle yardım edecekti. 

2 0 Tanin, 19 Ocak 1914. 
2 1 Mithat Sertoğlu, agm., s. 33. 
2 2 Justin McCarthy, "Türk-Ermeni İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Yarını", İstanbul, (28 Mayıs 2001), s. 15. 
2 1 P. L. İnciyan - H. D. Andreasyon, "Osmanlı Rumelisi Tarih ve Coğrafyası", Güney-Doğu Avrupa 

Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2-3, ayrı basım, (İstanbul, 1974), s. 121. 
2 4 Felix Valyi, agy., Ayın Tarihi, No: 27, ss. 1316-1317. 
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3- Yeni Ermeni Krallığı kendi yasalarıyla yönetilecekti. 
4- Bir miktar Rus askeri, halkın korunması ve ülke savunması için bir 

süre Ermenistan'da kalacaktı. 

5- Ermenistan Kralını seçme hakkı Çariçeye ait olacaktı. 

6- Krallığın başkenti Erivan veya Vagarşabat, bayrağı üç renkli olacaktı. 

7- Rusya ve Ermenistan arasında bir ticaret anlaşmasıyla, malî bir 
sözleşme imzalanacaktı . 2 5 

Ermeniler, bu vaatlerin uygulanması için boşuna beklediler. Ermeni 
gönüllülerine ihtiyaç duyulduğunda vaatlerde bulunmak, sıra vaatleri yerine 
getirmeye geldiğinde sağır olmak, çarların alışılmış politikası haline gelmişti. 
Örnek: İran'a karşı Rus hizmetine giren Ermeni gönüllülerin komutasını 
üstlenen Astraklı Katolikos Nerses , Çar I. Nikola'dan ödül olarak ancak resmî 
bir teşekkür elde edebilmişti. Diğer taraftan Ecmiyadzin Katogikosu Çarlara 
karşı bağımsız olduğu sürece Türklerle Ermeniler arasında hiçbir sorun 
o lmamış t ı . 2 6 Ancak 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında, Ecmiyadzin ' in , 
Rusya'nın kontrolüne geçmesi bu durumu değiştirdi. Patrikhane, Ecmiyadzin 'e 
bağlı olduğundan Ruslar Osmanlı Ermenileri üzerinde de etkili bir konum 
kazandılar. Nitekim daha önce belirttiğimiz üzere Ermeni Mebusu Hamazasb 
Efendi'nin bu savaşta Erzurum'dan 100.000 Ermeninin Ruslara kanarak göç 
ettiklerini ifade etmesi, Rusların Osmanlı Ermenileri üzerinde oyun oynamakta 
başarılı olduklarını göstermektedir. Oysa Ruslar, bağımsızlık vaadinin yerine 
getirilmesini isteyen Katolikos Nerses'in bitmeyen isteklerine karşı zor 
kullanmaktan geri kalmadılar. Bu yüzden herkes onun 1857'deki ölümünü, 
Ermenistan'ın bağımsızlık programını mezara göndermek için zehirlenmesi 
olarak değerlendirdi . 2 7 1876 yılında Ermeni yazarlarından Grikor Artezroni 
tarafından başlatılan bir Ermeni hareketi de Rusya'dan aynı karşılığı gördü. 

Bununla beraber Ermeniler, Çar II. Aleksandr'a hitaben hazırladıkları 
bildiriyi, Tiflis Sarayında Grandük Nikola Nikolayeviç'e sundular. Bildiride, 
Kafkas Dağlarının güneyindeki kardeş milletin imdadına yetişilmesini istediler. 
Çarın ve bütün Rusya'nın, Türkiye'nin Hıristiyan uyrukları için besledikleri 
sevgi duygularını bildiklerini, millî durum ve koşullarının düzeltilmesi için 
bütün umutlarını din ve kan kardeşleri olan Ruslara ve Çara bağladıklarını 
bildirdiler. Oysa Rusya Ermenileri , Türkiye Ermenilerinin Türk yönetimine 
girmelerinden itibaren sahip oldukları hakların, özgürlük ve serbestinin onda 
birine bile sahip olmamışlar; Rusya da kanlarına ihtiyaç duymadıkça 

2 5 Age, s. 1317. 
2 6 Age, s. 1319. 
2 7 Age, s. 1318. 
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merhametsizce ezdiği Ermenilere hiçbir iyilikte bulunmamıştı . Ancak artık 
Ecmiyadzin ' in etkisi, İstanbul Ermeni Patrikhanesine kadar uzanıyordu. 
Dolayısıyla Ermeniler, Hersek ve Bulgaristan olayları nedeniyle İstanbul'da bir 
konferansın toplanacağını duyunca harekete geçtiler. Ermeni Patriği Nerses, 
İngiliz elçisi Henry Elliot'tan, konferansın ayaklanmış eyaletlere vereceği 
imtiyazların kendilerine de tanınması için Babıali 'ye baskı yapmasını istedi. 
Elçi, bu konferansın amacının ayaklanma çıkan illerde sükûnu sağlamak 
olduğunu söylediğinde, Patrik ona, Avrupa devletlerinin sempatisini çekmek 
için ayaklanmak gerekliyse bunu başlatmakta zorluk olmadığını bildirdi . 2 9 

Bununla beraber, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 'nın başında Rusya'ya tavır 
alan Osmanlı Ermenileri, savaşın sonunda galibin yardımıyla mağlubun 
sırtından çıkar sağlamanın çabası içine girdiler. Bu amaçla ateşkes 
görüşmelerinin yapıldığı Edirne'ye bir heyet gönderdiler. Rus murahhaslardan, 
eski İstanbul elçisi İgnatief, Ermeni heyetine Osmanlı topraklarında Ermenistan 
diye bir bölgenin mevcut olmadığını, Ermenilerin dağınık halde yaşadıklarını 
ileri sürerek Bulgarlara tanınan hakların kendilerine verilemeyeceğini bi ldirdi . 3 0 

Ruslar, bağımsız bir Ermenistan yerine, Osmanlı İmparatorluğu içinde huzursuz 
bir Ermeni toplumunu yeğlemişler, böylece Yeşilköy Antlaşmasına bir reform 
maddesinin konulmasıyla yetinmişlerdi. Ermeniler, Berlin Kongresi 'nde de 
bağımsızlık için çalışmalarına rağmen, reform sözü ötesinde yeni bir şey elde 
edemediler. Ermeni heyeti Berlin'den ayrılırken protestoda bulundu. Sakin bir 
millet olduklarından dinlenilmediklerini, bunun kendileri için bir ders olduğunu, 
derslerini öğrenmiş olarak geri döndüklerini bildirdiler. 3 1 

Ermeni sorununda önemli rolü olan bir diğer devlet de kuşkusuz İngiltere 
olmuştur. Bu rolü iyi anlayabilmek için İngiliz iç politikasında Osmanlı 
Devleti 'ne yönelik farklı iki bakış açısını ortaya koymak gerekir. David 
Urquhart, muhtemelen 1831 'de İstanbul'a gelen İngiliz elçisi Sir Stratford 
Cannig'e refakat eden, 1832'ye kadar kalıp tekrar İngiltere'ye dönen ve Türkiye 
ve Türkler hakkında eserler vermiş bir İngilizdir. Kendisi , 1830-1878 
döneminde Avrupa devletlerinin Türkiye'nin içişlerine karışmamaları tezini 
savundu. David Urquhart, yaşama gücünden emin olduğu Türkiye'yi, Avrupa 
devletler ailesinin mensubu sayıyordu. İçişlerine karışılmadığı takdirde 
devletler dengesinde yararlı ve müreffeh bir unsur oluşturacağı görüşündeydi. 
Türkiye böylece Asya'da Batı uygarlığının öncüsü olmaktan ibaret görevini ifa 

2 8 Age, s. 1321. 
M İngiliz elçisinin 7 Aralık 1876 tarihli rapor için bkz: Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, (Ankara, 1985), 

s. 83-84. 
!" Cevdet Küçük, Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı, 1878-1897, (İstanbul, 1984), 

s. 3. 
1 1 Ki Young Lee, Ermeni Sorununun Doğuşu, (Ankara, 1998), s. 79. 
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ederek insanlık tarihinde pek görkemli bir rol oynayacaktı . ~ XIX. yüzyılın 
ikinci yarısındaki Disraeli ve Salisbury yönetimindeki muhafazakar hükümetler 
bu çizgide, Rusya'nın durdurulması için Türkiye'ye yardım etme eğil iminde idi. 
Buna karşılık Richard Gobden'in 1856'da tesis ettiği görüş, Türkiye'nin 
Hıristiyanlık adına ve Rusya yararına parçalanmasını tavsiye ediyordu. 3 3 İngiliz 
Liberal Partisi bu çizgiyi benimsemiş, Palmerston ve Gladstone'dan, Grey ve 
Asquith'e kadar bütün Liberal hükümetler bu politikayı izlemişlerdi. 1880'de 
Gladstone'un seçimleri kazanması, İngilizleri Ermenilerin avukatı konumuna 
get i rmişt i . 3 4 

İngiltere'nin bu tutumunda, Almanya 'n ın tehdidi karşısında Rusya 'y la 
uzlaşma ihtiyacı en önemli etken olmuştur. 

Fransa ve Amerika'nın Ermeni sorunundaki rolleri, misyonerlik 
faaliyetleri yoluyla Ermenileri kazanmak ve böylece daha çok ekonomik çıkar 
sağlamak hedeflerine yöneliktir. Örneğin Beyrutlulardan vatan sevgisini silen 
Fransız papazlarının Yesuiye Mektebi 'ydi . Bir tarih öğretmeni, Osmanlı Devleti 
ile Yunanistan arasındaki Mora Savaşı konusunda Osmanlı ve Mısır filolarının 
Batırılmasını anlattıktan sonra öğrencilere bu olayı alkışlamalarını emretmiş ve 
bunu üç kez tekrarlatmışt ı . 3 5 1820'de İzmir'e ayak basan Protestan Amerikan 
misyonerleri , Müslüman Türklerle Hıristiyan Ermeniler arasındaki ilk ayrılık 
tohumlarını ekmişlerdi. Merzifon'daki Amerikan Koleji Müdürünün ifadesiyle, 
Rum ve Ermeni gençlerini İslam ve devlet düşmanı olarak eğitme misyonunu 
üst lenmişlerdi . 3 6 

Rusya, Berlin Kongresi sonrasında Kafkasya'daki Türk ve Müslüman 
toplulukları Osmanlı Devleti topraklarına göçe zorlarken, din duygularını 
kışkırtmak yoluyla da Osmanlı Ermenileri üzerinde oyunlarını sürdürdü. 
1881 'de çoğunluğu Türk 70.000 Müslüman, 40.000 Lâz, Rus işgal 
bölgelerinden göçe zorlandı. 1900 yılına kadar 1.400.000 Türk ve Kafkasyalı 
Müslüman yerlerinden edilmiş, bu nüfusun üçte biri açlık, hastalık ve 
öldürülmek suretiyle yok edilmişti. Diğer taraftan da Osmanlı Anadolusundan 
Rusya'ya 125.000-150.000 Ermeni göç etmişti. Rus emperyalizmi sadece 
1.500.000 insanı sürmek ve katletmekle kalmamış, etnik barışı da yok e tmiş t i . 3 7 

Aynı süreçte Hınçak ve Taşnak adlı ihtilalci Ermeni terör örgütlerinin 
Anadolu ve İstanbul'daki terör hareketleri ve kışkırtmaları, amaçladıkları gibi 

" Felix Valyi, age, Ayın Tarihi, No: 24, s. 1089. 
" Age, s. 1088. 
1 4 Ki Young Lee, age, s. 81, 
M Osmanlı İmparatorluğunda Ayrılıkçı Arap Örgütleri, Aliye Divân-ı Harb-ı Örfisi, (Haz. Ayşe H. Aydın), 

(İstanbul, 2. baskı, 1993), s. 142. 
5 6 Bkz: Ali İhsan Gencer-Sabahattin Özel, age, s. 82. 
, 7 Justin McCarthy, aynı konferans metni. s. 15. 
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dünya Hıristiyan kamuoyunun dikkatini Osmanlı Ermenilerinin üzerine çekti. 
Bu örgütler Avrupa ve Amerika'yı "Türkler Hıristiyanları kesiyor" 
propagandasıyla heyecana düşürdüler. Oysa Rus Ermenisi olan ihtilalciler 
sadece Türk ve Müslümanları değil, Ermenileri de öldürmekten geri 
kalmamışlardı. Rusların müdahalesine ve Küçük Asya'yı ele geçirmelerine 
zemin hazırlamak umudundaki bir Hınçak komitecisinin sözleri yorum 
getirmeyecek kadar açıktır: "İmparatorluğun her yerinde örgütlenen Hınçak 
çeteleri, Türkleri ve Kürtleri öldürmek, köylerini yakmak için fırsat 
gözleyeceklerdir ve sonra da dağlara kaçacaklardır. Bunun üzerine kuduran 
Müslümanlar ayaklanarak savunmasız kalan Ermenilere saldıracaklar ve bunları 
öylesine bir canavarlıkla öldüreceklerdir ki Rusya -insanlık ve Hıristiyanlık 
uygarlığı adına- memleketi işgal etmek üzere ileriye atılacaktır". Ermeni 
komiteci, muhatabının, bunun en insafsız ve şeytanî bir plan olduğunu 
söylemesi üzerine şu cevabı verdi: "Şüphesiz size böyle görünmektedir. Fakat 
biz Ermeniler, özgürlüğümüzü kazanmaya kesin kararlıyız. Avrupa, 
Bulgaristan'da yapılan korkunç şeylerle ilgilendi ve bu memleketi kurtardı. 
Milyonlarca kadın ve çocuğun kanlarıyla yükselecek olan bizim sesimize de 
şüphesiz kulak verecektir ." 3 8 Aynı dönem İngiliz diplomatlarının raporları da bu 
hususu doğrulamaktadır. İngiltere Elçisi Sir P. Currie'nin 28 Mart 1894 tarihli 
yazısında şöyle denilmektedir: "Devrimcilerin ilk amacı kargaşalıklar çıkarmak 
ve üzerlerine insanlık dışı misillemeler çekerek bu yoldan devletlerin insanlık 
adına müdahalelerine yol açmaktır. İşte bu yüzden giriştikleri hareketler için 
Ermenilerin en kalabalık oldukları yerleri değil, fakat Ermeni nüfusa göre 
Müslüman unsurun ezici çoğunlukta oldukları yerleri seçmişlerdir ." 3 9 Yine 
İngiltere'nin Erzurum Konsolosu M. Graves'in 28 Ocak 1895 günlü raporunda, 
geniş açıklamaların ardından şu saptama yapılmaktadır: 

"...Üzülerek söylemek gerekir ki bu karışıklıklar ve kışkırtmalar 
durmamıştır . Sırf Ermenilerin öldürülmesine yol açmak için her yerde 
Müslümanlar kitle halinde öldürülmüştür. Bu karışıklıkları çıkaranlar, bağlı 
bulundukları komitelerin cinayet planları hazırlamakta oldukları Avrupa 
başkentlerinde hiç kınanmamışt ır . . ." 4 0 

1896 yılında Van'daki Ermeni olaylarında, mümkün olduğu kadar çok 
Ermeniyi konsolosluk binasında saklayan Fransız Konsolosu, etrafta ne olup 
bittiğini anlamak için terasa çıktığında, arkasından gelen iki kurşun başının 
kenarından tiz bir sesle geçip gitmişti. Arkasına dönünce, komşu evin 
penceresinden kendisine nişan almış durumdaki bir Ermeniyi fark etti. 

M Dr. Hamlin'in 23 Aralık 1893 tarihli Boston Congregotionalist Journal'de yayımlanan mektubu için bkz: 
Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 32, (1970), s. 47 

" Aynı yer. 
4 0 Aynı yer. 
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Yakalanıp sorgulandığında, saldırgan şu cevabı vermişti: "Bunu Türkler 
suçlansın ve Konsolosun ölümünden sonra Fransızlar onlara karşı ayaklansın 
diye yapt ım." 4 1 Rus Generali Mayevvski, 1895-1896 yıllarında Ermeni 
komitelerinin ektiği fesat tohumlarının yöre halkı arasında yarattığı 
güvensizlikten dolayı hiçbir reformun buralarda yaşayamayacağını , Doğuda 
Hıristiyanların, özellikle kiliselerin, Hıristiyanlık esaslarını bir tarafa bırakıp 
halk arasında propagandacılığı başlıca görevleri saydıklarını kaydetmiştir. 
İngiltere'nin Van Konsolosu Mr. Williams, basında çıkan Ermeni sorunlarına ait 
yazıların hepsinin yalan olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Dr. Regnault ' la birlikte 
Ermeni ihtilalcilerin oluşturduğu müstahkem mevkiye yaptıkları ziyaret 
esnasında gördüklerinden utandığını söyleyince, ihtilalciler İran'dan kuvvet 
gelinceye kadar on gün bekleyecekleri cevabını vermişlerdi. İhtilalcilerin 
komutanları arasında Bulgar ve Rus Ermenileri de vardı. Bunların sayısı 15-16 
kadardı. İhtilalcilerin sayısı 600'ü aşıyordu. 

Konsolos Williams bu durum karşısında hükümetin zor durumda 
olduğunu, asiler kaçtığı için onları tevkif bile edemediğini, ancak aldığı 
önlemler sayesinde Van Ermenilerinin katledilmekten kurtulduklarını 
kaydetmiştir. Fakat daha sonra basında Van katliamı adıyla çıkan haberin 
esasının bu olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Anadolu'nun diğer kısımlarında baş 
gösteren olaylar hakkında Van olaylarının iyi bir ölçü olabileceğini 
vurgulamıştır. Ona göre Türkler, Anadolu'da sakin kavimlerden yalnız 
Müslümanların değil, diğer sakinlerin de en iyi unsurudur. Rus ve Avrupa 
basınının aleyhlerinde yazdıkları iftiralara hiçbir surette lâyık değildir ler . 4 2 Bu 
gerçek, Fransız elçilerinden Cambon'un 1890 ve 1897 tarihli Sarı Kitaplarda 
neşredilen raporunda da doğrulanmıştır. Oysa düzenlenen kışkırtmalar Avrupa 
başkentlerinde kınanmak bir yana, aksine Ermeni kıyımı propagandalarına yol 
açmaktaydı . Buna karşılık durumun farkında olanlar bunun asılsızlığına dikkat 
çekmekten geri kalmamışlardı. 14 Aralık 1894 tarihli Rus Novia Vremia 
gazetesinde İngiltere'nin Ermeni sorunu bahanesiyle Osmanlı Devleti'nin iç 
işlerine karıştığı, Ermenilere karşı yapıldığı ileri sürülen suçlamaların abartılı ve 
şüpheyle karşılanacak nitelikte oldukları ifade edilmiş, 19 Aralık 1894 tarihli 
Fransız Journal des Debats'da aynı paralelde bir yazı yer a lmış t ı . 4 3 Yine 
16 Mayıs 1895'te Paris'te Georges Buisson'un verdiği konferansta, İngiltere'nin 
ortaya attığı Ermeni katliamı iftiralarının Ermeni komitelerince abartılmış 
söylentiler olduğu dile getirilmiş; Osmanlı limanlarını ziyaret eden bir 
Amerikan filosu komutanının 21 Mayıs 1895 tarihli raporunda, Ermeni 
mezalimi hakkında hiçbir belge olmadığı, bunların bir rivayetten ibaret olduğu 

4 1 Pierre Loti, Türkler Üzerine Makaleler, (Çev. Betil Önuçak), (İstanbul, 1995), s. 59 
4 2 Cemiyet-i Akvam ve Türkiye'de Ermeni ve Rumlar, (İstanbul, 1337), ss. 7-8 
4 1 Recep Karacakaya, Kaynakçalı Ermeni Meselesi Kronolojisi (1878-1923), (İstanbul, 2001), s. 24 
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belirt i lmişti . 4 4 Ayrıca ikinci Ermeni olayı üzerine İstanbul'a Amerikan Senatosu 
üyesi ve bir şarkiyatçıdan oluşan bir kurul geldi. Beraberlerinde bir Amerikalı 
gazeteci de bulunuyordu. Görevleri, Ermeni olaylarını inceleyerek durumu 
kendi kamuoylarına duyurmaktı . Yaptıkları incelemeler sonucunda 
Amerika'daki söylentilerin asılsızlığına dair bir rapor düzenlediler. Rapor o 
zaman yayımlanmışt ı . 4 5 Gözlemciler bu raporda, kiliselerde halkın serbestçe 
ibadet ettiğini gördüklerini, adliyede yargı usullerini ise hayretle karşıladıklarını 
belirtmişlerdi. Cinayet davası duruşmasını izlerken, yargıçlardan ikisinin 
Hıristiyan ve birinin Ermeni olmasına şaşırmışlardı. Ermeni Komiteciler ayrıca 
Osmanlı Devletine sadık kalan Ermenilere hayat hakkı tanımamışlar, 9 Temmuz 
1895'te Rusçuk Ermeni Komitesi Başkanı iken devlete sığınan Mıgırdıç 
Tütüncüyan'ı , 24 Eylül 1895'te Ermeni Avukat Artın Dirserkisyan'ı 
ö ldürmüşlerdi . 4 6 Ermeni Komitecileri Osmanlı Devleti 'nde ne reform ne de 
asayişin sağlanmasını istemiyorlardı. Çünkü bunlar gerçekleşirse kendi varlık 
sebepleri kalmıyordu. 1902 yılında Ermenilerin Türkiye'de 803 okul, 2.088 
öğretmen, 59.513 erkek ve 27.713 kız öğrencileri bulunuyordu. 4 7 Aynı yıllarda 
Ermeniler arasında özellikle Amerika'ya yönelik bir göç hareketi başlamıştı. 
Göç edenler içinde sefil olanlar olduğu gibi, iş güç ve mevki sahibi olup 
ülkelerini imar etmek üzere dönenler de vardı. 4 

II. Meşrutiyetin ilanı Ermenileri hem sevindirmiş, hem de 
cesaretlendirmişti. Rusya Duması Ermeni Mebusu Seferyan, 16 Aralık 1908 
tarihli tebrik telgrafında, Ermeni milletinin daima Osmanlı Devleti'nin 
yenileşmesini içtenlikle istediğini, bunun için çalıştığını belirtmiş, bütün 
milletlerin özgürlük, eşitlik ve kardeşliği doğrultusunda hareket eden Osmanlı 
Devleti'nin yaşaması dileğinde bulunmuştu . 4 9 Ermeni Komiteleri artık Osmanlı 
Devleti 'nde de hukukî statü kazanmışlardı. Adapazan 'ndan, İttihat ve Terakki ve 
Taşnaksütyun Cemiyetlerinin birlikte kutlama telgrafı çektikleri, Meclis ' in 
22 Aralık 1908 tarihli oturumunda belirt i lmişti . 5 0 Ermeni cesaretinin en somut 

4 4 Age, s. 29-30. 
4 5 Tahsin Paşa'nın Yıldız Hatıraları Sultan Abdülhamid, ss. 236-237. 
4" Recep Karacakaya, age, s. 33. 
4 7 Felix Valyi, age, Ayın Tarihi, No: 28, (Ankara, 1926), s. 1384. 
4 8 İstanbul Mebusu Zöhrap Efendi, Meclis-i Mebusan'da yaptığı konuşmasında bu göçü istibdadın baskısına 

bağlamış, bunların çoğunun zengin ve başarılı olarak geri döndüklerini söylemesi üzerine, genel kurulda 
%5'i sesleri yükselmişti. Bkz: Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi (MMZC), Devre I, Cilt I, (Ankara, 1986), 
s. 61 . Ayrıca 1904-1905Mi yıllarda Amerika'ya ticaret için göç eden 10-15 bin Ermeni sefil olmuşlar, 
Amerika üç ay iaşe ettiği Ermenileri iade etmiş ve ardından da Osmanlı Devleti'nden masraflarını istemişti. 
Osmanlı Devleti'nin, göçmenlerin kendi rızası dışında göçtüklerini, dolayısıyla masraflarından sorumlu 
olamayacağını bildirmesi üzerine Amerika. Beyrut'a iki savaş gemisi göndermiş ve 250.000 lira tazminat 
almıştı. Bkz: Aynı ceride, s. 49. 

4 ' ; MMZC, Devre 1, Cilt 2, (Ankara, 1982). ss. 17-18. 
5 , 1 Aynı ceride, s. 20. 
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yansıması 1909 Adana olayları oldu. 5 1 Adana olayları alışıldığı üzere bir 
Ermeni kıyımı şeklinde propaganda edildi. Oysa Erzurum Ermeni Mebusu 
Ohannes Varteks Efendi Meclis-i Mebusan'da 18 Nisan 1909'da yaptığı 
konuşmasında, bunun karşılıklı bir vuruşma olduğunu ifade e t t i . 5 2 Olayları yerel 
mülkî amirleri ve komutanlarının meşrutiyet yanlısı olmamalarına bağladı. 
Adana olayları Meclis-i Mebusan'da uzun süre tartışıldı. 5 3 İstanbul Ermeni 
Mebusu Zöhrap Efendi, Fransa Konsolosluğu Rum tercümanının kardeşine 
yazdığı bir mektubu kaynak göstererek olaylarda 20.000-30.000 kadar 
Ermeninin kırıldığını iddia etti. Yine duyumlarına dayanarak, olayların mahallî 
yöneticilerin bir tertibi olduğunu ileri sürdü. 5 4 Varteks Efendi başka bir 
konuşmasında, olayların 13 yıl öncekinin bir tekrarı ve sorumlusunun da 
Hükümet olduğunu, öldürülenlerin Hıristiyan oldukları için öldürüldüklerini 
söyledi. İzmir Rum Mebusu Aristidi Paşa, 1896 yılındakileri nasıl 
Müslümanlar yapmamışsa, bunu da yapmadıklarından emin olduğunu, Osmanlı 
tarihinde böyle bir şeyin olmadığını, Müslüman ve Hıristiyanların 700 yıldır 
birlikte yaşadıklarını, Celalî olayları olsun, Yeniçeri ayaklanmaları, istilalar 
olsun hiçbir zaman Hıristiyan katletmeyi amaçlamadıklarını , hatta buna izin 
verilmediğini vurguladı. Olayın hain bir elin tertibi olduğunu, bir millete teşmil 
edilemeyeceğini, onun tarihini kirletemeyeceğini, Osmanlı tarihinde bu gibi 
kirliliklere yer olmadığını dile get irdi . 5 5 Yine Sivas Ermeni Mebusu Nazaret 
Dagavaryan'ın 16 Haziran 1909 tarihli oturumda yaptığı konuşma da bu 
bağlamda ilginç görünmektedir: "Türkiye ahalisi şimdiye kadar iki kısma 
ayrılmış. Bir kısmı egemen millet Türk İslamlar, diğeri egemenlik altındaki 
gayrimüslimler.. . Kanun-i Esasi'nin üzerine yemin ettiğimiz günden itibaren bu 
Devlete artık Türkiye denmeyip, Saltanat-ı Osmaniye denmektedir. . . Altı 
asırdan beri Osmanlı bayrağı altında yaşayan bütün Ermeni milleti, vatanın 
korunmasını Osmanlı vatandaşları gibi kendi kanlarıyla korumayı istirham 
etmektedirler. Meşrutiyet eğer bizi de eşit kabul ederse, bu vatanın evladı kabul 
ederse, bu devletin direklerinden biri farz ederse, biz de aynı hizmeti, aynı 

5 1 Kamuran Gürün, bu olaylarda Ermenilerin ve özellikle Piskopos Muşeg'in rolünü İngiliz Elçiliğinin 
raporuna dayanarak etraflı bir şekilde ortaya koymuştur. Bkz: Ermeni Dosyası, s. 173 vd. 

5 2 Anadolu'da, Erzurum'da, Ermeni ve İslam hepsi yekvücutlarken, Adana'da birbirini vuruyorlar. Bkz: 
MMZC, Devre I, Cilt III, (Ankara, 1982), s. 70. 

5 3 Aynı ceride, ss. 119-136. 
' 4 K. Zöhrap Efendi'nin bu tarihten iki yıl sonra 25 Ekim 1911 'de Meclis-i Mebusan'da askerliğin süresi 

münasebetiyle yaptığı konuşmayı, bir Ermeni mebusun Türk milleti hakkındaki düşüncelerini yansıtması 
bakımından aktarmakta yarar gördük: "Türk unsurunun bir husustaki eshab-ı mahrumiyeti nedendir bilir 
misiniz. Bazıları Batıl bir fikir dermeyan ediyorlar, diyorlar ki, Türk unsuru zanaata, ticarete müsait 
değildir, katiyyen böyle değil. Yalnız zavallının vakti, zamanı yok. Hizmeti askeriyeden vakti boş kalmıyor 
ki bu işlere başvursun. Bu noktada Türk unsurunu muhafaza ediniz. Zira Türk unsurunu bu hadden daha 
fazla kırarsanız, bir memleketin maya-i asliyesini iş'a etmiş (şualamış) oluyorsunuz. Şu halde ne müdafaa 
edecek unsur kalır, ne vatan kalır" bkz: MMZC, Devre I, Cilt 1, (Ankara, 1991), s. 110. 

5 5 Aynı ceride, s. 133. 
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şekilde ifa etmeliyiz." Bu bağlamda gerek ihtilalci Ermeni örgütlerinin 
legalleşmesi, gerekse Ermenilerin meşrutiyeti nasıl bir fırsat olarak gördüklerine 
ışık tutmak üzere Varteks Efendi'nin Meclisi Mebusan'da cemiyetler kanunu 
tasarısı görüşmeleri sırasında 20 Temmuz 1909'da yaptığı konuşma dikkat 
çekicidir: "Ermeniler içinde muhayyerler vardır. Onlarda bile his vardır. Onun 
da hissiyat-ı kalbiyesi vardır. Bir fedai yahut ihtilalkâr tarafından yiğitçe bir şey 
yapıldığı vakit onun cesaretini alkışlarlar. Milliyet hissi hiçbir vakit kabil değil 
lağvolunamaz.. . Siz kavmiyet üzerine, cinsiyet üzerine siyasî cemiyetler açmaya 
hakkınız yoktur derseniz o direkleri çürük bir zemin üzerine bırakmış 
olursunuz. Özellikle Ermeni cemiyetleri şimdiye kadar kendi canlarıyla, 
mallarıyla fedakârlıklar ederek meşrutiyete vasıl oldular ve meşrutiyetin ilk 
gününde kendileri o gizli şeyden çıkıp alenî bir Meşrutiyet cemiyeti olduklarını 
ilan ettiler... Siz beni zorla nasyonalist yapıyorsunuz. Halbuki ben asla 
nasyonalist değilim. En birinci fikrim Osmanlılıktır. Bendeniz pek iyi bilirim ki 
hususiyle Ermeni milleti, Osmanlı memleketinden başka hiçbir yerde 
yaşayamazlar. Fakat benim fikrimi siz çok yanlış telakki ediyorsunuz; 
öyle anlıyorsunuz ki ben öyle bir kart Ermeniyim, asla Ermenilikten başka bir 
şey düşünmüyorum. Halbuki ben sizden ziyade Türküm ve Türkten ziyade 
Türküm , . ." 5 7 

Rusya, Meşrutiyetin gerek Kafkasya Müslümanları , gerekse Doğu 
Hıristiyanları üzerindeki olası etkilerinden ve Osmanlı Devleti 'nin kendisini 
toparlayabilmesi ihtimalinden kaygı duymuştu. Bağımsız bir Bulgaristan'ın 
kuruluşundan sonra Balkanlar üzerinden İstanbul'a giden yol da kapanmış 
bulunuyordu. O halde Rusya'nın açık denizlere giden başka bir yol bulması 
gerekiyordu. Bu bağlamda Doğu Anadolu bölgesi üzerinden İskenderun'a 
uzanan bir güzergâh gündeme gelmişti. Dolayısıyla Rusya için Ermeni sorunu, 
açık denize çıkabilme politikasının temel öğesi olmak gibi bir anlam taşıyordu. 
Balkan Savaşı'nın Osmanlı Devleti aleyhinde gelişmesi, Rusya için elverişli bir 
fırsat yarattı. Rusya'nın Bitlis Konsolosunun Çarikofa yazdığı 24 Aralık 1912 
tarih ve 63 nolu raporda, Ermeni kamuoyunun Ruslar lehine hazırlanmasında 
Taşnaksutyun'un büyük etkisinin olduğu, Cemiyetin, Ermeni-Müslüman 
çatışmaları yaratarak Rus müdahalesine ve işgaline zemin hazırlamak için inatla 
çalıştığı bildiriliyordu. Cemiyet bunun için her araca başvurmakta, dehşet ve 
heyecan Doğuracak eylemler için çalışmaktaydı. Taşnaksutyun üyelerinin 
tutumu, İstanbul'daki genel merkezin talimatına bağlı bulunuyordu. 5 8 Diğer 
taraftan Van ve Bayezid konsoloslarının raporları da Doğu Anadolu 

5 6 MMZC, Devre 1, Cilt IV, (Ankara, tarihsiz), s. 426-427. 
5 7 MMZC, Devre I, Cilt V, (Ankara, tarihsiz), s. 447-448. 
5 ! f Hariciye Nezareti, Ermeni Meselesi, (Belediye Kitapları, Nr. 0/1933), s. 6-7. 
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Ermenilerinin bir Rus işgalinin özlemi içinde oldukları yönündeydi. 
Ecmiyadzin Katogikosu da aynı doğrultuda istekte bulunmuştu. Rusya'nın 
İstanbul'daki Elçisi Giers, Rus Dışişleri Bakanı Sazonov'a çektiği telgrafında, 
Rusya'nın ele geçmiş bu derece uygun bir fırsatı kaçırmaması gerektiğini 
bi ldirdi . 6 0 Katogikos ve İstanbul Ermeni Patriğine gerekli güvencelerin 
verilmesini, mümkün olan yardımın yapılmasını tavsiye etti. Elçiye göre Rus 
Ordusunun Doğudaki 6 ili hemen işgali için henüz erken olduğundan, 
Ermenilerin üzüntüyle büyük devletlere başvurmalarını önlemek için bu 
gerekliydi . 6 1 Ayrıca şimdilik 6 ilde Rusya'nın gözetiminde yapılacak idarî 
reformla yetinilecek, fakat bundan bir sonuç çıkmayacağından, Rus Ordusunun 
bölgeye girmesi için elverişli ortam oluşacaktı. Diğer taraftan Rusya'nın 
Kafkasya Valisi, Avrupa'daki Ermenilerin Londra'daki tüm elçileri davalarını 
savunmaya ikna çabalarından hoşlanmamıştı . Bunun için Ecmiyadzin 
Katogikoşunun, Avrupa'daki vekili olan Bogos Nubar Paşa'ya, Londra'daki 
elçiler konferansına başvurmayıp, çalışmalarını Rus müdahalesine zemin 
hazırlayacak şekilde sürdürmesine ilişkin bir telgraf çekmesini sağladı. Ayrıca 
pek yakında Anadolu 'da kendi tertibi olan karışıklıkların çıkmasını 
bekl iyordu. 6 2 Nitekim Bogos Nubar , 13 Mart 1913'te Rus İzvolski ile yaptığı 
görüşmede, Ermenilerin bütün ümitlerini Rusya'nın güçlü himayesine 
bağladıklarını, Rusya'nın vereceği talimatı uygulamaya hazır olduklarını 
bildirmişti. 

Aynı süreçte İngiliz diplomasisinin kendi iç yazışmaları da, sorunun diğer 
büyük oyuncusunun kirli hesaplarını ortaya koymaktadır. 26 Mayıs 1913'te 
O'Beirne, Sir E. Grey'e Ermenileri temsil eden bir grubun Rusya'ya giderek 
Rusya'ya katılmak için ricada bulunduklarını bi ldirdi . 6 3 Sir L. Mallet 'in, 1 Aralık 
1913'te Sir E. Grey'e bildirdiğine göre, kendisini ziyaret eden Ermeni Papazları 
Osmanlı Devleti'nin sadık bir tebaası olarak yaşamayı tercih ettiklerini 
söyleyince, onlara reformların çok önemli olduğunu, bütün Avrupa'nın bunu 
takip ettiğini, yeni reform projesini kabul etmeleri gerektiğini ısrarla 
bildirmişti . 6 4 Yine O'Beirne'nin 14 Aralık 1913'te Sir. E. Grey'e bildirdiğine 
göre, Ermeni ayaklanması, Türklere savaş ilan etmenin en iyi aracıydı. 

5' J Rusya'nın gerek 21 Kasım 1912 tarihli Van, gerekse Bayezid konsoloslarının raporları için bkz. Felix 
Valyi, agy., Ayın Tarihi, No: 32, s. 1695. 

6 0 Sazonov, anılarında Rus Hükümetinin Taşnak örgütünü yakından izlediğini, Taşnak propagandalarının 
Rusya'yı mı, Türkiye'yi mi hedef aldığını ayırt etmenin genellikle güç olduğunu kaydetmekte, Ermenileri 
kastederek bu şanssız Hıristiyan toplumla sadece insanlık adına ilgilenmediklerini ifade etmektedir, bkz: 
S. Sazonov'un Anıları, (Çev. Betil Önuçak), (İstanbul, 2002), s. 164. 

6 1 Felix Valyi, agy., s. 1696. 
6 2 Age, s. 1697. 
6 3 Erol Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, (İstanbul, 1967), s. 172. 
6 4 Agy., s. 179. 
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Ayaklanma, Rusların silahla müdahalesini sağlayabilirdi. Burada Ermeni 
Profesör Tomayan'ın, daha önce değindiğimiz Ermeni sorununun kaynağına 
ilişkin saptaması daha bir anlam kazanmaktadır. Tomayan Efendi aynı 
makalesinde, çeşitli ülkelerde Ermeni sevenlerinin Paris'te düzenledikleri 
konferansla Bogos Nubar 'dan başka bir Ermen iye rastlamadığını, Adapazarı 
Ermenilerinin yarattığı bir olayı kastederek bir kültür etkinliğinin sokak 
gösterisine dönüştürülmesini onaylamadığını, Türkiye Ermenilerinin, bir 
çocuğun kendi derdini babasına söylemesi gibi dertlerini kendi Hükümetlerine 
arz etmeleri gerektiğini yazmıştı . 

Dünya Savaşının yaklaştığı günlerde özellikle 8 Şubat 1914'te Rusya ve 
Osmanlı Devleti arasında Doğu illerinde Ermeni reformuna ilişkin antlaşmanın 
imzalanmasının ardından, Ermeni kışkırtmaları artmış, en küçük olayların 
propaganda konusu haline getirilmesi bir yöntem olmuştu . 6 6 Dünya Savaşı baş 
gösterdiğinde Anadolu Ermenilerinin tek başlarına Osmanlı Devleti'ne karşı 
büyük bir tehdit oluşturabilmeleri olanaksızdı. Bu nedenle dış güçlerin 
desteğine ihtiyaç duymuşlar, bunu da Rusya'nın sağlayabileceğine inanmışlardı. 
Ayrıca mevcut demografik durum, Ermenilerin kendilerine ait bir devlet 
kurabilmeleri açısından çok elverişsizdi. Çünkü Osmanlı Ermenistanı diye iddia 
ettikleri 6 ilde bile nüfusun %17's ini oluşturuyorlardı . 6 7 Bu nüfus oranıyla 
Osmanlı Ermenistanı olarak nitelenebilecek bir yer o lamazdı . 6 8 Dünyadaki tüm 
Ermeniler Doğu Anadolu'ya gelseler, yine çoğunluğu sağlayamazlardı. Bu 
durumda amaçlarına ulaşabilmek için bölge Müslümanlarını yerlerinden 
etmeleri gerekiyordu. Osmanlı Ermenilerinin böyle bir eyleme kalkışmaları 
gerçekçilikten son derece uzak, maceracı bir tavırdı. Aynı zamanda bu bir iç 
ayaklanma anlamına geliyordu. Jorge Blanco Villalta, Ermenilerin bu tavrını 
şöyle ifade etmektedir: Dünya Savaşı başlayınca hem koruyucuları, hem de 
başlarına gelen belaların sebebi olan Rusya, Fransa ve İngiltere'nin zaferine bel 
bağlamış, zaferin kazanılması halinde bağımsız bir Ermeni Devletinin 
kurulacağına inanmışlardı. Bu nedenle Çar Ordularını kurtarıcıları olarak 

6 5 Age, s. 165. 
" 6 Mahmut Şevket Paşa, bir saman kümesinin yakılmasının, iki koyunun gaspının Avrupa'ya aksettiğini 

kaydetmektedir. Bkz. Mahmut Şevket Paşa'nın Günlüğü, (İstanbul, 1988), s. 163. 
6 7 Justin McCarthy, agy., s. 14. 
(,1< Meclis-i Mebusan'ın 7 Kasım 1910 günlü oturumunda Erzurum Mebusu O. Varteks Efendi, konuşmasında 

"Ermeni Vilayetleri" deyimini kullanınca Muş Mebusu İlyas Sami Efendi "Ermeni Vilayetleri yok" 
sözleriyle uyardı. Varteks Efendi "Kürdistan oluyor da Ermenistan'ı niçin kabul etmiyorsunuz? Sen 
Kurtsun. Kürdistan var da Ermenistan yok mu? Orada Ermenistan padişahlığı tesis etmedi merak etme. 
Öyle bir fikir hiç yoktur" sözleriyle cevap verdi. Bunun üzerine Ankara Mebusu Mehmet Talat Bey (Talat 
Paşa) "vaktiyle biraz çalıştınız ama yapamadınız" diyerek müdahale etti. Bkz. MMZC, Devre I, Cilt I, 
(Ankara, 1986), s. 318 vd. O. Varteks Efendi, Taşnaksutyun Partisine mensup olmakla beraber, sosyalist 
fikirleri benimsediğini ve bütün dünyanın o yönde ilerlediğini ifade etmişti, bkz: MMZC, Devre I, Cilt II, 
(Ankara, 1985), s. 634. 



16 BATILILARIN GÖZÜYLE 

görmüş, sayısız gönüllü Ermeni, Rusların saflarına katılmışlardı. Dünya 
Savaşı 'nda Osmanlı Ordusunda görev yapmış Alman generallerinden Baron 
Kress von Kressenstein de aynı doğrultuda saptamalar yapmakta, Meclis-i 
Mebusan'da Ermeni azınlığın lideri Pastırmacıyan'ın, Türk Ermenileri arasında 
ihtilali organize etmek için Rusya'ya kaçtığına işaret e tmektedir . 7 0 Erzurum 
Mebusu Karakin Pastırmacıyan, eski bir ihtilalci, hatta bombacı olarak itham 
edilen bir Ermeniydi. Kendisi bu ithamları büyük bir pişkinlikle reddetmekle 
beraber, 7 1 son eylemiyle iddia sahiplerini doğrulamıştı. Oysa bir zamanlar 
Rusya'da tutuklandığında, Meclis-i Mebusan, bir Osmanlı Mebusunun uğradığı 
bu muameleyi tepkiyle karşı lamışt ı . 7 2 Osmanlı Devleti erkanının Dünya Savaşı 
öncesinde görüşmelerde bulunduğu Ermeni ileri gelenleri arasında 
Pastırmacıyan da bulunmaktaydı. Dahiliye Nazırı Talat Bey ve Halil Bey, 
İstanbul Mebusları Zöhrap ve Hallaçyan Efendilerin evlerinde Taşnaksutyun 
liderlerine Rusya'nın oyunlarını anlatmış, Akdeniz yolu üzerinde uluslararası 
desteğe sahip bir Ermenistan'ın kurulmasını istemeyeceğini söylemişlerdi. 
Dolayısıyla Rusya'ya bel bağlamak yerine reformu birlikte yapmayı 
önermişlerse de, liderler kabul etmemişlerdi . Bir Rus Ermenisi olan Aknuni 
şöyle demişti: "Halil, ben bir kere beynelmilel bir kontrol altında bir Ermenistan 
kurayım. Rus Çarından da pervam ka lmaz ." 7 3 Pastırmacıyan'ın tavrı ise çok 
cüretkar olmuş, artık vaatlerle kaybedilecek zaman kalmadığını, 50 yıldır millî 
emelleri adına kararlaştırdıkları siyasî amaçlarının kabul edilmesini istediklerini, 
aksi halde silahlı kuvvetleriyle Rusya'ya yardım edeceklerini bildirmişti . 7 4 Bu 
konuda daha da şaşırtıcı olan Sivas Mebusu Dikran Barsamyan Efendi'nin, 
Pastırmacıyan'ın bu sözlerini -doğal hakkını istemek- olarak değerlendirmiş 
olmasıdır . 7 5 Pastırmacıyan, daha seferberliğin başında çeteleriyle Van'a saldırmış, 
20.000 kişilik bir kuvvetle şehri işgal etmişti. İşgalden sonra Van'da Aram 
Manukyan'ın yönetiminde Vaspurakan Muvakkat Hükümeti kuruldu. 7 6 Bu Geçici 
Hükümet, Rus Çarının Büyük Ermenistan'ı kuracağı güne kadar 14 küçük ve 
büyük illere bölünmüştü. Bu sırada Osmanlı Ordusu, Rus Ordusuyla Ermeniler 
arasında 15 gün süreyle muhaberesiz kalmıştı. Müslüman halkın %70'i 
mahvolmuş ve mukatele böyle başlamıştı. Dünya Savaşı'nın ilk aylarında Van 
Mebusu Vahan Papazyan da Past ırmacıyan' ın paralelinde faaliyet göstermişti. 

6 9 Age, s. 159. 
7 ( 1 Türklerle Beraber Süveyş Kanalına, (Çev. Mazhar Besim Özalpsan), (İstanbul, 1943), s. 80-82. 
7 1 K. Pastırmacıyan, Anadolu-ı Şarki Şimendüfer Meselesi, (İstanbul, 1912), s. 46. 
7 2 MMZC, Devre I, Cilt I, s. 401. 
7 3 Halil Menteşe'nin Anıları, (İstanbul, 1986), s. 175. 
7 4 MMZC, Devre 3, Cilt I, (Ankara, 1992), s. 157. 
7 5 Değerlendirmenin 18 Kasım 1918'de yapılmış olması, buna İtilaf Devletleri işgalinin zemin hazırladığının 

açık bir kanıtı olarak görülmektedir. 
7 6 Felix Valyi, agy., Ayın Tarihi, No: 32, s. 1802. 
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Meclis-i Mebusan Başkanlığına çektiği bir telgrafla, yolların kapalı olmasından 
dolayı gelemeyeceğinden izinli sayılmasını bildirmişti. Telgrafında Muş'a kadar 
geldiğini ve orada beklediğini belirtmişti. Mebuslardan Hacı Şefik Bey, İlyas 
Sami Bey'in Muş'tan geldiğini söyleyerek mazeret konusundaki kuşkularını dile 
getirince; O. Varteks Efendi, Papazyan'ın ailesinin de orada olmadığını, bu kış 
da ailesinden uzak Muş'ta bulunmasının devlete ve millete hizmet amacıyla 
olduğunu iddia etmişt i . 7 7 İlyas Sami Bey de, Keygam Efendi'nin de Muş 
Mebusu olduğunu, 25-30 gün çamurlar içinde yol aldığını söyleyip Papazyan'ın 
özrünü makul bulmadığını gösterdi. Ayrıca bu konuşmaların üç yıl geçmesinin 
ardından 18 Kasım 1918 günlü oturumda Keygam Efendi'yi tanık göstererek 
şunları söyledi: "Üçümüz beraberdik. Papazyan Efendi'ye Muş'ta, arkadaş gel 
gidelim, meclisin içtima vaktidir dediğim zaman gözlerimle gördüm, başına 
topladığı silahlı adamlarla memleketin asayişini ben idare ediyorum, bizim 
vazifemiz buradadır dediğinin ikinci günü dağa çıkmışt ı ." 7 8 Muş'un ardındaki 
dağda Rusya'ya firar edenlerin dışındakilerin tenkili ancak 10 tabur askerle 
mümkün olabilmişti. 

Yine İlyas Sami Bey, 12 Aralık 1918 günlü oturumda, Papazyan'la ilgili 
tanık olduğu bir anısını şöyle aktardı. Seferberliğin başlangıcında Muş Mebusu 
müteveffa Keygam Efendi, Papazyan Efendi ve Mutasarrıfla yemekteydik. 
Muş' ta henüz hiçbir olay olmamıştı . Papazyan şunları söyledi: "Son zamanlarda 
Erzurum'da Kongre toplayarak arkadaşlarla bir karar aldık. Dahilde tarafsız 
kalmak ve sınırda Rusya'ya silahlı yardımda bulunmak ihtiyarî olacak. Fakat 
Rus istila ve işgalinden sonra mükellefiyeti askeriye ve işgaliye şeklinde 
düşmanın emelinin genişletilmesine çalışılacak", İlyas Sami Bey'e göre 
Papazyan bu fikirlerini her zaman söyler, Ermeni mütefekkirler de niçin bunları 
açıkça söylüyorsun diye kendisini eleştirirlerdi. 7 9 Papazyan, Muş'ta çetelere 
katılıp, onları yönetirken öldürülmüştü. 

7 7 MMZC, Devre 3, Cilt I, (Ankara, tarihsiz), s. 210. 
7 K M M Z C , Devre 3, Cilt I, s. 158. 
7 9 Aynı ceride, s. 319. 





Recep KARACAKAYA* 

23 Temmuz 1908'de, II. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte, 
24 Temmuz'da Hükümet, bir açıklamayla seçimlerin bir an önce yapılacağını ve 
30 yıldan fazla bir süre resmen tatilde olan parlamentonun toplanacağını 
duyurmuştu. 1 I. Meşrutiyet parlamentosu, milletvekilleri seçimi kanununu 
hazırlamış fakat Padişah onaylamadığı için kanun yürürlüğe girmemişti . 2 Yeni 
seçim yasasına göre, normalde her elli bin erkek nüfus için bir mebus seçilecekti. 
Seçimler iki dereceli olacaktı. Seçmenler, yirmi beş yaşını geçmiş erkek 
vatandaşlar arasından seçilecek, kısıtlılar, yabancı uyruğunda olanlar, iflas etmiş 
olup henüz ticarî itibarını kazanamayanlar, bir şahsın hizmetinde bulunanlar ve 
devlete vergi vermeyenler, seçmenlik hakkından yararlanamayacaklardı. 3 

Ermeni Patrikliği, bütün Ermeni kiliselerine muhtıralar göndererek 
mebusların seçilmesinde ciddiyet ve hakkaniyet dairesinde hareket edilmesini 
ve umumî hakları muhafazaya kadir olan kişilerin seçilmesine dikkat edilmesini 
tavsiye etmişti . 4 

* Dr.. Devlet Arşivleri Uzmanı. 
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl 2, Sayı 3 (2003), ss. 127-142'den aktarılmıştır. 

' Aykut Kansu. 1908 Devrimi, (İstanbul, İletişim Y., 1995), s. 273. Burada. 1908 seçim sonuçları 
Makedonya'daki vilayetlerden başlanarak verilmiştir. Mebusların isimleri, etnik kökenleri ve bağlı 
oldukları parti belirtilmiştir. Feroz Ahmad ve Dankvvart A. Rustovv'un birlikle yaptıkları "İkinci Meşrutiyet 
Döneminde Meclisler, 1908-1918" adlı çalışma da Osmanlı Devleti'nde genel seçim sonuçlarını vermesi 
açısından önemlidir. 

2 Farık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, Cilt III, (İstanbul, Hürriyet Vakfı Y., 1989), s. 161. 
1 Age, s. 275. 
4 Servet-i Fünun (Günlük), No: 110.4 Ekim 1908. 
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Ermenilerce, Ermeni Patrikliğinin onayıyla, seçim çalışmalarıyla ilgili 
görüşmeler yapmak üzere bir heyet oluşturulmuş, Ermeni ileri gelenlerinden 
Minas Çeras, Vahan Sürenyan, Agob Asayan, Aknuni, Hamparsum Boyacıyan 
ve Zartaryan Efendiler bu heyete üye olmuşlardı. Bu heyet, Ermenilerin Meclis-i 
Mebusan'da takip edecekleri siyasetle ilgili bir de beyanname hazırlamış ve 
Ermenice gazeteler bunu neşretmişlerdi. 6 Bundan sonra toplanan Ermeni 
Patrikhanesi Meclis-i Umumisi , Bab-ı Ali'ye sunacağı bildiriyi tartışmıştı. 7 

Seçimlerde ortak hareket etmek için Ermeniler ve Rumlar birbirleriyle 
görüşmelere başlamışlardı. Ermeni Patrikhanesi tarafından tayin olunan bir 
heyet, Rum Patrikhanesine giderek mebusların seçilmeleri ve adayların tayinleri 
hakkında birlikte hareket etmeleri hususunda öneride bulundu. 8 Rum Patrikliği 
Ortak Komisyonu, Ermeni cemaati tarafından yapılan tekliflere dair 
görüşmelerde bulunmak üzere olağanüstü toplandı . 9 Birkaç gün sonra Rum ve 
Ermeni kiliseleri liderleri, İstanbul seçimlerinde ortak bir cephe oluşturmaya 
karar verdiler ve seçimle ilgili şikâyetlerinin bir listesini sunmak için Hükümete 
bir heyet gönderdiler. İki cemaat de Meclis-i Mebusan'da cemaatlerinin 
nüfuslarına orantılı bir biçimde temsil edilemeyeceklerinden duydukları kaygıyı 
dile getirdiler. Rum ve Ermeni cemaatleri, Sadaret makamına verdikleri 
dilekçede seçim kanununa itiraz etmişler , 1 0 Rumlardan 40, Ermenilerden 20 
mebus çıkarılmasını istemişlerdir. 1 1 

Ermenice Puzantiyon gazetesi, Rumların isteklerinin tamamıyla haklı ve 
meşru olduğunu yazıyordu. 1 2 Ermeni Patriği İzmirliyan da Rum Patrikhanesine 
gidip Yovakim Efendi ile samimi bir görüşme yapmış, daha sonra Ermeni 
Katolik Patriğini de ziyaret e tmişt i . 1 3 

Ermeni cemaati , seçimlerde kimleri aday göstereceğini kendi içinde 
tartışmaya başlamışt ı . 1 4 Galata'daki Ermeni Kilisesinde, Ermeni Gregoryen, 
Ermeni Katolik ve Protestan cemaatlerine mensup kişilerden oluşan bir cemiyet 
toplanıp Meclis-i Mebusan azalığına tayin olunacak şahısların seçilmeleri 
hakkında görüşmelerde bulundu. Ermenilerden iki mebus seçileceğinin 
açıklanmasından sonra mebusluğa müracaat edenler arasından Kirkor Zohrab ve 

5 Servet-i Fünun (Günlük), No: 96, 23 Eylül 1908. 
" Servet-i Fünun (Günlük), No: 132, 22 Ekim 1908. Ayrıca Meşrutiyet-i Osmaniye Ermeni Cemiyeti 

İntihabat Komitesinin Seçimlerle İlgili Beyannamesi için bkz: Tarık Zafer Tunaya, age, s. 396 ve 397. 
7 Servet-i Fünun (Günlük), No: 140, 31 Ekim 1908. 
x Servet-i Fünun (Günlük), No: 139, 30 Ekim 1908. 
9 Servet-i Fünun (Günlük), No: 139, 30 Ekim 1908. 
1 ( 1 Kansu, age, s. 247 ve Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, (İstanbul, Kaynak Y., 1996), s. 96. 
1 1 Tanin,No: 101, 11 Kasım 1908. 
1 2 Servet-i Fünum (Günlük), No: 161,24 Kasım 1908. 
1 3 Servet-i Fünun (Günlük), No: 175, 10 Aralık 1908. 
1 4 T a n i n , N o : 9 3 , 3 Kasım 1908. 
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Viranı Sabun aday seçildi. Gabriyel Noradunkyan kendisine yapılan adaylık 
teklifini işlerinin çokluğunu gerekçe göstererek kabul e tmedi . 1 5 

1908 SEÇİMLERİ 

Meclis-i Mebusan seçimleri, 1908 yılının Kasım-Aralık ayları içinde 
yapıldı. Gayrimüslimler için nispî temsil isteyen Rumlar, Beyoğlu seçimini 
kanunsuz ilan ederek, 9 Kasım 1908 günü protesto gösterileri yaptılar ve 
seçimin sekiz gün daha uzatılmasını talep etti ler. 1 6 Özellikle seçmenlerin oy 
vermeden önce kimlik göstermelerinin zorunlu bulunduğu İstanbul'da seçimler 
tartışmalı oldu. 21 Kasım'da Beyoğlu Rumları, bu önlemi protesto ettiler ve 
ertesi gün, önde gelenlerinin yönetiminde, Bab-ı Ali önünde toplandılar. 
Sadrazam Kamil Paşa, şikâyetleri dinledikten sonra, seçim yolsuzluklarından 
bahsedenlerin yalnızca Rumlar olduğunu söyledi. Aslında şikâyetlerin meclise 
getirilmesi gerektiğini, o zaman belli yerlerdeki seçimlerin geçersiz sayılıp 
sayılamayacağına karar verilebileceğini belirtti. Sadrazamın cevabı, önde 
gelenleri tatmin etmiş gibi görünüyordu. Ancak kalabalığın dağılmak 
istememesi bazı olaylara yol açmış t ı . 1 7 

Rumların seçimlerde adaletsizlik olduğu yolundaki iddialarına rağmen 
diğer gayrimüslim unsurlar bu konudan hiç rahatsız olmamışlardı . İstanbul 
Ermenileri, gösterişli bir alay ile seçim sandıklarını Bab-ı Ali önüne getirmişler, 
İslam ve Hıristiyan din adamları aşırı gösteriler yapmışlardı. Aslında 
Ermenilerin ve Yahudilerin ses çıkarmamaları Rumların şikâyetlerinin önemsiz 
olduğunu göstermektedir . 1 8 Bazı yerlerde yapılan seçimlere itirazlar olmuştu. 
İzmit'te, mebusan seçimlerinin kanuna aykırı yapıldığına dair 5 Ermeni 
imzasıyla Dahiliye Nezaret ine yapılan şikâyet üzerine gerekli tahkikat yapılmış 
ve kanun haricinde hiçbir işlem yapılmadığı anlaşılmıştır . 1 9 

Ermenilerle ilgili seçimlerde bazı küçük meseleler çıktı. İttihat ve 
Terakki, İstanbul'daki iki Ermeni adayından biri olan Zöhrap Efendi'ye itiraz 
etti. Meclis-i Mebusan'a seçilecek Ermeni mebuslarına dair İttihat ve Terakki 
Cemiyeti adına Mürsel Selim Bey, Ermeni Patriği İzmirliyan Efendi ile 
görüş tü . 2 0 Buna karşı Ermeniler, iki Ermeni mebusunun seçilmesinin protokolle 
kabul edildiğini, Zöhrap Efendi üzerinde ısrarla durduklarını, taşradaki seçim 
sonuçlarından sonra böyle bir anlaşmazlık çıkarılmaması gerektiğini ileri 
sürdüler. Gerçekten de, Anadolu 'da Ermeniler dağınık ve azınlık durumunda 

1 5 Tanin, No: 97, 7 Kasım 1908. 
1 6 Tunaya, age, s. 162. 
1 7 Ahmad, age, s. 96. 
1 8 Servet-i Fünun (Haftalık), No: 913, 26 Kasım 1908. 
1 9 Takvim-i Vekayi, No: 45, 22 Kasım 1908. 

2 1 1 Servet-i Fünun (Günlük), No: 174, 8 Aralık 1908. 
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olduklarından, fazla mebus kazanamamışlardır . Bunun üzerine İzmir'de Ethem 
Bey mebusluktan istifa etti. Yerine Ispartalızade İstepan Efendi seçildi. Zöhrap 
Efendiye karşı yapılan itirazdan da vazgeçildi . 2 1 

Seçimleri kazanan mebusların adlar ı 2 2 ve fotoğrafları gazetelerde 
yayınlandı. İstanbul seçimlerinin sonuçlarını resmî olarak açıklayan teftiş 
heyeti, kimlerin ne kadar oyla mebus seçildiklerini de açıkladı. Buna göre; 
Manyasizade Refik Bey 503, Mustafa Asım Efendi 475, Ahmet Rıza Bey 472, 
Vitali Feraci 4 6 1 , Hallaçyan Efendi 455, Ahmet Nesimi Bey 425, Kirkor 
Zöhrap Efendi 392, Kostantin Kostantinidi 369, Hüseyin Cahit Bey 354, 
Kozmidi Efendi 340 oy alarak İstanbul'dan mebus seçildiler. Diğer adaylar ve 
aldıkları oy miktarları da gazetelerde yer a ld ı . 2 3 Ülke genelinde Türklerden 142, 
Araplardan 60, Arnavutlardan 25 , Rumlardan 23 , Yahudilerden 5, İslavlardan 8 
mebus seçi lmişt i . 2 4 

Seçilen Ermeni mebusların seçildikleri yerler ve isimleri de şöyleydi: 
Tekfurdağı'ndan Agop Babikyan , 2 5 İzmir'den Stephan Ispartalıyan, Sivas'tan 
Nazaret Dagavaryan, Erzurum'dan Karakin Pastırmacıyan ve Varteks 
Serengülyan, Van'dan Vahan Papazyan, Bitlis'ten Kegam Der Garabetyan, 
Halep'ten Artin Boşgezenyan ve Adana'dan Hamparsum Boyac ıyan . 2 6 

1912 S E Ç İ M L E R İ 

Bu seçimler de 2 Ağustos 1908'de çıkarılan "İntihab-ı Mebusan 
Kanunu"na göre yapılacaktı. Seçimlere İttihat ve Terakki ile tek muhalif parti 
olarak Hürriyet ve İtilâf Fırkası g i rdi . 2 7 

Mebusan seçimleri ile ilgili Ermenilerin takip edeceği politikayı 
belirlemek için, Ermenilerin dinî ve siyasî teşkilâtlarından temsilciler bir araya 
gelerek görüşmelerde bulundular. Ermeni Patrikhanesi Meclis-i Cismanisi , 
Patrik Arşoroni Efendi'nin başkanlığında toplanarak, mebusan seçimleri 
hakkında uzun bir görüşme yaptı. Seçimlerde takip edilecek politikayla ilgili 

2 1 Sina Aksin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, (İstanbul, Remzi K., 1987), s. 107. 
2 2 Servet-i Fünun (Haftalık), No: 916, 17 Aralık 1980. Bu ana kadar vilâyet ve sancaklardan Meclis-i 

Mebusan azalığına seçilenlerin isimleri için bkz: Servet-i Fünun (Günlük), No: 176, 29 Kasım 1908. 
2 3 Tanin, No: 133, 12 Aralık 1908 ve Servet-i Fünun (Günlük), No: 176, 10 Aralık 1908. 
2 4 Bu konuda bkz: Feroz Ahmad - Dankvvart A. Rustovv, "İkinci Meşrutiyet Döneminde Meclisler 1908-

1918", Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt IV-V, (1976). 
2 : 1 Agop Babikyan 1909'da öldü ve yerine yine Tekfurdağı'ndan Agop Boyacıyan mebus seçildi. 
2 6 Kansu, age, s. 374, 384, 399, 402, 405, 409, 412. Ayrıca Meclis-i Mebusan zabıt ceridelerinde yer alan 

Ermeni mebusların konuşmaları hakkında geniş bilgi için bkz: Ayfer Özçelik, Sahibini Arayan Meşrutiyet, 
(İstanbul, Tez Y.,2001). 

2 7 Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, (İstanbul, Dergah Y., 1990), s. 120 ve 121. 
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kararlar alındı. Ermeni Patrikhanesi, mcbusan seçimine resmen müdahale 
etmeyerek tarafsız kalmaya karar vermişti. Bununla beraber, Ermeni mebusların 
seçimi, Ermeni milletinin umumi menfaatlerini de ilgilendirdiğinden 
Patrikhane, Ermeni siyasî cemiyetlerine birlikte ve ortak hareket etmelerini 
tavsiye etmişti. 

Bu arada Rumlar, Ermenilerle bir seçim ittifakı yapmak istediler. Rum 
Meşrutiyet Kulübü iki temsilciyi Ermeni Patriğine gönderdi ve yapılacak olan 
seçimlerde Ermenilerin Rumlarla birlikte hareket etmesini önerdi. Ermeni 
Patriği, Rum temsilcilerinin bu teklifini dinledikten sonra, kendisinin ruhanî reis 
sıfatıyla seçimlere karışmayacağını ve eğer anlaşma yapmak isterlerse 
Ermenilerden meydana gelen seçim encümenine müracaat edebileceklerini 
söyledi. 

Ermeni Komitelerinden Taşnaksutyun ise, seçimlerde kendi görüşlerine 
daha uygun bulduğu İttihat ve Terakki Fırkasını destekleme kararı a ld ı . ' 0 

Hürriyet ve İtilâf Fırkasını destekleyen Teminat gazetesiyle Taşnaksutyun'un 
yayın organı Azadamard arasında bir polemik yaşanmış, Taşnakların İttihat ve 
Terakki Cemiyetini desteklemeleri Teminat' ı kızdırmış ve aynı gazete 
Taşnaksutyun Cemiyetini ihtilalci olarak vasıflandırmıştı . 3 1 Ermeni Patrikhanesi 
Meclis-i Umumisi Liberal Fırkası da mebusan seçimlerinde İttihat ve Terakki 
ve Taşnaksutyun cemiyetleriyle ittifak ederek birlikte hareket etmeye karar 
ve rd i / " Sosyal Demokrat Hınçakyan Fırkası ise Hürriyet ve İtilâf Fırkasıyla 
yapılan görüşmeler sonunda seçim ittifakı yapmayı kararlaştırdı ve 8 maddelik 
bir protokol üzerinde anlaşt ı . 3 3 

Beyoğlu'nda bulunan Eseyan Ermeni Okulunda biraraya gelen Ermeni 
Patrikhanesi Meclis-i Umumisinin Merkez ve Liberal fırkaları, Ermeni 
Protestan ve Ermeni Katolik Cemaatleri , Taşnaksutyun Cemiyeti, Yeni 
Hınçakyan Cemiyeti , Meşrutiyet Demokrat Cemiyeti temsilcileri görüşmelerde 
bulundular. Müzakere esnasında Hınçakyan Cemiyeti , Hürriyet ve İtilâf 
Fırkasına katılmış olduğundan tenkit edildi. Görüşmelerden sonra, Ermeniler 

2 8 Azadamard'dan aktaran: Tanin, No: 1223, 28 Ocak 1912. Ermeni Patrikhanesinin mebusan seçimlerine fiilî 
müdahalede bulunmama kararına rağmen, vilayetlerde bazı murahhaslar bildiklerini okuyorlardı, örneğin 
Bursa murahhasası daire-i idaresinde bulunan karyelere bir tahrirat-ı umumiye göndererek göstermiş 
olduğu falan namzede rey vermeye mecbur bulunduklarını bildirmiştir. İzmir murahhasahanesi ise adaylar 
eedveli bile düzenlemiştir. Mezkur murahhasahaneler bu hareketiyle kendi daire-i salahiyetlerinin haricine 
çıkmışlardı. Bkz: Tanin, No: 1272, 17 Mart 1912. 

2 9 Tanin, No: 1234, 8 Şubat 1912. 
3 ( 1 Tanin, No: 1236, 10 Şubat 1912. 
" Tanin, No: 1247,21 Şubat 1912. 
3 2 Tanin, No: 1247,21 Şubat 1912. 
3 3 Bkz: Teminat, No: 218, 21 Şubat 1912'den: Ali Birinci, age, s. 276. 
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için İttihat ve Terakki Cemiyetine katılmanın daha hayırlı olacağı sonucuna 
varıldı. 

Seçimlerde, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birlikte hareket etmeye karar 
veren Hınçak Reform Cemiyeti , niçin böyle hareket ettiğini kamuoyuna şöyle 
açıkladı: "Bundan önce Ahrar Fırkası ile birlikte hareket etmeye karar verdik. 
Fakat 31 Mart Olayının çıkması, bize, Ahrar Fırkasının istibdad taraftarı ve 
meşrutiyete karşı olan gerçek yüzünü gösterdi. Şimdi de İtilaf Fırkasının 
arkasında yine o müstebidlerin mevcudiyetini hissediyoruz. Bundan dolayı 
meşrutiyetin muhafızı olduklarından asla şüphemiz olmayan İttihat ile 
birleşt ik." 3 5 

Ermenice gazetelerden Manzume-i Efkar, Ermenilerin büyük bir kısmının 
İttihat ve Terakki Cemiyeti ile işbirliği yapmasını , dört senelik Meşrutiyet 
hayatının ilk akıllı hareketi olarak şöyle değerlendirmiştir: "Zira bu memlekette 
Meşrutiyetin devamını temin eden yegâne müessese İttihat Cemiyetidir. İtilaf 
Cemiyetine gelince, faaliyeti yarın bir hareket-i irticaiyeye tebeddül edebilir. 
İtilafın teşekkül sebebi, yeni siyasî telkakiler, yeni idealler neticesi olmayıp 
âdeta şahsî düşmanlıklardan ve İttihat ve Terakki Cemiyetini devirmek 
arzusundan ibarettir. Şu kadar var ki bunların arasına tesadüfen düşmüş bazı 
samimi vatanperverler dahi bulunabil ir ." 3 6 

Ermeni Patriği Arşoroni Efendi de, Hürriyet ve İtilâf Fırkasının yeni 
kurulmuş bir parti ve mensuplarının çoğunlukla efkar-ı taassubkaranesi ile 
bilinen kişilerden meydana geldiğini söylemiş, şu anda iktidarda olan İttihat ve 
Terakkiyi itimat edilebilir ve kuvvete sahip bir parti olarak gördüğünü belirtmiş 
ve böylece Ermenilerin büyük bir kısmını İttihat ve Terakki Fırkasına 
yönlendirmişt ir . 3 7 

1912 yılında yapılan Mebusan Meclisi seçimleri sırasında Ermeni 
Patrikhanesi, Ermenilerin hukukunun çiğnendiği ve birçok yerlerde Ermeni 
milletine haksızlıklar yapıldığını ileri sürerek Sadaret'e müracaat e tmiş , 3 8 Sis 
Katagikos luğu 3 9 ve Haçin Murahasahanes inden 4 0 bu konuyla ilgili olarak gelen 
telgrafları aynı makama sunmuştu . 4 1 Sadrazam Said Halim Paşa ise mebusan 
seçimlerinde kanuna aykırı hareketlerde bulunulduğuna dair Ermeni 
Patrikhanesinden gelen şikâyetleri Dahiliye Nezaretine iletmiş ve gereğinin 

M Tanin, No: 1248, 22 Şubat 1912. 
3 5 Tanin, No: 1249, 23 Şubat 1912. 
3 6 Manzume-i Efkar'dan aktaran: Tanin, No: 1296, 10 Nisan 1912. 
5 7 Tanin, No: 1297, 11 Nisan 1912. 
3 8 BOA Dahiliye Siyasî (DH. SYS.), 83-1/2-48-3 
3<J BOA DH. SYS. 83-1/2-48-6. 
4 ( 1 BOA DH. SYS. 83-1/2-48-5. 
4 1 BOA DP. SYS. 83-1/2-48-7. 
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yapılmasını istemişti. Dahiliye Nezareti de mebusan seçimleriyle ilgili 
şikâyetler üzerine durumu Diyarbekir, Bitlis, Van, Mamuratülaziz, Ankara, 
Sivas, Halep, Hüdavendigar, Trabzon vilayetlerinden sormuş, seçimler 
esnasında gayrimüslimlerin hukukunu zedeleyecek bir muamele olmadığına, 
seçim muamelelerine harfiyen uyulduğuna ve hiçbir suiistimal olmadığına dair 
vilayetlerden telgraflar gelmiştir. Mebusan seçimlerinde kanuna harfiyen 
uyulduğuna dair Mamuratülaziz Valisi Nazım Bey ayrı bir telgraf göndermiş , 4 2 

Diyarbakır Valisi Hakkı Bey de Dahiliye Nezaretine gönderdiği cevabî 
telgrafında gerek merkez ve gerek mülakatta seçimlerle ilgili hiçbir yolsuzluk 
ve huzursuzluk olmadığını bildirmiştir. 4" 5 Sivas Vilayetinden Dahiliye 
Nezaretine gelen cevapta ise seçimlerde suiistimal bulunduğuna dair şimdiye 
kadar hiçbir şikâyet ve ihbar olmadığı vurgulanarak, Patrikhaneye verilen 
malûmatın doğru olmadığı bildirilmiştir. 4 4 

Yapılan seçimler sonucu, 13 Ermeni mebusu meclise girmiştir. 
Türklerden 157, Araplardan 68, Arnavutlardan 18, Rumlardan 15, Yahudilerden 
4, İslavlardan 9 kişi parlamentoya girme hakkı kazanmıştır. Ülke genelinde 
seçilen Ermeni mebusların seçildikleri yerler ve isimleri şunlardır: İstanbul'dan 
Bedros Hallaçyan ve Kirkor Zohrab, İzmir'den Vahan, Tekfurdağı'ndan Agob 
Boyacıyan, Erzurum'dan Varteks ve Karakin Pastırmacıyan, Bitlis'ten Kegam 
Der Garabetyan, Haleb'den Artin Boşgezenyan, Diyarbakır 'dan İstepan 
Çırakçıyan, Van'dan Viramyan, Sivas'tan Dr. Paşayan. 4 5 

1914 SEÇİMLERİ 

Fakat bu meclis uzun ömürlü olmamış, 1912 yılının Ağustos ayında 
dağılmış ve yeni meclis yaklaşık olarak 20 ay sonra toplanabilmişt i . 4 6 1913 yılı 
sonlarına doğru ülke yeniden seçim ortamına girmişti. Muhtemel seçim 
bölgeleri şu şehirler olacaktı; İstanbul, Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, 
Bitlis, Basra, Bağdat, Beyrut, Hicaz, Halep, Hüdavendigar, Diyarbakır, Suriye, 
Sivas, Trabzon, Kastamonu, Konya, Mamuratülaziz, Musul , Van, Yemen, 

4 2 BOA DH. SYS. 83-1/2-48-11. 
4 3 BOA DH. SYS. 83-1/2-48-13. 
4 4 BOA DH. SYS. 83-1/2-48-20. 
4 5 Ekrem Reşad - Osman Ferid, 1328 Malî Senesine Mahsus Musavver Nevsal-i Osmani, (İstanbul, 1328), 

s. 234-239'dan: Adnan Gelmez, Türk Siyasî Hayatında 1912 Meclis-i Mebusan Seçimleri, s, 128-136, 
(İstanbul, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1995). Ayrıca Ermeni mebuslarının meclisteki faaliyetleri için 
bkz: Kenan Olgun, Demokrasi Tarihi Açısından 1912 Mebusan Meclisi ve Faaliyetleri, (İstanbul. 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992). 

4 6 Ahmad-Rustovv, agm., s. 245 ve 246. 
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Urfa, İzmit, Bolu, Canik, Çatalca, Zor, Asir, Karesi, Kuds-ü Şerif, Kalc-i 
Sultaniye, Medine-i Münevvere. 7 

Meclis-i Mebusan seçimlerine birlik ve beraberlik içinde girmek isteyen 
Ermeni cemaati , bunu gerçekleştirmek maksadıyla cemaat içindeki bütün 
unsurları içine alan karma bir komisyon oluşturdu. Bu komisyon, Ermenilerin 
takip edecekleri siyaset hakkında görüşmelerde bulunacaktı. Bu komisyona 
Ermeni Katolik, Ermeni Protestan cemaatleri ve Ermeni siyasî partilerinin 
temsilcileri katıldılar. Galata Kilisesinde toplanan komisyon, Bab-ı Ali 'ye bir 
takrir vererek, seçimlerde Ermeni milletine genel nüfus miktarı oranında 
Ermeni mebus seçmek yetkisinin verilmesini ve bu seçimlerin de Patrikhane 

48 • 

vasıtasıyla Ermeniler tarafından yapılmasını i s ted i . 1 Takrir, 15 Kasım 1913 
tarihinde Ermeni Patrik Kaymakamlığı tarafından Adliye ve Mezahib 
Nezâretine verildi. Bu takrirde Patrikhane özetle şu görüşleri ileri sürdü: 

"Osmanlı ülkesindeki, nüfusları iki milyonu geçtiği birçok kaynaklarda 
sabit olan Ermenilerin 50.000 nüfusa bir mebus hasebiyle 20'den fazla mebus 
çıkarmaları gerekirken, şimdiye kadar yapılan seçimlerde ancak yarısı kadar 
mebus seçilmiş ve bunların çoğunluğu da Ermeniler tarafından seçilmemiştir. 
Şimdiki seçim tarzına göre; diğer unsurların muvafakat ve yardımı olmadıkça 
bir Ermeni mebusunun seçilmesi bile zordur. Ermenilerin sakin oldukları 
vilâyetler ve sancaklardaki nüfusuna nispeten ayrıca takdim olunacak defter 
taksimatına göre tevzi olunmak üzere Ermenilerden nüfus nispetinde mebus 
seçilmesi ve mebusların doğrudan doğruya Ermeni müntehib-i sanileri 
tarafından intihap olunması hususunun kaide olarak kabul edilmesi ve bu 
konuda acilen vilâyetlere talimat ve lâzım gelen emirlerin verilmesi gerekir." 

Adliye ve Mezahib Nezareti , Patrikhanenin bu talebinin usule ve kanuna 
aykırı ve yetkileri haricinde bulunduğunu belirterek cevap verilemeyeceğini 
beyan et t i . 4 9 Adliye ve Mezahib Nezareti tarafından takririnin iade edilmesi 
üzerine, Patrikhane yeni bir takrir hazırlayıp, bu defa Sadaret'e sundu. Takririn 
iade ediliş tarzına kızan Ermeni Patriği, bu tezkireyi "Resmî yazışmalarda 
kullanılması pek de maruf olmayan bir üslûpla kaleme alınmış olan tezkire" 
olarak değerlendirdi. Adliye ve Mezahib Nezaretinin iade ettiği tezkirede; bu 
gibi siyasî meselelerden dolayı Osmanlı Hükümetine müracaatın Patrikliğin 
salahiyeti haricinde olduğu, Ermeniler tarafından seçilen mebusların bütün 
Osmanlıların vekili sayılmasının mümkün olamayacağına nazaran, yapılan 
müracaatın Anayasa hükümlerine aykırı olduğu belirtiliyordu. Sadaret'e 

4 7 BOA DH. SYS. 49/65. 
4 1 i Tanin, No: 1756, 14 Kasım 1913. 
4 ' ; Tanin ,No: 1763, 21 Kasım 1913. 
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sunduğu ikinci takrirde ise Patrik; Patriklik makamının Osmanlı Hükümeti ile 
Ermeni milleti arasında birçok hususta tebliğ vasıtası olduğunu, milletin bütün 
şikâyet ve temennilerinin de Hükümete bildirilmesinin aslî vazifesi olduğunu 
belirtmiş ve seçimler konusunda da şimdiye kadar yapılan müracaatların 
reddedilmemesinin buna delil teşkil ettiğini ileri sürmüştür. 

Ermenilerin taleplerinin Kanun-i Esasi'nin düzelti lmesine gerek 
duyulmadan Hükümetçe yerine getirilebileceğini düşünen Patrik, bu haklı ve 
meşru arzularının yerine getirilmemesinin öteden beri devam eden 
mahrumiyetin devamından başka bir anlam taşımayacağını, ayrıca eskiden beri 
Osmanlı Hükümetince Patriklik makamına karşı gösterilen nezaketle Adliye ve 
Mezahib Nezareti tarafından yapılan ve kendilerini üzen garip muamelenin 
karşılaştırılamayacağını, bu davranışın her türlü fedakarlığı yapmakta tereddüt 
etmeyen Ermenilere reva görülmeyeceğini ümit ettiğini söylemişt ir . 5 0 

İttihat ve Terakki Cemiyeti Katip-i Umumisi Mithat Şükrü Bey, seçim 
işleriyle ilgili olarak Jamanak gazetesi yazarı ile yaptığı görüşmede 
düşüncelerini açıklamıştır. Mithat Şükrü Bey, bu görüşmede, seçimlerin şu 
sıralarda yapılmakta olduğunu ve yeni mebusların sayısının 310-320 arasında 
olacağını söylemiş ve şöyle devam etmiştir: "Patrikhanenin sunduğu teklifi 
kanunen kabul edemiyoruz. Aksi halde Kanun-i Esasi'ye aykırı hareket etmiş 
oluruz. Bununla beraber Ermenileri memnun edecek bir yolun bulunması için 
çalışmalara devam ediyoruz. Bab-ı Ali'de, Talat Bey, Bedros Hallaçyan ve 
Şura-yı Devlet Reisi Halil Beylerden oluşan komisyonun bu yolda çalışmaları 
devam ediyor, biz bir sayı tayin etmeyib Ermeni Patrikhanesinin kaç mebus 
çıkarmak istediğini soracağız ve onu memnun etmeğe çalışacağız. Hatta 
Ermenilerin nüfus olarak gayet az oldukları yerlerden dahi Ermeni mebus 
çıkarılmasına muvafakat edeceğiz." 5 1 

Ermeni mebuslarının seçimi meselesiyle ilgili olarak Ermeni Patrikhanesi 
murahhasları Artin Şaharbekyan, Hamparsum Boyacıyan ve Diran Yerganyan, 
Dahiliye Nezaret inde görüşmüşlerde bulunmuşlar, neticede Nazır seçim 
kanununda değişikliğin mümkün olamayacağını ve yalnız Ermeni mebuslarının 
miktarı hakkında Patrikhanenin itirazının kabul edileceğini beyan etmiştir. Bab-ı 
Ali, Ermeni mebus çıkarmak hakkına sahip olan vilayetlerden seçilecek 
mebuslardan birinin Ermeni olmasını ve oradaki Ermeni seçmenlerle Türk 
seçmenleri arasında bir görüşme olduktan sonra Ermeni adayının tayin olmasını 
istiyordu. Patrikhane temsilcileri, bu konuyu aralarında görüştükten sonra bir 
cevap vereceklerini beyan etmişler , 5 2 daha sonra da Ermeni Patriği Zaven 

5 ( 1 Fanin, No: 1770, 28 Kasım 1913. 
5 1 Tanın, No: 1771, 29 Kasını 1913. 
S 2 T a n i n , N o : 1778, 6 Aralık 1913. 
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Efendi, Bab-ı Ali'ye gelerek Dahiliye Nazırı Talat Bey ile seçim mevzularını 
konuşmuştur . 5 

Taşnaksutyun Komitesi sözcülerinden Aknuni, Stamboııl gazetesinde yer 
alan bir demecinde; seçimlerin nispî temsil üzerine yapılmasını ve Ermeni 
mebusların bizzat Ermeniler tarafından seçilmelerini istediklerini, İttihat ve 
Terakki'yi destekleyen Ermenilerin başka şekilde bir muameleye tâbi 
tutulmaları gerektiğini, Ermeni mebuslarının seçilmesini Müslüman 
seçmenlerin iyi niyetine bırakmamak için, Ermenilerin kendi mebuslarını 
kendilerinin seçmelerinin lüzumlu olduğunu, bazı Türkçe gazetelerin bu 
konularla ilgili şiddetli yazılar yazdığını ve haklarını meşru bir şekilde 
aradıklarını beyan etmiş, "eğer bu gazeteler memleketlerine hürmet etmek 
istiyorlarsa meseleyi heyecanla değil, soğukkanlılıkla ve ciddiyetle ele 
almalıdırlar" demişt i r . 5 4 

Burada dikkat çeken nokta, Taşnaksutyun'un İttihat ve Terakki'yi açıktan 
açığa, sözcüsü vasıtasıyla eleştirmesiydi. Anlaşıldığına göre, Meşrutiyetin 
ilanından beri aralarında devam eden iyi ilişkiler bozulmaya başlamıştı. Bu 
arada Ermeni partileri arasında devam etmekte olan görüşmeler ittifakla 
sonuçlandı. Partiler, gerek siyasî ve millî meselelerde ve gerek mebusların 
seçilmeleri hususunda ittifak yaparak birlikte hareket etmeye karar verdi ler ." 
Ermeni Patrikhanesi de seçimlere katılıp katılmama hususunu son olarak 
görüştü. Patrik Efendi, Bab-ı Ali'nin, Ermenilerin hukukunun muhafaza 
edileceği yolunda verdiği teminatı karma heyete bildirdi. Bunun üzerine meclis, 
görüşmelerin devamını ve o müzakerelerin neticesine göre taşraya gerekli 
talimatın verilmesini Patrik Efendi'ye tavsiye etmişt ir . 5 6 

Ermeni mebuslarının seçimiyle ilgilenen karma heyet, kendi vekillerinin 
kendi seçmenleri tarafından seçilmesi usulünü Dahiliye Nezaretinin kesinlikle 
kabul etmediğini Patrikhane Meclis-i Muhtelitine bildirmişti. Bunun üzerine son 
takrirde ileri sürülen taleplerde ısrar edilmemesi ve hükümetle Patrikhane 
arasında yapılan görüşmelere bir son verilmesi karara bağlandı. Meclis-i 
Muhtelitin tavsiyesi üzerine Patrik Efendi bu kararı Dahiliye Nezaretine 
bildirdi. Aynı gün taşra temsilcilerine de seçimlerle ilgili olarak Patrikhane ile 
Bab-ı Ali arasında bir anlaşma olmadığı yolunda bir telgraf gönderi ldi . 5 7 

" Tanin, No: 1780, 8 Aralık 1913. 
5 4 Tanin, No: 1782, 10 Aralık 1913. Hüseyin Cahit. Aknuni'nin bu ifadelerinin hukuk açısından uygulanamaz 

olduğunu ortaya koydu ve ayrıca İttihat ve Terakki ve Türk basınıyla ilgili iddialarını da cevaplandırdı. 
(Tanin, No: 1783, 11 Aralık 1913). 

5 5 Tanin, No: 1784, 12 Aralık 1913. 
5 6 Tanin, No: 1784, 12 Aralık 1913. 
5 7 Tanin, No:1791, 19 Aralık 1913. 
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Ermeniler, Hükümetin taleplerini kabul etmemesi üzerine seçimlere 
katılmaktan vazgeçtiklerini açıklamışlar, fakat bu karan uygulamamışlar, bir 
pazarlık konusu olarak görüşmelere devam etmişlerdir. İttihat ve Terakki 
Fırkası ile Ermeni Patrikhanesi arasında anlaşma zemini bulabilmek için resmî 
olmayan görüşmeler sürmüştür . 5 8 İttihat ve Terakki de artık sabrının sonuna 
gelmiş ve son kez Ermeni ve Rumları uyarmak ihtiyacını hissetmiştir. 

Ermenice Pancar gaze tes i 5 9 muharrirlerinden biri, İttihat ve Terakki 
Cemiyeti Katib-i Umumisi Mithat Şükrü Bey ile, seçimlerle ilgili varılan son 
durumu konuşmuştur. Mithat Şükrü Bey yaptığı açıklamalarda, Ermenilerin bu 
defa istedikleri kadar mebus çıkaramayacaklarını, birçok yerde seçimlerin 
bittiğini, dolayısıyla oralarda Ermeni mebusu çıkarılamayacağını bildirmiştir. 
Ayrıca Rumlarla anlaşma yapıldığını, ancak İstanbul'dan çıkarılacak mebuslar 
konusunda ise henüz kesin bir karar alınmadığını beyan etmişt i r . 6 0 

Puzantiyon ve Pancar gazeteleri, Ermenilerin seçimlere katılmaları 
hakkında, Ermeni Patrikhanesinin, şimdiye kadar kesin bir hareket yolu takip 
etmeyerek milletin hüsrana uğratılmasına sebep olduğunu beyan ederek, 
Patrikhane'yi tenkit etmiştir . 6 1 

Neticede, Ermenilerle İttihat ve Terakki Fırkası Merkez-i Umumi'si 
arasında yapılan görüşmeler tıkanmıştır. Ermenice gazetelerin yazdığına göre; 
Ermeniler mebus sayısının 20'den az olmamasını istemişlerdir. Fakat Talat Bey, 
bu sayının 16'dan az olmayacağını, Bitlis, Van ve İzmit'ten birer mebus fazla 
çıkarılmasına gayret edileceğini söylemişt ir . 6 2 

1914 Mebusan Meclisi seçimlerinde Ermenilerin durumunu en doğru 
açıklayan, Profesör Karabet Tomayan'ın Puzantion gazetesinde yayınlanan 
mektubudur. Tomayan bu mektubunda Patrikhaneyi ve Ermeni toplumunun ileri 
gelenlerini, takip ettikleri yol nedeniyle eleştirmiş; seçimlerin yapıldığı zamana 
kadar Ermenilerin i z l eyecek lere siyasetin belli olmamasına şaşırmış ve 
kızmışt ır . 6 3 

ikdam, No: 6082, 28 Ocak 19,14. 
İkdam'da "Pamir" diye yazılrmş. 
İkdam, No: 6088, 3 Şubat 1913. 
Tanin, No: 1838, 6 Şubat 1914. 
Tanin,No: 1853, 20 Şubat 1914. 
Tanin, No: 1834, 21 Şubat 1914. Karabet Tomayan, II. Abdiilhamid zamanında Merzifon'da isyanların 
teşvikçisi olmuş, olaylardan sonra yargılanmış, idama mahkûm edilmiş, İngiltere'nin araya girmesiyle 
idamdan kurtulmuş ve İngiltere'ye yerleşmiştir. 1914 yılında Kayseri'den mebus adayı gösteriİen 
Tomayan'ın İngiltere vatandaşlığına geçip geçmediği Londra Sefiri Tevfik Paşa'dan sorulmuş, gelen 
cevapta Tomayan'ın İngiltere vatandaşlığına geçmediği bildirilmiş, Tomayan'ın mebus seçilmesine bir 
engel olmadığı anlaşılmış ve Kayseri'den mebus seçilmiştir. Bkz: BOA DH. SYS. 50 6/17-4, BOA DH. 
SYS. 50 6/17-2. 
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Şubat ayının ikinci yarısından sonra Ermeni Patrikhanesi tarafından 
seçim meseleleri hakkında Dahiliye Nazırı Talat Bey'e yeniden hususî bir heyet 
gönderilmiştir. İttihat ve Terakki Fırkasının ne kadar Ermeni mebus 
verebileceği sorulmuş, İttihat ve Terakki Fırkası Katib-i Umumisi Mithat Şükrü 
Bey davet edilip görüşülmüştür . 6 4 

İttihat ve Terakki Fırkası, son cevap olarak Ermenilerden ancak 13 mebus 
seçilebileceğini ve bu 13 kişiden 2'si zaten seçilmiş ve Pi de seçilmek üzere 
olduğundan, kalan 10 vekil için Patrikhane heyetiyle görüşmelere başlamanın 
kabil olacağını beyan etmiştir . 6 5 

25 Şubat tarihli Tanin ise Ermeni Patrikhanesi ile İttihat ve Terakki 
Fırkası arasında Ermeni mebuslarıyla ilgili anlaşma yapıldığını yazmıştır. 
Yalnız Patrikhanenin seçilecek mebusların isimlerini bildirmediğini vurgulayan 
gazete, Ermenilere 13 mebus verileceğini, imkânlar müsait olursa 1-2 mebus 
daha çıkarılması için çalışılacağını ileri sürmüştür . 6 6 

Talat Bey'in başkanlığında toplanan İttihat ve Terakki Fırkası, Patrikhane 
ile görüşmelerin parti prensipleri doğrultusunda tamamlanması için seçim 
encümenine tam yetki vermiş ve Ermeni mebuslarının sayısının daha önce 
belirlenen gibi olması kararlaştırılmıştır. 6 7 Aylarca süren bu görüşmeler 
sonucunda gelinen nokta, Ermenilerin seçimlere katılmaları olmuş, Ermeni 
Patrikhanesi ve siyasî partileri, bütün direnmelerine rağmen istediklerini elde 
edememişler ve hükümetin onlara teklif ettiğiyle yet inmek zorunda 
kalmışlardır. 

Nihayet İstanbul seçimleri 28 Şubat 1914'te yapılmış ve Hacı Şefik, 
Ahmet Nesimi, Urfanidis, Emanuel Karasu, İsmet, Hüseyin Cahit, Doktor 
Haralambos, Salah, İstanbul mebusluğuna seçilmişlerdir. 6 8 İstanbul'dan Bedros 
Hallaçyan ve Kirkor Zöhrap , 6 9 Kozan'dan Matyos Nalbantyan , 7 0 Halep merkez 
sancağından Artin Boşgezenyan, 7 1 Bitlis'ten Kegam Der Garabetyan , 7 2 

Maraş'tan Agop Hır lakyan, 7 3 Sivas'tan Dikran Barsanyan, 7 4 Diyarbakır 'dan 

Tanin, No: 1655, 22 Şubat 1914. 
Tanin, No: 1856,23 Şubat 1914. 
Tanin, No: 1858, 25 Şubat 1914. 
Tanin, No: 1860, 27 Şubat 1914. 
BOA DH. SYS. 122/3-1/41. 
BOA DH. SYS. 122/3-1/41. 
BOA DH. SYS, 122/3-4/26. 
BOA DH. SYS. 122/3-1/58. 
BOA DH. SYS. 122/3-3/40. 
BOA DH. SYS. 122/32-12. 
BOA DH. SYS. 122/3-2/33. 
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İstepan Çırakçıyan, 7 5 Kayseri 'den Karabet Tomayan , 7 6 İzmir'den Onnik 
Efendi , 7 7 Erzurum'dan Ohannes Varteks, mebus olarak seçilmişlerdi. 7 

Bu seçimlerde de Ermenilerin hukukunun nazar-ı itibara alınmadığına 
dair iddialar olmuştur. Ankara, Bitlis ve Van vilayetlerinden İstanbul'a gelen 
telgraflardan gerçek durum anlaşılmış ve iddiaların asılsız olduğu 
anlaşılmıştır . 7 9 

S O N U Ç 

Ermeniler, 1908 yılında yapılan genel seçimlerde Rumlarla işbirliği 
yaparak ortak hareket etmişlerdir. Yine bu seçimlerde takip edilecek politikaları 
belirlemek ve çalışmalarda bulunmak üzere bir heyet oluşturmuşlar ve bir seçim 
beyannamesi hazırlamışlardır. Patrikhane, Ermenilerin karar merkezi olarak 
işlev yapmıştır. 1912 yılında yapılan seçimlerde ise Ermeni cemaati kendi 
arasında bir kargaşa yaşamıştır. Patrikhane, seçimlere müdahale etmeyerek 
tarafsız kalacağını kamuoyuna duyurmuş, fakat yaptığı açıklamalarla da 
Ermenileri yönlendirmekten geri durmamıştır. Ermenilerin büyük bir kısmı ve 
Taşnaksutyun Fırkası, İttihat ve Terakki Fırkası ile işbirliği yapmış, Sosyal 
Demokrat Hjnçakyan Fırkası ise Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile anlaşarak 
seçimlere girmiştir. 

1914 yılında yapılan seçimlerde ise Ermenilerde bir tavır değişikliği 
dikkat çekmiştir. Osmanlı Hükümetiyle pazarlığa girmek istemişler, Ermenilere 
nüfus miktarı oranında Ermeni mebus verilmesini ve bu seçimlerin de 
Patrikhane vasıtasıyla Ermeniler tarafından yapılmasını istemişler, bu istekleri 
Hükümet tarafından reddedilmiştir. Seçimlere katılmamayı koz olarak 
kullanmak isteyen Ermeniler, bundan da vazgeçerek seçimlere katılmışlardır. 
Bu dönemde Rusya ve Almanya'nın önderlik ettiği Doğu Anadolu ıslahatı 
konusunda da son noktaya yaklaşılması, Doğu Anadolu'nun iki bölgeye 
ayrılarak başlarına iki Avrupalı valinin atanacağının kararlaştırılması, 
Avrupa'da Ermeniler lehine bir havanın oluşması, Ermenilerde bir tavır 
değişikliğine yol açmıştır. 

BOA DH. SYS. 122/3-2/32. 
BOA DH. SYS. 122/3-2/32. 
Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, Cilt 1, Devre 3, İçtima Senesi 1, (TBMM B., 1991), s. 2 ve 3. 
Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, Cilt 1. Devre 3, İçtima Senesi 1, s. 27. 
BOA DH. SYS. 83-1/2-48-12. 





Zekeriya TÜRKMEN* 

1913 yılında Avrupa siyasî çevreleri tarafından Ermeni olaylarından dolayı 
Türklere karşı bir kamuoyu oluşturulmaya başlanmıştı. Bu kamuoyunun 
oluşmasında, görevden uzaklaştırılmış olan Ermeni Patrik Ormanyan' ın etkisi 
büyüktür. Eski Patrik Ormanyan, devamlı Ermeni reformlarını dile getirerek 
gündemi belirlemeye çaba harcamıştır. Osmanlı Hükümeti ıslahat konusuna bu 
sırada olumlu baktığını belirterek kurulması düşünülen komisyonlarda iki 
Ermeni, iki Türk, iki yabancının görevlendirilmesini ve başkanın da yabancı 
olmasını kabul ediyor; jandarma, polis ve adliye için de yabancı memur 
görevlendireceğini ifade ediyordu. 1 İngiltere, yapılması düşünülen bu reformların 
Osmanlı Hükümeti tarafından ciddiye alınmasını istiyordu. Bu sırada Osmanlı 
Hükümeti, Ermeni ıslahatı konusunda İngiltere'nin desteğini almak, Rusya 
müdahalesinden de mümkün mertebe kaçınmak politikası takip etmektedir. 

1913 yılı başında Avrupa 'ya giden Halil (Menteşe) Bey, Paris ' te Fransız 
Sosyalist Parti liderlerinden Jean Jaurès ile görüşmüş ve ondan Avrupalıların 
Türkiye karşıtı fikirlerini öğrenmiştir. Halil Bey, Fransa 'dan dönüşünde 
Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'yı ziyaret ederek Doğu 
vilayetlerinde Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde ıslahat 
yapılmasını teklif etmiştir. 2 Gerçi bu bölgede ıslahat yapılması fikri daha 
öncelerde de Osmanlı Devleti 'nin gündemini meşgul etmiştir. 3 

Dr., Askeri Tarih Uzmanı. 
Ermeni Araştırmaları, Cilt 3, Sayı 9 (Bahar 2003), s. 41-75'ten gözden geçirilerek aktarılmıştır. 

1 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus 
İlişkileri (1798-1919), (Ankara, 1970), s. 206. 

2 Halil Menteşe, Halil Menteşe'nin Anıları, (İstanbul, Hürriyet Vakfı Y., 1986), s. 37. 
1 Doğu Anadolu vilayetlerinde ıslahat yapılması fikri ilk defa 3 Mart 1878'de imzalanan Ayastafanos 

antlaşmasında gündeme gelmiş, Berlin antlaşmasının da 61 inci maddesinde bu konu yer almıştı. 
II. Abdülhamid, sonunda muhtariyete doğru götürecek olan bu ıslahat teşebbüsünü kesinlikle uygulamaya 
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Halil Menteşe 'nin söyledikleri ve diğer gelişmeler, Mahmut Şevket Paşa 
Kabinesinin 1913 yılı İlkbaharında kendiliğinden ıslahat yapılması için işe 
koyulmasına neden oldu. Hükümet, Avrupa ve Rus baskısını biraz olsun 
ortadan kaldırmak için birtakım tedbirler alıp kanunlar çıkarmayı düşünüyordu. 
Öte yandan bu gelişmeler olurken tecrübeli devlet adamlarından Kâmil Paşa, 
Anadolu ıslahatı meselesinde İngiltere ve Rusya 'n ın kendi menfaatlerine 
yönelik olarak çalışacaklarını belirterek dikkatli olunmasını tavsiye ediyordu. 4 

Bu arada ilk olarak 26 Mart 1913'te vilayet genel meclislerine mahallî işlerde 
geniş yetkiler veren, bir anlamda özerklik tanıyan yetkilerle ekonomik konular 
hakkında "İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-ı Muvakkat i" çıkarıldı. 5 24 Nisan 
1913 tarihinde de "Sulh Hâkimleri Hakkında Kanun-ı Muvakkat" çıkarılarak 
hâkimlerin yetki ve sorumlulukları, muhakeme usulleri yeniden belirlendi ve 
yeni mahkemelerin kurulması kararlaştırıldı. 6 Bu düzenlemeler olurken, bir 
yandan da Doğu Anadolu 'da yapılması planlanan ıslahat hakkında hazırlıklar 
sürüyordu. Hükümet, 15 Nisan 1913'de Meclis-i Vükelâ 'da yapılan gizli bir 
müzakerede konuyu ele aldı . 7 Yapılan müzakerede, 1878 Berlin Antlaşmasıyla 
Rus tehdidine karşı İngiltere'nin Osmanlı Devleti 'nin bütünlüğünü korumak 
amacıyla Kıbr ıs 'a yerleştiğinden bahsedilerek, Rusya 'dan gelebilecek bir 
saldırıya karşı İngilizlerle ilişkilerin düzeltilmesi gereği vurgulanıyordu. Bunun 
yanında Avrupa 'da Türkiye aleyhine başlatılan Ermeni propagandalarına fırsat 
vermemek için Doğu Anadolu 'da geniş çaplı bir ıslahata geçilmesi, bu işin 
başına da İngiliz uzmanlarının getirilmesinin uygun olacağı, şayet böyle 
yapılırsa ortalığın yatışacağı, bir Rus saldırısı vukuunda İngiltere'nin Türkiye 'yi 
korumak mecburiyetinde kalacağı ileri sürülüyordu. Gerçi bu sırada hükümetin 
başında bulunan Mahmut Şevket Paşa dahi -Rusya 'nın bu sırada Doğu 
Anadolu 'dan gelmesi muhtemel tehditlerinin artması üzerine- İngiliz 
dostluğunu kazanmanın şart olduğunu ileri sürüyor, fakat yine de çok temkinli 
hareket edilmesini tavsiye ediyordu. 8 

koymamıştı. Bu konuda geniş bilgi için bkz: Bayram Kodaman, Sultan II. Abdülhamid'in Doğu Anadolu 
Politikası, (İstanbul, 1983); Rusya'nın, Doğu Anadolu vilayetleriyle ilgili politikası için ayrıca bkz: 
Nikerled Krayblis, Rusya'nın Şark Siyaseti ve Vilayet-ı Şarkiye Meselesi (Tere. Habil Adem), (Dersaadel, 
1332). 

4 BOA YEE., Sadrazam Kâmil Paşa Evrakı, Ds: 86/36, nr: 3572. 
5 Takvim-i Vekayi (TV), nr: 1416, 15 Mart 1329; ayrıca bkz: Düstûr, II. Tertip, c. V, s. 186-216. 
6 TV, nr: 1447, 1448, 1453, 14-15, 20 Nisan 1329; ayrıca bkz: Düstûr, II. Tertip, c. V, s. 322-348. 
7 BOA Meclis-i Vükelâ Mazbatası (MVM), nr: 176, 15 Nisan 1913. 
8 Mahmut Şevket Paşa anılarında bu durumu şöyle anlatır: "İngilizler 1878 muahedesine göre Anadolu'da 

Rusya tarafından bir saldırıya uğradığımız an donanma göndererek bize yardıma mecburdu. Kıbrıs'ı bu 
şartla geçici kaydıyla İngiltere'ye bırakmıştık. Fakat acaba bir Rus saldırısı vukuunda İngiltere gerçekten 
böyle davranır mıydı? Böyle davranacağına dair İngiltere'den söz almak ve altına imza koyduğu 
muahedeyi iyice hatırlatmak lâzımdı. Kıbrıs muahedesi canlandırılırsa, esasen Rusya, bize saldırıya cesaret 
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Osmanlı yöneticileri, ıslahat müfettişliği sorunuyla ilgili görüşmeler 
devam ederken, yalnız İngilizlerle değil, Fransız ve Almanlarla da ittifak 
teşebbüsünde bulunmuştu. Bu sırada Avrupa kamuoyunda ve uluslararası 
ilişkilerde Osmanlı Devleti aleyhine bir ittifakın olduğuna dikkati çeken Kâmil 
Paşa, yine de bu dönemde İngil tere 'ye yakınlık gösterilmesini salık vermiş; 
fakat dikkatli olunmasını tavsiye etmiş, Berlin antlaşmasındaki 6 1 . Maddeye 
özellikle dikkat çekilmesini istemişti. Kâmil Paşa, şayet Doğu Anadolu 
bölgesinin imparatorluğa sımsıkı bağlanması isteniyorsa, oraya hizmet 
götürülmesini, bayındır hale getirilmesini, Avrupalıların kendi ülkelerinde 
yaptıkları gibi sosyal hizmetlerin götürülmesinin şart olduğunu vurguluyordu. 
Nitekim Rusların Doğu Anadolu ıslahatını kendi lehlerine çevirmek istedikleri 
bir dönemde İngiltere ile ittifak arzusuna giren Osmanlı Devleti bunda da 
başarılı olamadı. 1 

Mahmut Şevket Paşa Kabinesi bu konuyu karara bağladıktan sonra, 
İngiltere ile temasa geçmek üzere Londra Büyükelçisi Ahmet Tevfık Paşa ile 
eski sadrazamlardan İbrahim Hakkı Paşa 'yı görevlendirdi. Bu sırada 
İstanbul 'daki Fransız Büyükelçisi Bompard, Tevfik Paşa 'nm İngiliz Hariciye 
Nazırı Edward Grey ' e yaptığı teklifi duyunca; ülkesine yazdığı raporda Osmanlı 
Hükümetinin İngiltere 'ye müracaat etmekle büyük devletlerin arasını açmak 
düşüncesinde olduğunu ifade ederek; İngiltere'yi Rusya 'ya karşı kullanmak 
istediğini belirt iyordu. 1 2 Bütün bu düşüncelere rağmen Osmanlı Hükümeti , 
24 Nisan 1913'te Doğu Anadolu 'ya iki genel vali ve Osmanlı Dahiliye 
Nezaret inde çalıştırılmak üzere memur ve jandarma subayları getirmek 
amacıyla İngiltere Hükümetine başvurdu. 1 3 İngiltere, müfettişlik konusuna 

edemezdi. Ancak, İngiltere Rusya'ya iyiden iyiye yaklaşıyordu. Alman tehdidi karşısında İngiliz, başka 
çare görememiş, eski düşmanı ve rakibine yanaşmıştı. Onun için İngiliz dostluğunu, hatta ittifakını dikkatli, 
yavaş ve mahcubane bir şekilde kazanmamız icap ediyordu. İngiltere, İttihat ve Terakki Cemiyetini 
sevmiyordu. Bunu, kabine arkadaşlarıma ima ettim, fakat anlamazlıktan geldiler. Şura-yı Devlet Reisi eski 
sadrazam Sait Paşa bu konudaki fikirlerimi tasvip etti. Fakat çok ihtiyatlı bir yaklaşma icap ettiğini 
söyledi." Bkz: Mahmut Şevket Paşa, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın Günlüğü, 
(İstanbul, 1988), s. 90-91. 

9 BOA YEE., Sadrazam Kâmil Paşa Evrakı, Ds: 86/36, nr: 3572. 
1 0 BOA YEE., Sadrazam Kâmil Paşa Evrakı, Ds: 86/39, nr: 3873, F: 1, 2, 3. 
" Cemal Paşa, Hatıralar, (İstanbul, 1959), s. 111-112; Ali Haydar Mithat, Hatıralarım (1872-1946), (İstanbul, 

1946), s. 263-265. 
1 2 Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, c. 11/3, (Ankara, 1951), s. 67. 
1 3 "Said Halim Paşa'nın İsticvabı", Harp Kabinelerinin İsticvabı, (İstanbul, 1933), s. 292; ayrıca bkz: Prof. 

Nikerled Krayblis, Rusya'nın Şark Siyaseti ve Vilayet-ı Şarkiye Meselesi, (Çev. Habil Adem), (Dersaadet 
1332), s. 14-15; Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, c. 11/3, (Ankara, 1951), s. 52, 54, 57, 61-62. 
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temkinli yaklaştığını belirtmiş, ancak jandarmayı düzenlemek için birkaç 
subay gönderebileceğini ifade etmişti. 

Osmanlı Hükümeti , 22 Temmuz 1913 tarihinde Nafıa Nazırı Osman 
Nizamî Paşa 'yı İngil tere 'ye göndererek konuyu çözüme kavuşturmasını istedi. 
Paşa 'ya verilen talimata göre, şayet İngiltere Devleti ile anlaşma sağlanamazsa, 
diğer Avrupa devletleriyle de görüşme yapması konusunda yetki verildi, fakat 
İngiltere, Osman Nizamî Paşa 'n ın teklifine olumlu cevap ve rmed i . 1 6 Dönemin 
önde gelen şahsiyetlerinden Ahmet İzzet Paşa, anılarında; İngilizlerin Ruslarla 
olan rekabetlerinden dolayı müfettişlik konusunda böyle bir sorumluluğu kabul 
etmelerinin mümkün olmadığını ifade eder . 1 7 Hâlbuki bu sırada Hükümette 
bulunan İttihatçılar, İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında daha önce 
imzalanmış olan Kıbrıs Antlaşmasının hâlâ yürürlükte olduğunu dikkate alarak, 
İngil tere 'den gerekli desteği bulacaklarını sanmışlardı . 1 8 

Osmanlı Devleti 'nin müfettişlik konusunda İngiltere'ye başvurduğunu 
öğrenen Rusya, olayları kendi lehine çevirmek için hemen harekete geçt i . 1 9 

Rusya, Osmanlı Devleti 'ne İstanbul Büyükelçisi Giers aracılığıyla 26 Mayıs 
1913 tarihinde gönderdiği notada, 2 0 Doğu illerinin ıslahı ile ilgili müfettişlerin 
gönderilmesi konusunun ancak genel ıslahat içinde ele alınabileceğini ve 
konunun Rusya, İngiltere ve Fransa arasında İstanbul 'da büyükelçiler düzeyinde 
ele alınması gerektiğini ileri sürdü. 2 1 Bu sırada Mahmut Şevket Paşa da, Alman 
ve Avusturya-Macaristan sefaretleriyle görüşmelerde bulunarak, Rusya'nın 
saldırgan tavırlarını hatırlatmaya çalışarak müfettişlik meselesinde onların 
desteğini sağlamak ist iyordu. 2 2 Almanya ise, bu sorunun bütün büyük devletleri 
ilgilendirdiğini ileri sürdü. 2 3 Rusya, 8 Haziran 1913 tarihli bir nota ile Fransa, 

1 4 Osmanlı Hükümetinin aldığı karara göre, Doğu Anadolu bölgesinde Şarkî Anadolu mıntıkasını teşkil eden 
Van, Bitlis, Mamüretilaziz (Elazığ) ve Diyarbakır vilayetlerinde bir; Şimalî Anadolu mıntıkasını teşkil eden 
Erzurum, Sivas ve Trabzon vilayetlerinde de bir müfettişlik kurulacaktı. 

1 5 Hikmet Bayur, Aynı eser, c.II/3, s. 81 ; nitekim İngiltere, Türk hükümetinin ısrarları üzerine Albay Havker 
adlı bir İngiliz subayını göndermeyi kabul etti ve Havker 1913 Kasım ayında işe başladı. 

1 6 BOA MVM., nr: 179, s. 27, 9 Temmuz 1329. 
1 7 Ahmet İzzet Paşa, Feryadım, Cilt I (Haz. Süheyl İzzet Furgaç), (İstanbul, 1992), s. 165. 
111 Nikerled Krayblis, Aynı eser, s. 15'te Genç Türklerin, ".. Ermenistan'ı Türkleştirmek için" geç kalmış 

olduklarını ifade ediyor ve s . lö 'da "şimdiye kadar bir şey yapamayanların bundan sonra ne yapacaklarının 
meçhul olduğunu" belirtiyordu. Krayblis ayrıca, Genç Türkleri bu konuda Almanların ikna edip 
desteklediklerini açıklıyordu. 

1 9 Hikmet Bayur, Aynı eser, c.II/3, s. 72 vd. 
2 0 Akdes Nimet Kurat, Aynı eser, s. 207-208. 
2 1 Hikmet Bayur, Aynı eser, c.II/3, s. 75 vd.; Rusya'nın Balkan Savaşı sonrası Doğu Anadolu siyaseti 

hakkında bilgi için bkz: Ahmet Halaçoğlu, "Balkan Savaşı ve Sonrası Rusya'nın Doğu Anadolu Siyaseti", 
Yakın Tarihimizde Kars ve Doğu Anadolu Sempozyumu, (Kars Valiliği, Haziran 1991), s. 309-316. 

2 2 Mahmut Şevket Paşa'nın Günlüğü, s. 203. 
2 3 Nitekim, Alman Büyükelçisi Vangenhaim'ın 21 Mayıs 1913 tarihinde Alman başbakanına gönderdiği 

raporda Türkiye'nin Küçük Asya'da kendi başına tutunmasının çok zor olduğu belirtilerek, kendi 
kuvvetiyle kendisini muhafaza edemeyeceği belirtiliyordu. Bkz: Hikmet Bayur, Aynı eser, c. II/3, s. 85-88. 
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İngiltere, Almanya ve İtalya'ya başvurarak, konunun İstanbul 'da büyükelçiler 
düzeyinde ele alınmasını istedi . 2 4 Osmanlı Devleti 'ni kendi yanına çekmek ve 
ona şirin görünmek isteyen Almanya, yapılması düşünülen toplantılara Osmanlı 
Devleti 'nin de katılmasını istedi, 2 5 fakat Rusya bu öneriyi reddett i . 2 6 Aslında 
Rusya, aynı tarihlerde Doğu Anadolu ile ilgili olarak İstanbul'daki elçilik baş 
tercümanı Mandelstam tarafından hazırlanan tasarının uygulanmasını ısrarla arzu 
etmekte idi . 2 7 Mandelstam tasarısına göre, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, 
Harput ve Sivas vilayetlerinin tek bir vilayet haline getirilmesi ve büyük 
devletlerin onayı ile Padişah tarafından beş yıllığına, Osmanlı Hıristiyanlarından 
veya tercihan bir Avrupalı genel valinin atanması teklif ediliyordu. Ayrıca 
bölgedeki vilayet meclisleri ile devlet görevlilerinin de yarı yarıya Müslüman ve 
Hıristiyanlardan seçilmesi gereği üzerinde duruluyordu. Kilikya, yani Adana 
bölgesinde bulunan Ermeniler lehine de ıslahat yapılması teklif edilerek, buraya 
da bir kanca takılmak ve ileride kurulması muhtemel Ermeni devleti için denize 
açılan bir kapı aralamak isteniyordu. 2 8 Rusya'nın bu tutumu, o sırada Avrupa 
kamuoyunda büyük endişelere neden olmuştu. Hatta Doğu Anadolu 'da Rus 
istekleri dikkate alınarak bir ıslahat yapılması durumunda Anadolu 'nun mutlak 
bir surette Rus istilasına maruz kalacağı ifade ediliyordu. 2 9 

Büyük Devletler, konu üzerinde gizli-açık birtakım protokolleri 
tartışırken, Osmanlı Hükümeti de Doğu Anadolu ıslahatı hususunda birtakım 
projeler hazır l ıyordu. 3 0 Nitekim Osmanlı Hükümeti , 27 Mayıs 1913'te on 
maddelik bir ıslahat programı hazırladı. Dahiliye Nezareti de teşkili düşünülen 
bu müfettişlikler için on maddelik bir nizamname yayınladı . 3 1 

Hikmet Bayur, Aynı eser, c. II/3, s. 96. 
Alman elçisi Wangenhaim, ülkesine gönderdiği raporda; Türkiye'deki Ermenilerin bugün Rusya'da 
bulunan Yahudi, Lehli ve Finlilerden daha rahat olduklarını ifade ediyor, Ermeni kışkırtmalarının amacının 
belli olduğunu belirtiyordu. Bkz: Hikmet Bayur, Aynı eser, c. II/3, s. 97. 
Hikmet Bayur, Aynı eser, c. II/3, s. 103. 
Cemal Paşa, Hatıralar, s. 269-276. 1913 yılı Haziran ortasında İstanbul'daki İngiliz, Fransız ve Rus 
büyükelçileri Rus ıslahat tasarısını bir ön tasarı olarak beğenmişlerdir. Bu tasarıya göre, "Mart-Nisan 1895 
yılında İstanbul'da Fransa, İngiltere ve Rusya büyükelçilerinin Doğu Anadolu vilayetleri için kabul etmiş 
oldukları ıslahat tasarısı; bunun için padişahın çıkardığı 20 Ekim 1895 tarihli irade; Avrupa komisyonu 
tarafından hazırlanan 11/23 Ağustos 1880 tarihli Rumeli vilayetleri kanunu tasarısı; 1913 tarihli idare-i 
vilayet kanunu ve Lübnan'a ait protokol ve nizamnameler" dikkate alınarak bir hazırlık yapılacaktı. Bkz. 
Hikmet Bayur, Aynı eser, c. II/3, s. 108. 
Hikmet Bayur, Aynı eser. c. 11/3, s. 108-111. 
Prof. John Moll, Anadolu'da Türkiye Yaşayacak mı, Yaşamayacak mı?, (Çev. Habil Adem), (İstanbul 
İkbal Kütüphanesi, Tarihsiz), s. 115; Hikmet Bayur, Aynı eser, c.11/3, s. 111-118. 
Doğu Anadolu ıslahatı projesinden dolayı Mahmut Şevket Paşa ve kabinesi daha sonraları ağır tenkitlere 
uğradı. Nitekim Mahmut Şevket Paşa kabinesinde yer alan İttihat ve Terakki Cemiyeti yanlısı nazırlar bu 
tarihlerde İngiltere ile Rusya'nın müttefik olduklarının farkına varamamışlar, yanlış hesaplar yüzünden 
Doğu Anadolu'yu İngiliz müfettişlerin idaresine bırakmayı düşünmüşlerdi. Zira İngiltere bu sırada 
1907'den beri dost ve bağlaşığı olan Rusya ile bozuşacak değildi. 
BOA MVM., nr: 177,27 Mayıs 1913. 



38 UNUTULAN SENARYO 

Osmanlı Hükümeti İngil tere 'den müfettiş istiyordu, ancak işler umulan 
yönde gelişmemişti. Islahat için İs tanbul 'da görüşmeler devam ederken, 
Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, bir suikast neticesi 
öldürüldü. Osmanlı başkentinde gündem birkaç hafta Mahmut Şevket Paşa 
suikastı ile çalkalandı. Bu olayı fırsat bilen İttihat ve Terakki Cemiyeti , 
muhalefeti büyük ölçüde sindirdi. Ardından kurulan Said Halim Paşa Kabinesi 
döneminde de müfettişlik konusundaki görüşmelere devam edi ld i . 3 2 Said Halim 
Paşa Kabinesi, Mahmut Şevket Paşa 'nm sadrazamlığı döneminde hazırlanan 
"İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-ı Muvakkat i"ne 1 Temmuz 1913 tarihinde 
bir ek kanun hazırlayarak bazı maddelerini değişt irdi . 3 3 Yine, 6 Temmuz 
1913' te , "Sulh Hâkimleri Hakkında Kanun-ı Muvakkati"ne 23 maddelik bir 
talimat eklenerek genel müfettişlerin görev ve yetkileri bel ir lendi . 3 4 Böylece 
müfettişlik teşkilâtı öncesi, ıslahat sırasında yöneticilere özerklik tanıyacak olan 
kanunlar da yürürlüğe girmiş o luyordu. 3 5 Osmanlı başkentinde bu hazırlıklar 
yapılırken, Said Halim Paşa, Osmanlı elçilerine 25 Haziran 1913 tarihinde 16 
maddelik bir genelge yol lanmışt ı . 3 6 1 Temmuz 1913 tarihinden itibaren de bu 
genelge, kanun ve ek olarak hazırlanan öteki düzenlemeler, İstanbul 'daki 
büyükelçiler toplantısına ve daha sonra da büyük devletlerin büyükelçilerine 
bildirilmişti. Fakat Osmanlı Hükümetinin hazırlamış olduğu bu tasarıyı, Rusya 
temsilcisi kabul etmemişti . 

Büyük devletlerin elçileri, 3-24 Temmuz 1913'de Avusturya Sefirinin 
başkanlığında Avusturya Sefaretinin Yeniköy 'deki yalısında müfettişlik 
sorununu görüşmek üzere biraraya geldi. Bu toplantıda Alman Elçisi Von 
Wangenhaim, Rus tasarısına şiddetle karşı çıktı ve bunun bir "Ermeni 
muhtariyeti"ne ve "Osmanlı devletinin p a r ç a l a n m a s ı n a neden olabileceğini 
belirtti. Fransız Elçisi Bompard da Rus tasarısını uygun bulmadığını belirterek, 
ıslahat için yabancı memurların Avrupa 'daki küçük devletlerden 
görevlendirilmesini tavsiye e t t i . 3 7 Fransız teklifi, altı devlet (İngiltere, Fransa, 
Rusya, Avusturya-Macaristan, Almanya, İtalya) tarafından uygun bulundu ve 
yapılacak ıslahatın sadece Ermenilerin yaşadıkları yerlerde değil, diğer 

Said Halim Paşa hakkında geniş bilgi için bkz: M. Hanefi Bostan, Sait Halim Paşa, (İstanbul, 1992). 
TV, nr: 1511, 20 Haziran 1329; ayrıca bkz: Düstûr, II. Tertip, c.V, s. 561. 
TV, nr: 1526, 5 Temmuz 1329; ayrıca bkz: Düstûr, II. Tertip, c.V, s. 562-566; ayrıca bkz: Hikmet Bayur, 
Aynı eser, c.II/3, s. 118-120. 
Prof. Nikerled Krayblis eserinde, Doğu Anadolu'da yapılacak olan bu ıslahatı Osmanlı Devleti tarafından 
Makedonya'da daha önce yapılmış olan ıslahata benzetiyordu. Krayblis'e göre Makedonya'yı 
Türkleştirmek için yapılan ıslahat geri tepmiş, sonuçta feci sonuçlar Doğurmuştu. Eğer Doğu Anadolu 
ıslahatı da Avrupai bir idare şekli almazsa bilimin ayni sebepler ayni sonuçları Doğurur görüşüne göre iflâs 
edecek ve sonuçsuz kalacaktı. Bkz: Aynı eser, s. 16. 
Hikmet Bayur, Aynı eser, c.II/2, s. 320-321. 
Akdes Nimet Kurat, Aynı eser, s. 208. 
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bölgelerde de uygulanması ilkesi benimsendi. Fakat bir müddet sonra Rusya, 
Ermeniler lehine birtakım isteklerde daha bulundu ve konuyu kendi 
doğrultusuna çekmeye çalışınca, iş yine sürüncemede kaldı; bu ilk toplantıda bir 
sonuca var ı lamadı . 3 9 

Müfettişlik konusunda tartışmalar devam ederken, Dahiliye Nezareti de 
birtakım yeni düzenlemeler yapmaya çalışıyordu. 26 Kasım 1913 tarihinde Van, 
Erzurum, Bitlis, Sivas, Diyarbakır ve Mamüratülaziz vilayetlerine gönderilen 
şifre telgrafta, Paris ' te yapılan görüşmelerde belirtilen altı vilayette yapılacak 
ıslahat programı çerçevesinde, vilayet genel meclislerinde Müslüman ve 
Hıristiyan unsurların eşit miktarlarda temsil edilmesi konusunda ısrar edildiği 
belirtilerek, Hükümetin de bu durumu kabul etmek durumunda kaldığı ve buna 
uyulması gerektiği hatırlatı l ıyordu. 4 0 Bütün bu gelişmeleri vilayetlerinden 
telgraf başında, bazen de basından öğrenen valiler, devlet merkeziyle sık sık 
diyaloga geçerek olup bitenlerden haberdar oluyorlardı . 4 1 

RUSYA'NIN BASKILARI 

Bu gelişmeler olurken, Avrupa kamuoyunda da Ermeniler lehine birtakım 
yayınlar yapılıyor; büyük devletlerin bu konuda daha titiz davranarak 
Ermenilere arka çıkmaları isteniyordu. Özellikle 1913 yılı Ağustos ayından 
itibaren İngiliz Parlamentosunda Ermeni konusu sık sık gündeme getirilerek; 
"Ermenilerin zulüm altında Türk boyunduruğu altında yaşamalarının sorumlusu 
Avrupa ve İngil tere 'dir ," şeklinde tahriklerde bulunuluyordu. 4 2 Bu sırada 
Ermeni Patrikhanesi de büyük devletler nezdinde girişimlerde bulunarak 
konunun devamlı gündemde tutulmasını sağlamaya çalışıyordu. Emniyet-i 
Umumiye İdaresinin şifre telgraflarından anlaşıldığına göre, Ermeniler halkın 
nefretini üzerlerine çekecek davranışlarda bulunuyorlar, bu ise Doğu 
vilayetlerinde Kürt aşiretlerle Ermeniler arasında birtakım çatışmalara neden 
oluyordu. 4 3 

22 Eylül 1913' te Rus ve Alman temsilcileri biraraya gelerek Doğu 
vilayetleriyle ilgili Rus tasarısı üzerinde anlaşmaya vardı lar . 4 4 Bunun üzerine 
Rusya; Almanya ve diğer büyük devletlere dayanarak Osmanlı Hükümetine 

3 8 Cemal Paşa, Aynı eser, s. 110-111; Akdes Nimet Kurat, Aynı eser, s. 209. 
3 9 Hikmet Bayur, Aynı eser, c.II/3, s. 134. 
4 0 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 4/1, 13 Teşrinisani 1329. 
4 1 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 18, Van Valisi Tahsin Bey'in 7 K.sani 1329 tarihli şifresi. 
4 2 Hikmet Bayur, Aynı eser, c. II/3, s. 138-139. 
4 3 BOA DH. Şifre Kalemi (ŞFR), Ds: 40/122,40/141,4, 8. Cemaziyelevvel 1332. 
4 4 Erol Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, (İstanbul, 1982), s. 168 ve ayrıca bkz: Hikmet Bayur, 

Aynı eser, c. II/3, s. 145, 147, 154-155. 
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baskıda bulunmaya başladı. Böylece Çarlık Rusyası, Bulgarlar vasıtasıyla 
başarıya ulaştıramadığı Boğazlara hâkimiyet düşüncesini, Ermenileri 
kul lanarak 4 5 Doğu Anadolu vilayetlerini ele geçirerek amacına biraz olsun 
ulaşmasını sağlayacak bir araç olarak görüyordu. 4 6 Müfettişlik konusunda 
Rusya 'nın , Avrupa Devletleri nezdinde girişimlerinden gazeteler yoluyla 
haberdar olan Doğu Anadolu 'daki valiler ise endişelerini devlet merkezine 
aktarmaktan geri durmadılar. Van Valisi Tahsin Bey, 23 Temmuz 1913 
tarihinde Dahiliye Nezaretine gönderdiği telgrafta, Rusya ve Fransa 'nın Doğu 
Anadolu vilayetlerinin geleceği hakkında verecekleri ortak karara, yakın bir 
gelecekte Almanya 'n ın da onay verebileceğini ifade ediyordu. Ayrıca bu 
durumun, Osmanlı ülkesindeki Ermeni vatandaşları memnun ederken, Türkleri 
ümitsizliğe düşürdüğünü belirtiyordu. Vali Bey telgrafında bu gelişmelerden 
büyük endişe duyduklarını söyleyerek kendilerine gerekli açıklamaların 
yapılmasını is t iyordu. 4 7 Aynı gün Dahiliye Nezaretinden gönderilen telgrafta, 
Hükümetin Ermeni sorunu ile ilgili Avrupa kamuoyundaki gelişmelerden 
haberdar olduğu ve bunları kesinlikle reddettiği, genel müfettişlik teşkilâtının 
başına yerli bir şahsiyetin getirileceği ifade ediliyor; bölgedeki j andarma 
teşkilâtının düzene sokulması ve karakollar arasında telefon bağlantısının 
kurulması is teniyordu. 4 8 

1913 yılı Eylül ayından 1914 yılı Şubat ayına kadar, Rus Sefiri Giers ve 
Maslahatgüzarı Gulkeviç ile Sadrazam ve Hariciye Nazırı Said Halim Paşa 
arasında, teklif ve karşı teklifler gidip geldi. Rusya, öteki ülke büyükelçilerinin 
onayını alarak konuyu bizzat yürütüyordu. Gerçi Osmanlı Hükümeti 7 Ekim 
1913 tarihinde genel müfettişlik için iki İngiliz ' i teklif e tmiş , 4 9 fakat bu teklif 
İngiliz Hükümeti tarafından uygun bulunmamıştı . Bu sırada Avrupa kamuoyunu 
yönlendiren kişilerin yazdıklarına bakılırsa, Osmanlı Hükümetine yapılacak 
baskılarla kurulacak müfettişlik teşkilâtı düşüncesinin, vatanlarını terk eden 
Ermenilerin tekrar geri dönmeleri için bir ümit ışığı yaktığı belirtiliyor; 
Rusya 'n ın bu büyük projesinin Avrupa Devletleri tarafından desteklenmesi 
is teniyordu. 5 0 Öte yandan Sadrazam Said Halim Paşa, diğer ülkelerden bu sırada 
Osmanlı Devlet i 'ne destek verilmesi konusunda girişimlerde bulunmuş fakat 

4 3 Ruslar, hem Kafkaslardaki Ermenileri hem de Türkiye'dekileri kullanmak istiyorlardı, bkz: BOA DH. 
ŞFR., Ds: 45/115, 8 Zilkade 1332. 

4 f l Edgar Granville, Çarlık Rusyasının Türkiye'deki Oyunları, (Çev. O. Anman), (Ankara, 1967), s. 57; ayrıca 
bkz: N. Von Bischoff, Ankara, Türkiye'de Yeni Bir Oluşumun İcabı, (Ankara, 1936), s. 218. 

4 7 BOA DH., KMS., Ds: 2-2/5, F: 2. 
4 8 BOA DH., KMS., Ds: 2-2/5, F: 1/1. 
4 9 Babıâli bu sırada İstanbul'da Maliye Nezaretinde görevli bulunan Sir Richard Crawford ile Mr. Robert 

Graves'e genel müfettişlik için teklif etmişti, bkz: Akdes Nimet Kurat, Aynı eser, s. 209. 
5 ( ) Prof. Nikerled Krayblis, yazılarında o kadar ileri gider ki, işi Türkiye'nin Ermenilere baskı ve zulüm 

yaptığı iddiasına kadar vardırır. Bkz: Aynı eser, s. 23-24. 
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konunun bir an önce çözümlenmesi yolunda tavsiyeler alarak bunlarla yetinmek 
durumunda kalmışt ı . 5 1 Gerçi, İttihat ve Terakki Cemiyeti yanlılarının bulunduğu 
Hükümet tarafından bu projeye karşı çıkılmıştı. Çünkü bu proje, Doğu 
Anadolu 'yu Rus koruyuculuğu altına koyarak, Türkiye 'nin bölünmesine yol 
açabilecek nitelikte idi. Nitekim Türkleri destekleyen müttefikleri Almanya 
bile, bu konuda öteki devletlerle birleşince Osmanlı Hükümeti tarafından 
projeyi kabul etmekten başka çare kalmıyordu. 5 2 

YENİKÖY ANLAŞMASI 

Uzun süren görüşmelerden sonra nihayet Alman ve Rus elçileri, ilke ve 
ayrıntılar üzerinde anlaşmaya vardılar; iki genel müfettişle birlikte iki yabancı 
müşavirin tayini kabul edildi. İlk önce jandarma teşkilâtı için görevlendirilmiş 
olan subaylar getirildi. Bu sırada Rusya 'nın hazırlamış olduğu Doğu Anadolu 
vilayetleriyle ilgili ıslahat projesi de, 8 Şubat 1914 tarihinde Said Halim Paşa ile 
Rusya 'n ın İstanbul Büyükelçisi Gulkeviç arasında İs tanbul 'da imzalandı . 3 3 

Vilayet-ı Şarkiye Islahatı ile ilgili olarak imzalan bu anlaşma, Yeniköy 
Anlaşması olarak bilinmektedir. İstanbul 'da Fransızca olarak yayınlanan ve 
daha çok Alman görüşlerini yansıtan Lloyd Ottoman gazetesinin 20 Mayıs 1914 
tarihli nüshasında, böyle bir anlaşmanın imzalanmasının Alman menfaatlerine 
zarar verdiği belirtiliyor, Türk devlet adamlarının siyasetlerini geçici hislerle 
değil, devletin yüksek menfaatlerine göre belirlemeleri tavsiye edi l iyordu. 5 4 

Nitekim Rusya bu anlaşmayı imzalamakla, Osmanlı Devlet i 'ni âdeta bir çember 
içine alarak Kafkasya 'daki Müslüman topluluklarla Türklerin münasebetlerini 
kesmek ve İstanbul hakkındaki geleneksel planlarını uygulamaya koymak 
ist iyordu. 5 5 Anlaşmanın imzalandığı günün ertesinde (9 Şubat 1914) Gulkeviç, 
Rusya Hariciye Nazırı Sazanov 'a gönderdiği mektupta, imzalanan bu metnin 
Ermeni milletinin tarihinde yeni bir devir açtığını belirtiyor ve Ermenilerin Türk 
boyunduruğundan kurtulacağını ifade ediyordu. Gulkeviç mektubunda ayrıca, 
bu anlaşmanın imzalanması ile Ayastafanos Muahedesindeki 16. Maddenin 
yürürlüğe girmiş olduğunu ve Rusya 'n ın uluslararası alanda itibarının arttığını 
da ileri sürüyordu. Gulkeviç mektubunda, Rusya 'n ın tarihî isteklerinden 
bahsederek, İs tanbul 'a hâkim olmak arzusunda olan Rusya 'n ın şehirde bulunan 
Ermenilerle burada tutunmasının mümkün olduğunu belir t iyordu. 5 6 Gulkeviç ' in , 

5 1 Ali İhsan Sabis, Harp Hatıralarım, c. I, (İstanbul, 1943), s. 14; ayrıca bkz: Hikmet Bayur, Aynı eser, c. II/3, 
s. 169. 

3 2 Salahi R. Sonyel, Aynı makale, s. 408. 
5 3 E. E. Adamof, Aynı eser, s. 87; ayrıca bkz: M. Hanefi Bostan, Aynı eser, s. 48. 
5 4 Lloyd Ottoman, 20 Mayıs 1914. 
5 5 Talat Paşa'nın Hatıraları, (Yay. Enver Bolayır), (İstanbul, 1946), s. 20. 
5 6 Giers, Sazanov'a gönderdiği mektupta şöyle diyordu: " Bu 9 Şubat muamelesi hiç şüphe yok ki, Ermeni 

milletinin tarihinde yeni ve daha mesut bir devrin başlangıcını teşkil etmektedir. Bu anlaşmayı 1870'te 
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Sazanov 'a gönderdiği mektuptan bir müddet sonra İs tanbul 'da kurulan "Türk-
Rus Dostluğu Komites i" ile karşılıklı iyi niyet gösterileri de sergilenmiştir . 5 7 Bu 
sırada Rusya 'daki gazeteler, imzalanan anlaşmanın Rusya açısından büyük bir 
başarı olduğu yorumunu yapıyorlar; Ermeni sorununun büyük ölçüde çözüme 
kavuştuğunu yazıyorlardı . 5 8 Özellikle İngiliz ve Fransız basını da yaydıkları 
fikirler ve propagandalarla daha önce Balkanlarda, daha sonra da, Ermeni 
katliamı konusunda yaptıkları yayınlarla suçsuz bir imparatorluğu, dehşet 
imparatorluğu gibi göstermeyi başarmışlardır . 5 9 

Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan bu anlaşmaya göre, genel 
müfettişler belirli bir süre için Padişah tarafından on yıllık bir görev için 
atanacak, eğer bu on yıllık sürede bir görev değişikliği veya boşalma olursa, 
büyük devletlerin izni alınarak yeni müfettiş görevlendiri lebilecekti . 6 0 Nitekim 
Doğuda Ermeni militanları ile aşiret kuvvetlerinin çatışmalarının yoğunlaştığı 
bir dönemde, Osmanlı Hükümeti , aşiretleri hiç de memnun etmeyecek olan bu 
ıslahat projesini gönülsüz bir şekilde kabul edip uygulamaya koymak 
durumunda kaldı . 6 1 Gerçi Doğu Anadolu meselesi her ne kadar Berlin 
Antlaşmasının 6 1 . Maddesinde yer aldığı şekliyle milletlerarası bir mesele 
görünümünde ise de, Rusya ile imzalanan bu anlaşmadan sonra neredeyse 
Ayastafanos Antlaşmasının 16. Maddesine dönüldüğü düşüncesi ağırlık 
kazanmaya başlamıştı . 

Doğu Anadolu Müfettişliği konusunda Rusya Devleti ile Osmanlı 
Hükümeti arasında yapılan anlaşmaya göre; 

imzalanan ve Bulgar eksarhlığının teşkiline izin veren 1870 tarihli ferman ile mukayese etmek mümkündür. 
Ermeni patriğinin bu münasebetle, çok ateşli bir şekilde teşekkür ederek, imparator hazretlerine ve size ve 
elçi olarak bana gönderdikleri telgrafı; Ermenilerin, Türk boyunduruğundan kurtarılmaları yolunda ilk 
adımın atılmış olduklarını tamamıyla müdrik olduklarını göstermektedir... Mektup için bkz: Akdes Nimet 
Kurat, Aynı eser, s. 210. 

3 7 Akdes Nimet Kurat, Aynı eser, s. 216 vd. 
3 8 Mesela, Pol Melikof Reç Gazetesi'nin 2 Temmuz 1914 tarihli nüshasında; Rus diplomasisinin 1913 yılında 

çok başarılı çalıştığını yazıyor; bu konuyu Rusya'da Duma'da da dile getirdiğini ifade ediyordu. Fakat 
Osmanlı hükümetinin müfettişlerle yaptığı anlaşmaya bakılırsa, onların birer Osmanlı devlet memuru 
olduklarının anlaşıldığı yorumunu yaparak, aslında Rusya açısından başarı gibi görünen durumunun 
görüldüğü şekilde olmadığını ifade ediyordu. Bkz: BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 23-25. Aynı yazar, ertesi 
günkü yazısında ise, Rus yetkililerine biraz daha çıkışta bulunarak onları cehaletle suçlamaya çalışarak, 
müfettişlerin anlaşmaya göre mi, yoksa Osmanlı hükümetinin talimatına göre mi hareket edeceğinin 
sorgulanmasını istiyordu. Bkz: BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 28-30. 

5' J Hasan Koni, "Birinci Dünya Savaşı Öncesi İstihbarat ve Günümüze Etkileri", IV. Askerî Tarih Semineri 
Bildiriler, (Ankara, 1989), s. 290. 

6 0 Ermeni yanlısı bir tutum içerisinde eserlerini kaleme alan Prof. Nikerled Krayblis, yukarıda belirtilen 
eserinde sık sık Makedonya'da gerçekleştirilmiş olan ıslahat örneğini vermektedir. Yazar, eğer Doğu 
Anadolu ıslahatı da buna benzerse iyi sonuç vermez diyerek, devletlerarası bir sorun olarak görülüp 
çözüme kavuşturulmasını tavsiye eder. Bkz: Aynı eser, s. 98-99. 

6 1 Salahi R. Sonyel, Aynı makale, s. 408. 
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1. Islahat yapılacak olan vilayetler iki bölgeye ayrılacak, bu iki bölgenin 
başına Avrupalı iki genel müfettiş atanacaktır. Bölgelerden biri; Erzurum, 
Trabzon, Sivas illerinden meydana gelirken, diğeri de Van, Bitlis, Harput ve 
Diyarbakır ' ı içine alacaktır. 

2. Genel müfettişler, sivil idare, adliye, polis ve jandarmayı kontrol 
edecekler; güvenliği sağlayacak kuvvetlerin yetmemesi durumunda 
müfettişlerin isteğiyle yetkileri dahilinde hazırlayacakları tedbirlerin 
uygulanması için askerî birlikler de emirlerine verilecekti. 

3. Islahat müfettişleri, yetersiz veya suçlu gördükleri memurları 
görevlerinden alabilecekler ve mahkemeye sevk edebileceklerdi. 

4. Islahat müfettişleri, acil tedbirler gerektiren hususlar hakkında Adliye 
Nezaretine bilgi vermek şartıyla, Adliye memurlarını görevlerinden alabilecek, 
valilerin kanunsuz hareketleri ise Dahiliye Nezaretine bildirilecek, Dahiliye 
Nezareti durumu hemen Heyet-i Vükelâya sevk ederek dört gün içinde karara 
bağlanmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde, toprak işleri ile ilgili karışıklıklar 
(yani Ermenilerin ellerinden alındığı ileri sürülen topraklar) genel müfettişlerin 
gözetimi altında bir çözüme kavuşturulacaktır. 

5. On yıl içinde ıslahat müfettişlerinin yerlerinin boşalması halinde, 
Osmanlı Devleti büyük devletlerden onay alarak yenilerini atayacaktır. 

6. Kanunlar, resmî ilan ve emirler, her bölgede mahallî lisan ile 
yayımlanacaktır . Islahat müfettişleri uygun gördükleri takdirde, mahkeme ve 
hükümete müracaat eden taraflardan her biri kendi dilini kullanabilecektir. 
Mahkeme hükümleri Türkçe yazılacak, eğer mümkün olursa, karşı tarafın diline 
de tercüme edilecektir. 

7. Aynı mezhepten olan cemaatlerin okullarının yönetimine hükümet 
karışmayacaktır. 

8. Müfettişlik mıntıkasında yaşayan her Osmanlı tebaası, askerî görevini 
barış zamanında oturduğu müfettişlik mıntıkası sınırları içinde yapacaktır. 
Hamidiye Alayları, yedek süvari birliklerine dönüştürülecek; silahları depolarda 
bekletilip seferberlik zamanı kendilerine verilecektir. Aynı bölgede yaşayan 
herkes, ırk ve mezhep ayrımına tâbi tutulmaksızın (Ermeniler ve Rumlar da 
dâhil) bu alaylarda askerlik hizmetini yapabilecektir. 

9. Vilayetlerdeki genel meclislerin yetkileri, 26 Mart 1913 tarihli "İdare-i 
Umumiye-i Vilayet Kanun-ı Muvakkat i" nin esaslarına göre tespit edilecektir. 
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10. Islahat müfettişlerinin gözetimi altında, bir yıl içinde kesin nüfus 
sayımı yapılacak; her iki mıntıkada, mezhep, milliyet ve konuşulan dillerin 
kesin oranları tayin edilecektir. Şimdilik kaydıyla Van, Bitlis vilayetleri genel 
meclis ve komisyonlarının üyeleri, yarı yarıya, Müslüman ve Hıristiyanlardan 
eşit seçilecektir. 

11. Erzurum'da seçim bir yıl içinde bitirilemezse, genel meclis üyeleri, 
yukarıdaki gibi eşit olarak seçilecek; Sivas, Harput ve Diyarbakır vilayetleri 
genel meclis üyeleri şimdiden nüfus oranı kuralına uyularak seçilecek, şimdiye 
kadar Müslüman seçmenlerin sayısı son seçime esas olan listelere göre belirli ve 
sınırlı kalacak, Hıristiyanların sayısı da cemaatlerine verilecek listelere göre 
tespit edilecektir. 

12. Meclis-i umumilerle ilgili seçimin yapıldığı vilayetlerde, azınlıkların 
encümenlerde üyeleri bulunacaktır. İdarî meclislerin seçilmiş üyeleri, eskiden 
olduğu gibi yarı yarıya Müslüman ve gayrimüslimlerden alınacaktır. 

13. Genel müfettişler mahzurlu görmezlerse, zabıta ve jandarmaya 
eleman alma işinde Müslümanlar la gayrimüslimler arasında eşitlik ilkesini 
tatbik edeceklerdir . 6 2 

Doğu Anadolu vilayetlerinde görevlendirilecek müfettişlerin seçimi 
hassas bir konu idi. Büyük Devletlerin elçileri tarafından önerilen adaylar 
hakkında gerekli tahkikat yapıldıktan sonra, Hariciye Nezaretine, Lahey ve 
Stockholm Büyükelçiliklerinden gelen cevaplar değerlendirilmiş ve Norveç ' ten 
Binbaşı Nicolas Hoff ile Hol landa 'dan Vestenenk' in bu işte görevlendirilmesi 
Meclis-i Vükelâda yapılan gizli bir toplantıda kabul edi lmişt i . 6 3 Rusya ile 
varılan anlaşma gereğince; Van-Bitlis-Harput ve Diyarbakır bölgesi genel 
müfettişliğine Norveçli Binbaşı Nicolas Hoff; Trabzon-Erzurum ve Sivas 
bölgesi genel müfettişliğine de Hollandalı Doğu Hindistan sömürgeleri 
memurlarından Vestenenk, Dahiliye Nezaretinin 28 Nisan 1914 tarihli tezkiresi 
ile atanmışlardır . 6 4 Bu atamalardan sonra Şark vilayetlerine bu konuda bilgi 
i letildi. 6 5 Bunlarla, Dahiliye Nazırı Talat Bey arasında 25 Mayıs 1914 tarihinde 
bir sözleşme imzalandı. Buna göre müfettişler Osmanlı memuru sayılacak, ayda 
kendilerine 400 altın lira maaş verilecek ve ikametleri için de ev tahsis 
edilecekti. Müfettişlerin birer yabancı subay yaverleri de olacaktı. Sözleşme 
yapıldıktan sonra müfettişler gerekli hazırlıklara giriştiler. Her iki müfettiş için, 

6 2 Hikmet Bayur, Aynı eser, c. II/3, s. 169-172. 
6 3 BOA MVM., nr: 187, s. 48, 30 Mart 1330; bilgi için ayrıca bkz: Fahri Taş, "Vilayet-ı Şarkiye Islahatı ve 

Nicolas Hoff, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 42, (Kasım 1988), s. 923-967. 
6 4 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 20-1, Dahiliye Nezaretinin 15 Nisan 1330 tarihli atama yazısı. 
6 5 BOA DH. ŞFR., Ds: 40/98 2 Cemaziyelevvel 1332. 
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Beyoğlu 'ndaki Perapalas Otel i 'nde yer ayrıldı, bunların tüm ihtiyaçları 
Hükümetçe karşı landı . 6 6 Binbaşı Hoff bilahare Tarabya 'da Tokatlıyan Ote l i 'ne 
yerleşti. Bu arada Dahiliye Nezareti ile temasa geçti. Hoff, İstanbul 'da kaldığı 
süre zarfında Ermeni ve Rum Patrikleriyle görüştü, yabancı elçiliklerle de 
sürekli temas halinde oldu. Bu arada müfettişlere acele olarak harcırahlarının 
verilmesi konusu da gündeme gelmiş ve 3 Haziran 1914 tarihi itibariyle toplam 
600 Lira ödenmesi konusu Hükümet tarafından kabul edilmiş, Maliye 
Nezaret ine bilgi de verilmiştir . 6 7 Bunun yanında, 29 Haziran 1914 tarihli 
Dahiliye Nezareti tezkiresine göre, müfettişlerin İstanbul 'a geldikten bu yana 
yaptıkları masrafların toplamı olan 12.635 kuruşun örtülü ödenekten ödenmesi 
teklif edi lmişt ir . 6 8 Padişah ile görüşmek arzusunda olduğunu belirten Hoff, 
Dahiliye Nezareti aracılığıyla randevu alarak, 4 Temmuz 1914 tarihinde kabul 
edi lmişt i r . 6 9 

Müfettişlere bağlı olarak görev yapacak olan diğer memurların da tespit 
edilmesi gerekiyordu. Buna göre, Trabzon, Erzurum ve Sivas vilayetleri genel 
müfettişinin yanında çalışmak üzere Maarif Müfettişliğine Edirne Maarif 
Müdürü Galip Bahtiyar Bey, Ziraat Müfettişliğine ise Erzurum Vilayeti Ziraat 
Müfettişi Nişan Andreasyan, Müfettişlik Genel Sekreterliğine de Düyun-ı 
Umumiye Kalemi Müdür Muavini Mikail Nalbantyan tayin edilmişt ir . 7 0 

Müfettişlik evrak memurluğuna Osman Nuri Bey atanmıştır . 7 1 Van, Bitlis, 
Diyarbakır ve Mamüratülaziz vilayetleri Genel Müfettişliği Genel 
Sekreterliğine, 10.000 kuruş maaş la 7 2 Karesi Mutasarrıfı Dr. Reşit Bey , 7 3 

Mülkiye Müfettişliğine Muş Mutasarrıfı Servet Bey, Maarif Müfettişliğine 
Sinop Mutasarrıfı Müştak Beyler; Ziraat Müfettişliğine Ziraat Müdürlüğü Fen 
Şubesi Müdürü Bekyan Efendi, Nafıa Müfettişliğine 6.000 kuruş maaşla Bağdat 
Nehir İdaresi Eski Müdürü Soyan Sorap Efendi , 7 4 Ermenice Mütercimliğe Van 
Bidayet Mahkemesi Başkanı Matyos Efendi ve Kürtçe Mütercimliğine Mülkiye 
mezunlarından Diyarbakır Belediye Başkanı Âdil Bey tayin edilmişlerdir . 7 5 

6 6 BOA M V M , nr: 190, s. 25, 25 Haziran 1330. 
6 7 BOA DH. KMS., Ds: 23/3, 21 Mayıs 1330. 
6 8 BOA MV., Ds: 190, nr: 25, 
6 9 BOA DH. KMS., Ds: 2/2, nr: 5, F: 39-40. 
7 0 BOA İrade Dahiliye, nr: 5, 22 Temmuz 1330/4 Ağustos 1914. 
7 1 BOA DH. İD., Ds: 185-2/12. 
7 2 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 51, 21 Temmuz 1914 tarihli tezkire. 
7 3 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 42-1, 43, 44, Dr. Reşit Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti kurucularından olup, 

mülki idarelerde görev yapmıştır. Ermeni Tehciri meselesinden dolayı suçlu görülmüş ve Mütareke 
Döneminde Bekirağa bölüğünde bir müddet tutuklu kalmış; bir yolunu bularak kaçmıştır. Takip edilirken 
tutuklanacağını anladığında (6 Şubat 1919) intihar etmiştir. Reşit Bey hakkında bilgi için bkz: Dr. Reşit 
Bey'in Hatıraları: Sürgünden İntihara, (Yay. Ahmet Mehmetefendioğlu), (İstanbul, 1993). 

7 4 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 54. 
7 5 BOA İrade Dahiliye nr: 40 ,21 Temmuz 1914; ayrıca bkz: nr: 5, 12 Şaban 1332. 
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Müfettişlerin maiyetleri belirlenirken, bir yandan da Doğu vilayetlerine 
telgraflar gönderen Dahiliye Nezareti , vilayet kanunlarının valilere tanıdığı tüm 
haklardan müfettişlerin de yararlanacağını belirtiyor; vilayetlerin denetimindeki 
askerî birliklerin dahi gerekirse müfettişlerin emrine girebileceğini 
hatır lat ıyordu. 7 6 Bu arada Dahiliye Nazırı Talat Bey ' in , 26 Temmuz 1914 
tarihinde Van ve Bitlis valilerine gönderdiği şifre telgrafta, müfettişlerin 
yanında görev alacak memurların kendi alanlarından sorumlu oldukları 
açıklanıyor, yabancı müfettişler hakkında da şöyle deniliyordu: "Müfettiş-i 
umumiler ecnebi oldukları için bittabiî ne kavanin, ne nizamat-ı devlete, ne de 
ahval ve ihtiyacat-ı memlekete vakıf değildirler. Binaenaleyh, maiyetlerinin 
bunları idare ve bilhassa valilerle ve hükümet-i merkeziye ile münasebetlerini 
hüsn-i tanzim edecek iktidar ve meziyeti ve itimat ve emniyeti haiz zevattan 
intihabına dikkat edilmelidir ." 7 7 Bu arada Dahiliye Nezareti şifre irtiBatı 
kurarak vilayetlere gelişmeler hakkında gerekli bilgileri ver iyordu. 7 8 Nicolas 
H o f f u n faaliyetleri hakkında yazılan bir makalede, Osmanlı Devleti 
yetkililerinin müfettişlik meselesini halktan saklamaya çalıştığı, müfettişlik 
mıntıkasında bulunan valilere bilgi verilmediği serzenişinde bulunuluyorsa da 
bu pek gerçekçi görülmemektedir . 7 9 Dahiliye Nezareti , bu konuda elinden gelen 
gayreti göstererek müfettişlerle ilgili valilerin sorularına cevap göndermiş, 
gerekli açıklamalarda bulunmuştur. 

Müfettişler, Osmanlı Hükümeti tarafından hazırlanmış olan 23 maddelik 
"müfettiş-i umumilerini vazife ve salahiyetlerine müteallik ta l imaf 'a göre 
hareket edeceklerdi . 8 0 Bu talimatta müfettişlerin görev ve yetkileri açık bir 
şekilde izah edilmekte idi. Bu tal imatname bilahare matbu hale getirilerek 
müfettişlik karargâhındaki diğer memurlara da dağıtılmıştır . 8 1 Hoff, Osmanlı 
Hükümetiyle olan yazışmalarında "Inspection Generale des Vilayets de Van, 
Bitlis, Kharpout et Diarbekir" ifadelerinin başlıkta yazılı olduğu kâğıtlar 
kullanmakta idi. 16 Temmuz 1914 tarihinde Osmanlı Hariciye Nezareti 
kanalıyla yaptığı müracaatta; Doğu Anadolu 'da ıslahat görevini 
tamamlayabilmesi için gerekli olan harcırahın bir an önce verilmesini 
istemektedir. Hatta görevin aksamaması amacıyla yıllık tahsisatın da 
verilmesinin uygun olacağını ifade eder. Hoff, ıslahat yapacağı bölgelerdeki 
arazi anlaşmazlıklarının giderilebilmesi, meclis-i umumi üyelerinin seçimi 

7 6 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 56, 56/1, 13 Temmuz 1330 tarihli telgraf. 
7 7 BOA DH. ŞFR., Ds: 43/107; 43/108; 43/109, 13 Temmuz 1330. 
7 8 BOA DH. ŞFR., Ds: 43/25; 43/46; 43/57; 43/71; 43/73; 43/81; 43/82. 28 Şaban 1332. 
7 9 Fahri Taş, Aynı makale, s. 945-946. 
8 ( 1 BOA DH. Hukuk Müşavirliği Kalemi (HMŞ), Ds: 27/83; 28/44, ayrıca bkz: TV, nr: 1526, 1601, 1687, 

1786.1330. 
8 1 Müfettiş-i Umumilerin Vazife ve Salahiyetine Müteallik Talimat, (Dersaadet Hilal Matbaası, 1330). 
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(müfettişlik talimatının 7. ve 8. maddesinde belirtilen) gibi hususların 
düzeltilebilmesi için bölgede doğru bir nüfus sayımı yapılmasının şart olduğunu 
belirterek, maiyetindeki müfettişlere verilmek üzere ayrılan tahsisatın da bir an 
önce ödenmesini talep etmekte idi. Hoff, mektubunda bölgede yapılacak 
harcamanın miktarını şimdiden tahmin etmesinin mümkün olamadığını, 
müfettişlik makamına 10.000 liranın ayrılması ve Osmanlı Bankasından gerekli 
ödemenin yapılmasını istiyordu. Ayrıca her ay yapacağı harcamalara ait 
hesapları devlet merkezine göndermeyi de taahhüt eden Hoff, istenen paranın 
miktarının fazla olmadığını da ifadeden geri ka lmaz. 8 2 

Müfettiş Hoff, Temmuz ayında Dahiliye Nezaretine gönderdiği mektupta, 
müfettişlik talimatnamesinin 23 . Maddesinin 5. ve 6. fıkrasına göre, Ziraat ve 
Nafıa müfettişleri Bitl is 'e ulaşır ulaşmaz bir teftiş gezisi yaptıracağını 
belirtmekte idi. Hoff, düşünülen ıslahatın başarıya ulaşabilmesi için bunun 
yapılmasının şart olduğunu belirtiyordu. Bu arada ziraat ve ulaşım konusunda 
yapılacak teftişler sırasında bir topografa ihtiyaç olduğunu belirterek, kroki ve 
harita talebinde de bulunuyordu. Özellikle topografa büyük ihtiyaç olacağını 
belirterek, şayet bulunmazsa Norveç ' ten getirebileceğini ifade ediyordu. Hoff, 
tal imatnamenin 23 . Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen memurların tamamının 
bu yaz işe başlamalarının mümkün ve gerekli olmadığını, zira Anadolu 'da 
bulunacağı bu ilk aylarda bölgeyi tanıma gezileri yapacağını vurguluyordu. 
Ayrıca Dahiliye Nazırı ile yapacağı yüz yüze görüşmede ayrıntıları aktaracağını 
bel ir t iyordu. 8 3 

Hoff, 5 Ağustos 1914 tarihinde, Tarabya 'da ikamet ettiği yerden Dahiliye 
Nezaret ine gönderdiği mektubunda, maiyetinde görev alacak olan müfettişlerin 
de hazır olmaları konusunda gerekli tebligatın yapılmasını istiyordu. Ayrıca, 
kendisine mülkiye müfettişliği konusunda yardımcı olacak olan Muş ' t a Servet 
Bey, Bitl is ' te Adliye Müfettişi Ata Bey, Van 'da bulunan Ermenice Tercümanı 
Hamilgatyan efendilerin, görev için hazır olmaları konusunda emirler 
verilmesini rica ediyordu. Hoff, maiyetinde görev alacak olan müfettişlerin 
20 Ağustos - 1 Eylül 1914 tarihleri arasında Bitlis ' te olmalarını, şayet 
olamazlarsa 1 - 9 Eylül 1914 tarihleri arasında V a n ' d a kendilerine katılmalarını 
istiyordu. Hoff, bundan başka, yanında görevlendireceği hademeleri Van 'da 
tespit edeceğini bildiriyor ve yakın bir zamanda hareket edeceğini ifade 
ediyordu. 8 4 Bu arada müfettişler, yaptıkları müracaatlarla birtakım vergi 

BOA. DH. KMS., Ds: 63/68, F: 7; belgenin Hoff tarafından yazılmış Fransızca nüshası için de bkz: Aynı 
Dosya, F: 6-1, 6-2. 
BOA DH. KMS., Ds: 63/68, F: 3. 
BOA DH. KMS., Ds: 63/68, F: 16. 
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muafiyetlerinden yararlanmak da istiyorlardı. Özellikle Avrupa 'dan getirdikleri 
malzemelerin serbest geçirilmesi talebinde bulunuyorlardı . 8 5 

Hoff, müfettişlik merkezi olarak Van veya Bitlis 'i seçeceğini, müfettişlik 
karargâhı için de çok geniş bir eve ihtiyaç duyduğunu ifade ediyordu. 8 6 Hof f un 
bu isteğini dikkate alan nezaret, sık sık Van Valisi Tahsin Bey ' e telgraflar 
göndererek ev meselesinin halledilmesini ve müfettişe gereken saygıda kusur 
edilmemesini ihtar e t t i . 8 7 Vali Tahsin Bey ' in 21 Temmuz 1914 tarihli 
telgrafında, V a n ' a gelecek olan bu kişiye parlak tören yapılması yolunda 
kendisine verilen emrin -adeta gururuna dokunduğunu- pek ağır geldiği 
belirtiliyor ve bunu yapmasının mümkün olmadığını ifade ettikten sonra, 
mümkünse görevden affedilmesi isteğini dile getir iyordu. 8 8 Bütün bunlara 
aldırmayan Dahiliye Nezareti ise, her şeyin gerektiği gibi olmasını istiyordu. 
Öte yandan Müfettiş Hoff, Dahiliye Nezaretine gönderdiği mektupta, 
müfettişlik dairesinde bulunmasını istediği odaları şöyle sıralıyordu: Müfettişlik 
ve özel kalem için 3 oda, genel sekreter için 1 oda, beş müfettiş için 5 ayrı oda, 
yaver için 1 oda, tercümanlar için 2 oda, evrak memurları için 1 oda, sevk 
memurları için 1 oda, bekleme salonu olarak kullanılmak üzere 1 oda olmak 
üzere toplam 14 odası olan bir binanın tahsis edilmesini istiyordu. Hoff ayrıca, 
bu karargâh binasının dışında kendi ikametgâhı olarak da 14 odalı bir ev daha 
ayrılmasını istiyordu. Kış mevsiminin orada geçirilmesi ihtimalinin kuvvetli 
olduğunu ifade ederek, ona göre hazırlıkların yapılmasını rica ediyordu. 8 9 

Müfettişlik dairesi mefruşatının V a n ' d a temin edilmesi düşünülürken, 
orada bulunamayacak olan malzemenin, yazı makinesi, harita, kitap vesairenin 
İs tanbul 'dan getirilmesini isteyen Hoff, bu amaçla 100 Liralık bir tahsisatın 
ayrılmasını ister. Müfettişlik makamının ve kalacağı ikametgâhın tefrişi için, 
her ihtimale karşı 1.250 Lira ayrılmasının gerekli olduğunu belir t ir . 9 0 

Ziraat ve Ticaret Nazırı Süleyman El-Bustani tarafından Dahiliye 
Nezaret ine yapılan müracaatta, müfettişliklere atanan personelin ödeneklerinin 
tam verilmesi konusu dile getirilmekte idi . 9 1 Van Vilayetine gönderilen 

1 5 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 46 
1 6 Müfettiş Hoff un teftiş yapacağı yerlerde istediği evler, genelde bulunması zor olan binalardır. Bu konuda^ 

yapılan yazışmalar için bkz: BOA DH. KMS, Ds: 2-2/5, F: 35/1, 37/1, 39/1; 41/3; Bitlis'te, Van'da istediği 
evler hakkındaki yazışmalar. 

1 7 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 63-66. Temmuz 1330 tarihli telgraflar. 
! 8 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 65 ,21 Temmuz 1914 tarihli telgrafında Tahsin Bey şöyle diyordu: " Bu zata 

parlak merasim-i istikbaliye yapılacak mı? Bu gibi işler, bendenize girân geliyor. Hele müfettişin Van'da 
ikameti bütün fikrimi bozdu. Allah aşkına bendenizi af buyurunuz." 

* BOA DH. KMS., Ds: 63/68, F: 5. 
, 0 BOA DH. KMS., Ds: 63/68, F: 10. 
" BOA DH., İD., Ds: 195/34, 25 Haziran 1330. 
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16 Ağustos 1914 tarihli yazıda ise, müfettişlik kâtiplerinin maaşlarının yanında, 
• 92 

örtülü ödenekten de para aktarılması istenmekte idi. " 
Müfettiş Hoff, başkentte gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra, bölgesinde 

göreve başlamak üzere, denizyolu ile İstanbul 'dan Trabzon 'a hareket edeceği 
belirtilerek gerekli önlemin alınması istenmiştir. 9 3 H o f f un hareketi sırasında 
mıntıkasındaki valiliklere telgraf çekilerek gereken hazırlığın yapılması hususu 
dile getirildiği gibi, vilayetlerde resmî törenlerle karşılanmasına dikkat edilmesi 
tavsiye edilmiştir . 9 4 Bu konuda, Van, Trabzon, Erzurum, Bitlis vilayetlerine 
gerekli tebligatta bulunulmuştur . 9 5 Öte yandan, müfettişliklerde görevli bulunan 
memurlar ın da zamanında katılmaları konusunda hatırlatmalar yapılmışt ır . 9 6 

Müfettişin kalacağı yerlerin geniş olması konusunda da gerekli uyarılar devamlı 
yapı lmışt ı r . 9 7 Hoff, Trabzon üzerinden kara yoluyla Erzurum'a hareket etmiş ve 
4 Ağustos 1914 tarihinde şehre varmışt ı r . 9 8 

Hoff Erzurum'a giderken, Dünya Savaşı patlak vermiştir. Osmanlı 
Devlet inde genel seferberlik ilan edilince, Dahiliye Nezareti 7 Ağustos 1914 
tarihinde Erzurum'da bulunan H o f f a bir telgraf çekerek Erzurum'da kalmasını 
veya İs tanbul 'a geri dönmesini bildirdi. Dahiliye Nezaretine göre bu karışık 
dönemde ıslahat yapmak mümkün deği ldi . 9 9 Aynı tarihlerde Van Vilayetine 
yazılan telgrafta, seferberlik nedeniyle ıslahat programının uygulanmasının 
mümkün olmadığı, bu yüzden geri çağrıldığı belirtiliyordu. Bu arada Trabzon 
Vilayetine yazılan telgrafta da müfettiş Hof f un Limana getirilen eşyasının 
muhafaza altında tutulması tembihleniyordu . 1 0 0 

Hoff, Osmanlı Hükümetinin çağrısına ilk zamanlar pek kulak asmadan 
V a n ' a gitmekte kararlı olduğunu belirtir. Van Valisi Tahsin Bey ' in , 17 Ağustos 
1914 tarihinde Dahiliye Nezaret ine yazdığı telgrafta, Hof f un Erzurum'dan 
Erc iş ' e ve oradan da V a n ' a hareket ettiği belirtiliyor; yanında yalnızca Ziraat 
Müfettişi Ermeni asıllı Hayıkaz Efendi 'nin bulunduğu, bu kişinin de müfettişe 
devamlı Hükümet aleyhinde telkinde bulunduğu, daima Ermeni köylerinde 

BOA DH. ŞFR., Ds: 44/15,3 Ağustos 1330. 
BOA DH. ŞFR., Ds: 43/144, 10 Ramazan 1332. 
BOA DH., ŞFR., Ds: 43/81, 43/82, 9 Temmuz 1330. Mesela Van vilayetine yazılan şifre telgrafta, müfettiş 
Hoff için 14 odalı iki bina kiralanması hususu dile getiriliyor, müfettişin kışı da muhtemelen burada 
geçireceği ifade edilerek bu hususun dikkate alınması tavsiye ediliyordu. 
BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 47-48. 
BOA DH. ŞFR., Ds: 43/71, 9 Temmuz 1330. 
BOA DH., ŞFR., Ds: 42/6, 16 Haziran 1330; Ds: 42/147, 16 Haziran 1330. 
BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 78-81. 
BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 67-68, 26 Temmuz 1330 tarihli telgraf. 
BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 70. 
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konakladıkları ve hep Ermenilerle temas ettikleri açıklanarak, Hükümetin 
dikkati çeki l iyordu. 1 0 1 Anlaşılan o ki, Van Valisi Tahsin Bey, müfettişin Ermeni 
memurların yönlendirmeleriyle hareket etmesine meydan vermemek amacıyla 
bir an evvel İstanbul 'a dönmesi için elinden geleni yapıyordu. Hoff, Van 'da çok 
kısa bir süre kalmıştır. Nitekim, 24/25 Ağustos 1914 akşamı Tahsin Bey, 
Dahiliye Nezaretine çektiği telgrafta, Hof f un İstanbul 'a dönmek arzusunda 
olduğunu belirtmekte idi. Hükümet bu isteği uygun bulunca, Van ' ın Edremit 
köyünde (şimdi ilçe) çadırlı karargâhında kalan Hoff, hareket için gerekli 
hazırlıklara baş lar . 1 0 2 Hoff, V a n ' a gelmişken, bu arada Vali Tahsin Bey' i de 
makamında ziyaret eder. Tahsin Bey, 28 Ağustos 1914 tarihinde bu görüşmeye 
dair Dahiliye Nezaretine gönderdiği şifre telgrafta, Hof f un devlet merkezine 
dört telgraf yazdığını fakat bunlara cevap alamadığını, Dahiliye Nazırının 
Bükreş ' ten dönmesinden sonra cevap alabileceğini ifade ettiğini ve Hoff un ne 
yapacağını bilmeyen bir zavallı olduğu, hâlâ Erzurum'da mı kalacağı, yoksa 
İstanbul 'a mı döneceği konusunda Hükümetin tavrını anlayamadığını 
belirtiyordu. Tahsin Bey telgrafında ayrıca, müfettişin V a n ' d a kalmasının 
tehlikelere neden olabileceğini ifade ediyor, uygun görülürse hemen İstanbul 'a 
gönderilmesi için elinden geleni yapacağını yaz ıyordu . 1 0 3 Hükümetin onayı ve 
Tahsin Bey ' in telkinleri üzerine Van 'dan ayrılan Hoff, maiyetiyle birlikte 
13 Eylül 1914 tarihinde Diyarbakır 'a gelir. Şehre sokulmayan müfettiş, iki gün 
şehir dışındaki bağlarda kalır ve 15 Eylül günü Siverek üzerinden Urfa 'ya, 
oradan da Halep 'e gitmek üzere yola ç ıkar . 1 0 4 Bu sırada Dahiliye Nezareti , 
Diyarbakır Vilayetine yazdığı şifre telgrafta, müfettişin her türlü emniyetinin 
sağlanması tavsiye edi l iyordu. 1 0 5 Öte yandan Müfettiş Hoff ise, bu yolculuk 
sırasında yanında bulunan Ermeni memurlar vasıtasıyla daima gayrimüslim 
unsurlarla görüşmeler yapmaktadır . Halep' ten Beyrut 'a gelen Hoff ve heyeti, 
oradan bir vapura binerek, 30 Eylül 1914'de İzmir 'e ulaşır. İzmir 'e vardığında 
hükümetin kendisine vermiş olduğu harcırahın tamamını bitiren Hoff, İzmir 
Valisi Rahmi Bey ' in verdiği 50 Lira ile İstanbul 'a hareket e d e r . 1 0 6 

Müfettiş Vestenenk ise, İstanbul 'da iken Dahil iye Nezaretine 
gönderdiği telgrafta, müfettişlik karargâhı olarak o sırada kullanılmayan 
Erzurum Belediye Hastahanesi binasını düşünmektedir. Dahiliye Nezareti , 
Erzurum Vilayetine gönderdiği 26 Temmuz 1914 tarihli şifre telgrafında 

1 0 1 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 87-87, 17 Ağustos 1914 tarihli şifre telgraf. 
1 0 2 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 76, 111/12 Ağustos 1330 tarihli şifre telgraf. 
1 0 3 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 25, Vali Tahsin Bey'in 28 Ağustos 1914 tarihli telgrafı. 
1 1 , 4 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 73-74. 15 Eylül 1914 tarihli şifre telgraf. 
1 ( 1 5 BOA DH. ŞFR., Ds: 44/147, 9 Şevval 1332. 
1 0 6 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 94-95, 30 Eylül 1914 tarihli şifre telgraf. 
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hastanenin müfettişlik karargâhı olarak kullanılacağını belirterek gerekli 
hazırlıkların yapılmasını is temişt ir . 1 0 7 Erzurum Valisi Reşit Bey, konuyla 
yakından ilgilenmiş ve müfettiş için gerekli olan evi de temin etmişt i r . 1 0 8 Bu 
arada kendisine bağlı görev yapacak olan müfettişler konusundaki görüşlerini 
de iki liste halinde sunar. Buna göre, Güney Mıntıkası Genel Müfettişi 
Abdülhalik Bey Bitlis Valiliğinde kalacağından yerine başkasının seçilmesi, 
Aziz Bey ' in tayin edilmemesi çünkü sadakat göstermediğini belirtiyordu. 
Ayrıca Galip Bahtiyar ve Mustafa Beylerin görevlendirilmesinin uygun olduğu, 
Katipyan Efendi hasta olduğundan yerine Nişan Antrasyan ' ın seçilmesinin 
uygun görüldüğünü ifade ediyordu. Seroper Noradonkyan Efendi Fransızca 
bildiğinden görevlendirilmesini ister. Vestenenk, özel kalem memuru olarak bir 
yabancının, Mösyö Torley Duwel ' in görevlendirilmesini Hükümete teklif etmiş, 
bu kabul edi lmişt i r . 1 0 9 

Vestenenk, ikinci listede belirttiği kişilerin görevlerini ve alacakları ücreti 
de şu şekilde sıralamakta idi: 

Kalem Müdürü, 5.000 Kuruş maaşla divan-ı umumi idare memur Mikail 
Nalbantyan Efendi. 

Türkçe-Fransızca Mütercimi, 2.000 Kuruş. 

Ermenice-Fransızca Mütercimi 2.000 Kuruş. 

Evrak Muhafızı 1.500 Kuruş. 

Türkçe-Fransızca, Ermen ice-Fransızca Kâtip 1.500 Kuruş. 

Evrak memurları , odacılar ve kavaslar için 8.400 Kuruş 

Bu arada Vestenenk, her görevli için gerekli olan yazı makinesi, kitap, 
kırtasiye, harita, gazete, vs. harcamalar için de 131.000 Kuruş i s te r . 1 1 0 

1 Ağustos 1914 tarihinde Vestenenk tarafından Dahiliye Nazır ına 
gönderilen mektupta, müfettişlik genel sekreteri ile mülkiye müfettişliğine 
gerekli adayların seçilmesi konusu dile getiriliyordu. Vestenenk bu amaçla, 
müfettişlik özel kâtibini Müsteşar Ali Münif Bey ' e gönderdiği, fakat bu konuda 
henüz bir gelişme olmadığını ifade ediyordu. Avrupa 'daki son gelişmeler, yani 
savaşın çıkmasından dolayı aksaklıkların olabileceğini belirten Vestenenk, 
birkaç gün içinde görev bölgesine gitmesinin muhtemel olduğunu anlatıyordu. 

1 , 1 7 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 61. 13 Temmuz 1330 tarihli şifre telgraf. 
1 0 8 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 33. 
1 0 9 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 71. 9 Haziran 1914 tarihli tezkire. 
1 1 0 BOA DH. KMS., Ds: 63/68. F: 14; Fransızca metni için bkz: Aynı dosya, F: 13, 13/1. 
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Vestenenk ayrıca, 400.000 Kuruştan ibaret olan bütçesinin daha henüz 
onaylanmadığını ifade ederek, kendisine bağlı olan müfettişlerin kalacakları 
yerlerin tefrişi için gerekli olan 1.000 Liranın da henüz ödenmediğini , bu 
aksaklıkların bir an önce giderilmesini is t iyordu. 1 1 1 

Vestenenk henüz müfettişlik mıntıkasına hareket etmeden, 7 Ağustos 
1914 tarihinde, yolculuğunun tehir edildiğine dair Dahiliye Nezaretinden bir 
telgraf alır. Bu telgrafta, Dünya Savaşı genel seferberliğinin başlamasından 
dolayı ıslahat meselesinin şimdilik ertelendiği belir t i l iyordu. 1 1 2 Vestenenk, diğer 
müfettiş gibi Anadolu turuna çıkmaz, İs tanbul 'da bekler. Hatta eşya vesairesi 
gemiyle Trabzon 'a gönderilir ve bir yıl kadar orada bekletilir. Eşya meselesi bir 
müddet Dahiliye Nezaretini meşgul eder. Eşyaların kaybolduğu, çalındığı 
söylentileri yayılır. Savaşın başlaması üzerine Vestenenk' in 37 denk eşyası, bir 
yıl kadar Trabzon gümrüğünde bekledikten sonra, Hükümetçe bu eşyalara 
28 Haziran 1915' te el konur . 1 1 3 

Dünya Savaşının çıkması, bir yerde Doğu Anadolu 'nun bir felaketten 
kurtulup bir başka felaket çemberinin içerisine girmesine neden oldu. Osmanlı 
Devleti , Kafkasya Cephesinde Ruslarla savaşa girince, müfettişlik 
uygulamasından vazgeçmek durumunda kaldı. Dahiliye Nezaret i , 28 Aralık 
1914 tarihinde bir karar alarak müfettişlerin teşkilâtına son verilmesini gündeme 
getirdi. Buna gerekçe olarak da savaşın çıkışı göster i ldi . 1 1 4 Osmanlı Devleti her 
ne kadar Dünya Savaşına girmişse de, müfettişlerle imzalanan mukavelename 
gereği tazminatları ödemesi gerekiyordu. Bu konuda Meclis-i Vükelâ kararı 
alınarak, 31 Aralık 1914 tarihinde Padişah iradesiyle müfettişlik teşkilâtı fesh 
ed i ld i . 1 1 5 Ertesi gün Sadrazam adına Müsteşar Emin Bey tarafından, Dahiliye 
Nezaret ine yazılan tezkirede müfettişlerin görevlerine son verildiği belirtilerek 
gerekli işlemin yapılması i s teniyordu. 1 1 6 Diğer taraftan bu durum hakkında 
Hariciye Nezaret ine de gerekli bilgi ver i ld i . 1 1 7 

Doğu Anadolu Islahat Müfettişliği uygulaması, Dünya Savaşı 'nın 
sonlarına doğru tekrar gündeme getirilmiştir. Nitekim, 23 Ağustos 1918 
tarihinde, Erzurum, Van, Bitlis vilayetleri ile Erzincan sancağını içine alan 

' " BOA DH. KMS., Ds: 63/68, F: 2; mektubun Fransızca aslı için bkz: Aynı Dosya, F: 17. 
1 1 2 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 67, 26 Temmuz 1330 tarihli şifre telgraf. 
1 1 3 BOA DH. KMS., Ds: 2-2/5, F: 96-98. 23-28 Haziran 1915 tarihli yazışmalar. 
1 1 4 BOA MV., Ds: 237, nr: 209, 15 Kanuni evvel 1330 tarihli tezkire. 
1 1 5 BOA DH., İD., Ds: 186/72; F: 4. 
1 1 6 BOA DH., İD., Ds: 186/72, F: 3; ayrıca bkz: "Sait Halim Paşa'nın İsticvabı", Harp Kabinelerinin İsticvabı, 

s. 292-293; Hikmet Bayur, Aynı eser, c. II/3, s. 186-187. 
1 1 7 BOA DH., İD., Ds: 186/72, F: 2/1. 
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"Vilayât-ı Müstahlise Müfettiş-i Umumîl iğ i" kurulmuş, başına da uzun yıllar 
bölgede vali olarak bulunmuş olan Tahsin (Üzer) Bey getirilmiştir. Tahsin 
Üzer ' in kısa bir süre görev yapmasının ardından yerine başka atama 
yapılmayınca, müfettişlik sadece kâğıt üzerinde kalmışt ı r . 1 1 8 

1 1 8 Hüseyin Koca, Yakın Tarihten Günümüze Hükümetlerin Doğu-GüneyDoğu Anadolu Politikaları I, 
(Konya, [1999]), s. 18. 





Haluk SELVİ* 

Osmanlı Devleti bir taraftan ıslahat meselesi ile ilgilenirken diğer taraftan 
uluslararası alanda gelişmeleri takip ediyor, kendisine yeni müttefikler arıyordu; 
Fransa ve İngiltere nezdinde 1914 Temmuzu ortalarında yaptığı teşebbüsler 
sonuç vermeyince Almanlarla bir ittifak anlaşması imzaladı. Bu arada Ermeni 
militanları Osmanlı Devleti'nin parçalanacağını ümit ederek, ortaya çıkacak 
ihtilafta güçlü olabilmek için çeşitli teşebbüslerde bulundular. 5 Ağustos 1914'te 
Ecmiyadzin Katogikosu V. Kevork, Rusya'nın Kafkas Genel Valisi Vranzof 
Daşkofa şu mektubu gönderdi: 

"2 Ekim 1913 tarihinde aracılığınızla, Çar'dan Ermenileri koruyacağını 
rica etmiştik. Öğrendiğimize göre Osmanlı İttihat ve Terakki Hükümeti , Ermeni 
Islahatını yapmayacaktır . Bu bakımdan Ermenilerin düşünce ve istekleri 
şunlardır: 

a- Anadolu 'da Ermenilerin yoğun bulunduğu vilayetlerde, bölünmeyen 
bir Ermeni bölgesi ayrılması; 

b- Rusya tarafından bu bölgenin başına, yüksek mevki ve rütbeli bir 
Hıristiyan yönetici getirilmesi; 

c- Bu bölgelerde Müslüman ve Hıristiyanlardan eşit miktarda seçilecek 
şahıslarla, bağımsız bir idare kurulması; 

d- Türkiye'de yapılacak Ermeni ıslahatının uygulanmasının ve 
kontrolünün yalnız Rusya'ya verilmesi ..." 

Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırına Merkezi Müdürü. 
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Rusya'nın Kafkasya Genel Valisi Daşkof, bu mektuba karşılık olarak 
şunları yazmıştır: 

"Gerek Rusya'da gerek Türkiye'de yaşayan Ermenilerin bu sırada benim 
talimatıma uygun hareket etmelerini hatırlatmayı uygun görürüm. Türkiye, 
Rusya ile bir savaşa katılırsa, bu savaş kendiliğinden başlamalı ve bizim 
tarafımızdan herhangi bir hareket olmamalıdır. Bu nedenle Türkiye 'deki 
Ermenilerin zamansız ayaklanmaları uygun olmaz ve çok sakıncalı olur. Bu 
konuda Ermeni Katogikosluğunun otoritesini kullanarak Rusya'daki Ermenilere 
de gerekli emri vereceğim." 1 

Osmanlı Devleti Ruslarla savaşa girmeden, Kafkasya'da Ermeni 
hazırlıkları başlamıştı. Her taraftan Ermeni gönüllüleri Rus ordusuna, 
Türkiye'ye karşı savaşan çetelere, intikam alaylarına girmek üzere Kafkasya'ya, 
Tiflis'e gitmeye başladılar. Çete reisleri teşkilât yapmak için Tiflis'e, Meclis-i 
Mebusan 'da daha önce Erzurum mebusu olan Karakin Pastırmacıyan 
Kafkasya'ya gönderildi. Taşnaksutyun, bütün kuvvetiyle bu faaliyetleri 
destekledi. Ruslar, siyasî nedenlerle Sibirya'ya sürülen birçok Ermeniye de af 
çıkararak Kafkasya'ya çete teşkilâtı yapmak üzere gönderdiler. 2 

Rus Çarı II. Nikolas da, 10 Eylül 1914 tarihli bir beyannameyi Kafkasya 
Valisine göndermiş ve Vali bunu Ermeni temsilcilerinden oluşan bir toplantıda 
okumuştur. Rus Çarı beyannamesinde; 

"Ermeniler, şarktan garba kadar büyük Rusya'nın büyük ahalisi 
davetimize icap ettiler. Beş asır devam edip, gerek sizlerden birçoğunun pençe-i 
istibdat altında ezilmelerine bahis olan ahvalin ortadan kaldırılması ve sizin için 
hürriyeti elde etme zamanı gelmiştir. Asırlardan beri devam eden sadakatiniz, 
bu mühim günlerde dahi ordumuzun kesin zaferi ve mukaddesatımızın husulü 
uğrunda sarsılmaz bir iman ile ifay-ı vazife edeceğine berat-ı istihsaldir." 

"Ermeniler, siz kan karındaşlarımızla beraber Çar ' ın emr ve idaresine 
inkiyâd etmekle binnetice hürriyet ve adaletin semerat-ı mesturesine nail 
olacaksınız" diyerek bağımsızlık vaadiyle Osmanlı Devleti 'ne karşı Ermenileri 
harbe davet ediyordu. 3 

Mısır'daki Ermeni Yardım Cemiyeti de, Adana ve havalisinde ihtilal 
hazırlıkları yapmak üzere murahhaslarını bu vilayet içerisine gönderiyordu. 4 

' Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, (İstanbul, 1976), s. 587-592. 
2 Belgelerle Ermeni Sorunu, (Ankara, Genelkurmay Y., 1983), s. 174. 
3 İkdam, 9 Teşrin-i evvel (Ekim) 1914, numro: 6334. 
4 3 Haziran 1914 tarihli tel. BOA Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi (DH. ŞFR.) 41/154. 



Haluk SELVİ 57 

New York'ta bulunan Ermeniler, Harbiye Nazın Enver Paşa'ya suikast 
düzenlemek için teşebbüste bulunuyorlar, fakat suikastçılar Beyrut'ta 
yakalanıyordu. 5 

Van'daki İngiliz Konsolosu Ian Smith, 10 Ocak 1914'te İstanbul'daki 
İngiltere elçisine gönderdiği raporunda, 1913 yılında Van'daki Taşnakların 
bütün köyleri teşkilâtlandırdıklarını ve silahlandırdıklarını, şu anda Ermenilerin 
Müslümanlardan daha iyi bir donanıma sahip olduklarını yazıyordu. Ona göre, 
bölgedeki Ermeniler nüfusun beşte ikisini teşkil etmelerine rağmen Avrupa'nın 
kontrolü altında idarelerini kurabileceklerini iddia ediyorlardı. 6 

Osmanlı Dahiliye Nezareti , Ermenilerin bir çaba içerisinde olduklarının 
farkında idi. 22 Mart 1914'te Beyrut ve Halep vilayetlerine gönderilen yazıda 
Avrupa'dan Zeytun ve havalisine külliyetli silah ve cephane getirilmesi 
kararlaştırıldığından buna karşı tedbirlerin alınması isteniyordu. 7 Zeytun, 
Ermenilerin savaştan önce teşkilâtlanmaya başladıkları bir bölgeydi . 8 Zeytunlu 
Ermeniler 3 Ağustos 1914 tarihli seferberlik çağrısına uymamışlardı . 9 1 Eylül 
1914 tarihinde de isyan ederek 40 kişilik bir Ermeni çetesi Maraş'tan gelmekte 
olan 21 yolcuyu soymuşlar ve etrafa saldırmaya başlamışlardı . 1 0 Bu isyanı 
önleyebilmek için Zeytun'a bir seyyar jandarma bölüğü gönderildi. Maraş'taki 
depo taburlarının merkezi Zeytun'a alındı ve Zeytunluların silahlarının 
toplanmasına karar veri ldi . 1 1 

Zeytun Ermeni Murahhassası bu olaylarda teşvik edici olduğu anlaşılması 
üzerine görevden al ındı . 1 2 Zeytun'daki saldırılarda, Osmanlı memurlarının evleri 
ve jandarma kıtaları hedef alınmıştı. Zeytun Hınçak Komitesi Reisi Çakıroğlu 
Patos'un başkanlığı altında yapılan toplantıda, Hükümet konağına saldırılarak 
cephanenin ele geçirilmesine, bütün memurların aile fertleriyle birlikte 
öldürülmesine ve telgraf hatlarının bozulmasına karar verilmişti. 1915 yılının 
başında da büyük bir olay çıkarılmış, Zeytun Kaymakamı kışlaya çekilerek 

5 BOADH.ŞFR. 43/169. 
6 Selahi R. Sonyel, The Great War and the Tragedy of Anatolia, (Ankara, 2000), s. 76. 
7 BOA DH. ŞFR.37/47. Zeytun'da Belediye Reisi bir Ermeni idi. Halkı zorla Ermeniliğe davet ettiğinden, 

Ermeni Katolik Reisi Dermanasyan tarafından hükümete şikâyet edilmiş ve 1912 yılı Şubat ayında bu 
davranışından dolayı ikaz edilmişti (BOA, Dahiliye Nezareti İdare Evrakı (DH. İD.) 16/35). 

8 Zeytun isyanları için bkz: Cezmi Yurtsever, Zeytunlunun 311 Mirası, (Ankara, 1999); Ahmet Eyicil, 
Osmanlının Son Döneminde Maraş'ta Ermeni Siyasi Faaliyetleri, (Ankara, 1999); Ahmet Eyicil, "1878 
Zeytun isyanı" OTAM Dergisi, Sayı 10 (2000), ss. 27-58; Ahmet Eyicil, "1895 Maraş ve Zeytun İsyanı", 
OT AM Dergisi, Sayı II (2001), ss. 157-210; Yaşar Akbıyık, "Arşiv Belgeleri Işığında Zeytun Ermeni 
Meselesinin Halli", Belleten, Sayı 209 (1990), ss. 435- 461. 

'J BOA DH. ŞFR.44/233. 
1 0 Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı 81, Belge No: 1806. 
" BOA DH. ŞFR.45/65. 
1 2 Dahiliye Nazırı Talat Bey'den 30 Eylül 1914'te Halep Vilayetine şifre (BOA DH. ŞFR.45/140). 
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hükümet dairesine gidememiş, Osmanlı kuvvetleri buradaki isyanı güçlükle 
başarabi lmişlerdi . 1 3 

Savaşın başlamasıyla birlikte Rusların Ermenileri tahrik politikaları daha 
açık bir hal aldı. Yaklaşık 8.000'i Kağızman'dan, 6.000'i İğdır'dan ve diğer 
yerlerden olan Anadolu Ermenileri, Rusya'nın elinde bulunan Güney 
Kafkasya'ya harp eğitimine gitmişlerdi. Bunlar daha sonra yerel isyancılara 
katılmak üzere geri döndüler ve isyan bütün Doğuyu sardı. Osmanlı Devleti 
sadece Sivas Vilayetinde 30.000 isyancı olduğunu tahmin ediyordu. Bunların 
saldıracakları ilk hedefler, askerî yerlerdi; telgraf telleri kesilecekti, stratejik dağ 
yolları tutulacaktı. İsyancılar özellikle Doğuda asker toplamakla görevli 
Osmanlı devlet memurlarını hedef almışlardı. Uzak kesimlerdeki Müslüman 
köylere i lk 'saldır ı lar ve Müslümanlara yönelik katliamlar başladı. Sınırlarda 
bulunması gereken Osmanlı askerî güçleri, içerideki isyanı bastırmak zorunda 
kal ıyordu. 1 4 

Rusların Kafkasya'daki Ermenileri teşkilâtlandırmaları ve Türkiye 
Ermenilerini de buna dahil etmeleri üzerine Dahiliye Nezareti , 17 Eylül 
1914 ' t e 1 5 ve 28 Eylül 1914' te 1 6 Doğu vilayetlerine gönderdiği iki ayrı yazı ile 

1 3 BOADH. ŞFR. 52/102 ; 51/88; 51/207; 45/190. 
1 4 Justin McCarthy, "Bırakın Tarihçiler Karar Versin", Ermeni Araştırmaları, Sayı 2 (2001), S. 119. 
1 5 Telgraf şu şekilde idi: "Van, Bitlis, Erzurum, Mamuretülaziz, Trabzon, Diyarbakır, Sivas, Adana 

vilayetlerine Kafkasya'daki Ermenilerin bilhassa komitecilerin ailelerinin Erivan'a gönderdikleri ve 
Erzurum'daki komitecilerin de ailelerini tamamen Rusya ve Erivan cihetine aşırmakta oldukları ve 
Rusya'daki Ermenilerin ora İslamlarını aşağıladıkları gibi 311 intikamını alacaklarını söyledikleri ve şenlik 
yaptıkları Kafkas genel valisinin Ermeni ileri gelenlerine ziyafetler ve hediyeler verdiği kesin delillerle 
haber alındığı ve bu malumatın bilhassa Osmanlı Devleti'nin Doğu bölgelerindeki Ermenilere dair olan 
kısmı pek ziyade mühim ve dikkat çekici görülmekte olduğundan bu hareketlerin mevzî veyahut genel bir 
mahiyete sahip olub olmadığının ve şimdiye kadar Ermeni ailelerinden ne kadarının Kafkasya'ya geçirilmiş 
olduğunun ve orada meskun Ermeniler arasında bu gibi bir hareket veya ihtilal fikrinin mevcut ve mahsus 
bulunub bulunmadığının incelenerek gereği ordu-yu Hümayun kumandanlığından bildirilmiş olmağla 
keyfiyetin bittahkik ser'ian iş'arı. Nazır Namına (imza) 4 Eylül 1330" (BOA DH. ŞFR.44/43). 

1 6 Van, Bitlis, Mamuretülaziz, Adana, Diyarbakır, Sivas vilayetlerine Rusların Kafkasya'daki Ermeniler 
vasıtasıyla dahilimizdeki Ermenileri Memalik-i Osmaniye'den zabt edecekleri yerleri Ermenilere 
verecekleri ve kendilerine istiklal vadiyle teşvik ettikleri ve köylü kıyafetinde bir çok eşhası Ermeni 
köylerine göndererek çeteler teşkil eylemek teşebbüsünde bulundukları ve huduttaki bazı yerlere 
dağıtılmak üzere silah ve cephane getirdikleri ve harp ilan edilirse orduda Ermenilerin silahlarıyla Ruslar 
tarafına geçmesine, ordumuz ilerlerse sükunet ve itaatin muhafazasına geri çekilirse silahlanıp çete haline 
geçerek aleyhimize hareket eylemeye karar verdikleri kesin delillerle haber alındığı ve aranan bazı Ermeni 
evlerinde de harp silahları ortaya çıktığı ve hududu geçen ve elinde pasaportu olmayan gayrimüslimlerin 
yakalanarak silah ve cephane geçirmek teşebbüsünde bulunanların hemen öldürüleceğinin ve aleyhimizde 
bir hareket vukuunda derhal şiddetle bastırılarak buna cesaret edenlerin cezalandırılacağının kıtaata emir 
olunduğu ve ahali-i İslamiyenin mükellef olmayanlarının köylerinde kalmak ve icabında gelmek üzere bir 
milis teşkilâtı vücuda getirilmesi üçüncü ordu-yu Hümayun Kumandanlığından Erzurum vilayetine tebliğ 
olunduğu Başkumandanlık vekaletine bildirilmiştir. Ermeniler hakkında istihsal olunan bu malumat esas 
itibariyle şayan-ı dikkat ve ehemmiyet görüldüğünden oralarca da tahkikat icrasıyla Kolordu 
Kumandanlığıyla bi'lmüzakere aynı suretle hareket olunması ve buraya malumat verilmesi. 
15 Eylül 1330. Nazır (imza)" (BOA DH. ŞFR.45/115). 
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Ermenilerin ve Rusların bu çalışmalarına karşı gerekli tedbirleri almalarını 
istedi. 

Petersburg'dan bazı subaylar, birlikler teşkil etmek üzere Kafkasya'ya 
gönderilmiş, Tiflis'teki Ermeniler toplantılar yaparak fedayi kaydına başlamışlar 
ve bu faaliyeti diğer Kafkasya şehirlerinde de yapmaya karar vermişlerdi . 1 7 

Taşnak çete reislerinden Samson, iki yüz Ermeni ile Selmas'a gelmiş, binden 
fazla Ermeni toplayarak Selmas'taki Ermenilerin tamamına silah dağı tmışt ı . 1 8 

Bunların dışında Ruslar, Ermeni gönüllülerinin şevki için Köstence'de de 
bir teşkilât kurmuşlardı . 1 9 Kafkasya'da neşredilen "Volontaire Armenian" isimli 
a lbümde Ermeni gönüllü reislerinin fotoğrafları verildikten sonra "İntikam 
saatinin çaldığını bütün millet anladı. Bu gibi fırsatlar her zaman tarihte tekerrür 
etmez. Ermeniler isti'taatlarına göre Türkiye Devletinin mahvına 
çalışmalıdırlar" deniyordu. 2 0 Rusya'nın Kafkas Umum Valisi tarafından 
gönderilen bazı Rus memurlar ticaret bahanesiyle, Rum, Kürt ve Ermenilerle 
gizlice temasta bulunarak casusluk yapıyorlardı . 2 1 

Ermeniler Kafkasya'da bu şekilde teşkilâtlanırken, Doğu Anadolu'da da 
ihtilal hazırlıkları yapıyorlardı. Bu ihtilal merkezlerinden en önemlisi Van'dı. 
Daha önce belirtildiği üzere Van Ermenileri, 1913 yılı boyunca silahlanmışlardı. 
Kendilerine Ruslar tarafından, harp başlamadan hareket e tmeme emri de 
verilmişti. 1914 yılının Aralık ayında harekete geçen Van Ermenileri, ilk olarak 
haberleşme ağını imha etmişler ve bu sebeple isyancı Ermenilerle Osmanlı 
kuvvetleri arasında müsademe başlamıştı. Van'daki Ermeni mektebinde bile 
telsiz-telgraf mevcut olup haberleşmelerde kullanıl ıyordu. 2 2 

2 Aralık 1914 tarihinde Van Vilayetinin genel durumu şu şekilde idi: 
Vilayet merkezindeki Ermeniler, sükûnetlerini muhafaza etmektedirler, ancak 
Selmas havalisindeki bütün Ermeniler, Ruslarla ortak harp etmektedirler. 
Sınırdaki çeteleri, Andranik, Dro ve Garo idare etmektedirler; komite reisleri bu 
bölge Ermenilerine şimdilik sessiz kalmalarını tavsiye ederek uygun zamanı 
beklemelerini bildirmişlerdir. 2 3 Reşadiye ile Vastan ve Vastan-Van arasında 
telgraf telleri Ermeniler tarafından kesilmiş ve Pelli Karakol Kumandanı , yine 
bunlar tarafından katledilmişti ve o civarda bulunan Gevaş Kaymakamı 
maiyetindeki jandarmalarla Ermeniler arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. 

1 7 Dahiliye Nezaretinden Van Vilayetine 20 Eylül 1914 tarihli şifre (BOA DH. ŞFR. 45/166). 
ı x Dahiliye Nezaretinden Van ve Bitlis vilayetlerine 19 Ekim 1914 tarihli şifre (BOA DH. ŞFR. 46/37). 
1 9 BOA DH. ŞFR. 52/28. 
2 0 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), (Ankara, Devlet Arşivleri Y., 1994), s. 167-168. 
2 1 BOA DH. ŞFR. 40/174. 
2 2 BOA DH. ŞFR. 48/7; 47/60. 
2 3 Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı 86 (Nisan 1987), Belge No: 2050. 
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Ermenilerin bu tavrı idarecileri tarafından verilen bir karar çerçevesinde 
gerçekleştirilmekteydi. Hükümet tarafından bütün çetelerin isimleri tespit 
edilmiş durumda idi. Osmanlı Hükümeti , Van'da meydana gelen olayların 
önüne geçebilmek için çeşitli çözüm yolları düşünmeye başlamıştı; olayların 
büyüklüğü sebebiyle, Vali Cevdet Bey de tek başına olayların üstesinden 
gelebilecek durumda deği ldi . 2 4 

Çatak, Havasur, Timur ve Kadeş'teki isyan hareketlerini bastırmak üzere 
il merkezinden kıtaların yola çıkarılmış olduğunu öğrenen Vanlı Ermeniler, 
Hamit Ağa Kışlasıyla j andarma ve polis binalarını ateşe vermişler; şehir içinde 
büyük bir kıyım gerçekleştirmişlerdi. Yalnızca Van ilinde isyan eden 
Ermenilerin sayısı beş bini geçiyordu ve hepsi de en yeni silahlarla donanmıştı . 
Yedi yüz kadar asi, Van müstahkem mevkiini el bombalarıyla uçurmuştu. 
20 Aralık 1914 tarihinde Van ve Bitlis arasındaki Ermeni köyleri isyan ederek 
kendilerine katılan Ermeni asker fırarileriyle birlikte telgraf hattını kesmişler; 
Van ve Gevaş arasında, Gevaş kadısıyla Van posta evrakını nakleden 
jandarmaları pusuya düşürerek şehit etmişlerdi. 5 

Erzurum'da neşredilen ve halk arasına nifak sokan Ermenice Hrac 
gazetesi, 16 Mart 1914 tarihli Meclis-i Vükela kararıyla kapatıldı. Yine 
Erzurum'da neşrolunan Ermenice Perkir gazetesi de, muzır neşriyatından dolayı 
Meclis-i Vükela kararıyla 15 Haziran 1914 tarihinde kapatıldı. Dahiliye 
Nezareti 6 Eylül 1914 tarihinde bütün vilayetlere gönderdiği yazıda, öteden beri 
siyasî emeller peşinde koşan ve Osmanlılık aleyhinde fesat ve melanetten geri 
durmayan Ermeni siyasî fırkaları reisleriyle komite sergerdelerinden 
mahallerinde bulunanların takip edilmesini ve yapılacak tebligata göre hareket 
edilmesini bi ldirdi . 2 6 

4 Mayıs 1914'te Bitlis ve Van vilayetlerine gönderilen yazıda, 
Ermenilerin farklı unsurlar arasındaki nefreti icap ettiren münasebetsizliklerine 
meydan verilmemesi, haklarında gerekli uyarıların yapılması isteniyordu. 2 7 

Diyarbakır Konsoloshanesi tercümanı Osmanlı tebaasından Tomas 
Mıgırdiçyan ismindeki Ermeninin, Elazığ'a giderek asker ve efradın adedini 
ihtiva eden bir raporu konsolosa verdiği haber alınınca Divan-ı Harbe sevk 
edi lmişt i . 2 8 

2 4 BOA DH. ŞFR. 48/220; 48/85. 
2 5 BOA DH. ŞFR. 44/188. 
2 6 BOA DH. ŞFR. 44/200: 42/19; Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus Müdüriyeti (DH. KMS.) 18/33. 
2 7 BOA DH. ŞFR. 40/141. 
2 8 BOA DH. ŞFR. 47/243. 
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Hınçak Komitesi Paris merkezi reisi olan ve İstanbul'da hükümet erkânına 
suikast tertiBatı için adam gönderen Kafkasya Ermenilerinden İstepan Korigyan, 
diğer adıyla Sabah Çulpan'ın, Kafkasya yoluyla Van'a geçmiş olduğu haber 
alınmış olduğundan Van olaylarında onun da parmağı olacağı anlaşılmıştı. 
Ermeniler, Van'da görevli jandarma efradı ve çavuşlarından da kendi yanlarına 
adam çekmişlerdi. Hükümet, 20 Ağustos 1914'te Van Vilayetine gönderdiği 
yazıda bunların çalışmalarına engel olunmasını istiyordu. 2 9 

23 Eylül 1914'te Mamuretülaziz Vilayetine gönderilen yazıda, Ermeni 
demokrat sosyalist Hınçakyan Komitesinin Paris merkezi düşüncelerine hizmet 
eden ve ihtilalkârane bir vaziyette bulunan Harput şubesi üyelerinin ahval ve 
hareketlerinin gözaltında bulundurulması isteniyordu. 3 0 

Osmanlı Hükümeti , Ermenilerin kışkırtılmasıyla direkt olarak alakalı 
gördüğü Ermeni okul ve kiliselerini de incelemeye almış, Adana Ermeni 
murahhassı Kirkor Vartabet'in öteden beri ihtilal fikrinde olduğunu, Adana 
olaylarında mühim görevler üstlendiğini, bu sebeple hakkında inceleme 
yapılmasını Adana Vilayetinden istemişti. (21 Eylül 1914). 3 1 Edirne'deki 
Ermeni mektebinde tarih derslerinde okutulan kitaplarda, yetiştirilen Ermeni 
çocuklarının Osmanlı toplum düzenini bozacak şekilde, Türklere, kinle 
doldurulduğu anlaşılmış ve mektepteki kitaplara el konulmuştu . 3 2 

Osmanlı Hükümeti , bir savaş çıktığı takdirde ülke içerisindeki yabancı 
okul ve kuruluşların Hıristiyan unsur üzerinde kötü etkiler yapabileceğini göz 
önüne alarak, bunların hepsinin harp vukuunda uzak mevkilere nakline karar 
verileceğini ve vilayetlerin bu konudaki fikirlerinin ne olduğunu ve hangi 
yabancı müesseselerin ve ne kadar yabancı memurun bulunduğunu, bunların 
nerelerde oturtulmalarının uygun olacağını sormuştu. 3 3 

Osmanlı Devleti savaşa girdikten sonra ise, Dahiliye Nazırı Talat Bey bu 
kararın uygulanmasıyla ilgili olarak vilayet ve mutasarrıflıklara gönderdiği 
19 Kasım 1914 tarihli şifresinde " . . .Tehcir edilecek düvel-i muhasıma 
müessesat-ı tedrisiyesindeki rahip ve rahibelerin bir tecavüze maruz 
kalmamaları için gerekli tedabir alınmalıdır. Maksat bunların icazı değil 
ihracıdır, gerekli kolaylığın gösterilmesi gereklidir" d iyordu. 3 4 Ayrıca din 

2 9 BOA DH. ŞFR. 44/68. 
3 0 BOA DH. ŞFR. 45/70. 
3 1 BOA DH. ŞFR. 45/44. 
3 2 BOA Babıâli Evrak Odası (BEO.) Sadaret Evrakı Amedi Kalemi Meclis-i Vükela (A.AMD. MV. 105/12). 
3 3 1 Ekim 1914, Dahiliye Nezaretinden Erzurum, Trabzon, Van, Bitlis, Mamuretülaziz, Diyarbakır, Musul 

vilayetlerine şifre, BOA DH. ŞFR. 46/119. 
3 4 BOA DH. ŞPR. 47/85. 
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adamlar» konusunda uygulanacak olan bu karar hakkında da 29 Kasım 1914 
tarihli vilayetlere gönderdiği şifresinde, "sevk edilecek rahiplerden, kiliseleri 
için birinin kalmasına müsaade edilmesi"ni ist iyordu. 3 5 

Hükümetin aldığı bu karar, misyoner teşkilâtlarını hedef almıştı. 

Bu ilk isyan hareketleri, 1915 yılı Nisan ayına kadar sürdü. Nisan ayı 
ortalarına doğru, dörder yüz kişilik Ermeni çeteleri, Rus subaylarının 
komutasında sınırı geçmeye başlamışlardı . 3 6 

Hükümet bu olaylara karşı vilayetleri uyararak, propaganda hareketinin 
ortadan kaldırılmasını istedi. Sınırdan gelecek olan Ermeni gazetelerinin ithalini 
men e t t i . 3 7 

28 Şubat 1915'te bütün vilayetlere şu emir gönderildi: 

"Bütün Vilayetlere, 

Bitlis'te zuhur eden Ermeni eşkıyası ve Halep ve Dörtyol 'da yine 
Ermenilerin askere karşı vuku bulan tecavüzatı ve Kayseri 'de zuhur eden 
külliyetli bombalarla Rusça, Fransızca ve Ermenice grupları havi şifreli 
muhaberat evrakı memlekette düşmanımız tarafından bir ihtilal teşebbüsü 
hazırlanmakta olduğuna delalet ettiğinden, her türlü ihtimale karşı bu gibi 
olayların çıktığı yerlerde tatbik olunacak muamele ile silah altında bulunan 
Ermeniler hakkında Ordu-yu Hümayun Başkumandanlığı Vekâletinden ordulara 
tebligat-ı mahsusa ve umumiye ifa kılınmıştır. Mülkiyeye ait hususatta zaman 
geçirmeden makam-ı askeriye ile müzakere ile icap eden tedbirlerin tamamen 
tatbikine itina olunması ehemmiyetle tavsiye olunur. 28 Şubat 1915, Nazır 
Talat ." 3 8 

Ermeni komiteleri, Kafkaslarda ve Anadolu'da savaş çıktığı sırada 
karışıklıklar çıkarmakla meşgul iken, Avrupa ve Amerika'daki Ermeni 
komiteleri de boş durmuyorlardı . Amerika'daki Ermeni Millî Müdafaa 
Komitesi , 23 Mart 1915'te, İngiliz Dışişleri Bakanı Edward Grey'e sundukları 
raporda, savaşın Asya Hıristiyanları, özellikle Ermeniler için bir bağımsızlık 
fırsatı olduğunu, şu anda binlerce Ermeninin Rus Ordusunda müttefiklerin 
yanında savaştığını, Amerika ve İngiliz Ermenilerinin bunlara yardım ettiğini, 
ayrıca Kıbrıs'a bir gönüllü birliği gönderilerek bunların Kilikya'ya 

3 5 BOA DH. ŞFR. 44/250; 47/280. 
3 6 Talat Paşanın Anıları, (Yay. Alpay Kabacalı), (İstanbul, 2000), s. 71-72. Zeytun ve Van olayları hakkında 

bkz: Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, (Ankara, 1990). 
3 7 BOA DH. ŞFR. 45/237-1. Özellikle Tiflis civarında yayınlanan Ermenice gazetelere dikkat edilmesi 

istenmişti. (BOA MV. 193/34). 
3 8 BOA DH. ŞFR. 50/127. 
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çıkarılabileceğini vurguladı. Bu sebeplerden dolayı müttefiklerin Ermeni 
isteklerine kayıtsız kalmamalarını rica e t t i . 4 0 İngiltere Ermeni Komitesi Başkanı 
Aneurin Will iams da 3 Nisan 1915'te yine Edward Grey'e sunduğu raporda, 
Ermenilerin savaş sonundaki durumlarıyla ilgili endişelerini, bu konunun 
tamamıyla Rusya'nın isteklerine bırakılmamasını, özellikle Ermenilerin Rusya 
idaresi altında kalmamaları için diğer "Büyük Güçlerin" bu konu ile 
ilgilenmelerini, İngilizlerin Ermenileri idare etmelerini istedi. Ayrıca 
Ermenilerin Doğu Anadolu'da nüfusun yarısına sahip olduklarını kabul 
ettiklerini fakat ilerlemeye açık olduklarını, bu şartlar altında bütünüyle 
bağımsız bir Ermenistan'ı idare edemeyeceklerini kaydett i . 4 1 

V J Kıbrıs Adası, 12 Temmuz 1878'de İngiltere'ye geçici olarak devredildiğinden beri Anadolu'ya silah 
kaçakçılığının üssü olmuştu. Ermeni komiteleri, adayı bir üs olarak kullanıyorlar ve İngilizler de bu 
faaliyetleri destekliyorlardı. Dünya Savaşı başlayınca ve Osmanlı Devleti Almanya safında savaşa katılınca 
İngiltere Ada'yı 5 Kasım 1914 tarihinde tek taraflı olarak ilhak etmişti. 14 Eylül 1914 tarihinde Musa 
Dağı'ndan kaçırılan 4.000 Ermeni, Fransa tarafından Kıbrıs Adası'na getirildi. Fransa Doğuda askerî bir güç 
oluşturabilmek için Musa Dağı'ndan kaçırdığı Ermenilerden yararlanarak 1916 yılında Kıbrıs Adası'nın 
stratejik öneme sahip Monarga Köyü'nde bir Ermeni askeri kampı kurdu. Bu kampa dünyanın birçok 
bölgesinden Ermeni gençlerini topladı, askerî eğitime tâbi tuttu, kampta Türk düşmanlığı aşıladı ve 
Anadolu'ya göndererek birçok masum insanın ölümüne neden oldu. Kampta eğitim gören Ermenilerden 
Suriye cephesinde ve Mütareke'den sonra GüneyDoğu Anadolu bölgesindeki işgalleri sırasında 
faydalandılar. Gelen Ermeniler intikam duyguları ile dolu idiler. (Halil Aytekin, Kıbrıs'ta Monarga 
(Boğaztepe) Ermeni Lejyonu Kampı, (Ankara, 2000). 

4 ( ) Anita L. P. Burdett, Armenia - Political and Ethnic Boundaries, (1878-1948), (London, 1998), s. 344-345. 
4 1 Age, s. 343. 





Muammer DEMİREL* 
1 1 

Osmanlı Ermeni komiteleri her fırsatta ihtilâlci örgütlenmeyi 
benimsemişler ve Türkiye toprakları üzerinde emperyalist emeller taşıyan 
Rusya, İngiltere ve Fransa 'nın da desteği ile var güçleri ile ihtilâlci siyasî 
faaliyetlerini ve silahlanmayı sürdürmüşlerdi. İngiltere'nin Van Konsolos Vekili 
Bertram Dikson, İstanbul 'daki Büyükelçiye 2 Mart 1908 tarihinde gönderdiği 
raporunda bu durumu şöyle anlatmıştır: 

"Ermeni Taşnak Cemiyetinin politikası eşit güce sahip Doğu ve Batı iki 
merkez komite tarafından belirlenir." 

"Batı Komitesinin merkezi İsviçre 'de, Cenevre 'dedir ve görevi esas 
olarak Avrupa 'da reklâm ve para toplama faaliyeti ile ilgilenmektir, onlar bir 
matbaaya sahiptirler." 

"Doğu Komitesi Tiflis 'tedir. Bu Komitenin önemli üyeleri; Dr. Hanno 
Augoannian, Yadishi Topgian, Armak Viramyan ve Armen Garo 'dur . " 

"Komite Rusya 'da propagandayı yayar, genç Ermenileri üye kaydeder, 
para toplar, silah ve cephane satın alır ve çalar ve bunları Türkiye 'ye geçirir. O 
Kafkasya 'daki terörist katliam ve suikastların çoğunu yapan Rus ihtilâl 
hareketinin dahi kontrolüne sahip iken, Doğu ve Batı Komiteleri tarafından 
karar verilen yüksek politik meselelerde Türkiye 'deki işleri Van 'dak i komitenin 
ellerine serbestçe bırakır. Öyle görünür ki, Türk memurların suikastlarından 
önce Doğu Komitesinin müsaadesi alınmak zorundadır." 

* Doç. Dr., Erzurum Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi. 
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"Doğu Komitesine bağlı Türk iye 'de dört mahallî komite vardır, onların 
merkezleri Van, Muş, Erzurum ve Trabzon'dadır . Son ikisi pasiftir ve kendi 
içlerinde para toplama ve propaganda yapmayla sınırlıdırlar. Muş ' t a biri 
Türkiye ve biri Rusya 'da olmak üzere iki başkan vardır. Van, Türkiye 'de en 
önemli ihtilâl merkezidir ve burada Komitenin yedi üyesi vardır; dördü, Aram, 
Doktor, Sarkis ve İshkan aktif ve diğer üçü pasiftir. Muş , Erzurum ve 
Trabzon 'daki komiteler Van 'dakinin şubeleridir." 

"Yukarıda zikredilen dört reise ilave olarak Van 'da otuz silahlı ihtilâlci 
asker vardır. Onların yirmi beş tanesi Rus ve beş tanesi Türk Ermenisidirler. 
Kışın bu fedailer V a n ' d a ikamet ederler; bahçeli kasabaların Ermeni 
mahallelerinde kendilerini dağıtırlar, sadece geceleyin hareket ederler ve 
bahçelerden ve patikalardan giderler. Söylendiğine göre aynı evde iki gün 
kalmazlar. Pratik olarak her Ermeni gizlice onlara sempati duymasına rağmen, 
Van 'dak i zengin Ermenilerin çoğu, onların şimdiki durumunu tehlikeli ve 
zararlı bulur." 

"Bahar, yolları ve tepeleri geçilebilir yapınca, onlar ellerinde hiç bir özel 
nesne olmaksızın, aktif fedailer kendi dört reislerinin yönetimi altında çetelere 
bölünür; her biri bir bölgeyi alır ve köylerde dolaşarak propaganda yapar, üye 
kaydeder, para toplar ve köylülere silah ve cephane satarlar, onları silah, atış 
v.s. de eğitirler. Genellikle reislerden biri Van 'da kalır ve Tiflis ve Van ' ın 
çeteleri arasında kuryelerle iletişimi sağlar." 

"Bu otuz askere ilave olarak pratikte tüm erkek Ermeni nüfus, cemiyetin 
üyeleri olarak kaydedilir, aktif üyeler olarak gençler, silah ve cephanelerini 
evlerinde gizlerler, çağrıldıkları zaman Komiteye katılırlar. Diğerleri pasif 
üyeler olarak kaydedilir ve çeşitli yönlerde destek sağlarlar. Komite fedailerinin 
Van ve çevresinde 1.000 kişilik silah sakladıklarını öğrendim; öğrendiğim 
kaynağa güvenmek için sebeplerim var. İran sınırındaki Sa lmas 'da onlar 500 
silahlı kişi hesap ederler. Zorunlu durumda Rusya 'dan gelecek 2000 silahlı kişi 
hesap ederler. Bu silahları taşımak için adamların temini daima sınırsız iken, 
böylece toplam Türkiye, İran ve Rusya 'da 3.000 kişi için silah ve cephaneye 
sahiptirler." 1 

Balkan Savaşı 'nın kaybedilmesi, Ermeni komitelerinin yeniden iştahını 
kabartmış ve ihtilâlci faaliyetlerine hız vermişlerdi. Silahlanma daha da 
hızlandırıldığı gibi komiteler özellikle bütün Ermeni halk üzerinde kontrolü 

1 FO 424/215, No. 15, s. 66-67. 
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sağlayarak yapacakları hareketleri toplu bir Ermeni hareketine dönüştürmek ve 
bu harekette de dümeni tutmak istiyorlardı. Nitekim bu gaye ile Taşnaklar, 
1913'de, Van ' ın Ermeni asıllı Belediye Başkanı Bedros Kapamacian ' ı , sırf 
kendilerine destek vermediği için öldürmüşlerdi. İngiliz Konsolos Yardımcısı 
raporunda olayı şöyle anlatıyor: 

"Van Belediye Başkanı Bedros Kapamacian, eniştesine gitmek üzere 
evinden çıktığı sırada vurularak öldürüldü." 

"Bedros Bey, Van ' ın önemli tüccarlarından biri idi. O, ikinci defa seçildi 
ve Van ' ın Hıristiyan ve Müslüman sakinleri tarafından çok saygı duyulurdu. O 
daima, Taşnaklar 'a karşı olduğunu gösterdi ve bir hükümet görevlisi olarak aksi 
takdirde partinin yerine Valiye destek vermeyebilirdi. Bu planlanmış katlin 
şimdiye kadar onun şahsî bir tartışmasından olduğuna dair hiç bir delil yoktur 
ve genellikle kabul edilen görüşe göre öldürme, Taşnakların yaptığı bir terörist 
hareketti ." 

"Geldiğinden sonra onların Valiye düşman oldukları ve onu Van 'dan 
uzaklaştırmak için bütün etkilerini kullandıklarını açıklamışlardır. Bedros Bey, 
meşhur Ermenilerin çoğu ile birlikte Valinin yanında idi ve onun istifasını 
isteyen çeşitli mazbataları imzalamayı reddetmişti. Bu arada Taşnakların, 
Ermenileri Valinin yanından uzaklaşma ve Taşnakların taraftarı olduklarını 
kendiliklerinden açıklamak için mecbur kalma yönünde korkutmak için Bedros 
Bey ' i öldürdükleri tahmin edilir." 

"Daha sonra suçun, komitenin emri ile işlenmediğini açıkladılar, fakat 
şayet bunu onlar ispatlamak isterlerse şüphesiz ki kendilerinden biri olan 
suçluyu bulup yetkililerin eline vermeye mecburdurlar ." 2 

1913 yılında Ermeni komiteleri, V a n ' d a tüm politik hareketlerde ve 
Ermeni halkı silahlandırma konusunda birlikte hareket etme kararı aldılar. 
Birlikte hareket, Taşnakların yönetimi altında olacaktır. 3 Kararın V a n ' d a 
alınmış olması sadece ora ile sınırlı olması anlamına gelmiyordu şüphesiz. 
Yukarıda da görüldüğü üzere Ermeni komitelerinin Doğu Anadolu 'daki diğer 
şubeleri Van şubesine bağlı idi. Taşnaklar yılı, silah ithal etme ve bunları 
taraftarlarına dağıtma ile geçirmişlerdir. Kırsal kesimde bu silahları üzerlerinde 
taşıyorlar ve eğitimini yapıyorlardı. Komite çıkacak bir ihtilâlde Müslümanlara 

2 FO 195/2449, No. 37, 9 Ocak 1913 Vice-Consul Molyneux-Seel'den Gerard A.Lovvther'e. 
3 FO 195/2449, No. 21 , 8 Mayıs 1913 Vice-Consul Molyneux-Seel'den Gerard A.Lovvther'e. 
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karşı durabilmek için hazırlıkların çoğunu yaptı. 4 Silah ve cephane, 
İmparatorluğun her tarafında depolanmıştı. Hükümet, taşradan gelen raporlarla 
bunlardan haberdar oluyordu. 13 Ekim 1914 tarihinde Erzurum Merkez 
Komutanı, Ermenilerin silahlanmasını bildiren bir raporu Hükümete göndermiştir. 
Raporda, Erzurum, Van ve Bitlis dahilindeki Ermenilerin aşırı silahlandığını, 
özellikle İspir ve Keskim (Yusufeli) kazalarında sınıra yakın Ermenilerin senenin 
on iki ayı Rusya 'ya gidip geldiklerini ve silah getirdiklerini, bundan dolayı 
Erzurum'un ova köylerinin silah deposu haline geldiğini, fırsat geldiğinde bunları 
devlet ve Müslüman halk aleyhine kullanabileceklerini belirterek, Erzurum 
Ermenilerinden silahların toplanmasını teklif etmiştir. 5 

Ayrılıkçı hareketin Ermeni halk arasında daha hızlı yayılmasında 
Rusya 'n ın da rolü vardı. Zaman zaman bölgeye silah gönderiyor, hatta bazen 
Rus uçakları bölgede dolaşarak Ermeni halka koruyuculuk mesajları vermeye 
çalışıyordu. 6 Bu arada, Rus vatandaşı önemli kişilerin, çeşitli adlar altında 
bölgede dolaşıp halkla ilgilenmeleri de etkili olmuştu. Aynı yılın ilk aylarında 
Rus gazetesi olan Birjevyia Vedomosti'mn Muhabiri Mr. Beresowsky; Van, 
Bitlis, Diyarbakır, Harput, Sivas ve Erzurum'u dolaşarak Ermenilerin millî 
duygularının ayrılıkçılık ve ihtilâlciliğe dönüşmesi yönünde etki etmeye 
çalışmıştı. Onuruna, Van 'da verilen ziyafette yaptığı konuşmada; Türkiye 'nin 
Balkan Savaşı 'nı kaybetmesi ile Asya 'ya yöneldiğini, Rusya 'nın , Müslüman 
fanatizmine karşı korunmak için bir bariyere ihtiyaç duyduğunu, bu bariyerin de 
psikolojik ve moral olarak güçlü Ermeni milleti olacağını söylemiştir. 7 Bu şahıs 
Rusya 'ya döndükten sonra verdiği konferanslarda, Ermenilerin Rusya 'yı 
kurtarıcı olarak gördüklerini açıklamaktan da çekinmemiş ve bu beyanatlar 
gazetelerde de neşredilmiştir. Bu neşriyattan anlaşıldığına göre Beresowsky, 
dinî duyguları da fazlasıyla kullanmış ve Hıristiyanların özellikle Ermenilerin 
koruyucusunun Rusya ve Çar olduğunu işlemiştir. Bunun neticesinde de 
birkısım Ermeni, Rusya 'nın ve Çar ' ın kendilerini kurtaracakları günü 
beklediklerini söylemişler, o da bunu bütün Ermenilerin hissiyatı olarak 
konuşmalarına yansıtmıştır. 8 

Savaşın daha da yaklaştığı, âdeta ayak seslerinin duyulduğu 1914 yılı, 
Ermeni komitelerinin silahlanmayı son hızla tamamladıkları ve artık Türkiye ve 

4 FO 371/2130, No. 58, 10 Ocak 1914 VanVice-Consul Smith'den L.Mallet'e. 
5 ATAŞE Arşivi, K. 2811, D. 26-522, F. 33 
6 FO 195/2450, No. 54, 4 Nisan 1913, Van Vice-Consul Molyneux'den A.Lowther'e. 
7 FO 371/1773, No. 16735, 10 Mart 1913, Van Molyneux-Seel'den A.Lovvther'e. 
8 FO 371/1773, No. 42151, 28 Ağustos 1913, Erzurum Monahan'dan Lovvther'e. 
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dünyanın her tarafından Ermenileri gönüllü birlikleri şeklinde organize ettikleri 
yıl olmuştu. İngiliz arşiv kayıtlarında da konu ile ilgili çok sayıda yazışma 
mevcuttur. Bunlardan birkaç tanesini zikredelim; 6 Kasım 1914 tarihli ve 
İngiltere Dışişleri Bakanlığına gönderilen el yazısı bir raporda, Türkiye ve 
Rusya 'daki Ermenilerin çıkması olası bir Türkiye-Rusya savaşından heyecan 
duyarak, Türkiye 'ye karşı savaşmak üzere 60.000 Ermeninin Kafkasya'da 
toplandığı bildirilmektedir. 9 

24 Kasım 1914 tarihinde İngiltere'nin Batum Konsolosu da, Rusya'nın 
Türkiye 'ye karşı yapacağı bir askerî operasyonda kullanmak üzere Ermeni 
teşkilâtlarının oluşturduğu 45.000 gönüllüyü toplayıp eğittiğini bildirmiştir . 1 0 

Bir yanda Ermeni gönüllüler Türkiye ile savaşmak için açıkça hazırlıklar 
yaparken, Ermeni komiteleri de, bütün Ermenileri Osmanlı Devlet i 'ne karşı 
savaşa çağırıyorlardı. Avrupa 'da savaşın patlak vermesi üzerine Osmanlı 
Hükümet i 'n in seferberlik ilan etmesi ile Marsi lya 'da yaşayan Türk Ermenileri 
5 Ağustos 1914'te büyük bir toplantı yaparak bir beyanname neşretmişlerdi. 
Turabian Aram imzası ile neşredilen beyanname, çeşitli gazetelerde yer almıştır: 

"Rus Ermenileri, Moskova orduları safında, kardeşlerimizin cesetleri 
üzerine yapılan tahkirin intikamını almak için vazifelerini yapacaklardır. Bize, 
Türk tahakkümündeki Ermenilere gelince, hiçbir Ermeninin silahı, ikinci 
vatanımız olan Fransa 'ya ve onun müttefik ve dostlarına çevrilmemelidir ." 

"Türkiye seferberlik yapıyor, bizi kime karşı olduğunu söylemeden silah 
altına çağırıyor." 

"Rusya 'ya karşı mı? Haydi canım!.. Kafkasyalı öz kardeşlerimize, 
kendilerine sadece sempati beslediğimiz Balkan ülkelerine karşı ateş edecek 
değiliz. Asla Türk Beyler, yanlış adrese geldiniz; henüz istikbalden emin 
olmadan maziyi unutmayalım." 

"Ermeniler; kime karşı olduğunu söylemeden Türkiye sizi silah altına 
çağırıyor; demir yollarının rayları 30.000 kardeşimizin cesetlerinden geçen 
II. Wilhelm' in ordularını ezmeye gönüllü yazıl ın." 1 1 

' ; FO 371/2146, No. 68443. 
1 0 FO 371/2147, No. 74733. 
" Aram Turabian, Les Volontaires Arméniens sous les Drapeaux Français, (Marseille, 1917), s. 6'dan: 

Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, (Ankara, 1988), s. 257. 
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Osmanlı Ermenilerinin ve diğer ülkelerde yaşayan Ermenilerin, savaş 
daha başlamadan gönüllü olarak Osmanlı Ordularına karşı savaşmak için, 
İngiliz, Fransız ve özellikle Rus Ordusu saflarında yer aldıkları ve savaş 
başladıktan sonra da en fedakâr yararlılıkları göstererek Rus Ordusunun 
başarılarında önemli rol oynadıkları hususunu, Ermeni asıllı tarihçi G. Richard 
Hovannisian da övgülü bir şekilde anlatıyor: 

"Her ne kadar pek çok Ermeni , Osmanlı Hükümetine karşı sadık bir 
tutum takınmışlarsa da, bazı gerçeklere dayanarak, sadakat gösterilerinin 
samimî olmadığı söylenebilir. Çünkü dünya çapında pek çok Ermeninin 
sempatisi Merkezî Hükümetlerle değil İtilaf yönünde idi. 1914 yılı sonbaharına 
doğru eski parlamento üyes i 1 2 de dahil olmak üzere birkaç önemli Osmanlı 
Ermenisi Rus askerî yetkilileri ile işbirliği yapmak için Kafkasya 'ya 
geçmişlerdi. Rusya 'nın toplam gücü ile karşılaştırıldığında sayıca az olan 
gönüllülerin askerî rolü ilk aşamada engebeli platoda Rus ordularına kılavuzluk 
edip yol göstermek ve öncü birliklerin tehlikeli görevlerini yerine getirmekti ." 

"Binden fazla kişiden oluşan ilk grup; Bulgar Ordusunda Ermeni askerî 
birliğinin komutanı olarak Balkan Savaşı 'na katılmış tecrübeli bir ihtilâlci olan 
Andranik tarafından idare ediliyordu. Andranik komutasındaki birlik, Kuzey 
İ ran 'da Rus kuvvetleri ile birleşti. Diğer üç birlik ise Türk sınırına doğru 
ilerledi. Eski Osmanlı Mebusu Armen Garo tarafından yardım edilen Dro, 
Erivan Vilayeti içinde bulunan İğdır 'a doğru hareket eden ve daha sonra Van ' a 
karşı girişilen bir taarruzu durduran ikinci birliği idare etmiştir. Hamazaps ve 
Keri komutasındaki 3. ve 4. birlikler, Sarıkamış ' tan Oltu 'ya kadar uzanan Kars 
Vilayetinin Batı sınırında yerlerini almışlardır. Ek im 'de Türk savaş gemileri 
Rus kıyılarını bombaladığında Ermeni gönüllüleri teçhiz edilmiş ve Osmanlı 
sınırlarına saldırmaya hazırlardı. Rus Ordusunda hizmet gören, insan üstü bir 
çaba ile oluşturulan gönüllü birlikler yaklaşık 150.000 Ermeniden oluşmakta 
idi. Türklerle karşılaşmayı sabırsızlıkla bekleyen dört gönüllü birlik, Ol tu 'dan 
Sar ıkamış 'a ve İran Azerbaycan ına doğru en şiddetli çarpışmalarda 
bulunmuşlardı . " 1 3 

Bir diğer Ermeni kaynak Sarkis Atamian, Ermeni gönüllü alaylarının 
Türk birlikleri karşısındaki yararlılıklarından bahsetmektedir: 

1 2 Erzurum mebusu ve Armen Garo takma adı ile bilinen Karakin Pastırmaciyan'dır, Eylül 1914 ortalarında 
gönüllülere katılmak için Rusya'ya geçmiştir. Muammer Demirel, Birinci Dünya Harbinde Erzurum ve 
Çevresinde Ermeni Hareketleri (1914-1918), (Ankara, 1996), s. 34. 

1 3 Richard G. Hovannisian, Armenia on the Road to Independence 1918, (London, 1974), s. 42-47. 
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"Politik açıdan Türkiye 'den ziyade Rusya yani Kafkasya 'da daha güçlü 
olan Taşnaklar görevi üzerlerine alıp sahneye çıktılar. Doğu Bürosunun 
himayesi altında örgüt, gönüllü hareketini idare edip general ve askerlerini 
savaşa sokarak, Rusya tarafından yapılan vaatlere dayalı olarak Türklerle 
Kafkasya cephesinde savaşıyorlardı. . ." 1 4 

"Gönüllü çağırma işi bittiğinde, dünyanın pek çok yerinden cevap geldi. 
10 ile 20 bin arasında değişen gönüllüler Rus Ordusunda bulunan 160.000 
Ermeniye katıldı. Türk soykırımının başlamasından sonra kaçan pek çok insan, 
gözleri kan bürümüş bir şekilde kardeşlerine katıldı... Ermenilerin, Keri 
komutasında ilk kanı döktükleri yer Bardız geçididir ." 1 5 

"Kafkas yenilgisinden sonra Türkler katliama başladı. Bu yüzden 
Kafkasya Cephesinde çarpışan Ermenilerin çok iyi sebepleri vard ı . 1 6 Daha sonra 
Bolşevikler tarafından öldürülen Hamazaps komutasındaki 3 . Ermeni Alayı, 
22 Kasım ile 15 Aralık 1914 tarihleri arasında bütün savaşlarda görev almış, 
kendini kahramanlık âbidesi olarak göstermiştir. Sagmane, Alagöz, Mirhasan ve 
Kaparak 'da 6 Aralık gecesinde Ermeniler, kararlı Türk saldırısına karşı koyup 
düşmanı püskürtmüşlerdir ." 1 7 

Çatışmalardan Ermeni çeteleri sorumlu tutan Ermeni yazarlardan 
Papasian, Taşnaksutyun 'un olaylara Rus hilelerine kanarak sebep olduğunu 
ifade etmektedir: 

"Türkler savaşa girdikleri zaman Taşnaksutyun 'un Türk Ermenileri 
liderleri, Türklere sadakat sözlerini gerçekleştirmedi. Kafkasya 'da 
Taşnaksutyun ağır bastı. Onlar hareketlerinde, Türkiye 'de Ermeniler için 
savaşın meydana getirdiği politik tehlikelerden tamamen mesuliyetsiz olan Rus 
Hükümetinin vaatlerinden etkilendiler. İhtiyat elden bırakıldı, Erzurum özel 
kongresinin kararı bile unutuldu ve Kafkasya cephesinde Türklere karşı 
savaşmak için Ermeni gönüllülere bir çağrı yapıldı. Andranik, Kery, Dro gibi 
tanınmış savaşçıların da aralarında bulunduğu, dünyanın her yerinden binlerce 
Ermeni toplandı. Ermeni gönüllü alayları, 1914-15-16 yıllarında Rus Ordusuna 
değerli hizmetlerde bulundular." 

1 4 Sarkis Atamian, The Armenian Community, (New York, 1935), s. 196. 
1 5 Atamian, age, s. 198. 
1 6 Atamian, bir önceki sayfada Türk katliamından kaçan Ermenilerin gönüllülere katıldığını yazarken, bir 

sonraki sayfada katliamların Sarıkamış yenilgisinden sonra başladığını kaydederek kendisi ile de çelişkiye 
düşmüştür ki gerçekte de tehcirin başlaması ile onun burada belirttiği kronoloji birbirini tutmaz. 

1 7 Bu bilgiler, Rus resmî belgelerinden alınmıştır. Atamian, age, s. 199. 
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"Buna rağmen Türk Ermenistanının Ruslar tarafından işgalinde akıttıkları 
kan ve kahramanlık destanlarının Ermeni davasına faydası olmadı. Taşnak 
liderleri, Rus Hükümetinin Ermenistan için bağımsızlık vereceğini ilan ettiler. 
Bu iddia esaslı değildi ve sonunda hileye maruz kalındı. Fakat binlerce Ermeni 
çoktan sahte çağrıya cevap verdi ve Taşnak Milli Bürosunun kasalarına 
milyonlar döküldü." 

"Bazı Ermeniler inanırlar ki; eğer savaş sırasında Taşnak liderleri daha 
ihtiyatlı hareket etseydi, Türkiye 'deki iki milyon çifte vatandaşın kaderi böyle 
acıyı tecrübe etmeyebilirdi ." 

"Türkiye 'deki Ermenilerin gerçek temsilcileri olan Patrikhane ve onun 
organlarına, Ermeni halkına nazaran politikalarını uygulayan Kafkasya 'daki 
Ermeni liderleri tarafından hiçbir zaman danışılmadı, fakat bu politikaların acı 
neticelerine Türkiye 'deki Ermeniler kat landı ." 1 8 

İstanbul Ermenilerinden ve Taşnak Komitesi mensubu olan ve savaş 
sırasında İstanbul 'da yaşadığı için komitenin her türlü faaliyetinde faal rol 
alarak silah temini, saklanması ve ilgili kişilere ulaştırılması ile kaçak 
komiteciler arasında kuryelik yapan Arşavir Şiracıyan 1 9 da, yaptıklarını 
kahramanlık olarak anlatmaktadır: 

"Davul sesleri bize Türk Ordusunun toplanmasını hatırlatırken, İhtilâlci 
Ermeni Federasyonu liderleriyse silah toplamaya ve toplamış oldukları bu 
silahları saklamaya çal ış ıyor lardı . . . 2 0 Savaşın ilanından sonra yavaş yavaş siyasî 
durumun farkına varmaya ve Ermenilerin önünde duran problemler üzerine 
erişkinlerin yaşamakta olduğu endişeleri paylaşmaya başladım. Evimiz İhtilâlci 
Ermeni Federasyonu liderlerinin toplantı mahalline dönüşmüştü. Bir kenarda 
oturarak saatler boyunca bu insanların günün meselelerini mütalâa etmelerini 
d in le rd im. . . " 

"Bir müddet sonra aynı kişiler beni köşemden çıkararak silahların 
nakledilmesi ve saklanması vazifesini bana vermeye karar verdiler. Aynı 
zamanda çeşitli dış kaynaklardan bilgi toplanması ödevi de bana veri lmişt i . . . 

1 8 K. S. Papasian, Patriotism Perverted, (Boston, 1934), s. 37-39. 
1 9 Bu kişi, Sadrazam Said Halim Paşa'yı Roma'da, Dr. Bahaeddin Şakir ve eski Trabzon Valisi Cemal 

Azmi'yi Berlin'de şehit eden azılı bir katildir. Cinayetlerini daha sonra büyük bir kahramanlık olarak 
anlatmıştır. Arşavir Şiracıyan, Bir Ermeni Teröristin İtirafları, (Çev. Kadir Mustafa Orağlı), (İstanbul, 
1997), s. 185 ve 277. 

2 ( 1 Arşavir, age, s. 43. 
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Mağazalar kapalı olmadığı müddetçe, şehirdeki Ermeni tacirler bize silah temin 
ediyor lardı . . . " 

"Savaşın ilk ayları esnasında hâlâ silah ve gıda maddelerini temin 
edebiliyorduk. Müzakerelerin, Federasyonun liderleri tarafından sürdürülmesi 
sebebiyle, Mösyö Frengian gibi, bize silah temin eden kimselerin bu silahları 
Taşnak Partisine hibe mi ettikleri yoksa ücret mukabil inde mi sattıkları 
hususunda bir malumatım bulunmamaktaydı . Bana verilen vazifeyi ifa etmek 
amacıyla, genç bir Türk hamalı kılığında dolaşırdım. Dükkânlara gidip Mauzer, 
Luger, Smith & Wesson gibi silahları arayıp bulduktan sonra elimdeki büyük 
sepete yerleştirir, üzerlerini de et ve sebzelerle örterdim. Bu silahlan önce eve 
getirir, akabinde almış olduğum, her gün değişen talimatlara uyarak güvenli 
yerlere parça parça gizlerdim." 2 1 

Osmanlı Devletimin savaşa girmesi üzerine; Taşnak, Hınçak ve diğer 
komiteler de Türkiye 'ye karşı savaşa katılma bildirilerini yayınladılar. 
Taşnaksutyun, Horizon gazetesinde yayınladığı bildiride şöyle diyordu: 

"Bugün artık Türkiye Ermenileri Şehitleri adını taşıyan o kanlı tarihe son 
vermek zamanı gelmiştir. Bu şartlar içinde Ermeni de artık kendi önemli yerine 
sahip olacak ve kendi gücüyle topraklarında yapılacak savaşlara yardım 
edecektir ." 

"Bu durumda Ermeniler, tutacakları yolu tayine ve iki taraftan birisiyle 
birleşmeye mecburdurlar. Ermenilik, tereddütsüz en hafif bir sapma bile 
göstermeden yardımını Üçlü Anlaşma kuvvetlerine yapıyor. Bütün kudretini 
Rusya 'nın emirlerine veriyor." 

"Ermeniliğin bunu yapması, yalnız Türkiye Ermenilerinin haklı 
davalarının üç devletle birleşerek halledileceğine ve bu davanın çözümü için 
Rusya 'nın başa geçmiş olmasından değil, aynı zamanda bu genel savaşta hak ve 
adaletin, o devletlerin tarafında bulunmasındandır ." 

"Bugün artık çekinilecek gün değildir. Ermeni de açık alınla meydana 
çıkıyor. Rus ordularında çalışan Ermenilerden başka, savaş alanına, teşkil ettiği 
gönüllü alaylarını çıkarıyor. Bunlar, Rus askerleri ile birlikte çarpışacaklar ve 
onlara küçük kuvvetleriyle yardım ederek, İtilaf devletlerinin zaferini temin 
edeceklerdir ." 2 2 

2 1 Arşavir, age, s. 45-47. 
2 2 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, (İstanbul, 1987), s. 591-592. 
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Hınçaklar da Türkiye 'ye karşı savaş ilan etmekten geri kalmamışlardı. 
Hınçak gazetesinin Aralık 1914 sayısında yayınlanan beyannamede, zafer 
naraları atılıyordu: 

"Zulüm ve kanunsuzluğa maruz bulunan ve her türlü haklarından mahrum 
kılınmış Ermeni unsurunu kurtarmak üzere çeyrek asırdan daha fazla bir 
zamandan beri kanlı izleri ile yürüyen Sosyal Demokrat Hınçakyan Komitesi, 
isyan ve mücadele çanlarını çalmak üzere hal-i hazırdaki siyasî ahvalden istifade 
etmekte ve Osmanlı istibdadını kanlar içinde boğmak üzere Toros 'un zirvesinden 
ve Ermenistan' ın en ücra hudutlarından sahneye çıkmaktadır." 

"Hınçak Komitesi , maddî ve manevî bütün kuvvetlerini toplamak 
suretiyle ihtilâl kılıcı ile milletlerin varlığı uğrunda yapılan bu muazzam 
mücadeleye iştirak edecek ve Üçlü İttifakın ve bilhassa Rus ordularının 
müttefiki olarak elinde olan bütün ihtilâlci ve siyasî vasıtalarla, Ermenistan, 
Kilikya, Kafkasya ve Azerbaycan 'da zaferi temin etmek için İtilaf Devletlerine 
yardım ederek, gerek kendi ve gerek medeniyet namına olan vazifesini, 
vatanperverlik icaplarından sayarak yapacaktır ." 

"Hayatlarını Ermeniliğin kurtuluşu uğrunda feda etmeye hazır olan 
kahramanlar, maddî ve manevî kuvvetleriyle bu umumi maksat için meydana 
atılsınlar." 

"O halde ileri arkadaşlar, iş başına, ölümümüzle Ermenistan ' ı tehdit eden 
ölümü ezelim ve bu suretle Ermenistan yaşasın, ebediyen yaşasın." 

3 Mart 1915' te, Sofya Ermeni Komitesi Delegesi M. Varandian, İngiltere 
Dışişleri Bakanlığına müracaat ederek Amerika ve Balkanlardaki Ermenilerin 
20.000 gönüllü topladığını; bunları İngiltere 'nin İskenderun 'a yapacağı bir 
çıkartmada kullanmasını teklif ediyordu. 2 4 

23 Mart 1915' te, Amerika Ermeni Millî Savunma Komitesi , İngiltere 
Dışişleri Bakanı E .Grey 'e bir mektup göndererek, savaş başlar başlamaz Fransa 
savaş alanlarına gönüllü gönderdiklerini ve şimdi onların binlercesinin Rus 
orduları safında gönüllü olarak Türklere karşı savaştığını, Kil ikya 'ya gönüllü 
göndermek için gerekli hazırlıkları yapmakla meşgul olduklarını, oradaki halkın 
büyük çoğunluğunun Türk yönetimine karşı isyan bayrağını açarak, Türkleri 
dağıtacağını ve Türklerin Mıs ı r ' a doğru ilerleyişine engel olacağını, deniz 

2 3 Hınçak Gazetesi, Aralık 1914 nüshasından aktaran: Ermeni A'mâl ve Harekât-ı İhtilâliyesi Tasvir ve 
Vesaik, Albüm 1-2, s. 43-44. 

2 4 FO 371/2484, No. 25167. 
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sahilinden Bozdağ yoluyla Maraş ve Fındıcak ve oradan da Zeytun, Furnuz, 
Haç in ve Sis 'e kadar yayılacak Ermeni ihtilâl hareketinin yayılabileceğini ve bu 
suretle Toroslardan denize kadar uzanan bir savaş bölgesinin kurulmuş 
olacağını anlat ıyordu. 2 5 

2 5 FO 371/2485, No. 41444, Boston, Ermeni Millî Savunma Komitesinden E. Grey'e. Bu belgeleri S. Sonyel 
de zikretmektedir. Bkz: Salahi R. Sonyel, "Yeni Belgelerin İşığı Altında Ermeni Tehcirleri", Belleten, 
XXXVI/141 (1972), s. 37 vd. 





Erdal İLTER* 

Taşnak (Daşnak) Partisi, ihtilâlci Ermeni partileri arasında en uzun 
ömürlüsü, en önemlisi, Ermenilerin hayatını ve mukadderatını en çok etkilemiş 
olan partidir. Federasyon, birlik, ittifak anlamlarına gelen Taşnaksutyun 
(Daşnaksutyun) kelimesi, Türkçede kısaca Taşnak olarak kullanılmıştır. 
Rusya 'da Çar ' ın , ülkesindeki radikalizmi yok etmek için uyguladığı baskılar 
sonucu, dağılan Ermenileri birleştirmek amacıyla, Hınçak (Çan) Partisinin 
memnun edemediği bazı Ermeniler, önce "Troşak = Bayrak" adı altında, daha 
sonra 1890 yılında Taşnaksutyun adı ile bir parti kurdular. Çıkardıkları Troşak 
gazetesinden dolayı Taşnaklara, Troşak Partisi adı da verilmiştir. 1 Marksist ve 
Sosyal Demokrat grupların bileşimi olan Taşnak Partisi (Hay Heghapokhakan 
Dashnaktsutiun=Ermeni İhtilâlci Federasyonu) 'nin 1892 yıl ına kadar belli bir 
programı olmadı. Taşnaklar 1892 yılında Birinci Genel Kongrelerinde kabul 
ettikleri programlarını, Ruslar ' ın Narodnaya Volya (Halkın İradesi) 
teşkilâtından aldılar. Partinin kurucuları arasında yer alan Kristapor Mikayelian 
(1859-1905) da bu teşkilâtta yetişmiş biri idi. 2 Bu sebeple, onların programları, 
sınıf ve sosyalizm esaslarını ihtiva ediyordu. Böylece kendilerine sosyalist-
demokrat , sosyalist-ihtilâlci, milliyetçi ve âdem-i merkeziyetçi vasıflarını veren 
Taşnaklar bir terör örgütü olarak ortaya çıkıyorlardı. Taşnaklar, partinin 
bayrağına kin, intikam ve terör sembolü olarak bir de hançer ekleyeceklerdir. 3 

Bu partinin hiç değişmeyen özelliği, gerek Ermeniler arasında ve gerekse bütün 

Dr., Tarihçi. 
' Aspirations et Agissements Révolutionnaires des Comités Arméniens, avant et après la proclamation de la 

Constitution Ottomane, Constantinople 1917, s. 15; Osmanhcasi için bkz: Ermeni Komitelerinin Âmâl ve 
Harekât-ı İhtilâliyyesi: İlân-ı Meşrûtiyyet'den Evvel ve Sonra, (İstanbul, 1332), s. 16. 

2 Esat UrESj Armenians fa History and the Armenian Question, (İstanbul, 1988), s. 698; Christopher J. 
Walker, Armenia The Survival of a Nation, (New York, 1980), s. 401. 

3 Taşnaklann sembolü, partinin başarıya ulaşması için gerekli olan üç unsurdan oluşmaktadır. Kürek, işçileri; 
kalem, aydınları; hançer (kama) ise savaşçıları ve fedaileri sembolize ediyordu. 
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dünyada Türk düşmanlığı yaratmak, Ermeni katliamı propagandası yapmak 
olmuştur. 

Taşnakların 1892 yılında kabul ettikleri programlarında, Osmanlı Devleti 
ile yapacakları mücadele metotları ve amaçları şöyle tespit edilmişt i : 4 

- Çeteler kurmak ve bunları örgütlemek; 

- Ermenileri silahlandırmak için her yola başvurmak; 

- Resmî görevlilere karşı terör uygulamak; 

- İnsan ve silah şevki için ulaşım şebekeleri kurmak; 

- Hükümete ait binaları basmak ve tahrip etmek; 

- Aşiretleri de taraflarına alarak isyan çıkarmak; 

Büyük devletlerin müdahalesini sağlamak, Müslümanların kovulacakları 
ve öldürülecekleri altı Anadolu vilâyetinde (Erzurum, Bitlis, Diyarbakır, Sivas, 
Mamüratülaziz, Van) sosyalist bir Ermeni Cumhuriyeti gerçekleştirmek. 

Taşnak Partisi, 1907 yılında yaptığı Teşkilât Tal imatnamesinde de 
faaliyet alanını çizmiş ve çalışmalarını yürütecek aynı yetkide olan Batı Bürosu 
ile Doğu Bürosunu kurmuştur. Batı Bürosunun merkezi İsviçre 'de Cenevre idi. 
Görevi , Avrupa 'daki Ermeni hareketlerini organize edip, propagandasını 
yürütmekti . Doğu Bürosunun merkezi ise Erivan'daki Ecmiyadzin Kilisesi olup, 
görevi Türklere karşı yapılacak hareketler için para toplamak, yıkıcı propaganda 
broşürleri bastırmak, terör yaratmak, silah kaçırmak idi. Doğu Anadolu 'daki 
faaliyetlerini dört merkezden Van, Muş , Erzurum ve Trabzon 'dan yürütüyordu. 3 

BİR YÖNTEM OLARAK TERÖR 

Taşnakların, daha organize bir parti olarak ortaya çıkmadan önce 
Türklere uyguladıkları terörü, kendi ırkdaşlarına karşı da gerçekleştirdikleri 
görülmektedir. Sempat Gabriel ian ' ın Taşnaklar ve yarattıkları terör hakkındaki 
sözleri dikkate değer. 6 

4 Esat Uras, age, s. 695, 702-703; Enver Ziya Karal, Armenian Question, 1878-1923, (Ankara, 1975), s. 13; 
Stanford J. Shaw and Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. II, 
(London, 1977), s. 203. 

3 Esat Uras, age, s. 698-705; Turgut Işıksal, "Yıldız Arşivinde Ermeni Meselesi," Belgelerle Türk Tarihi 
Dergisi, Sayı 2 (Nisan 1985), s. 63-64'deki "Vice-Consul Dickson'dan SirN. O'conor 'a" başlıklı Van'dan 
yazılmış 2 Mart 1908 tarihli belge. 

'' Sempat Gabrielian, Ermeni Bunalımı ve Yeniden Doğuş, (Boston, 1905), s. 94-157'den: Esat Uras. 
s. 705. 
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"İhtilâlci Ermenilerin kendisinden para istedikleri, Avrupa 'da bulunan bir 
Ermeni zengini, bunlara şu kuvvetli ve kesin cevabı vermişti: 'Ben, kendi 
paramla memleketin cellâdı olmak istemem.' Taşnakların Moskova 'da 
öldürdükleri zengin bir Ermeni olan Jamharian, bir Ermeni yetimhanesinin 
masraflarını ödüyordu. Fakat kendi parasıyla idare ettiği yetimhanedeki 
yetimlerin sayısını artırmak da istemiyordu. Yine aynı sebeplerle, İzmir 'de 
Balyozian öldürüldü. Yeni ve taze bir örneğimiz daha var: Komitenin tehdit 
mektuplarıyla istediği parayı vermeyen Rus Ermenisi Bahalian, 10 Kas ım'da 
Novrosisk sokaklarında boğazlandı. Taşnaksutyun adına bu gibi baskılar, 
zulümler ve cinayetlerle dolu çok büyük ve uzun bir tarih yazmak mümkündür. 
Birisi bu hareketlerine karşı şikâyette bulunursa, kendi arkadaşlarından bile olsa 
davranışı kınanır ve bazen de o adam ölüme mahkûm edilirdi. Bu vahşi ruh, 
kendilerinde bir karakter o lmuştur . . . " 

Başka bir Ermeni asıllı yazar, ABD vatandaşı K. S. Papazyan da aynı 
paralelde yazmakta, özellikle partiye yardım etmeyen zengin Ermeniler ile isyan 
hareketine girişilmesine taraftar olmayan şahısların Ermeni teröristler tarafından 
katledildiklerini ifade etmektedir . 7 K. S. Papazyan, Taşnakların Ermenilere 
yaptığı terörizmi ayrıntıları ile açıkladıktan sonra, Taşnakların ancak İtalyan 
Mafyası veya bu memleketteki gangsterler ile mukayese edilebilecek bir parti 
olduğunu belirtmekte ve Ermeni kamuoyu tarafından lanetlenmiş olduğunu 
söylemektedir. 

Taşnak Partisinin Türklere ve Ermenilere karşı yaptığı terör 
hareketlerinin bilançosu, bu partinin ideologu Mikayel Varandian ' ın kitabında 
da bütün ayrıntıları ile açıklanmaktadır . 8 

Ohanus Appressian adlı bir Ermeni subayın hikâyesinin anlatıldığı "Men 
Are Like That" (İnsanlar Böyledir) adlı kitapta da, Taşnakların Türklerden 
başka kendi ırkdaşlarına nasıl mezalim yaptıkları en açık şekilde 
anlatılmaktadır. 9 Bu kitapta konu ile ilgili olarak şunlar yazılıdır: 
" . . . (Taşnaklar ın) kendi yasaları, yargı organları ve bu yargı organlarının 
vereceği hükümleri yerine getirecek olan 'Mauser is ts ' (profesyonel katiller) adı 
verilen bir suikastçılar ordusu vardı. Parti, bir adamın öldürülmesini 
kararlaştırmış ise, bu adamın cellâdını tespit etmek üzere ya kur 'a çekilir 
veyahut da bu iş, partinin Mauseristlerinden birine havale edilirdi." 

7 K. S. Papazian, Patriotism Perverted: Armenian Revolutionary Federation, (Boston, 1934)'ten: Türkkaya 
Ataöv, An Armenian author on "Patriotism Perverted", (Ankara, 1984); Ayrıca bkz: Armenian Terrorism: 
A Threat to Peace, (Akdeniz University Press, Antalya, 1985); H. Kemal Türközü, Ermeni Terörü, 
(İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Y., 1985). 

s Mikayel Varandian, H. H. Dashnaktsutiun Patmution (History of the Dashnaktsutiun), 2 vols., (Paris and 
Cairo, 1932-1950). 

9 Leonard Ramsden Hartill, Men Are Like That, (İndianapolis, 1928), s. 97 ve 99. 
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Taşnak Partisinin yaptığı hazırlıklar sonunda, hemen her vilâyette 
ayaklanmalar ve suikastlar oluyordu. Meselâ, Haziran 1896'da Van 'da , 
T e m m u z 1897 ve Nisan 1904'de Sason 'da Ermeni isyanları çıkartılmış, kan 
dökülmüştü. Yine aynı şekilde yabancı devletlerin müdahalelerini sağlamak 
amacıyla, 26 Ağustos 1896 tarihinde "Osmanlı Bankası Baskını" 
gerçekleştirilmişti. Türkiye 'de 1896'dan sonra meydan yavaş yavaş Taşnak 
Partisine kalmıştı. Nihayet Taşnaklar, Sultan II. Abdülhamid 'e 21 Temmuz 
1905 tarihinde Cuma selâmlığı sırasında bombalı suikast yapt ı lar . 1 0 Ancak, 
Sultanın bineceği arabaya yerleştirilen bombaların zamansız patlaması sonucu, 
suikast başarıya ulaşamadı. Yıldız Suikastı ile ilgili olarak İzmir ve Manisa 'da 
T e m m u z 1905'de emniyet tarafından komitelere mensup teröristlerin evleri ile 
işyerlerinde yapılan aramalarda, İzmir 'deki Hükümet konağı, Osmanlı Bankası 
ve gümrük binası ile İzmir ' i diğer illere ve kasabalara bağlayan demiryolları ile 
köprülerin uçurulması plânları ve bu yolda kullanılacak yüzlerce saatli bomba, 
el bombası , dinamit, dolu fişek, tabancalar ve tüfekler bulunmuştu ." 

Silah ithalâtına da büyük önem veren Taşnak Partisi, en ufak köylere 
kadar şubelerini genişletip, üyelerinin silahlanmasına bütün gayretleri ile 
çalışıyordu. Silahlanma ve köylere saldırılar ile ilgili olarak Partinin emirlerini 
kapsayan, "Şahsî Müdafaa İçin Tal imat" başlığı altında, 64 sayfalık bir de kitap 
çıkarmışlardı . 1 2 

MAKEDONYA VE GENÇ TÜRKLER 

Taşnakların, Osmanlı Devleti 'ni zayıf düşürmek ve yabancı müdahalesini 
hazırlamak için Doğu Anadolu 'daki aşiretler ile Makedonya Komitelerine 
çengel atıp işbirliğine teşebbüs ettikleri de görülmektedir. Onlar, Doğu 
Anadolu 'daki aşiretleri kendi taraflarına çekemediler ise de, Makedonya 
Komiteleri ile işbirliği yapmakta başarılı oldular. 1898 yılında Taşnak Partisinin 
Balkanlardaki mümessili Filibe Ermeni Okulu Müdürü Ros tom 1 3 tarafından 
Ermeni-Makedon ittifakı kurulmuştu. Taşnak Partisinin kullanacağı bombaları 

1 0 II. Abdülhamid'e karşı yapılan bombalı saldırı için bkz: Mehmed Hocaoğlu, Arşiv Vesikalarıyla Tarihte 
Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, (İstanbul, 1976), s. 396-404. 

" Fezleke, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi No: 9640, (Haz. Hayri Mutluçağ), İzmir İhtilâl Komitesi ve 
Terör, (İstanbul, 1986). 

1 2 Erdal Üter, Türkiye'de Sosyalist Ermeniler ve Silahlanma Faaliyetleri (1890-1923), (İstanbul, 1995), s. 49-
50. 

1 3 1890 Yazında Kristapor Mikayelian (1859-1905) ve Simon Zavarian (1866-1913) ile birlikte Taşnak 
Partisini kuran Rostom (Stepan Zorian) (1867-1919), 1895'de Makedon çeteleri ile çalışmak üzere 
Balkanlara gitti. 1914'e kadar parti görevlisi olarak kaldı. 1914'de Erzurum'da yapılan Taşnak Partisi 8. 
Kongresine katıldı. 1918'de Bakû'de Türk Ordusuna karşı savaştı ve Tiflis'te öldü. Daha geniş bilgi için 
bkz: Christopher J. Walker, age, s. 411-412; Bulgaristan (Filibe), 1905'de Rostom tarafından Taşnakların 
bir silahlanma merkezi haline getirilmişti. Bkz: Anahide Ter Minassian, La Question Arménienne, 
(Roquevaire, 1983), s. 153. 
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Bulgarlar hazırlamışlar, Boris Sarafov'un 4 yardımı ile Türk-Bulgar sınırında 
açılan gizli bir askerî okulda, Bulgar Ordusunda yüzbaşı olan Bogosian ' ın 
idaresinde birçok Ermeni genci yetiştirilmiş ve bunlar Türkiye 'deki Taşnak 
ihtilâl hareketlerinde görev almışlardı . 1 5 Ermeni-Bulgar ittifakının bir merkezi 
de Cenevre idi. Paris, Londra ve Milano 'da , "Pro A r m e n i a " 1 6 dergisinin 
düzenlediği mitinglerde, Bulgarlar ve Makedonyalılar da bulunuyorlardı. 

Ermeni Komiteleri, Genç Türkler (İttihat ve Terakki Cemiyeti) ile de 
işbirliğine gir işeceklerdi . 1 7 Şüphesiz ortak amaç, II. Abdülhamid yönetiminin 
değiştirilmesi idi. Böylece, 23/24 Temmuz 1908 tarihinde ilan edilen II. 
Meşrutiyet, Genç Türkler kadar onlarla işbirliği yapmış olan azınlıkların ve 
bilhassa Ermeni Komitecilerinin de başarısı olarak telâkki edilecektir. Nitekim 
Taşnak Partisi, Genç Türkler ile işbirliği yaparak Meşrutiyeti koruyacağını ilan 
e tmiş t i . 1 8 

1 9 1 4 ' E K A D A R 

Taşnak Partisi, Meşrutiyetin ilanından sonra hazırladığı programında 
görünürde bir değişiklik yapmış t ı . 1 9 Buna göre, Osmanlı Devleti sınırları içinde 
mahall î ve geniş bir muhtariyet ve federasyon temaları üzerine kurulan siyasî ve 
iktisadî bir hürriyet olacak, merkezî hükümet demokrat halk temsilcilerinden 
kurulacak, Osmanlı Hükümetinin dış siyaset, askerlik, maliye, gümrük, posta-
telgraf işleri dışındaki hizmetleri mahallî muhtar bölgelere terk edilecektir. 

1 4 Boris Sarafov, 1893'de kurulan "Makedon-Edirne Bulgar İhtilâl Komiteleri"nde teğmen rütbesi ile görev 
yapmış ve Osmanlı yönetimine karşı terörist bir grup kurarak, eylemlerde bulunmuştur. Daha sonra Komite 
içinde fanatikler ile ılımlılar arasında çıkan boğuşma ve lider takımının birbirini öldürme döneminde, Boris 
Sarafov ve arkadaşları da Sandanski, Panitza, Kantarciyev ve Boynov tarafından ortadan kaldırılmışlardır. 
Bkz: Aram Andonyan, Balkan Harbi Tarihi, (Türkçesi: Zaven Biberyan), (İstanbul, 1975), s. 137-139; 
Tank Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler: İkinci Meşrutiyet Dönemi, 1908-1918, Cilt: I, (İstanbul, 
1984), s. 516-517; Boris Sarafov'un, Taşnak Komitesi ile ilişkileri için ayrıca bkz: Louise Nalbandian, The 
Armenian Revolutionary Movement: The Development of Armenian Political Parties Through the 
Nineteenth Century, (Berkeley and Los Angeles, 1967), s. 175. 

1 5 EsatUras, age, s. 801-803. 
1 6 Pro-Armenia, 1900 Kasımında Paris'te, Georges Clemenceau, Anatole France, Jean Jaurès, Francis de 

Pressencé ve E. de Roberty'nin yönetiminde onbeş günde bir yayınlanmaya başlamıştı. Bkz: E. E. 
Ramsaur, The Young Turks: Prélude to the Révolution of 1908, (Princeton, 1957), (Çev.) Nuran Ülken, Jön 
Türkler ve 1908 İhtilâli, (İstanbul, 1972), s. 80; Anahide Ter Minassian, age, s. 165. 

1 7 Dünya Savaşı öncesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Taşnak Partisi arasındaki ilişkiler konusunda 
Ermeni görüşleri için bkz: Gaidz F. Minassian, "Les relations entre le Comité Union et Progrès et la 
Fédération Révolutionnaire Arménienne à la veille de la Première Guerre mondiale d'après les sources 
Arméniennes," Revue d'Histoire Arménienne Contemporaine, I (1995), s. 45-99. 

I s Aspirations et Agissements Révolutionnaires des Comités Arméniens..., s. 49. Ayrıca bkz: H. Kemal 
Türközü, "Türkiye'de Sosyalist Ermenilerin Faaliyetleri ve Gerçekler (1890-1918)," Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 25 (Ağustos 1983), s. 82-86. 

1 9 Esat Uras, age, s. 833-834. 
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Türkiye Ermenistanı, Osmanlı federatif devletinin bir bölümü olarak 
içişlerinde serbest olacak, bu bölgedeki halkın içişleri mahallî muhtariyetle 
idare edilecektir. Türkiye Ermenistanının, gerek merkezî ve gerekse hususî 
bölgelerine ait bütün yasa ve idare teşekkülleri, ırk, din, cins farkı olmaksızın 
umumî, eşit ve millî olarak seçilecektir. 

Görüldüğü gibi bu program, aslında tasavvur edilen Ermenistan ' ın 
kurulmasını hedef almakta idi. Ancak bu program, hükümet tarafından 
Ermenilerin iyi niyetlerinin bir belirtisi olarak kabul edilecektir. Hâlbuki 
Ermeni Milletvekili Hovhannes Serangilian (Varteks) , 2 1 Mecliste Kanun-i 
Esasî 'nin 35. Maddesi üzerindeki konuşmasında: 2 2 "Ben Erzurum'dan intihap 
olunduğum vakit, İttihat ve Terakki 'n in oraya programı geldi. Bunu kabul 
ediyor musunuz dediler. Ben de Taşnaksutyun Fırkasının programını gösterdim 
ve bu programla beni intihap ederseniz ediniz, dedim." diyebilecektir. Ayrıca 
Varteks Serangilian, Osmanlı İmparatorluğu genelinde ortak dilin Türkçe 
olması konusundaki önerilere de, "Biz Osmanlıyız. Türk değiliz. Resmi dil 
Türkçedir. Onun için bir Ermeni, bütün resmî işlemlerde Türkçeyi konuşur. 
Fakat Ermeniliğini ve Ermeni dilini unutmaz. Meşrutiyette ulusal egemenliği 
ileri götürmek istediğimiz vakit, her unsurun hakkını tanımaklığımız gerekir ." 2 3 

demiştir. 

Hovhannes Serangilian' ın, bu sözleri söylerken işaret etmek istediği, 
şüphesiz, Taşnakların 1892'deki Sosyalist-İhtilâlci vasıflı ilk programları idi. 

Ermeniler, Meşrutiyetin bahşettiği hürriyet, adalet ve eşitlikten 
faydalanıyorlar ve siyasî haklarına da tamamen sahip bulunuyorlardı. Öyle ise, 
artık, Ermeni komitelerinin ihtilâlci sıfat ve varlıklarına lüzum kalmıyordu. 
Fakat diğer Ermeni komiteleri gibi Taşnaklar da boş durmuyorlar , yeniden 
teşkilâtlanmaya ve şubeler açmaya devam ediyorlardı. Sosyalizmi bir silah 
olarak kullanan Taşnakların, 1910 yılında Kopenhag 'da toplanan "Sosyalist 
Enternasyonal Kongresi"ne sundukları ve Taşnak Partisi ideologu Mikayel 
Varandian tarafından kaleme alınan ve aynı yıl Cenevre 'de Fransızca olarak 
basılmış olan 31 sayfalık raporda, Taşnak Partisinin Türkiye 'deki faaliyetlerinin 
1908 yılına kadar gizli olduğu, komite üyelerinin gündüzleri çevrede 

2 0 1878'de Ruslar tarafından işgal edilmiş olan Türk topraklarını daha sonra Ermeni Bolşevikleri, "Türkiye 
Ermenistanı" olarak adlandırmışlardır (Eİ). 

2 1 Hovhannes Serangilian, Taşnak Partisinin 1896'da İstanbul'da düzenlediği Osmanlı Bankası baskınında 
görev almıştır. Bkz: Christopher J. Walker, age, s. 422. 

2 2 MMZC, Devre: 1, İçtima: 4, Birleşim: 36, 29 Kânun-i evvel 1327, s. 767-768'den: Fethi Tevetoğlu, 
Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler, (Ankara, 1967), s. 37-38. 

2 3 Gülnihal Bozkurt, Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasî Gelişmelerin Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı 
Vatandaşlarının Hukukî Durumu (1839-1914), (Ankara, 1989), s. 200. 
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görünmeyip geceleri silahlanma ve eğitim yaptıkları, eylemlerinin tamamıyla 
siyasî ve ihtilâlci nitelikli o lduğu, 2 4 ifade edilmektedir. 

1912 yılındaki Balkan Savaşı mağlûbiyeti de Ermenileri sevindirmişti. 
Ermeniler, Doğu Anadolu 'yu Ruslar ' ın işgal edeceklerine ve Müslüman halkın 
da buradan göç edeceklerine inanıyorlardı. Bitlis Rus Konsolosu General 
Mayewski , İstanbul 'daki Rus elçiliğine gönderdiği 24 Aralık 1912 tarih ve 63 
no.lu raporunda bu durumu ve Taşnaklarm faaliyetlerini açıkl ıyordu. 2 5 

1914 yılı Ocak ayı ortalarında, Taşnakların ileri gelenlerinden ve Rus 
Dışişlerine yakınlığı ile tanınan Dr. Hakob Zavriyef, 2 6 Rus Dışişleri Bakanlığı 
Doğu Masası Şefi Prens Trubetskoy 'u ziyaret ederek, Rus Hükümetinin Ermeni 
ıslahatı ve Türkiye 'deki Ermenilerin durumu hakkında bilgi edinmiş ve teminat 
a lmışt ı . 2 7 René P inon 'un deyimi ile: "Ermeniler, en büyük koruyucuları olan 
Çar ' ın hesaplarında Bulgarların yerini" almışlardı. 2 

İşte Taşnaklar, Osmanlı Devlet i 'nin seferberlik ilan ettiği günlerden (30 
Temmuz 1914) 2 9 az önce, Osmanlı Hükümetinin Birinci Dünya Savaşı 'na 
katılması halinde, kendilerinin nasıl bir durum almaları icab edeceğini, başka 
bir ifade ile Osmanlı İmparatorluğu'nun ölüm kalım savaşı vereceği bir sırada, 
devleti nasıl arkadan vuracaklarını tayin ve müzakere etmek için Erzurum'da 
Sekizinci Genel Kongrelerini yapıyorlardı. 

BİR TARTIŞMA 

Osmanlı Devlet i 'nin Dünya Savaşı 'ndan az önce, Taşnak Partisinin 
merkezini naklettiği Erzurum'da yaptığı Sekizinci Genel Kongresine; 

A. Osmanlı Hükümet i 'n in bir temsilcisinin de Hükümetin tekliflerini 
sunmak üzere katıldığı; 

B. Kongrenin Ağustos ayı veya sonrasında yapıldığı; 

2 4 The Turco-Armenian Question: The Turkish Point of View, Published by The National Congress of 
Turkey, Constantinople 1919, s. 125-126, Beige No: 2; Ayrıca bkz: Orhan Koloğlu, "Ermeni Terörü: 
Taşnak Partisinin II. Enternasyonal'e Raporu," Popüler Tarih, Sayı 56 (Nisan 2005), s. 32-37. 

2 5 Aspirations et Agissements Révolutionnaires des Comités Arméniens..., s. 90-95. 
2 6 Zengin bir aileden gelen Dr. Hakob Zavriyef, Ermenice bilmiyordu. Faaliyetleri için bkz: Christopher J. 

Walker, age, s. 427. 
2 7 H. Kemal Türközü, agm., s. 93. 
2 S Edgar Granville, "La tsarisme en Asie Mineure," Revue Politique Internationale (RPI), Sayı: 26 (Mart-

Nisan 1917), (çev.), Orhan Anman, Çarlık Rusyasının Türkiye'deki Oyunları, (Ankara, 1967), s. 58; Akdes 
Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya: XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşı'na Kadar Türk-Rus İlişkileri 
(1798-1919), (Ankara, 1970), s. 212-213. 

M 30 Temmuz 1914 tarihinden itibaren Türkiye'de kısmî seferberliğe başlanmış ve Ağustos ayı başlarında 
seferberlik umumileştirilmişti. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmiş ve 
2 Ağustos'ta Almanya ile gizli bir ittifak imzalamıştı. Bkz: Akdes Nimet Kurat, age, s. 227 vd.; Hikmet 
Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, (Ankara, 1983), s. 642, 658. 
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C. Kongrede Ermenilerin Osmanlı Hükümetine karşı cephe 
almamalarının kararlaştırıldığı üzerine çeşitli kitaplarda iddialar ileri 
sürülmektedir . 3 0 

Aşağıdaki belgeler, ileri sürülen iddiaların tersine, bu Kongreye Osmanlı 
Hükümeti temsilcisinin veya temsilcilerinin katılmadığını, Kongrenin Ağustos 
ayı veya daha sonra yapılmadığını, Temmuz 1914'te toplandığını ve Kongrede 
Ermeniler tarafından Osmanlı Devleti aleyhine kararlar alındığını 
göstermektedir. 

- Taşnak Partisinin 1914'te Erzurum'da toplanan Sekizinci Genel 
Kongresine ait Ermenice "Karar Defteri"; 

- Osmanlı Devleti tarafından yayınlanan ve 1916'da İs tanbul 'da basılan 
"Ermeni Komiteler i 'nin A m a l ve Harekât-ı İhtilâliyesi: İlan-ı Meşrût iyyet 'den 
Evvel ve Sonra" Fransızcası, Aspirations et Agissements Révolutionnaires des 
Comités Arméniens, avant et après la proclamation de la Constitution 
Ottomane, (Constantinople, 1917) adlı kitap; 

- Osmanlı Van Milletvekili Papazyan tarafından yazılan ve Ermenice 
" V e m " mecmuasında yayınlanan "Umumî Harp ve 1914-1915 Rus-Türk 
Harbi 'nin İlk Zamanlar ında Muş Havalisi" başlıklı makale; 

- "The Turco-Armenian Question: The Turkish Point of View, Published 
by The National Congress of Turkey", (Constantinople, 1919) adlı kitap; 

Taşnak Partisinin 1923 Mayısında Hamburg 'daki Sosyalist 
Enternasyonal 'e sunduğu "Die Ereignisse in Armenien und die Tätigkeit der 
Armenischer S. R. Partei 'Daschnaktzut iun ' 1914-1923, Bericht, vorgelegtdem 
Internationalen Sozialistischen Kongre, Hamburg, Mai 1923" adlı rapor; 

- Esat Uras ' ın , "The Armenians in History and the Armenian Question, 
(Istanbul, 1988) adlı kitabı; 

- Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı 83 (Mart 1983), Belge No: 1903; 

- Christopher J. Walker ' in , "Armenia: The Survival of a Nat ion", 
(London, 1980) adlı kitabı. 

Bkz: Richard G. Hovannisian, Armenia on the Road to Independence 1918, (Berkeley and Los Angeles, 
1967), s. 41-42; Kamuran Gürün, The Armenian File: The Myth of Innocence Exposed, (London, 1985), 
s. 187-189; Taner Akçam, İnsan Haklan ve Ermeni Sorunu: İttihat ve Terakki'den Kurtuluş Savaşı'na, 
(Ankara, 1999), s. 231-233; Andranik Çelebyan, Andranik Paşa, (Çev. Mariam Arpi-Nairi Arek), (İstanbul, 
2003), s. 161-163. 



Erdal İ L T E R 85 

OSMANLI HÜKÜMETİ KONGREYE KATILDI MI? 

1916-1917 yıllarında İstanbul 'da Osmanlı Devleti tarafından Osmanlıca 
ve Fransızca olarak basılan "Ermeni Komitelerinin A m a l ve Harekât-1 
İhtilâliyesi: İlan-ı Meşrût iyyet 'den Evvel ve Sonra" 3 1 adlı eserin Osmanlıcasının 
144-148. sayfaları arasında, Taşnakların 1914 Erzurum Kongresinden, 
Kongreye katılanlardan ve alman kararlardan geniş şekilde bahsedilmektedir. 
Bu sayfalar arasındaki (s. 144-148) bilgiler aşağıya alınmıştır. 

"ERMENİ İHTİLÂLCİ TAŞNAKSUTYUN KOMİTESİNİN 
SEKİZİNCİ UMUMÎ KONGRESİ" 

Taşnaksutyun Komitesinin Sekizinci Umumî Kongresi Ermenis tan 'da 3 2 

1914 senesi Temmuzunda toplanmıştır. 

Kongre iki hafta devam etti ve 28 oturum düzenlendi. 

Kongreye atideki (aşağıdaki) tertip üzerine davet vâki olmuştu: 

Rey 

1-Garp Bürosu 1 

2- Şark Bürosu 1 

3- Ermenistan Bürosu 1 

Türkiye 

4- İstanbul ve İstanbul Komitesine tâbi mıntıkadan 2 

5- Trabzon 2 

6- Muş 2 

7- Van 2 

8- Erzurum 2 

9- Sivas 2 

10-Harput 2 

3 1 Ermeni Tarihçisi Leo Arakel Babakhanian (1860-1932), bu kitap hakkında, "Her ne kadar içinde hakiki ve 
korkunç vesikalar olduğunu itiraf etmekle beraber, Türklerin rivayetlerini, belgelerini bir tarafa bırakalım. 
Bunlardan istifade etmeyelim." demektedir. Bkz: Esat Uras, age, s. 877. Bu Osmanlı belgesel kitabı, 
Osmanlı Devleti'nin "Dahiliye Nezareti İstihbaratında "Ermeniler Masası Şefi" olarak görev yapmış olan 
Esat Uras ile Nuri Efendi tarafından hazırlanarak bastırılmış, ancak kitaba yazarların adları verilmemiştir. 
Bkz: M. Fahrettin Kırzıoğlu, "Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nu Anarken," Yakın Tarihimizde Van 
Uluslararası Sempozyumu (2-5 Nisan 1990-Van), (Ankara, 1990), s. 80. 

3 2 Harpten biraz evvel Erzurum'da toplanmıştır (Kitabın Notu, Eİ). 
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11-Samsun 2 

12- Adana ve mülhakatı komitelerinden 1 

13-Beyru t 1 

14- İzmir ve mülhakatı komitelerinden 1 

15- Kayseri 1 

16-Diyarbakır 1 

Kafkasya 

17- Merkasdan ve mülhakatı komitelerinden 2 

18- Oskanabad ve mülhakatı komiteler inden 3 4 2 

19- Mezkağak ve mülhakatı komiteler inden 3 5 2 

İran 

20- Tahran ve mülhakatı komitelerinden 2 

2 1 - Tebriz ve mülhakatı komitelerinden 2 

Muhacirlerden 

22- Amerika ve mülhakatı komitesinden 2 

2 3 - Mısır ve mülhakatı komitesinden 1 

24- Balkan ve mülhakatı komitesinden 2 

Komitenin yayın organı gazetelerden 

2 5 - Troşak gazetesi heyet-i tahrîriyyesinden 1 

26- Azadamard gazetesi heyet-i tahrîriyyesinden 

Talebe 

27- Avrupa Taşnaksutyun Fırkasına mensup talebeden 1 

28- Türkiye Taşnaksutyun Fırkasına mensup talebeden 1 

29- Rusya Taşnaksutyun Fırkasına mensup talebeden 1 

30- Dâhilden ve yabancı ülkelerden davet edilmiş faal üyelerden 
ba 'zı zevat. 

Kongre, rey-i mutlaki haiz 26 zât ile istişare mahiyetinde mütalâa 
beyanına mezun (yetkili) diğer dört zâttan ki ceman 30 üyeden oluşmaktaydı. 

3 3 Ecmiyadzin ve havalisi (Kitabın Notu). 
1 4 Moskova (Kitabın Notu). 
1 5 Tiflis (Kitabın Notu). 
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" T Ü R K H Ü K Ü M E T İ N E K A R Ş I V A Z ' İ Y Y E T V E M E S L E K - İ 

S İ Y A S Î M İ Z " 3 6 

İttihat ve Terakki Hükümetinin gayrimüslim unsurlara ve bilhassa 
Ermenilere karşı öteden beri ta 'k îb ve tatbik ettiği zıt ve baskıcı iktisadî, sosyal 
ve idarî siyaseti ve özellikle ıslahat meselesini uygulamaya koymaktaki sahte ve 
aldatıcı hareketlerini ve ta 'k îb ettiği programı nazar-ı dikkatte tutan 
Taşnaksutyun Komitesi Umumî Kongresi , İttihat Hükümetine karşı muhalefet 
mevkiinde kalınarak mezkûr cem' iyyet in siyaset ve programının tenkit 
edilmesine, gerek kendisine ve gerek teşkilâtına karşı şiddetle mücâdelâtta 
bulunulmasına kanaat-ı kat ' iyyesine istinaden karar vermiştir. 

Komite mensupları Hükümete ancak, umumî meseleler ve hususlar 
dolayısıyla müracaatta bulunacaklar ve bundan başka şeyler için onunla temas 
etmeyeceklerdir. 

Askerlik meselesine ait umumî kararlardan: 

Ermeni bölgelerinde derhâl köy bekçileri teşkiline ve bunların resmî 
hükümet silahlarıyla silahlandırılmasına, jandarmalar arasına Ermenilerin daha 
ziyade ithaline, adetlerinin artırılmasına ve bu suretle Ermeni bulunan 
menâtıkın emin ve müsait bir vaz ' iyyet te bulundurulmasına teşebbüs 
edilecektir. 

Müdafaa-i Şahs iye 3 7 meselesine ait kararlardan: 

Müdafaa-i Şahsiye hakkında bütün komite şubelerinden rey ve 
görüşlerini tetkik ettikten sonra kongre: 

1. Bu seneden itibaren komitelerin bütün mesaisinin bu hususa sarfına; 

2. Bu maksatla para ve diğer vasıtalardan ziyade bölge teşkilâtının 
genişletilip güçlendirilmesine; 

3. Maksada ulaşmak için sırf Müdafaa-i Şahsiye işleriyle iştigal etmek 
üzere beş kişiden oluşan bir merkez-i umumî teşkiline karar vermiştir. 

İhtar: Bu heyetin teşekkül şekli hakkında meclis-i umumî ayrıca karar 
alacaktır. 

Kongrenin ilk celsesinde ittifak-ı ârâ ile kabul olunmuştur (Kitabın Notu). 
Müdafaa-i Şahsiye Teşkilâtı, Müdafaa-i Şahsiye İanesi, Müdafaa-i Şahsiye TertiBatı gibi komitelerin 
mukarrerat ve muhaberatında görülen "Müdafaa-i Şahsiye" cümlesi, komitelerce doğrudan doğruya (Silah) 
manasına müstameldir. Binaen-aleyh Müdafaa-i Şahsiye cümlesine tesadüf olunduğu zaman bundan 
komitelerce suret-i istimaline nazaran daima isyan ve ihtilâl için silah, bomba anlaşılmalıdır. (Kitabın 
Notu). 
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Yazılı ve eylemli propaganda: 

Propagandanın ehemmiyetini nazar-ı dikkate alarak kongre: 

1. Bütün şubelerinin, komitecilik düşünce ve emellerinin teşkilât 
bölgelerinin genişlemesi ve bir kat daha gelişmesi için çaba göstermelerine; 

2. T roşak 3 8 gazetesindeki yazıların tamamıyla komitenin emellerini ve 
düşüncelerini ihtiva ettiğinin her tarafta neşr ve yayılmasına; 

3. Türkiye 'de yayınlanan ve Komitenin yayın organı olan Azadamard 
gazetesinde vilâyetler hayatına ve olaylara ait haberler için büyük bir kısım 
ayrılmasına ve komiteye gönderilecek paralar için mezkûr gazetenin aracılık 
etmesine, 

4. Ermenistan Bürosu vasıtasıyla Komiteye ilişkin eserleri ve neşriyatı ve 
bunların hesaplarını idare etmek üzere özel bir heyet teşkiline, 

5. Ermeni meselesi için çalışmış olan Pro-Armenia 9 gazetesiyle diğer 
Avrupa gazetelerine verilen ikramiyenin diğer umumî mıntıkalardan tesviye 
ettirilmesine, 

6. Diğer mahallerde intişar eden (yayınlanan) gazetelerimizin tamamıyla 
komite âmâl ve makasidini (emel ve amaçlarını) ta 'k îb etmeleri için şiddetle 
teftiş edilmesine karar verilmiştir." 

Anılan kitabın "Vesika Resimleri" bölümünde No : 9 'da yer alan 
yukarıdaki belgenin aslının yani Ermenicesinin, Kongrenin "Karar Defteri"nde 
bulunduğu kayıtlıdır. 

Görüldüğü gibi belgede, Kongreye katılanların adet olarak listesi 
verilmekte ve "Türk Hükümet ine Karşı Vaz ' iyyet ve Meslek-i Siyasîmiz" 
başlığı altında Osmanlı Devleti aleyhine alınan kararın da Kongrenin ilk 
celsesinde ittifakla kabul edildiği notu bulunmaktadır. Bu belgede, İttihat ve 
Terakki Partisinden temsilcilerin de Kongreye katıldıklarına dair bir kayıt 
bulunmamaktadır . Ayrıca, Devletin aleyhine kararlar alınan böyle bir Kongrede, 
Osmanlı Hükümeti temsilcisinin veya temsilcilerinin bulunması da mantıklı 
görünmemektedir . 

Esat Uras da, "The Armenians in History and the Armenian Quest ion" 
adlı eserinde konuya temas etmekte ve şunları yazmaktadı r : 4 0 "Taşnaksutyun 
komitecileri, bu kongreye Ermeniler ile anlaşmak, kendilerinin muavenetlerini 

3 8 Cenevre'de intişar eden Taşnaksutyun Komitesinin naşir-i efkârı gazete (Kitabın Notu). 
3 9 Paris'te Pierrre Geyar tarafından tesis edilmiş ve komiteler hesabına el-yevm yaşamakta bulunmuş, 

hükümet ve Türk düşmanı garaz-kâr, adî bir haftalık gazete (Kitabın Notu). 
4 0 Esat Uras, age, s. 841-842. 
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temin için ta 'vizat ta bulunmak üzere İttihat ve Terakki 'nin delegeler 
gönderdiğini ileri sürmektedirler. Fakat buna ait ne bir kayıt ve ne de malûmat 
mevcut değildir. Hiçbir esasa istinat etmeyen bu iddia, 1920'de Taşnaksutyun 
tarafından İs tanbul 'da çıkarılan bir eserde gösterilmiştir." 

Esat Uras, 1920'de basılan Taşnaksutyun yayını olan bu kitabı "The 
Regeneration of Armenia: The Fight for Freedom" (Ermenistan ' ın İhyası: 
Bağımsızlık Mücadelesi) adı ile vermekte ve kitabın 45 . sayfasına atıfta 
bulunmaktadır. Bu İngilizce kitapta, "Türkiye, harbe girme sıralarında iken 
Taşnaksutyun da Erzurum'da senelik kongresini yapıyordu. Türk Hükümeti 
delegeler gönderdi. Bu delegeler kongreye kabul olundular. Kongre kapanmak 
üzere iken bu Türk delegeler; Ermeni Taşnaksutyun Komitesi , Rusya 'da bir 
ihtilâl çıkarır ve bu suretle Osmanlı Ordusunun, Kafkasya'yı işgaline yardım 
ederse, Osmanlı Hükümetinin Ermenis tan 'a muhtariyet vereceğini vaat ettiler. 
Türklerin bu teklifi yapmaktan maksatları ne idi? Bunu anlamak çok kolaydı. 
Ermenileri Kafkasya'yı zapt için kullanacaklar, sonra onları imha 
edeceklerd i . . . " ifadeleri geçmektedir. 

Esat Uras ' ın yukarıdaki "Fakat buna ait ne bir kayıt ve ne de malûmat 
mevcut değildir. Hiçbir esasa istinat etmeyen bu iddia" anlatımını destekleyen 
başka bir belgede de , 4 1 anılan Kongre ile ilgili olarak geçen ifadeler, Kongreye 
İttihat ve Terakki 'den temsilci veya temsilcilerin katılmadığını teyit etmektedir. 
Bu belge, önemi sebebi ile aşağıya alınmıştır. 

"Osmanlı Ordu-yu Hümayunu 

Başkumandanlığı Vekâleti 

Şube 

Numara (1) 

Birinci formanın sonu 

Türkiye 'nin an-ı izmihlal i (yok olma anı) yaklaştığı, her tarafta ilana 
başlanıldı. İs tanbul 'da akdedilen büyük kongrenin netâyicini (sonuçlarını) 
bildirmek ve îcâb eden tertiBatı ittihaz etmek üzere Mebus Papazyan 4 2 ve 
V i ramyan 4 3 Erzurum'a geldiler. Kafkasya 'dan gelen Taşnak temsilcileri dahi 
hazır olduğu halde Erzurum'da büyük bir toplantı yaptılar. 

4 1 Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı 83 (Mart 1983), Belge No: 1903. 
4 2 1927'de Kürt Hoybun Cemiyetinin kurulmasında da faal görev alacak olan Van Mebusu Vahan Papazyan, 

1973'de Beyrut'ta ölmüştür. Bkz: Christopher J. Walker, age, s. 409-410. 
4 3 Van Mebusu olan Viramyan (Onnik Derdzakian), Osmanlı Bankası Baskınında (1896) faal olarak görev 

yapmış olan bir terörist idi. Bkz: Christopher J. Walker, age, s. 423. 
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Rusların Osmanlı ülkelerinden zapt edecekleri araziyi Ermenilere 
vererek, istiklâllerinin te 'mîn olunacağı hakkında Ruslar ile tespit edilen 
uyuşma şekli, Erzurum içtimaında konuşuldu. Kongre, Rus-Ermeni 
Anlaşmasını tasdik ve özetle aşağıdaki maddeleri Komitelere bildirilmek üzere 
karar altına alındı. 

1. Harb ilanına kadar sükûnet ve itaatlerini muhafaza etmek (korumak), 
fakat bu zaman zarfında Rusya 'dan gelecek ve dâhilden tedarik olunacak 
silahlarla mücehhez bir hale girmek, 

2. Harb ilan edilirse Türk Ordusundaki Ermeni erleri, silahlarıyla Rus 
Ordusuna katılmak, 

3. Türk Ordusu ilerlerse sükûneti muhafaza etmek, 

4. Türk Ordusu ricat eder veyahut ilerleyemeyecek bir hale gelirse, 
çeteler derhal ordu gerisinde -ellerindeki program veçhile- hâl-i faaliyete 
geçmek. Kongre mukarreratını (kararlarını) ittihaz ettikten ve dağıtıldıktan 
sonra Mebus Viramyan, Erzurum Valisi nezdine (yanına) giderek, atideki 
teklifâtta (aşağıdaki önerilerde) bulundu. 

"Hükümet-i Osmaniye, Rusya 'ya ilan-ı harp ettiği takdirde ve Osmanlı 
Ordusunun Kafkasya 'ya tecavüzü hâlinde, oradaki Ermenilerin Türkler ile 
tevhîd-i mesai etmelerinin (birlikte çalışmalarının) teminini propaganda etmek 
üzere Hükümet-i Osmaniye 'n in Ermenistan ' ın teşkiline dair va 'd-i kavide 
bulunması (sağlam söz vermesi) ve vaadini bilfiil izhar etmesi (eylemli olarak 
göstermesi) lâzımdır." 

Viramyan, yukarıdaki dört maddelik kongre kararlarını imza ettikten ve 
kongreyi kapattıktan sonra Erzurum Valisine olan bu suret-i müracaatı, iki 
gayenin elde edilmesi maksadına mebni idi. 

1. Hükümet-i Osmaniye galib geldiği takdirde amal-i milliyeyi istirdat 
(ulusal emelleri kurtarmak), 

2. Hükümet-i Osmaniye 'y i iğfal ile Ermeni teşkilât-ı hafiyesinin (gizli 
örgütünün) tarassut ve tecessüsten masuniyetinin (gözetleme ve araştırılmadan 
korunmasının) temini. 

Viramyan ve Papazyan, Erzurum'daki işlerini bu suretle hallettikten 
sonra, Taşnak Komitesi Reislerinden birkaçı ile M u ş ' a tâbi "Çankel i" 
Manastır ına giderek etraftaki Ermenileri davet ile kongre kararlarını tebliğ 
ettiler. Papazyan, Muş ve civarını idare etmek üzere Muş ' t a kaldı. Viramyan, 
arkadaşlarıyla V a n ' a gitti. 
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3. Orduca yukarıda cereyan eden mukarrerat istihbar ediliyor (duyuluyor, 
haber alınıyor). Vali ve maiyet kumandanlarına müteyakkız bulunulması emir 
ve tenbîh olunuyor." 

Belgede görüldüğü gibi, Kongrede alınan kararlar ile Erzurum valisine 
sunulan Ermeni teklifleri birbirinin tamamen tersidir. Doğrudan doğruya 
Erzurum valisine, Osmanlı milletvekili Viramyan tarafından sunulan Ermeni 
teklifleri, Kongreye Türklerden temsilci katılmadığını göstermektedir. 

Savaş yılları düşünüldüğünde, "The Regeneration of Armenia: The Fight 
for Freedom" adlı kitabın İngiliz propaganda teşkilâtının bir ürünü olduğu akla 
gelmektedir. Çünkü teşkilâtın, Avrupa ülkeleri dışında Doğu ve İslâm 
ülkelerinde de propaganda bölümleri vardı ve teşkilât , 4 4 kamuoyuna tesirli 
olabilecek kişileri ve teşekkülleri seçerek ve onlarla işbirliği yaparak, onlar 
vasıtasıyla yaymayı, basımevleri bularak neşriyatı, kendilerinin hiç ilgisi 
yokmuş gibi oralarda bastırmayı da usul edinmişti. Kongreye Türklerden 
temsilci katıldı iddiası ilk defa Ermeni yanlısı İngiliz Tarihçi A. J. Toynbee 
tarafından 1919 Eylülünde ortaya atılmıştır: 4 5 " . . . 1914 Sonbaharında, Türkler, 
Türkiye Ermenilerinin Erzurum'daki millî kongrelerine gelmişler ve onlara eğer 
harp esnasında Türkiye 'ye aktif şekilde yardım ederlerse, otonom bir 
Ermenistan teklif etmişlerdir (Türkiye ve Rusya toprakları üzerinde). Ermeniler 
bunu reddetmişlerdir." A. J. Toynbee 'n in , Eylül 1919'da İngiliz propaganda 
teşkilâtında (Wellington House) çalıştığı ve "Armenian Atrocities: The Murder 
of a Nation, (Ermeni Mezalimi: Bir Milletin Katli, London, 1915) adlı kitabını 
daha önce yayınladığı bilindiğine ve propaganda teşkilâtının en esaslı hedefinin 
de, Almanya ile müttefiklerinin sözde vahşet ve gayri insanî davranışlarını 
yaymak suretiyle tarafsız ülkelerin ve özellikle ABD'n in kendi yanlarında 
savaşa girmelerini temin olduğuna göre; Taşnaksutyun 'un 1920 'de İstanbul 'da 
basılan "The Regeneration of Armenia: The Fight for F reedom" , 4 6 Clair Pr ice 'm 
1923' te N e w York ' t a basılan "The Rebirth of Turkey" , 4 7 H. Kaçaznuni 'nin 
1923' te Viyana 'da Ermenice basılan ve İngilizcesi de yayınlanan 
"Taşnaksutyun 'un Artık Yapacağı Bir Şey Kalmamışt ı r" , 4 8 Felix Valyi 'nin 
1925' te Londra 'da basılan "Revolut ions in I s lam", 4 9 K. S. Papazyan ' ın 1934' te 
Bos ton 'da basılan "Patriotism Perver ted" , 5 0 Richard G. Hovannisian ' ın 1967'de 
Los Angeles ' te basılan "Armenia on the Road to Independence 1918" (s. 4 1 -
42), Kamuran Gürün 'ün 1985' te Londra 'da basılan "The Armenian File: The 

4 4 Kamuran Gürün, age, s. 40-42. 
4 5 FO 371/3404, No. 162647, s. 4'ten: Kamuran Gürün, age, s. 188. 
4 6 Esat Uras, age, s. 842. 
4 7 Kamuran Gürün, age, s. 188. 
4 8 Kamuran Gürün, age, s. 189. 
4 9 Kamuran Gürün, age, s. 192-193. 
5 ( 1 Kamuran Gürün, age, s. 188. 
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Myth of Innocence Exposed" (s. 189), Taner Akçam' in 1999'da Ankara 'da 
basılan "İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu: İttihat ve Terakki 'den Kurtuluş 
Savaş ı 'na" (s. 231-233) ve Andranik Çelebyan ' ın 2003 ' te İs tanbul 'da basılan 
"Andranik Paşa" (s. 161-163) adlı kitaplarında geçen aynı paraleldeki 
ifadelerin, "Kongreye teklifleriyle, Türklerden de temsilciler katıldı," 
cümlesinin veya bu cümledeki anlamı ihsas ettiren beyanların nereden 
kaynaklandığı anlaşılmış olmaktadır. Önce 1915'te (A. J. Toynbee) , daha sonra 
1919 yılında, "Ermeni Kat l iamı" tabirinin de ilk defa İngilizler tarafından 
kullanı lması , 5 1 dikkat çekicidir. 

TOPLANTININ TARİHİ 

Kongrenin toplandığı tarihler arasını tespit etmek güç görünüyor ise de, 
Osmanlı kaynağında, 5 2 Taşnak Partisi Merkez Komitesinin 1923 Mayısında 
Hamburg 'da yapılan Sosyalist Enternasyonal 'e sunduğu raporda 5 3 ve 
Christopher J. Walker ' in eser inde , 5 4 Kongrenin Temmuz 1914' te toplandığı 
yazılıdır. Öyle ise, Kongrenin Haziran, Ağustos veya daha sonra yapılmış 
olabileceği de mantıklı görünmemektedir . 

ERMENİLERİN OSMANLI HÜKÜMETİNE KARŞI CEPHE 
ALMAMALARI KARARLAŞTIRILDI MI? 

"Kongrede, bir Osmanlı-Rus Harbinde Türkiye 'deki Ermenilerin 
Hükümete karşı cephe almamalarının kararlaştırıldığı" ifadeleri de gerçekleri 
yansıtmamaktadır . Kongrenin, Osmanlı Devleti aleyhine, Rus-Ermeni itilâfını 
tasdik ederek, komitelere bildirdiği kararlar , 5 5 yukarıdaki ifadenin dayanaksız 
olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, Kongreye katılan Osmanlı Milletvekilleri 
Viramyan ve Papazyan; Kongreyi müteakip M u ş ' a ve V a n ' a giderek Ermenileri 
örgütlemeye ve silahlandırmaya başlamışlardı. Ayrıca, bu iki şahsın Van 
isyanını sevk ve idare ettikleri kaydı ile Ermenilerin Osmanlı Hükümetine 
karşı şiddetle mücadelede bulunacakları karar ı , 5 6 Osmanlı kaynağında da 
geçmektedir . 

5 1 "Şubat 1920: Yeni Gelişmeler (I)," Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 5 (Temmuz 1985), s. 18, dn. 3. 
3 2 Ermeni Komitelerinin Âmâl ve Harekât-ı İhtilâliyyesi: İlân-ı Meşrûtiyyet'den Evvel ve Sonra, (İstanbul, 

1332), s. 144. 
5 3 Die Ereignisse in Armenien und die Tätigkeit der Armenischen S. R. Partie 'Daschnaktzutiun' 1914-1923, 

Bericht, vorgelegtdem Internationalen Sozialistischen Kongre, (Hamburg, Mai 1923), s. 4. Raporun 4. 
sayfasında "Der Weltkrieg überraschte uns in dem Augenblick, als unsere Partei in Erzerum ihren 
jährlichen Partsitag abhielt (Juli 1914)" ifadesi yer almaktadır. 

5 4 Armenia: The Survival of a Nation, s. 197 ve 423. 
5 5 Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı 83 (Mart 1983), Belge No: 1903. 
5 6 Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekât-ı İhtilâliyesi..., s. 199, 147-148. 
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Diğer bir Osmanlı kaynağında verilen, "Extract From a Letter From the 
Dachnak to the Damas Branch" başlıklı ve "Constant inople . . . 1914" tarihli 
belge d e , 5 7 bu konuda Taşnakların "Bir Osmanlı-Rus Savaşı 'nda Ermenilerin 
nasıl hareket edeceklerini göstermesi" bakımından ilginçtir. Bu belge, ya anılan 
Kongre öncesinde, ya da Kongre sonrasında kaleme alınmış olmalıdır. 
Belgedeki ifadelerin, anılan Kongre kararları paralelinde olması bu kanaati 
uyandırmaktadır. Belgede şöyle denilmektedir: 

T A Ş N A K K O M İ T E S İ N İ N Ş A M Ş U B E S İ N E G Ö N D E R D İ Ğ İ 

M E K T U B U N Ö Z E T İ 

İstanbul 1914 

"Ruslar sınırın ötesinde ilerler, Osmanlı askerleri geri çekilirse her şey 
aynı anda yapılacak ve bütün engeller ortadan kaldırılacaktır. O zaman, 
Osmanlı Ordusu iki ateş arasına alınmalıdır. Bütün devlet daireleri tahrip 
edilmeli, hükümet güçleri içte meşgul edilmeli ve askerî konvoylara 
saldırılmalıdır. Öte yandan, Osmanlı Ordusu ilerlerse, Ermeni askerleri 
birliklerini terk edecek, çeteler kurup Rus Ordusu ile birleşecektir." 

Taşnakların daha savaş ilanından önce Osmanlı Devletine karşı cephe 
aldıklarını gösteren diğer bir belge de, Sekizinci Genel Kongreye katılmış olan 
Van milletvekili Papazyan ' ın Ermenice " V e m " mecmuasında yazdığı "Umumî 
Harp ve 1914-1915 Rus-Türk Harbimin İlk Zamanlar ında Muş Havalisi" 
başlıklı makalesidir . 5 8 O, bu makalesinde, " . . . B u günlerde, Taşnaksutyun 'un 
Sekizinci Kongresinin kararları (Türkiye 'nin harbe girmesi hakkında), görünüşe 
nazaran Türk müdirân umurunca malûm idi (Türk idarecilerince bil iniyordu). . . 
Gerek Erzurum'da bulunan ehemmiyetl i refiklerimiz (dostlarımız) ve gerek 
İstanbul 'da bizler, Türklerin harp temayüllerine muhalif kalmak, aksi yol 
tutmak için bütün gayretimizi sarf ediyorduk. Diğer taraftan da Türkiye ve 
Rusya Ermenileri gençleri, Taşnaksutyun 'un yönetimi ele alarak meydana 
çıkmasını ve gönüllü teşkilâtını idare etmesini istiyorlardı. Bunlardan en faali, 
umumî kongreden dönmüş olan Hamazasp idi." demektedir . 5 9 

The Turco-Armenian Question: The Turkish Point of View, Published by The National Congress of 
Turkey, (Constantinople, 1919), s. 148. 
Esat Uras, age, s. 855-859. Papazyan da, Türklerin Erzurum'da kendilerine teklifler getirdiklerini iddia 
etmektedir. 
Bu belgelerin kapsamından, Taşnak Partisinin 1914 Temmuz ayında yaptığı Erzurum Kongresinde, 
Osmanlı Devleti'ne açıkça cephe kararı aldığı anlaşılmaktadır (Eİ). 
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Van İsyanı, niteliği itibariyle Osmanlı Hükümeti tarafından 14 Mayıs 
1331 (27 Mayıs 1915) tarihli "Vakti seferde icraat-i hükümete karşı gelenler 
için cihet-i askeriyece ittihaz olunacak tedâbir hakkında Kanun-ı 
Muvakkaten ' ın 1 en önemli sebeplerinden birisini teşkil etmiştir. İsyan, "sevk ve 
iskân" kararından yaklaşık bir buçuk ay kadar önce 15 Nisan 1915 tarihinde 
çıkmış, büyümüş ve isyan sırasında Van'daki yönetim zor durumda kalmıştır. 
Van Valisi Cevdet Bey, Rusların Başkale istikametinde Van'a doğru ilerlediğini 
ve takriben 15 Mayıs' ta Van'a gireceklerini tahmin ederek 14 Mayıs'tan itibaren 
Van'dan Bitlis istikametine doğru geri çekilme emrini vermiştir. 15 Mayıs' ta 
Rus Ordusu (Bu ordunun İçerisinde Rusya Ermenilerinden oluşan Ermeni 
gönüllü askerleri) ve Van vilayetindeki yaklaşık 35- 40 bin civarındaki Ermeni 
buluşmuş, şehirde kalan 20 binin üzerinde Türk katledilmiş ve yeni Van 
valiliğine Aram Manukyan seçilerek kasabalara yeni Ermeni kaymakamlar 
gönderi lmeye başlanmıştır. 

Osmanlı Devleti henüz savaşa girmeden önce Rus-Ermeni yakınlaşması 
hakkında bilgi sahibi olmuştur. Alman Yarbaylarından Guse de, Türkiye'deki 
Ermenilerin, Türkiye aleyhine taşıdıkları zararlı fikirleri, Rusların ilerlemeleri 
halinde eyleme dönüştürecekleri ve ayaklanacaklarının bilindiğini yazmıştır . 2 

Bu amaçla, 19 Temmuz 1914 tarihli, Rusların Kafkasya Ermenileri aracılığıyla 
yapmakta olduğu kışkırtmalara karşı alınacak önlemleri belirten 3. Ordu 
Komutanlığı emri çıkartılmıştır. 3 Emirde, Rusların Kafkasya'daki Ermeniler 

* Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. 
Ermeni Araştırmaları, Sayı: 5, (Bahar 2002), ss. 138-167'den aktarılmıştır. 

1 Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, C. III, Kısım 3, (Ankara, 1983), s. 40. 
2 Yarbay Guse, "Büyük Harpte 'Kafkas' Cephesindeki Muharebeler (II), (Çev. Yarbay Hakkı-Yay.: 

Ömür Barış, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (Ekim 2001), Sayı: 57, s. 51. 
3 Askerî Tarih Belgelen Dergisi, Sayı: 81, Belge: 1804. 
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vasıtasıyla Türkiye'de bulunan Ermenileri teşkilatlandırıp Osmanlı Devlet i 'nden 
zapt edecekleri yerleri Ermenilere vererek istiklâllerini temin vaadiyle teşvik 
ettikleri, daha da ileri giderek bölgede yaşayan köylülerin giymiş oldukları 
kıyafetleri giyerek Ermenilerin yaşadıkları köylere silah ve cephane soktukları 
ve hatta Rus Generallerinden Boris Melikofun oğlunun bu maksatla Van'a 
gittiği haberi alınmış olduğu ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması gereği 
bildirilmiştir. 4 

6 Eylül 1914'te Başkomutanlık tarafından 3. Ordu Komutanlığına 
gönderilen mesajda, Van'daki Ermenilerle Rusların haberleştikleri 
bildirilmiştir. 5 Benzer bir telgraf, 14 Eylül'de, Erzurum Vali Vekili Defterdar 
Cemal Bey tarafından 3. Ordu Komutanlığına gönderilmiştir . 6 Telgrafta: "Rus 
Hükümetinin Kafkasya'daki Ermenilere görülmedik derecede güvendikleri, 
onları kendi tarafına çekip Doğu Anadolu'da istedikleri anda isyan çıkartarak iç 
işlerimize karışmaya çalışacakları" kaydedilmişt ir . 7 

18 Eylül 1914 tarihli, Bitlis Valisi Mustafa Bey'den 3. Ordu 
Komutanlığına gönderilen şifreli telgrafta: "Seferberlikten sonra bu bölgedeki 
Ermeniler, komitelerin talimatlarına göre Kafkasya Ermenileriyle birleşerek 
Rus Ordusunun harekâtını kolaylaştırmaya karar vermişlerdir," deni lmişt i r . 8 

14 Ekim 1914'te Beyazıt Mutasarrıfının Dahiliye Nezaret ine gönderdiği 
mesajda ise 26 Eylül'de Van, Muş, Bitlis ve Kars'ta Ermeni gönüllülerinin 
toplanarak saldırı hazırlıklarında bulundukları, hatta içlerinden birkaçının Van'a 
gittikleri bildirmiştir. 9 

Kasım ayı içerisinde artık Osmanlı Devleti, sıcak bir savaşın içerisindedir. 

29 Kasım 1914'te Van'da büyük bir isyan çıkacağının haberini Jandarma 
Tümen Komutanı Kazım Bey, yakalanan iki casusun ifadeleriyle 
Başkomutanlığa bildirmiştir. Telgrafında Kazım Bey: "Derdest edilen iki 
casusun ifadesinden bu günlerde Van'da ve vilayet dâhilinde kıyam olacağı 
anlaşılmıştır. Ahval de bunu gösteriyor." 1 0 diyerek eğer böyle bir kıyam olursa 
müşkül bir vaziyette kalınacağını bildirmiştir. 1 1 Bir gün sonrasında ise, Van 

4 Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı: 81, Belge: 1804. 
3 Gürün, Ermeni Dosyası, s. 262. Ayrıca bkz: Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı: 81, Belge 1807. Belgede 

Tahran Elçisinin, Rusların İran ve Kafkasya'daki Ermenilere karşı gösterdiği yakınlık bildirilmiş, bu 
bağlamda silah dağıtıldığı hatta Tebriz Rus Konsolosunun Ermenilere Ermenistan vaadinde bulunmuş 
olduğu haberi verilmiştir. Tahran Elçisinin haberinde Mako civarında toplanan Rus kuvvetlerinin Sayısı ve 
Van'daki Ermenilerle Rusların haberleşme içerisinde oldukları da belirtilmiştir. 

6 Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları 1896-1916, (İstanbul, 1994), s. 74. 
7 Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı: 81, Belge: 1808. 
8 Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı: 83, Belge: 1903. 

Gürün, Ermeni Dosyası, s. 263. 
1 0 Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı: 81, Belge: 1812. 
" Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı: 81, Belge: 1812. 
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Valisi Cevdet Bey, Rus kuvvetlerinin Kotur'dan Van'a doğru ilerlediklerini, 
Ermenilerin Van'da herhangi bir olay çıkarmamalarına çalıştığını bildiren 
telgrafı çekmişt i r . 1 2 Van'dan 2 Aralık tarihinde çekilen diğer bir telgrafta ise, 
Ermeni erlerden firariler olduğu ve bunların Rusların tarafına geçtiğini haber 
vermiştir. 4 Aralık 1914 tarihli, Van Seyyar Jandarma Tümen Komutanı Kâzım 
Bey'in bir diğer telgrafında ise düşmanın bölgede ele geçirdiği yerlerde 
Müslüman ahalinin elindeki silahları alıp Ermenilere verdiği ve Ermenilerden 
kıtalar oluşturduğu bildirilmiştir . 1 3 

İSYAN PLANI 

Henüz isyan başlamadan, Van'ın içine doğru çevre köylerde bulunan 
Ermeniler, kafileler halinde yerleşmeye başlamışlardır. Seferberliğin ilanıyla 
birlikte askere çağrılan Ermeniler de firar ederek birçoğu Van'a gizlice 
gelmişlerdir. Bu durum hükümetin de gözünden kaçmamıştır. Vali Cevdet Bey, 
Ermeni komite reislerine bu göçün nedenini sorduğunda "Köylerde geçim 
daraldı, akrabalarımızın yanma göç etmeye mecbur kaldık" gibi bahaneler ileri 
sürerek cevap vermişlerdir . 1 4 

Ekim ayına kadar Van ve çevresindeki bütün Müslüman gençler askere 
gitmişlerdir. Van'da yaşlı, kadın ve çocuklardan başka kimse kalmamıştır. Ekim 
ayının bu günlerindeki en üzücü haberlerden birisi Harput'ta bulunan 
kolordunun Erzurum'a doğru hareket ettiğinin duyulması olmuştur. Olaydan 
birkaç gün önce bu kolorduya bağlı tümenlerden birinin Muş , diğerinin de 
Elazığ'dan yola çıktığı haber alınmıştır. Kolorduya bağlı, Van'da bulunan 
Üçüncü Tümenin Van'da kalacağı da pek muhtemel değildi. Çok geçmeden bu 
tümenin de Van'dan ayrılacağı haberi duyulmuştur. Normalde birlikte hareket 
etmesi istenen, kolorduya bağlı bu üç tümene emir aynı zamanda çıkmış, Muş 
ve Harput ' takilere emir ulaşmasına rağmen, Harput postanesinde ortaya çıkan 
bir yanlışlık sonucunda emrin Van'daki tümene tebliği yapılamamıştı . Ancak, 
yanlışlık fark edildikten sonra Van'da bulunan tümen süratle hazırlıklara 
başlamıştır. Van'daki Müslüman ahali bu habere üzülmüş, hatta bu emrin 
durdurulması için girişimlerde dahi bulunulmuş ancak bir netice 
al ınamamışt ı r . 1 5 

Tümen, Van'dan ayrılırken, son anda Vali Cevdet Bey'in emriyle yolunu 
uzatarak Ermenilerin bulunduğu Haç mahallesinden geçmiştir. Bu geçiş 

1 2 Gürün, Ermeni Dosyası, s. 264. 
1 3 Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, Sa: 81, Belge: 1814. 
1 4 Hikmet İlgaz, Şark Yıldızı, C. I, (Yer belirtilmemiş), 1953, s. 25. 
1 5 İlgaz, Şark Yıldızı, C. I, s. 33. 
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sırasında mahallede sokaklar tenha, kapılar ve pencereler kapalı olup, gizlice 
perde aralarından birlikler gözetlenmiştir . 1 6 

1914 Ekim sonuna doğru İngiltere, Fransa ve Rusya savaş ilan edince bu 
defa Van'da bulunan Rus, İngiliz ve Fransız konsolosları şehirden çıkmak 
zorunda kalmışlar ve valiye veda ederek Van'dan ayrılmışlardır. Bu defa da 
Türk halkının tümen ayrılırken göstermiş olduğu coşkunun aynısını Ermeniler 
şehirden ayrılan konsoloslara karşı göstermişlerdir . 1 7 

Van'da bulunan tümen gitmişti, fakat tümenin tamamının gittiğini 
Ermenilere duyurmamak ve şehirde çok sayıda asker olduğu izlenimini vermek 
için birtakım tedbirlere başvurulmuştu. Örneğin, kışlaların etrafındaki kordon 
kuvvetlendirilmiştir. Boş koğuşların lamba ve sobaları yakılmış ve fırınlardan 
eskiden olduğu gibi bol miktarda ekmek alınmaya devam edilmiştir. Borular her 
zamanki vakitte divan taburu, karavan ve hazırol çalmışlardır. Bir bölük asker, 
sürekli olarak kışla kapılarından girip çıkmaya memur edilmişt ir . 1 8 Bütün 
bunlar, şehirdeki Ermeniler için alınmış tedbirlerdi. Zira edinilen istihbaratta, 
şehirde silahlı 30-40 bin silahlı Ermeni o lduğu 1 9 ve Rusların Van'ı işgalini 
bekledikleri bilinmekteydi. Bunun için Van'ın çevresinde terörist faaliyetlere 
başlamışlardı. 

T E R Ö R 

15 Aralık 1914 tarihli Dahiliye Nezaret inden Van Valisine gönderilen 
telgrafta, Reşadiye ve Karçıkan telgraf hatlarının bazı kısımlarının Ermenilerce 
tahrip edildiği ve kendileriyle çatışmaya girildiği ve bu konuda bilgi 
gönderilmesi istenmiştir . 2 0 

Terör olayları bu şekilde cereyan ederken 12 Ocak 1915'te Van'a, İran'da 
bulunan Türk ordusunun cephanesinin bitmek üzere olduğu ve acil olarak 
cephane sevkıyatı yapılması gereği bildirilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi, 
şehirdeki Müslüman gençler askere gitmiş, ancak yaşlılar, kadınlar ve çocuklar 
şehirde kalmışlardır. Bunun üzerine cephaneyi İran'da bulunan Türk ordusuna 
kimin götüreceği sorunu tartışılmış ve sonuçta çok riskli bir karara varılmıştır. 
Buna göre Van'da mekteplerde bulunan 11-12-13 yaşlarındaki çocukların 

1 6 İlgaz, Şark Yıldızı, C. I, s. 41 . 
1 7 İlgaz, Şark Yıldızı, C. I, s. 42. 
1 8 İlgaz, Şark Yıldızı, C. I, s. 51. 
1 9 Clarence D. Ussher, An American Physican in Turkey, Boston and New York, 1917, s. 248; James Bryce 

and Arnold Toynbee, The Treatment of Armenians in the Otoman Empire 1915-1916 (Ed. Ara Sarafıan), 
(New Jersey, 2000), s. 77; Rafael de Nogales, Hilâl Altında Dört Sene ve Buna Ait Bir Cevap, (Çev. 
Kaymakam Hakkı), (İstanbul, 1931), s.22. 

2 0 Gürün, Ermeni Dosyası, s. 265. 
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cephaneyi götürmelerine karar verilmiştir. Bu amaçla gönüllü ailelerden alınan 
120 çocuk, yanlarında birkaç j andarma ile birlikte sırtlarında bu cephaneyi 
götürmek için yola çıkmıştır. Şehir halkı, 21 Ocak'ta çocukların cephaneyi 
orduya yetiştirdiklerini ve geri dönüş için yola çıktıkları haberini almıştır. 2 1 

BİR DOKTORUN DRAMI 

Çocukların Van'a doğru ilerlemekte olduğu haberinin üzerinden çok 
geçmeden hava şartları birdenbire değişmiş ve kar yağışıyla birlikte fırtına 
çıkmıştır. Şoka giren aileler tereddütlü bekleyişlerini sürdürürken diğer taraftan 
da yoldaki çocuklarından iyi bir haber almak için sürekli olarak hükümet 
binasına gidip gelmeye başlamışlardır. Ancak, şehre oldukça üzücü bir haber 
gelmiştir. Buna göre, 40 çocukla 8 jandarma kurtulabilmiş, bunların da büyük 
çoğunluğunun durumunun ağır olduğu bildirilmiştir. Şakak aşiretinin yaptığı 
arama çalışmalarında, dağlarda ve yollarda donmuş olarak 39 çocuk cesedine 
rastlanmış ve bu çocuklar şehre getirilmiştir. Kalan 41 çocuğun, 2 öğretmenin 
ve jandarmalar ın akıbetleri öğreni lememişt i r . 2 2 

3 Şubat ' ta şehre getirilen çocuklar, hastane niyetiyle kullanılan büyükçe 
bir eve sevk edilmiş ve burada tedavileri yapılmaya başlanmıştır. Şehirde bunlar 
olurken Van'ın çeşitli bölgelerinde Ermenilerin ayaklandıklarına, askerlere ve 
yöre halkına saldırdıklarına dair haberler de yoğunluk kazanmıştır. Bitlis 
Valisinin Dahiliye Nezaretine çekmiş olduğu 21 Şubat 1915 tarihli telgrafında 
Haksef nahiyesinde Ermenilerin isyan ettikleri ve çarpışmaların başladığı 
bildirilmiştir. 6 gün sonra yani 27 Şubat 1915'te ise, Ermenilerin, Adilcevaz'dan 
Van'a gelmekte olan 300 kadar Siirt gönüllü askerine ateş açtıkları ve 8 Türk 
askerinin öldürüldüğü bildirilmiştir . 2 3 

Hastane, İran cephesinden gelen ağır yaralı askerlerle dolu olduğu için, 
hastane olarak kullanılan büyükçe bir evde bu çocuklara iki doktor tıbbî 
yardımda bulunmuştur. Bunlar, Dr. Refik Bey ile Dr. Maltızyan'dır. Van 
halkının teveccüh ve muhabbetini kazanmış olan bu ihtiyar Ermeni doktorun, 
faciayı haber alır almaz vilayete gelişi herkesi sevindirmiştir. Ortodoks olduğu 
için Van'da bulunan, Katolik ve Protestan Ermeniler tarafından pek sevilmeyen 
Dr. Maltızyan, öteden beri hastalarının din ve milliyetleri ile alakadar olmamış, 
kimin derdi varsa hemen yardıma koşmuştur . 2 4 

2 1 İlgaz, Şark Yıldızı, C. I, s. 82. 
2 2 İlgaz, Şark Yıldızı, C. I, s. 86-90. 
2 3 Gürün, Ermeni Dosyası, s. 266. 
2 4 İlgaz, Şark Yıldızı, C. I, s. 90-91. 
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Van'a getirilen 40 çocuktan; günlerce onları iyileştirmek için uğraş veren 
her iki doktorun özverisiyle, ancak 22'si kurtarılabilmiştir. Dr. Refik Bey ve Dr. 
Maltızyan, birçok geceler uykusuz kalarak bu çocukları iyileştirmeye 
çalışmışlardır . 2 5 

Bu arada Van'ın çeşitli köy ve kasabalarında Ermenilerin isyan halinde 
oldukları haberleri Van'a gelmeye başlamıştır. 

Van Jandarma Tümen Komutanl ığı 'nın 16 Mart tarihli telgrafında, Van 
Vilayetinin Şitak kazasında Ermenilerin j andarma karakoluna ve erlerine 
saldırdıkları ve telgraf hatlarını kestikleri bildirilmiştir. Van Valisi , 20 Mart'ta 
(1915) artık vilayetin her tarafında çarpışmaların olduğunu ve gittikçe 
şiddetlendiğini bildiren haberi Başkomutanlığa iletmiştir. 2 6 

Böylece Van isyanı bütün şiddetiyle başlamıştı. Gerçekte isyan, yukarıda 
da anlatıldığı gibi birkaç ay içerisinde olgunlaşan ve patlak veren bir hadise 
değildi. 

Bu günlerde Van'da cereyan eden önemli bir olay, bütün Van halkını 
üzüntüye boğmuştur. İran'a gidip dönen Türk çocuklarına gösterdiği ilgi ile 
bütün Vanlıların sevgisini kazanan Dr. Maltızyan, 10 Nisan 1915' te , 2 7 göğsünde 
"Düşmanlarımıza hizmet edenin akıbeti budur" yazısı olduğu halde asılı olarak 
bulunmuştur. Vali Cevdet Bey, duruma çok üzülmüş ve Ermeni doktorun şeref 
ve hizmetine layık bir merasimle defnedilmesi için emir vermişt i r . 2 8 

Bu feci olay şöyle cereyan etmiştir; gece yarısı evine gelen meçhul bir 
şahıs kendisini bir hastaya davet etmiştir. Daha gece başlarken, doktorun biraz 
keyifsiz olduğunu gören karısı, bu davetin hiç olmazsa sabaha ertelenmesini 
istemiş fakat Maltızyan bu saatte aranmasına bakılırsa çağrıldığı hastanın ağır 
olacağını ve evine kadar gelerek kendisinden yardım dileyen bir adamı boş 
çevirmenin münasip olmayacağını söyleyerek gitmeye karar vermiştir. Gece, 
doktorun evine geri dönmeyişinden kendi ev sakinleri -yine hastanın başında 
bekliyordur diye- şüphe etmemişler, ancak sabahleyin üzücü haberi almışlardır. 

İSYAN YAYILIYOR 

Van'ın birçok yerinde isyan, şiddetini artırarak devam etmektedir. Van 
Valisi Cevdet Bey'in Dahiliye Nezâret ine çekmiş olduğu 23 Mart 1915 tarihli 
telgrafında; Ermenilerin, Van'ın çevresinde bulunan birçok köye saldırılar 
düzenlediğini, bu saldırılara önlem olmak için kırk kişilik iki müfreze 

İlgaz, Şark Yıldızı, C. I, s. 121. 
Gürün, Ermeni Dosyası, s. 266. 
Akçora, Ermeni İsyanları..., s. 170. 
İlgaz, Şark Yıldızı, C. I, s. 122. 
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gönderdiğini, bunlara 70-80 kadar daha milisin katıldığını ancak yine de 
yardıma ihtiyaçları olduğu ve gerekli yardımın yapılacağını bildirmiştir . 2 9 

Osmanlı Hükümeti , mart sonu ve nisan başlarında Ermeni terör 
faaliyetlerine karşı tedbirleri daha da sıklaştırmaya başlamıştır. 31 Mart 1915 
günü Ermeni Patriği, Başkomutanlığa çektiği telgrafta, Ermenilere, haksız işlem 
ve muamelede bulunulduğunu iddia etmiştir. Patriğin iddialarını yerinde 
araştıran Başkomutanlık 8 Nisan tarihinde Patriğe şu cevabı vermiştir: 

"Bilgi ve yorumlarınız bizdeki belgelere uymamaktadır . Buna karşın 
yazdığınız olaylar hakkında komutanların dikkatini çektim. Halka daha şefkatle 
davranmalarını ve adaleti kusursuz uygulamaları hakkındaki hükümet 
düşüncesini şiddetle korumalarını yeniden istedim." 

"Ermenilerin, vatandaşlığına ve Osmanlı Devlet i 'ne bağlılık ve 
sadakatine özellikle pek çok inanıyor ve önem veriyorum. Bu esaslı inancımı 
korumada ısrarlıyım. Ancak kabul edeceğinize inanıyorum ki, yabancı 
kışkırtmalarına kanan bazı şahıslar, maalesef vardır. Bu gibi şahısların kendi 
isteklerine ulaşmak için bazı yasadışı eylemlere de başvurdukları anlaşılmıştır. 
Bunlara karşı hükümetin sert hareketlere girişmesinde Osmanlı vatanının 
korunması bakımından maalesef zorunluluk vardır. ( . . . ) Uyarı ve aydınlatma 
için sizin çalışmalarınız ve hizmetleriniz daima kıymettardır. Bu gibi hayır ve 
hizmetlerinizin devamını ve olumlu sonuç almasını güvenle bekliyor ve bu 
vesileyle saygılar sunuyorum." 3 0 

Van Valisi Cevdet Bey'in, 11 Nisan 1915 tarihli Van'dan çektiği bir 
telgraf, durumun vahametini açıkça ortaya koyuyordu. Telgrafta: "Van'a gizlice 
4.000 kadar Ermeni çetecinin getirildiği öğrenilmiştir. Bu Ermeniler, köyleri 
basmaya, yakıp yıkmaya, kadın, çocuk ve ihtiyarları yersiz yurtsuz bırakmaya 
başladılar" şeklinde bilgi veri l iyordu. 3 1 

15 Nisan 1915 günü Van'da başlayan Ermeni isyanını , 3 2 o günlerin 
tanıklarından (E) Tümgeneral Ahmet Hulki Saral, şöyle anlatmıştır: 

"Van, Ermenilerin ilk önce ele geçirmek istedikleri bir şehir idi. Bir 
noktada şansları da kendilerine yardımcı idi. Piyade Tümeni Erzurum'a savaş 
dolayısıyla gönderilmişti. Van şehrinde bu surette jandarma kuvveti hariç başka 
askerî kuvvet kalmamıştı . Böylece Ermenilerin şehri işgalleri nispeten daha 
kolay bir hale gelmişti. Fakat her ihtimale karşı Rus ordularının Türk 

2 9 Akçora, Ermeni İsyanları.., s. 169. 
3 ( 1 Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, Sa: 81, Belge: 1824. 
3 1 ATAŞE Arşivi, No: 1/1 KIs. 44, Dos.155. F-22. Aktaran: Akçora, Ermeni İsyanları.... s. 170. 
3 2 Rus General Maslofski, isyanın 14 Nisan'da çıktığını yazmıştır (General Maslofski, Umumî Harpte Kafkas 

Cephesinin Tenkidi, (Çev: Kaymakam Nazmi), (Ankara, 1935), s. 194 - 195). 
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topraklarına girmeleri ve baharın gelmesini beklemişlerdi. Bu suretle Ruslar ile 
müşterek hareket edilerek daha başarılı olacaklarına inanmışlardı ." 

"Uzun senelerden beri silahlanan, tüfek, tabanca ve el bombaları gibi 
türlü silahlarla donanmış olan Ermeni çeteleri, Van'da toplanmışlardı. Köyler de 
aynı şekilde silahlandırılmış, harekete hazır hale getirilmişlerdi. Ermenileri, 
Aram isminde biri idare ediyordu. Türklerin savunmasını ise Vali Cevdet Bey 
idare ediyordu. . ." 3 3 

İsyanı, Rus General Maslofski şu şekilde kaydetmiştir: 

"Van mıntıkasında vaziyet karışık bir hal almıştı. 14 Ni san 'da Ermeniler 
Van'da kıyama başlamışlardı, önce küçük jandarma kıtasını kati ve tard 
etmişlerdi. Bunun üzerine Türkler, Kazım Bey'in 5. Müret tep Fırkasını 
göndermişler, İçkale ve şehirdeki Ermenileri muhasara eylemişlerdi. Aynı 
şekilde Van'daki Ermenilere yardım için, General Truhin kumandasında bir 
birliğin Van'a sevk edilmesi Kolorduya bildirilmişti. " 3 4 

Erzurum'dan Van'a doğru yola çıkan Rafael de Nogales , genel durumu ve 
Van isyanını hatıratında şöyle anlatmıştır: 

"Harp ilanı başladıktan hemen sonra Erzurum Mebusu Pastırmacıyan 3. 
Ordudaki bütün Ermeni zabıtan ve neferleriyle Rus tarafına geçmiş ve 
Müslüman köyler ahalisini bilârahmü şefkat (merhametsizce) yakmak, 
katletmek için Ruslarla birlikte Türk arazisine girmişti. Bu vaziyet üzerine Türk 
Hükümeti , henüz ordudan kaçmağa muvaffak olamayan Ermeni neferlerini 
toplayarak yol inşasında yahut dağlık yerlerde erzak naklinde kullanmağa 
mecbur oldu. Bundan başka Ermeni ahalisinin düşman hesabına 
çalışacaklarından korkuluyordu.. . Van Vilâyetindeki Ermenilerin, İran'a doğru 
yürüyen kuvve-i seferiyelerimizin gerisinde isyan çıkarmaları bunun delil idir . '" 5 

14 Nisan 1915 günü öğleden sonra yola çıkan Nogales , gün boyunca 
yaptığı yolculuktan sonra dinlenmek için geceyi bir Müslüman din adamının 
evinde kalarak geçirir ve ertesi sabah yoluna devam eder, o günün gecesini ise 
fakir bir köy olan Zarkat'ta bir j andarma deposunda geçirir: 

"Sabahleyin saat bire doğru başlayan ve bunu bir yaylım ateş gibi takip 
eden müteaddit mermiler beni uyandırdı. Birkaç mermi, yatağımın karşısındaki 
duvara isabet etmişti. Karakol kumandanını çağırıp dışarıda ne olduğunu 
sorduğum zaman bana dedi ki: Ermeniler, uzun zamandan beri her gece bu 

3 3 Ahmet Hulki Saral, Ermeni Meselesi, (Ankara, 1970), s. 135-136. 
: ' 4 General Maslofski, Umumi Harpte Kafkas..., s. 194-195. 
3 5 Nogales, Hilâl Altında s. 4. 
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tarzda bize ateş ederler. Jandarma kumandanının bu cevabı, bizim mühim bir 
vakayı arifesinde bulunduğumuz kanaatini tamamıyla takviye eylemişti . " 3 6 

"Van Valisinin yanına gidinceye kadar birçok dolaşık yollardan yürüdüm; 
çünkü Ermeniler iyi nişan alarak şiddetli ateş ediyorlardı; birkaç mermi yüzüme 
yakın vızlayarak geçti ." 

"Ermeniler tabancalarıyla iyi silahlandırılmışlardı; bu tabancalarla kısa 
mesafelerde iyi netice istihsal ediyorlardı, adeta makineli tüfek gibi ." 3 7 

"Buraya geldiğim gün Van muhasarası başlamıştı. Aram Paşa, 
maiyetindeki Ermenilerin miktarı, Mis Knapp ve Mösyö Ruşduni (Y. A. 
Rushdouni) neşriyata göre 30.000 ve daha fazla tahmin edilmektedir. Şehri 
ihata eden surlar ve Aykestan (Aikesdan) yani Bağlar mahallesi, Ermenilerin 
elinde idi. Biz de kaleye ve şehir civarına hâkim idik, buralarda demir bir 
çember vücuda getirmiştik; bu çember her gün yaptığımız ilerleme nispetinde 
darlaşıyordu. Van'ın muhasarası esnasında yapılan muharebeler gibi şiddetli 
muharebeleri nadiren görmüştüm. Dar bir saha dâhilinde bilâ fasıla 
çarpışılıyordu. Ekseriya bir tuğla duvar bizi düşmandan ayırıyordu. Hiçbir taraf; 
Hıristiyan, İslâm, birbirinden af talebinde bulunmuyordu.. . " 3 8 

"Modern topçu olarak emrimizde birkaç sahra topu bulunuyordu; 
bunlardan iki buçuk batarya mantelli , birkaç düzine, yuvarlak mermi atan, eski 
toplardan vardı. " 3 9 

"Van'daki mevcutları 30-40.000 civarında olan Ermenilerin elinde 
binlerce mavzer tabancasından başka çok miktarda filinta ve tüfek de vard ı , 4 0 

3 6 Nogales, Hilâl Altında s. 10. 
3 7 Nogales, Hilâl Altında.... s. 18. 
3 8 Nogales, Hilâl Altında.... s. 19. 
3 9 Nogales, Hilâl Altında .... s. 22. 
4 0 Van'da Ermenilerin sayıları ve silah donanımları hakkında bölgede misyoner olarak görev yapan 

Amerikalılar arasında birtakım ihtilaflar vardır. Amerikalı Misyoner Dr. Ussher, "Van'da 30.000 
mevcudunda olan Ermeniyi sadece 300 tüfekli adam, 1.000 kadar tabanca ve antika silahlara sahip Ermeni 
askeri koruyordu," demektedir (Ussher, An American Physican s. 248). Ancak, Dr. Ussher'in kitabına 
yazdığı bu sözler ile kitabına koyduğu Ermenilerin asker kıyafetinde siperlerden ateş ederken şeklindeki 
resimler ve yine Ermenilerin Van'da mermi imalatını görüntüleyen resimleri sözleriyle büyük çelişkiler 
ortaya koymaktadır. Bölgede görev yapan bir diğer Amerikalı Misyoner Bayan Knapp'da Ussher'e yakın 
veriler aktarmaktadır. Bayan Knapp Van'da 30.000 Ermeninin bulunduğunu 1.500 silah eğitimine sahip 
Ermeninin olduğunu ancak bunlardan yalnız 300'ünün silaha sahip olduğunu, cephane stokunun fazla 
olmadığını, tabancalarının olduğunu, ayrıca kurşun ve fişek yaptıklarını anlatır. Bayan Knapp'a göre 
Ermeniler, günde 2.000 mermi üretmektedir (Bryce and Toynbee, The Treatment of Armenians s 77). 
Rushdouni ise şehirde 30.000 Ermeni olduğu, yaklaşık 13.000'inin genç erkeklerden oluşarak bunların 
isyan sırasında Ermeni saflarında Türklere karşı askerî görev yaptıkları, gece-gündüz nöbet tuttukları, 
hcndekler-siperler kazdıkları, yeni duvarlar ve barikatlar yaptıklarını anlatmıştır. Rushdouni, Bayan 
Knapp'ın 2.000 olarak verdiği rakamın aksine, Ermenilerin günde 4.000 mermi ürettiklerini, ayrıca bomba 
almak için üç tane havan toplarının olduğunu ilave etmiştir (Bryce and Toynbee, The Treatment of 
Armenians .... s. 77). 



104 V A N ' D A E R M E N İ İ D A R E S İ 

bunları seneler boyunca satın almışlar ve depolamışlardı. Hatta Ermenilerde, 
bize çok zayiat verdiren el bombası da mebzulen mevcuttu." 

"Biz filhakika kaleye sahip idik; fakat topçumuzun şehre karşı istimali 
hemen hemen mümkün değildi. Her taraftan vaziyet Ermeniler için daha 
müsaitti; hele sayı olarak üstünlük tamamıyla Ermeniler tarafında idi. Kendileri 
tarafından da açıklandığına göre Ermenilerin kuvveti yukarıda da zikredildiği 
gibi 30.000'den fazla idi, tabiî buna her gün çeşitli köy ve kasabalardan Van'a 
akın akın gelenlerin miktarı dâhil değildir ." 4 1 

"...Bu sırada Başkale'den birkaç atlı jandarma ve 300 kadar silahlı Kürt 
geldiler. Bunlar, Ermeni komitası rüesasından Kojuncan tarafından, birçok 
siperlerden ve Yedikilise manastırından edilen ateşe rağmen Erek Boğazından 
geçip gelmeğe muvaffak olmuşlardır. " 4 2 

"(25 Nisan 1915) Cevdet Bey ve ben, Kalenin burçlarından bu 
muharebeyi tarassut ederken Ermeniler de şehirde Peterpavles adını taşıyan 
başkilisenin kubbesinden mütearrızlar üzerine ateş etmeğe başladılar. Bu 
mukaddes yeri şimdiye kadar korumuştum; burasının ibadethane olmasından 
değil daha ziyade tarihî kıymeti haiz bir tarzı inşaya malik olmasından dolayı 
korumuştum." 

"Binanın harabisine mahsurinin akılsızca hareketi sebep olmuştur; zira 
Cevdet Bey, mermilerin geldiği tarafı tespit eder etmez buranın ateş altına 
alınmasını emretti. Fakat kilise çok kuvvetli bir tarzı mimarîde inşa edildiği için 
birkaç saat ateşimize mukavemet gösterdi; gece olduğu vakit bu kilise de bir 
harabeye çevrilmişti ." 

"Ermeniler başkiliseden de tard edildikten sonra, büyük caminin 
minaresinden bize ateş etmeğe başladılar. Bunun üzerine valinin protestosuna 
rağmen derhal burasını da ateş altına aldırdım; çünkü (bu muharebedir) bu 
suretle aynı gün içinde Van şehrinin iki muazzam mabedi ortadan 
kaybolmuşlardı; her iki mabette de kıymetli sütunlar ve abideler vardı, bunlar 
takriben 9. asırda inşa edi lmişlerdi ." 4 3 

"Bu günlerden birinde, tam olarak hatırlamıyorum (30 Nisan ile 4 Mayıs 
1915 arası), Vali, Doktor Ussher 'den bir mektup aldı; Doktor bu mektubunda, 
birkaç danenin (mermi) Van'daki misyonun oturduğu binalara doğru 
atıldığından protesto ediyordu; hâlbuki bu binalar Amerikan bayrağıyla belli 
edilmişti ." 

4 1 Nogales, Hilâl Altında .... s. 23. 
4 2 Nogales, Hilâl A l t ı n d a s . 24. 
4 3 Nogales, Hilâl Altında s. 26. 
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"Cevdet Bey'in, bana Fransızca olarak tercüme ettiği bu mektup, çok kaba 
bir tarzda yazılmıştı. Vali bundan dolayı çok hiddetlenmişti; benim teklifime 
muhalif olarak tehditkâr bir cevap verdi; Şimali Amerika misyonerleri, 
Ermenileri Hükümet aleyhine tahrike devam ettikçe ve ihtilalciler bu binalarda 
toplandıkça büsbütün sistematik bir şekilde bombardımana devam edeceğini 
bildirdi." 

"Bu arada Ermeniler kitle halinde Yedikilise manastırı etrafında 
toplanmışlardı; geri çekilmemiz halinde toplanan bu Ermeniler, bizim için 
hakiki tehlike teşkil ederdi. Bu sebeple Erzurum jandarma taburuna, Ermenileri 
bulundukları yerden dağıtmak vazifesi verildi. Ermeniler böyle bir taarruzu hiç 
beklemiyorlardı; bu tarihî binayı, binlerce senelik kütüphanesiyle birlikte 
Türklerin eline düşmemesi için derhal ateşlediler." 

20 Nisan 1915'te Van'daki Osmanlı Bankasını, Duyun-u Umumiye 
binasını ve Postaneyi yakan Ermeniler, bununla da yet inmemiş ve Müslüman 
mahallelerini ateşe vermişlerdir . 4 4 Gittikçe büyüyen isyan hakkında Cevdet Bey 
aynı gün (20 Nisan 1915) tarihli şifreli telgrafında, şehirde çarpışmaların bütün 
şiddetiyle sürdüğünü, çoğu asker olan isyancıların planlı ve organize şekilde 
hareket ettiklerini bildirmiştir . 4 5 

RUS İŞGALİ 

Van'da Müslümanlarla Ermeniler arasında cereyan eden şiddetli 
çarpışmalarda karşılıklı kayıplar verilmiştir. Bir gece yüz kişilik bir Ermeni 
çetesi kaleye tırmanarak Türk topçularını öldürmüş ve kaledeki topu tahrip 
etmişlerdir. Ermenilere karşı yapılan taarruzlarda binlerce Türk şehit olmuştur, 
öyle ki şehirde eli silah tutanların sayısı iki bine düşmüştür . 4 6 

Rusların Van'a 15 Mayıs' ta girecekleri hesaplanmıştı . Bu yüzden 
Van'daki Hükümet, göçme imkânı olmayanların emniyetini sağlamak ve Ermeni 
saldırılarından korumak için ilk etapta Ruslarla görüşmeler yapmış ise de 
bundan bir sonuç alınamamıştır. Rus ordusu, Muradiye üzerinden Van'a doğru 
ilerlerken Müslümanları kılıçtan geçirmeye, Ermenilerden daha zalim ve 
insafsız katliamlara başlamışlardı. Bu katliamlardan kaçıp kurtulanlar da Van'a 
s ığınmışlardı . 4 7 Bu durum karşısında Vali Cevdet Bey artık yapılacak bir şeyin 

Kara Schemsi, Turcs et Arméniens devant l'historié. Nouveau* témoignages russes sur les atrocities 
Arméniennes de 1914 -1918, (Geneve, 1918), s. 38-43, 58 ve 65. 
Akçora, Ermeni İsyanları s. 175. 
Mehmet Hocaoğlu, Arşiv Vesikalarıyla Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, (İstanbul, 1976), s. 632. 
Hocaoğlu, Tarihte Ermeni Mezalimi..., s. 632. 
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olmadığı kararına varmış ve 14 Mayıs 1915'te şehirden Türklerin boşaltılması 
işlemlerine başlanması emrini vermiş t i . 4 8 

14 Mayıs' ta Van'da göç başlamıştır. Göç, kara ve göl yoluyla yapılmıştır. 
Kara yolu hem zahmetli hem de Ermeni çetecilerin her an baskın yapmaları 
ihtimali bakımından tehlikeliydi. Bu yoldan ancak kendini savunabilecek 
kuvvete sahip olanlar gidebilirdi. Göl yoluyla ise Tatvan'a gidilebilirdi. Bunun 
için gölde bulunan büyük-küçük elli kadar tekneden faydalanılmıştır. Ancak 
görevlilerin Ermeni olması vilayet yetkililerini tedirgin etmiş bu yüzden her 
tekneye silahlı muhafızlar yerleştirilmiştir. Bu teknelerden bazısı, Ermeni 
çeteler tarafından Tatvan yerine Rus işgali altında bulunan Adilcevaz'a doğru 
yönlendirilmiş ve burada Rusların himayesinde bulunan silahlı Ermeniler 
tarafından içindekiler katledilmişlerdir . 4 9 

Türklerin Van'dan ayrılışından sonraki olayları "Nogales, şöyle 
anlatmıştır: 

"Kendisi (Cevdet Bey) Van'dan çekildikten sonra Ermenilerin ovaya 
hâkim olduklarını ve bütün Müslüman ihtiyar, kadın ve çocukları servetlerine 
tamah ederek kestiklerini Vali Bey'den haber almıştık." 5 0 

ERMENİ İDARESİ 

Ermeniler, Van'ın Rus ordusu tarafından işgal edilmesini kendileri için 
zafer saymışlardır. Dr. Ussher, Rusların gelişiyle birlikte Bitlis istikametine 
doğru Türk ordusunun çekilişini kaydettikten sonra Van şehrinde Ermenilerin 
yönetimi tamamen ele geçirdiklerini, Ermenilerin bunu yüzyıllardır 
beklediklerini ve o bekledikleri günün nihayet geldiğini büyük bir şevkle 
anlatmıştır . 5 1 

Bundan sonra yönetim Van'da Ermenilerin elindedir. Sever Yânin imzalı, 
Roskof ta çıkan Otro - Yoga adlı Rus gazetesinde şunlar yer almıştır: 

"...Çanlar daima çalıyordu. Türkler de bu seslerin galibiyet sesleri 
olduğunu anlayarak, fatihlerin dikkatini çekmemek için çabucak, sessizce 
kaçtılar. Hatta o kadar çabuk gittiler ki, Ermeniler Türklerin bu rezilce 
kaçışlarını, kayıp olmalarının ertesi günü öğrendiler, Ermeniler artık İkistan'dan 
çıkarak kaleyi zapt ile sancaklarını diktiler. Sevinç ve neşe içinde iki gün geçti ." 

4 8 Hocaoğlu, Tarihte Ermeni Mezalimi..., s. 632. Ermeni Araştırmaları, Sayı: 5 (Bahar 2002). 
4 9 Hocaoğlu, Tarihte Ermeni Mezalimi.... s. 632. 
5 0 Nogales, Hilâl Altında Dört Sene s. 39. 

1 Ussher, An American Physican s. 288. 
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"Van, Müslüman Türk'ün vahşi idare ve boyunduruğundan kurtarılmıştır. 
Bölge bundan böyle Rus umumî valisi tarafından idare olunacaktır. Van 
kahramanı Aram bu makama getirildi. Daha şimdiden birçok Ermeni 
delikanlılarını toplayarak bir gönüllü birliği teşkil etti. Evlatlarının en iyileri, 
şimdiden silah altındadır. Bu yeni ordu, savaş meydanlarında Ermeni bayrağını 
ebedi müttefiki olan Rus bayrağının yanında taşıyacaktır . . ." 5 2 

Ermeniler Van'da, sadece Aram'ın yönetiminde 10.000'in üzerinde 
Müslüman kadın, çocuk ve ihtiyarı katletmiştir. Van'da toplam olarak 23.000'in 
üzerinde Türk erkek, kadın, çocuk katledilmiş ve geride sadece 1.500 Türk 
hayatta kalmıştır. Bunların da namuslarıyla, şerefleriyle oynanmış, en iğrenç 
işkencelerle ö ldürü lmüş 5 3 bir kısmı da hasta oldukları halde, Van'da görev 
yapan Amerikalı misyoner Clarence D. Ussher'in de onayladığı üzere 
bakımsızlıktan ölüme terkedilmiştir . 5 4 Burada ilginç olabilecek noktalardan 
birisi de Dr. Ussher'in, Müslüman kayıplarına ait Cevdet Bey'in bir rapor 
tuttuğunu söylemesidir . 5 5 Dr. Ussher, Cevdet Bey'in tuttuğu bu rapora göre 
Van'da Ermeniler tarafından 55.000 Türk'ün katledildiğini aktarmıştır. Ancak, 
Ussher bunu yazarken, aslında 55.000 Türk değil 55.000 Ermeni katledilmiştir 
değerlendirmesini yapmışt ı r . 5 6 Bu durum da ortaya, çok doğal olarak, şu sonucu 
çıkartır: Bu makale yazılırken, Dr. Ussher'in hatıratında belirttiği Cevdet Bey 
tarafından hazırlanan rapora rastlanamamıştır. Eldeki belgelere göre yaklaşık 
23.000 Türk, Ermeniler tarafından katledilmiştir. Sadece Amerikan misyoner 
merkezinde 8.000 Türk katledilmiştir . 3 7 Dr. Ussher'in, "55.000 Ermeni 
katledildi" sözü, yine kendisi tarafından hatıratında açık bir şekilde 
çürütülmüştür. Zira Ussher, Van'da 30.000 civarında Ermeni olduğunu, 
hatıratının birçok yerinde yazmışt ı r . 5 8 Bu rakamı, Bayan Knapp gibi diğer 
misyonerler de teyit etmişlerdir. Hatta 1914 tarihli, Dahiliye Nezaretinin 
yaptırdığı, Memâlik-i Osmaniyye'nin 1330 Senesi İstatistiği (Statistique Office 1 
de 1914) 'de Ermeni nüfusunu 33.789 olarak vermiştir. Yine Nogales , Ermeni 
mevcudunu 35.000, sonradan gelen silahlı Ermenilerle yaklaşık 40.000 
civarında olduğunu yazmıştır. Yani Ussher'in, Van'da önce 30.000 Ermeni vardı 
deyip, 55.000 Ermeni öldürüldü demesi; kendisiyle çelişen ve olmayan 25.000 
Ermeni nereden çıktı sorusunu karşımıza çıkartmaktadır. 

Van'da Ermenilerin tahriBatı ve katliamları, yabancı misyonlara 16 Eylül 
1916 tarihli Osmanlı Hariciye Nezareti genelgesiyle şöyle açıklamıştır: 

Hocaoğlu, Tarihte Ermeni Mezalimi..., s. 636. 
Akçora, Ermeni İsyanları..., s. 196. 
Ussher, An American Physican s.295-298. 
Ussher, An American Physican .... s. 329. 
Ussher, An American Physican s. 329. 
BOA Hâriciye Siyasî Harb-i Umûmî (HR. SYS. HU), kr.l 10, dos. 12-2, nr. 56-62. 
Ussher, An American Physican..., s. 248. 
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"Şamaram mahallesinde 200 kadın ve çocuk, sığındıkları evde 
yakılmışlardır. Mirkos köyü beyaz bayrak çektiği halde tecavüze uğramış, 
köyün kadınları ve kızları bilinmeyen bir yöne götürülmüşler. Bazı köylerde ise 
öldürülen çocukların etleri annelerine yedirilmek istenmiştir." 

"Aksani ve Hınıs köylerinde 500 kişiye yakın insan, Şeyhane köyünde ise 
200'e yakın çocuk ve kadın, camiye doldurulup diri diri yakılmışlardır." 

"Saray civarındaki halk kılıçtan geçirilmiş, sulara atılarak boğulmuş, Van 
Gölü üzerinde 10.000'in üstünde ceset sayılmıştır." 

"Yine Gevaş, Vas tanso 5 9 ve Mukas' ta 5.000 kişi katledilmiştir..." 

"Van'ın içinde camiler, evler, kışlalar, hatta içindeki yaralı ve hastaları ile 
birlikte hastaneler yakılmıştır. Yakalanan subaylar işkence çektirilerek 
öldürülmüştür. Bu arada şehirdeki durumu bilmeyen çevre köylerden Van'a 
gelmek isteyen göçmenlerden 1.200 kişi, Vastan ve Etkil yolu üzerinde 
acımadan vahşiyane bir şekilde öldürülmüşlerdir. " 6 0 

İsyanın başı Aram' ın yönetiminde (muhtemelen Saray civarındaki ahali) 
10.000 kişi; Vastan ve Etkil yolu üzerinde 1.200; Gevaş, Vastan ve Mukas'ta 
3.000; Van Şamaram mahallesinde 200 kadın ve çocuk; Aksanı ve Hınıs 
köylerinde 500 ve Amerikan misyoner merkezinde 8.000 Müslüman (yaklaşık 
22.900 kişi) yakılarak; tecavüz, işkence ve kılıçtan geçirilme gibi şekillerde 
(sadece 1915 yılı Nisan ve Mayıs aylarında) Ermeniler tarafından katledilmiştir . 6 1 

Van'da, Ermenilerin Türklere uyguladığı katliamı, o günlerin 
mağdurlarından ve yaşadıklarını 4 Haziran 1916 yılında Van'lı yetkililere 
anlatan Zeliha Hanım'dan öğrenmek mümkündür: 

"Şamram mahallesinde bir hanede muhtefî bulunduğumuz gece 
Ermeniler 'korkmayın ' diye dellâl çağırdılar. 'Yalandır, inanmayalım' diye 
zevcim Hüseyin Efendiye ve komşularıma söyledimse de ısga 6 2 etmediler. 
Sabahleyin, yirmi yaşında Agâh ve onbeş yaşlarında Ahmet ile onsekiz 
yaşlarında Veysi isminde damadımla zevcim kendilerini kurtarmak için dışarıya 
atıldılar. Nerede itlaf olunduklarını göremedim. Onu müte'âkib 'Tesl im olunuz! ' 
dediler. Otuz kadar saklanan zükûr ve inâsı dışarı bahçeye çıkardılar. Bunların 

9 Vastan'da yapılan katliamın haricinde bir de Vastan ve Etkil yolu üzerinde yapılmıştır. 
6 0 Hazine-i Evrak Müdürlüğü K. 110, Dos. 12, No. 8702962, Aktaran: Akçora, Ermeni İsyanları s. 196 

(Ermenilerin Türklere yönelik Van ve çevresinde yapmış oldukları katliamlarla ilgili bkz. Akçora, Ermeni 
isyanları... ve Süslü - Öğün - Serdar, Van, Bitlis, Muş ve Kars'taki Ermeni Katliamları...). 

6 1 BOA HR. SYS. HU, kr.l 10, dos. 12-2, nr. 56-62. 
6 2 Isga ("ga" uzun okunur) 1. Kulak verip söz dinleme. 2. Söylenilen sözü dinleyip kabul etme ve yerine 

getirme. 
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içinden ebeveynini gâ'ib eden on yaşlarında Bilâl isminde bir çocukla, isimlerini 
bilmediğim aynı esnada diğer üç çocuğu muvacehemizde revolverle öldürdüler. 
Maksâd-ı asılları erkekleri öldürmek, kadınların gençlerini götürmek olduğu, ilk 
hatvede anlaşılıyordu. Bizi oradan Amerika müessesesine götürdüler. Erkek 
çocukları seçmek ve gizlenenleri bulmak için de hizmet nâmıyla istenildiler. 
Ebeveyni öldürülen bir çocuğun te'mîn-i hayatı zımnında dışarı verildi. Çocuk, 
müessesenin bir tarafına götürüldü. Berây-ı ta'zib arkadan kesilirken bağırtısını 
işiten Rus zabitleri nasılsa çocuğu kurtardılar. Müessesedeki hastaneye 
götürdüler, ne olduğu anlaşılmadı. Bizi oraya götürürken soydular, nemiz varsa 
aldılar; hemen üryan denecek bir hâle getirdiler. Müessesede tahminen sekizbin 
nüfus Müslim ahali göründü. Bir aralık birer somun ve bir aralık da yahni 
verdiler. Fakat bunları yiyenlerden kanlı sular akarak, iki ay zarfında telef 
oldular. Yüzelli kadar kalanları mu'ahharan Hacı Ziya Bey'in hanesine 
götürdüler. Bizim asker geldi, bizi kurtardılar."63 

Vanlı Zeliha Hanım'ın tanıklığı; Amerikan misyonunun nasıl kullanıldığı 
açısından önemlidir. Zaten Ermeniler Van'dan çekilirken, Dr. Ussher ve diğer 
Amerikalı misyonerlerin şehri terk etmeleri; başka şekilde açıklanamaz. 

Van'da gerçekleştirilen katliamlara Ermenilerle birlikte Ruslar da 
karışmışlardır.64 Van'a bağlı Zeve, Mollakâsım, Şeyhkara, Şeyhayne, Ayans, 
Paksi, Zorâbâd ve daha birçok köyün Müslüman ahalisi, göç edemediklerinden, 
hiçbir fert sağ bırakılmaksızın Ermeniler ve Ruslar tarafından 
katledilmişlerdir.65 Ermeniler ve Ruslar girdikleri köylerde vahşiyane zulümler 
yapmışlardır. Kadınları ve çocukları diri diri yakmışlar, ihtiyar ve genç 
erkeklerin gözlerini oyarak genç kızlara tecavüz etmişlerdir. Örneğin Aşnak 
nahiyesinde kadın ve kızlardan onbeş tanesini ayırarak bir odaya hapsetmişler 
ve akşamları eğlenirken bu kadınları çırılçıplak soyarak "Haydi namaz kılınız 
bakalım, nasıl kılıyorsunuz" diyerek alay etmişler ve nihayet tecavüz ederek 
çeşitli işkencelerle öldürmüşlerdir.66 

Yine Van'ın Abbasağa mahallesinden Firdevs isimli bir kadının ifadesine 
göre; çeşitli işkencelerle Müslüman halkın öldürüldüğü, hamile bir kadının 
karnını yararak çocuğunu çıkarıp kafasını kestikleri, girdikleri evlerdeki 
insanlara saatlerce işkence yaptıktan sonra öldürdükleri, onbeş-onaltı yaşlarında 
erkek bir çocuğu çırılçıplak soyarak cinsel organını kestikleri ve daha sonra 
doğradıkları, Amerikan misyonuna götürülen kadın ve kızların ırzına geçildiği, 

6 3 BOA HR. SYS. HU, kr.l 10, dos. 12-2, nr. 56-62. 
6 4 BOA HR. SYS. HU, kr.l 10, dos. 12-3, nr. 12-14, 16, 18-26, 28-39, 41-44. 
6 5 BOA HR. SYS. HU, kr. 110, dos. 12-2, nr. 92-98. 
6 6 BOA HR. SYS. HU, kr. 110, dos. 12-2, nr. 101-102. 
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belgelerdeki ifadelerden anlaşılmaktadır. Teslim olmak isteyen ahali, 
Ermeniler ve Ruslar tarafından 6 8 çeşitli işkencelerle katledilmişlerdir. 6 9 

Anlatılan şu olay, vahşetin boyutunun ne kadar tiksindirici olduğunu 
göstermesi bakımından oldukça önemlidir. 

"...İki İslâm kadınını Ermeniler beraber getirmişlerdi. Bu kadınları ortaya 
getirdiler. Her ikisi de hamileydi. İki Rus askeriyle iki Ermeni geldi. Kadınların 
karınlarındaki çocukların oğlan veya kız olduğuna dair, iki mecidiye değeri 
üzerine bahse girdiler. Kadınların karınlarını fecî bir surette kama ile yardılar, 
birisinin karnından bir oğlan çocuğu çıktı. Diğerinin karnındaki henüz 
küçük olduğu için anlaşılmadı ve bunun üzerine uzunca bir süre de münakaşa 
ettiler... " 7 0 

Van'da, 1857'de Varrak Manastırında kurulan bir matbaa ile örgütlenmeye 
başlayan Ermeni hareketi, "Vaspurgan" ve "Van Kartalı" türü gazetelerin 
yayınıyla da bölgede etkili olmaya başlamıştır. 1870 ve 1880'lerde, "İttihat ve 
Halas", "Araratlı" ve "Karahaç" gibi örgütler ise, Ermeni hareketinin artık 
olgunlaştığının göstergesidir. 

Örgütler ve dış yardımların desteğiyle, 1896'da, Van'da ilk büyük Ermeni 
isyanı çıkmıştır. Bu isyanın bastırılmasından sonra bölgede Ermeni örgütleri 
çalışmalarına devam etmişler ve Osmanlı Devleti Dünya Savaşı 'na girdiği 
sırada ikinci Van isyanını çıkartarak, dışarıdan Rus saldırılarıyla karşı karşıya 
ve hatta sıcak temasta olan Osmanlı Devlet i 'ni , Ermeniler de içeriden vurmaya 
ça l ı şmış l a rd ı r . 

Ermeniler Van 'da resmen, düzenli bir ordu şeklinde silahlarıyla, 
toplarıyla ve bombalarıyla Türklere meydan okumuşlar ve Rus ordusunun Van'a 
yaklaşması yüzünden Van'dan Türklerin ayrılmasıyla da bunda başarılı 
olmuşlardır. 

f > 7 BOA HR. SYS. HU, kr. 110, dos. 12-2, nr. 114-116. 
6 X BOA HR. SYS. HU, kr. 110, dos. 12-2, nr. 117-123. 
(,<> Bu katliamlarla ilgili, 1915 yılında Van'da olayları yaşayan ve bu vahşetten kurtulanların 1916 tarihli 

ifadeleri için bkz: BOA HR. SYS. HU, kr. 110, dos. 12-4, nr. 110-123; BOA HR. SYS. HU, kr. 110, dos, 
12-2, nr. 19-33; BOA HR. SYS. HU, kr. 110, dos. 12-2, nr. 125-134; BOA HR. SYS. HU, kr. 110, dos. 
12-2, nr. 66-74, 99-100, 124; BOA HR. SYS. HU, kr. 110, dos. 12-2, nr. 135-143. 

7 0 BOA HR, SYS. HU, kr. 110, dos. 12-2, nr. 75-91 , 103-106, 111-113, 163-166. 



Şenol K A N T A R C I 111 

E K L E R : 

V A N ' D A E R M E N İ M İ L L Î M Ü D A F A A K O M İ T E S İ N İ N 
Y A Y I N L A D I Ğ I B İ L D İ R İ V E H A R P T E B L İ Ğ L E R İ 

23 NİSAN 1915 TARİHLİ BİLDİRİ: 

Ermeni Milletine 

Vatandaşlar, 

Düşmanın vahşi ve kederli çığlıkları arasında, yüzlerce, binlerce 
toplarına, tüfeklerine karşı dört günden beri devam eden kahramanca 
mücadelemizi her zamankinden daha metin ve cesur olarak galip gelmek 
ümidiyle sürdürmekteyiz. İç Oğlundan Ararka'ya, Ararka'dan Haç sokağına ve 
Hamut Ağanın karşı başına kadar askerlerimiz galip ve cesur kalmışlar ve 
başlarımızın üstünde kanatlarını açan ölümün korkmadan ta gözlerinin içine 
bakmışlardır... 

Bu sıralarda zaferden zafere yürüyoruz. Bütün ruhlar vatan müdafaasının 
ateşiyle dolu, bütün bizler ölmeye hazırız. 

Ey Ermeni milleti, senin için ölmek, senin yaşaman için ölmek, senin 
saadetin, senin bağımsızlığın için ölmek! 

Ne düşmanın çokluğu, ne bugün yahut yarın mutlaka öleceğimizi bilmek, 
bizi korkutamaz. 

Hayır! Biz ölümü görmek, seyretmek isteriz. İsteriz ki milletlerin bu 
mücadelelerinde ta Doğunun derinliklerinde yüzlerce asırlık bir ağacı olan 
Ermeni milletinin dahi elinde silah, kışlaların dumanlı harabeleri, düşmanların 
sayısız cesetleri üstünde olmasını nasıl bildiğini gösterelim! 

Ermeni milleti! 

Şu başladığımız mücadeleyi ta kanımızın son damlasını harcayıncaya 
kadar götürmeye mecburuz. Cesaretli olunuz! N e olursa olsun galip geleceğiz! 
Kalplerimiz, askerimizin kalbindeki cesaret duygularıyla dolsun. Onlar gibi 
metin olunuz. Onlar gibi her şeye, her engele karşı gelmesini biliniz. 

Bu büyük mücadeleyi bütün ağırlığıyla bu kahramanların üzerine 
bırakmayınız. Herkes kendine düşen vazifeyi yapmalıdır. İhtiyarlar, çocuklar, 
kızlar, kadınlar da askerlerin yanına gelmeli, onlarla birlikte cesaretle 
katılmalıdır. 
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Bu boğuşma, yalnız hayat ve yaşamak için değil, bir adalet ve hak 
mücadelesidir. Cesaretli olunuz! Yeni yeni zaferler elde etmek için tek vücut 
olarak çalışmaya sarılalım! 

Düşmanın kan gölü olmuş kışlalarına, şu sayılamayacak zayiatına 
bakınız! Askerlerimizin kahramanca dayanmalarına bakınız! Cesaretle, ümitle 
kalbimiz dolu olarak milletin hayat bulması ve bayramını kutlamak için 
hazırlanınız! 

Yaşasın Ermeni askeri, yaşasın Ermeni milleti! 

Van, 23 Nisan [1915] 

Millî Müdafaa Komitesi 

V A N ' D A E R M E N İ L E R İ N H A R P T E B L İ Ğ L E R İ 

26 NİSAN "SABAH": 

"1- Cumartesi günü, Hacı Bekir kışlasının önünde bir Türk askeri 
öldürdük. 

2- Dün Arrak önünde iki Türk askeri öldürdük. 

3- Vezvez mevziimizde bir Türk öldürdük. 

4- Dün bir Türk, Cumartesi günü de Şehbender nöbet yerimizde bir/ 
gönüllü Türk katırcısı öldürdük. 

5- İçoğlu mevkiinde Hacı Bekir kışlasının önünde bir Türk öldürdük. 

6- Kürtler Özgebağ'daki Almanların koyunlarını kaçırdılar, talan ettiler. 

7- Bu sabah, Kuruyaş tarafından şiddetli tüfek sesleri işitildi. Ermenilerle 
Türk çeteleri arasında ve Ova'da bir çarpışma olma ihtimali vardır. Düşmanın 
kaçtığını gördük. 

26 NİSAN "ÖĞLE": 

1- Şahbağı mevkiinin karşısındaki Hamza'nın evlerini yaktık, içerisinde 
Türk müfrezesi vardı. Düşmanlar bazı ölüler bırakarak kaçtılar. 

2- Dün, Tütüncüyan mevziimizde bir Türk öldürdük. 

3- Dün akşam Ararvetz'in merkezinde üç mevzi daha kazandık. Birçok 
Türk öldürdük. Geceleyin de ileri mevzilerini yaktık. 
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4- Atnakanz Köprüsü üzerinde, küçük bir çarpışmadan sonra, sekiz 
sandık cephane ele geçirdik. 

5- Bugün Şandağ'da bir Türk öldürdük. 

27 NİSAN: 

1- Dün Pasdağ mevziimizde ahaliden bir Türk öldürdük. 

2- Simav - Venyan mevziimizde ahaliden bir Türk öldürdük. 

3- Tarman köyünün Ermeni askerleri, Drovanz köyüne hücum ettilerse de 
Türk süvarisi müdafaa için çabucak yetiştiğinden askerimiz geri çekildi. 
Düşmanın kayıplarını bilmiyoruz. Ancak bir Ermeni öldü ki, zavallının kızı 
Duruvanzer Şeyhi tarafından tecavüze uğramıştı. Bir tüfek aldık. 

4- Dünkü Kurubaş muharebesinde, sekiz Türk askeri öldü, altısı da 
yaralandı. 

5- Hamitaga kışlasının harabeleri arasından, altı Türk çetecisinin beşi 
çıktı. 

6- Bu gece bombalar ve lağımlarla Tütüncüyan mevziimizin karşısındaki 
Topal Molla'nın evini havaya uçurmayı başardık. Burası Türklerin en kuvvetli 
mevzfsi idi. İçinde üç tüfek, iki kasatura ve bir takım eşya bulduk. 

7- Ortel mevziimizde Perşembe günü üç Türk, Cuma günü bir, 
Cumartesi günü bir ve Pazar günü bir Türk askeri öldürdük. Nabantyan 
mevziimizde Pazartesi bir, Perşembe günü bir başka Türk askeri öldürdük, 
bizim taraftan ise ancak 11 yaşında bir kız çocuğu öldü. 

8- Arrak'ta bir askeri kıta kalemi bize aşağıdaki tebliği yapmıştır: 

"Düşman, dünkü gün hiçbir faaliyet göstermemiştir. Düşman mevzilerini 
yıkmak için yapılan teşebbüsler başarı ile sonuçlanmıştır. Lağımı koyduktan 
sonra yakan kahramana şanlı haç nişanı verilmiştir. Yangın, Türkler tarafından 
bir menzil yeri olarak seçilen kahvehaneye kadar genişledi." 

Van 28 Nisan 

Askerî Komite 

28 NİSAN: 

1- Şiruyan mevziimizde dün ahaliden birini öldürdük. 
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2- Elinde beyaz bayrak olduğu halde İtalya konsolosunun muhaberesini 
Valiye götürmek üzere giden kadına, Ermeni siperinden çıktıktan sonra Türkler 
ateş etmişler ve öldürmüşlerdir. 

3- Bugün düşman Şahbey mevziimize en az 20 gülle attı ise de her zaman 
olduğu gibi hasar olmadı. Arkadaşlar Türklerin toplarıyla alay etmeye devam 
ediyorlar. Hatta aynı mevziden bir Türk öldürdük. 

4- Şitak hükümeti , haince arkadaşımız Oseb Çolyan'ı hem davet, hem de 
hapis etti. Komite bu delikanlının serbest bırakılmasını istedi. Hükümet bunun 
için üç gün mühlet istemiş iken daha üçüncü gün gelmeden Tağ Ermeni 
Çarşısını jandarmalar abluka ederek ateşe verdiler. Fakat Ermeniler müdafaa 
ettiler. Bu arada 15 Türk öldü. Ancak bir Ermeni kadınıyla bir çocuk bu savaşın 
kurbanı oldu. Sevakin köyünde çarpışma olmuş, 22 jandarma esir alınmıştır. 
Esir edilirken ikisi müdafaaya yeltendiklerinden öldürüldüler. 

Bu on beş günlük muharebelerde arkadaşlarımız daima muzaffer 
oldukları gibi, dört Müslüman köyünü zapt ve 70 adet tüfek ele geçirmişlerdir. 

Duruvatz - İki gün önce Duruvatz Türkleri Toprak Kale 'deki Türk ihtiyat 
askerleriyle birlikte Tarman köyünü sarmaya teşebbüs etmişlerse de 
askerlerimizin yetişmesiyle kaçmışlardır. İçlerinden altısı öldürülmüştür. Ertesi 
günü Alan köydeki Türkler kaçmışlardır. Elimize üç bin koyun geçtiği gibi köy 
de işgal edilmiştir. 

Önemli ihtar: 

Askerlikle ilgisi olmayan suçların incelenmesi için Millî Müdafaa 
Komitesinin nezareti altında bir adliye komitesinin kurulduğunu bildiririz. Bu 
komite her gün saat 4 ' ten 9 'a kadar Karabet Şirnanyem'in evinde 
toplanacağından şikâyet ve davaların aynı yerdeki Adliye komitesine 
yapılması. . . 

Askerî Komite 

19 N İ S A N - 2 9 NİSAN: 

On günden beri, alçak bir düşmana karşı milletin kurtuluşu için 
sürdürdüğümüz mücadele, gittikçe daha kahramanca, daha kutsal, daha çok 
genişlemiş ve sevilmiştir. Düşmanımız bu defa bizi hepten imha etmek ve 
Ermenistan adını milletler arasından silmek istiyor... 

Altı asırdan beri bu vahşi ve zalim hükümetle mücadele ediyoruz. Hak ve 
medeniyeti ayaklar altına alan, Ermeni gözyaşları ve kanlarıyla ateşlerini 
gideren katillerle daima mücadele edeceğiz. 



Şenol KANTARCI 115 

Vasporgan Ermenileri, işte on gün oluyor ki bütün metanetimizle, millî 
ve şahsî bütün varlığımız ve bütün gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu mücadele 
tarihimizde nasipsiz kalmayacak, bu umumî harp içinde de bütün medeniyetleri 
hayran bırakacaktır. Bütün cihan bir avuç kahramanın hak ve adalet için 
dövüştüğünü öğrenecektir. Kahramanlarımızın şan ve şerefleri de bize mükâfat 
olarak yetişecektir. 

Askerlerimiz, gece faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu gece Şen Dağ'daki 
Türk askerlerinin menzili olan Bökçe Ahmet'in evini yaktık. Arrak'taki haber 
alma kaleminin verdiği bilgiye göre askerlerimiz geçen gece düşmanın en 
önemli yerlerinden biri olan Ararvez'i yakmışlardır. Bunu yapan kahramanların 
yanlarında mükerrer ateşli bir kabinesi bulunan bir askerimiz olduğu halde 
rahatça mevzisine döndü. Cesaretli gece müfrezemiz, dün gece de Salip 
sokağındaki Havli'nin evini yaktı. Yangın ancak civardaki bir kahvehanede 
söndürülebildi. 

Aynı gece müfrezemiz, şimdiye kadar düşmanın elinde kalmış olan 
Saraçyan mevzisini de ele geçirmiştir. 

Bu sabah askerimiz, Şiroyan mevziinden bir Türk öldürmüştür. Şahdağ'da 
bu sabah saat üçte, şiddetli bir topçu ve tüfek ateşinden sonra Türkler, Şağbey 
sokağındaki mevziimize ateş açmışlarsa da direnmemiz karşısında çekilmek 
zorunda kalmışlardır. Topçu ateşi hâlâ devam etmektedir. Göl üzerinde, dün beş 
gemi görülmüştür. Bunların üçü Devan'a gidiyor, biri de Van'a geliyordu. 

[Bu belgeler, Mehmed Hocaoğlu, Arşiv Vesikalarıyla Tarihte Ermeni 
Mezalimi ve Ermeniler, İstanbul, 1987, s. 615-616 ve Ermeni Komitelerinin 
A'mâl ve Harekât-ı İhtilâliyyesi, (Haz. H. Erdoğan Cengiz), (Ankara, 1983), 
s. 263 - 270. sayfalarından alınmıştır] (ŞK). 





Hasan OKTAY* 

Birinci Van isyanından sonraki komite çalışmalarında Van'ın kaderinde 
birinci derecede rol oynayan Aram Manukyan 1 , Rusya topraklarından Van'a 
gidecek her türlü malzeme ve insan gücünü organize eden Poging's isminde bir 
örgüt kurmuştu. 2 Bu örgüt mensupları, Van'a silah ve cephane taşıyorlardı. Ekim 
1904'de Aram Manukyan tebdili kıyafetle Van'a geçerek, Ermeniler üzerinde 
büyük bir tesiri olan Akdamar adasındaki Katagikosluğun kontrolündeki Ruhban 
mektebinin klasik sistem ve öğretimine son vererek, burada yeni bir sistem 
oluşturdu. Tiflis'te tam bir eylemci militan olarak yetişmiş olan adamlarını daha 
önce Van'a geçirmiş olduğundan, onları güvenli birer eleman olmaları açısından 
Ermenilerin yoğun yaşadığı köylere hem birer temsilci hem de öğretmen olarak 
dağıttı. Akdamar adasının Ermeniler üzerindeki tesirini bilen Aram, Kilisenin 
başına din adamlığı ile alakası olmayan bir zatı Katogikos olarak tayin etti. 
Bununla da yetinmeyen Aram Manukyan, kısa zamanda kurduğu ihtilal 
örgütünün bütün organlarını hayata geçirerek bir heyet çatısı altında Van'ın etkili 
eşrafıyla bir birlik oluşturdu. Katogikos Vekili Yeznik, Danyel, Vartebet, yıllarca 
İran Ermeni okullarında Komitecilikle uğraşan Rafael, Sarkis, 3 Karçikanlı Vartan, 
Oseb, Van Milletvekili Viramyan ve Papazyan, bu komitenin yönetim kurulunu 
oluşturarak faaliyetlere başladılar. 4 

* Dr., (TEİGSAM) Türk-Ermeni İlişkileri Merkezi. 
Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri, Cilt Eden aktarılmıştır. 

' Aram Manukyan (Sergei Hovhanessian) 1879'da doğdu. 1919'da Ermenistan İçişleri Bakanı iken tifüsten 
öldü. 

2 Hratch Dasnabedian, History of the Armenian Revolutionary Federation Dashnaksutiun 1890/1924, s. 176. 
3 Bogos Odabaşyan, Sarkis Porseghian ve Sarkis Vana isimlerini kullanan Sarkis, 1906-1908 yılları arasında 

Van ve civarında komitecilik yaptıktan sonra dünyanın birçok şehrini Ermeni propagandası için gezdi, 
1915'te İstanbul'da öldü. Bkz: Hratch Dasnabedian, agy., s. 204. 

4 Christopher, J. Walker, Armenia, The Survival of a National, (London, 1980), s. 206. 
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Osmanlı Devletimin seferberlik ilan ettiği tarihe kadar cereyan eden 
olaylara bakıldığı zaman, Aram Manukyan liderliğindeki komiteciler bütün 
güçleriyle, Ermenilerin Osmanlı Hükümetine yanaşmasını şiddetle yasaklamış, 
yine komite Müslümanlar ile Ermenilerin arasında var olagelen iyi 
münasebetlerin bozularak önü alınamaz düşmanlıklara dönüşmesi için elinden 
gelen kışkırtmaları yapmaktan geri durmamıştır.5 Böylece asayişsizlik ortaya 
çıkacak ve meydana gelen kargaşalıkta kim olduğu önemli olmadan yüzlerce 
insan ölecek ve işin içine Avrupa devletleri karışarak Van ve civarında ıslahat 
yapılması sağlanacaktır. Aslında Aram Manukyan, ıslahat talebinin Ermeniler 
için yetersiz bir talep olduğunu düşünerek senelerdir kafasında yeşerttiği 
düşünceleri artık ortaya koymaya başladı. Ona göre bu çalışmalarının gayesi, 
önce Avrupa kontrolünde Ermeni muhtariyetini sağlamak ve peşinden de 
bağımsız bir Ermeni devleti kurmaktı.6 

Aram Manukyan, köy organizelerini bitirdikten sonra Van'daki Ermeni 
gençlerini örgütlemiş ve onları Rus konsolosluğunun yanındaki binada 
konsolosun da yardımıyla silahlı eğitime tâbi tutmuş ve direniş, sabotaj, suikast 
vb. eylemler için yetiştirmeye başlamıştı. Bu sıralarda komiteye mensup Davit 
ile Aram Manukyan'ın araları, Hanikoğlu mahallesinde ikamet eden Vatan 
isminde bir Ermeni kızına ikisi birden âşık olduğundan açıldı.7 Davit, Van 
Valisi Ali Rıza Paşa'ya8 sığınarak örgüt hakkında bütün bildiklerini anlattı. 
Davit böylece, Aram'dan intikam alırken büyük bir örgütlenmeyi de su yüzüne 
çıkarmıştı. Bir anda her şeyin biteceği endişesiyle Aram, bu olay karşısında 
çok hiddetlendi ve komiteyi olağanüstü toplantıya çağırarak Davit'in ismi 
üzerine Karahaç10 bastı ve Dacat isimli bir Ermeni komiteciyi, Davit'i öldürmek 
üzere gönderdi ve onu öldürttü." 

5 Doğu vilayetlerinden sık sık İstanbul Patriklik merkezine ve Ermeni gazetelerine, olmamış olayları gerçek 
gibi gösteren haberler gönderiliyor, böylece Doğu sorunu canlı tutuluyordu. 

ft Dönemin Van Valisi Bekir Sami Bey ile Şeyh Hamit Paşa arasında geçen bir konuşma, İstanbul'un Ermeni 
meselesine bakışıyla, bizzat Ermenilerle beraber yaşayan ve onların içine düştüğü hali iyi görebilen bölge 
insanının tutumunu göstermesi açısından önemlidir: "Ermeniler sizden arazi değil istiklal istiyorlar ve siz de 
onları bu sevdadan vazgeçiremezsiniz, yakın bir atide bunlara cephe tutmak zorunda kalacaksınız ve 
Müslüman halkı fazla darıltmayın çünkü ancak bu halk vasıtasıyla Ermenileri bertaraf edebilirsiniz." 
İbrahim Arvas, Tarihî Hakikatler, (Ankara, 1964), s. 6. 

7 Hüseyin Çelik, "Ali Paşayı Vurdular", İhlas Finans Van Turizm ve İş Rehberi, (İstanbul, 1998), s. 78. 
(Hamid Camuşçu'nun anlattıkları). 

s Hasan Oktay, "Ermeni Komitecilerinin Katlettiği Van Valisi Ali Rıza Paşa ve Türküsü", Yeni Türkiye, Yıl 
7, Sayı 38 (2001) s. 832-838; Hasan Oktay, "Valiler Eskiden de Hedefti", Tarih ve Medeniyet, Sayı 62, 
(1999), s. 60-63; www.ermenisorunu.gen.tr/makaleler. 

9 Faiz Demiroğlu, age, s. 55. 
1 0 İsmine Karahaç basmak, gizli komitelerde faaliyetlerin açığa çıkmasını önlemek için komite mensuplarını 

veya komite için tehlike arz eden şahısları susturmak için öldürmeye karar vermektir. 
" Ermeniler Anadolu'da faaliyetlerini sürdürürken bir taraftan da İstanbul'da kendilerine yüz vermeyen 

dindaşı Ermenileri katlediyorlardı. Avukat Haçik, Gedikpaşa Kilisesi Başpapazı Dacad Vartabet, tüccar 
Karagözyan, Kandilci Onnik, Apik Uncuyan, Polis Memuru Markar, Mec!is-i Ruhani Üyesi Mampre 

http://www.ermenisorunu.gen.tr/makaleler
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II. Meşrutiyetin ilanıyla görevden alınan Vali Ali Rıza Paşa ise, Ermeni 
komitecilerinden Alev Basyan 1 2 tarafından 1908'in son günlerinde Batum 
İskelesinde vapura binerken, Van'da Ermeni örgütlenmesinin önünde büyük bir 
engel olduğu için öldürüldü. 1 3 Kaptan, Sinop Limanına yanaştı ve cenaze Seyit 
Bilal Camii bahçesine dış kapıdan girip camiye doğru ilerlerken sol tarafta 
caminin giriş kapısının karşısında defnedildi. Camiye girip çıkanların ilk 
gözüne çarpan bu mezardır. Mezarın başucundaki taşta şu ibare vardır: "Van 
İlbayı (valisi) Ali Paşa 'yı , Batum'da Ermeni Komiteleri öldürdü." 1 

Aram Manukyan'ın başını çektiği ve Van'da faaliyet yapan komite, diğer 
ihtilâl cemiyetleri gibi ihtilâl ve harp teşebbüsünü lüzumlu addediyordu ve 
faaliyetlerini perdeleyebilmek için Taşnak Partisi Van Şubesi bünyesinde 
çalışıyorlardı. Komite, silahlanmak hususunu her şeyden önemli sayarak komite 
dışında bulunan Ermenilerin de silahlanmasına yardımcı oluyor; propaganda 
vasıtasıyla ahalinin kalbine savaş hissini yerleştirmek ve bu meselede öteki 
komitelerin ihtilâl nazariyelerine uygun olarak hareket ediyordu. Aram 
Manukyan' ın kurduğu ve Taşnak Partisi bünyesinde gizlilik içerisinde çalışan 
Van Merkez İhtilal Komitesine ait özel ta l imatın 1 5 tercümesinden anlaşıldığına 
göre, adı geçen grup tarafından, 14 Nisan-17 Nisan 1909 tarihleri arasında 
Van'da gizli bir mahalde toplantı yapılarak "İhtilal faaliyetinin lüzumu" 1 6 kabul 
edilmişti. Buna göre, bi lumum Hıristiyan ahalinin silahlandırılması, muharebe 
için cesaretlendirilmesi amacıyla propaganda yapılması, komitenin nezaretinde 

Vartabet, Hacı Dikran Mıgırdıc Tütüncüyan, Ermeni çeteciler tarafından katledilen yüzlerce Ermeniden 
sadece birkaçıdır. Altan Deliorman, Türklere Karşı Ermeni Komitecileri, (İstanbul, 1975), s. 31 ; 
Abdulkadir Yuvalı, "Ermeni Çetelerinin Katlettiği Ermeniler", İğdır, Tarihî Gerçekler ve Ermeniler 
Uluslararası Sempozyumu, (Ankara, 1997), s. 81-87. 

1 2 Aydın Talay, (Van, 1996), s. 120. 
1 3 Hüseyin Çelik "Ali Paşa'yı Vurdular", s, 59, (Ali Paşa'nın komiteciler tarafından öldürüleceğini bilerek 

Van'dan ayrılmasını, onun görevden alınmasına karşı gizli bir tepkisi olarak değerlendirebiliriz. Zira 
Ermeni komitecileri kendilerine karşı sert tedbirler alan eski Van Valisi Bahri Paşa'ya Trabzon'da suikast 
düzenleyerek öldürmeye çalışmışlardır. 2 Ekim 1893. BOA YEE; 36/131/152 lef 127; BOA YEE, 
36/131/152 lef. 231.) 

1 4 Abdulkerim Abdulkadiroğlu, "Ermeni Katliamını Sergileyen Bir Belge Daha", Türk Kültürü, (Ankara, 
1991), s. 329, s. 432; Van Kütüğü, (Ankara, 1992), s. 571. 

1 5 Akdamar Manastırında özel kâtip olarak çalışan, Van'ın Keşişoğlu köyünden Oseb'in üzerinde yakalanan 
birkısım Ermenice yazıların tercümesinden, Taşnak Partisi Van şubesi bünyesinde faaliyet gösteren böyle 
bir örgütün olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

1 6 Van'da Aram Manukyan'ın riyasetindeki Ermeniler sıkı bir şekilde örgütlenerek işi ihtilâl boyutuna kadar 
getirmişlerdir. Ermeni ihtilâl çalışmaları için bkz: Ali İhsan Gencer, "İhtilalci Ermenilerin Kaza ihtilâl 
Teşkilâtı Talimatnamesi", Tarih Enstitüsü Dergisi, İstanbul, 1987, XIII, 577-596. Bu talimatname 1909-
1910 yıllarında Van'da görev yapmış olan Miralay Mehmet Fuad Bey tarafından Bitlis'te ele geçirilmiştir. 
Bu belgelerde herhangi bir tarihî kayda rastlanılmamış olduğundan, Recep Karacakaya, Kaynakçalı Ermeni 
Meselesi Kronolojisi, (İstanbul, 2001), s. 1 l 'de belgeyi 1883 yılı olayları içerisinde değerlendirmiştir; 
Hayri Mutluçay, İzmir Ermeni İhtilâl Komitesi ve Terör, (İstanbul, 1986); Hasan Oktay, "Taşnak Partisi 
Van Şubesinin 5. Kongresi", Yeni Türkiye, Yıl 7, Sayı 38 (Mart-Nisan 2001), s. 822-831. Ayrıca 
Ermenilerin Osmanlı coğrafyasında çıkardığı isyanlar için bkz: Belgelerle Ermeni Sorunu, (Ankara, 1992). 
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yapılan silah talimlerine halkın katılımını sağlamak gibi konular müzakere 
edilmişt ir . 1 7 

Balkan Savaşı sonrası Rusların tekrar bölge ile ilgilenmeleri, Osmanlı 
Devlet imin Edirne'ye kadar Balkanları kaybetmesi, Van ihtilâl örgütünü iyice 
cesaretlendirmiş, dünyanın dikkatini Van'a çekebilmek için Patrikhane ile de 
irtibatlı bir şekilde Van'da bir dizi yangın, cinayet, baskın ve yağma tertip 
edilmiştir. Patrikhane bu durumu, daha tesirli olsun diye Van Belediye Reisi 
olan Bedros Kapamacıyan'a rapor edip İstanbul'a göndermesini istedi. Zira 
Kapamacıyan, Ermeni milletine mensup bir resmî yetkili olarak bu raporu yazar 
ise tesiri çok daha etkili olacaktı. Fakat Bedros Bey, bu olayların tamamen bir 
tezgâh olduğu yönünde fikir beyan edince, Aram Manukyan riyasetinde Van 
ihtilâl örgütü tarafından lOAralık 1912 'de öldürüldü. 1 8 

RUSYA'NIN İLGİSİ 

Rusların, Türkmençay Antlaşmasıyla ele geçirdikleri Revan ve civarına, 
İran ve Anadolu'dan göçürdüğü Ermenileri yerleştirerek oluşturdukları 
bö lgede 1 9 Ermeniler Osmanlı Devleti aleyhine ne gerekiyorsa onu 
gerçekleştirirken, bu sayede bağımsız bir Ermenistan kurabileceklerini hayal 
ediyorlardı . 2 0 Oysa Ruslar, Ermenileri , İran-Osmanlı sınırından gelebilecek 
tehlikeye karşı bir tampon ve bu iki ülkeye karşı ileri karakol vazifesi görecek 
topluluk olarak görüyordu. 2 1 Bu amaçla, Tifüs-Revan-Hoy bölgesi 
Ermenileriyle Van Ermenileri irtibatlı olup, Rusya ve İran bölgesinden silah, 
mühimmat ve yetişmiş komiteci, eylemci, rahat bir şekilde Van ve civarında 
Ermenilerin yardımına gönderilebiliyordu. Çarlık Rusyası, Ermeni nüfusu 
sayesinde bölgedeki tesirini her geçen gün artırıyordu ve Ermenilerden 
gelebilecek her türlü problemin önlemini alabilmek için, Ermenilerin dinî 
merkezi olan Ecmiyadzin/Üçkilise Katogikosluğunun seçimlerine müdahale 
ederek, kendi kontrollerinde bir dinî reis seçtir iyordu. 2 2 

Rusya, bölge ile ilgili planlarını böylece uygulama şansını yakalamış 
oldu. Zira daha 1912'de bölgenin işgalden önce bir reform sürecinden 

l 7 B O A D H M U İ , 55-1/54-5. 
1 8 Hasan Oktay, "Van Belediye Reisi Kapamacıyan Efendinin Ermeni Taşnak Komitesi Tarafından Katline 

Dair", Yeni Türkiye, Yıl 7, Sayı 38, (2001), s. 839-845; www.ermenisorunu.gen.tr/makaleler. 
| l J Kemal Beydilli, "1828-29 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu'dan Rusya'ya Göcürülen Ermeniler", 

Türk Tarihi Belgeleri Dergisi, (1987), X1U/17, s. 370-382. 
2 0 Salim Çöhçe, "Büyük Ermenistan Kurma Projesi", Ermeni Araştırmaları, Sayı 1, (2001), s. 92. 
2 1 Hasan Oktay, Revan Hanlığı, (Malatya, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1995). 
2 2 Ali Aslan, "Rusların Güney Kafkasya'da Yayılmasında Ermeni Ecmiyadzin Katogikosluğunun Rolü", 

Kafkas Araştırmaları, II, (1996), s. 19-38; Ali Aslan, "Ecmiyadzin Ermeni Katogikosluğunun Osmanlı ve 
Rus Kontrolündeki Statüsü", Kafkas Araştırmaları, İstanbul, 1996, II, 39-51; Davut Kılıç, "Rusya'nın Doğu 
Anadolu Siyasetinde Ecmiyadzin Kilisesinin Rolü, (1828-1915)", Ermeni Araştırmaları, II, (2001), 49-64. 

http://www.ermenisorunu.gen.tr/makaleler
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geçirilmesi, bu reformların bölgenin şartlarından dolayı, özellikle asayiş ve 
sükûn yönünden başarılı olma ihtimali az olduğundan, işgalin bu gelişmelerden 
sonra gerçekleştirilebileceğini düşünmekteydi ler . 2 3 Bu amaçla yapılan gizli 
haberleşme; olayların hangi boyutta seyrettiğini göstermesi açısından son 
derece önemlidir. 26 Ağustos 1914 tarihli, Rus Dışişleri Bakanlığının 
gönderdiği telgraf; "Kendi millettaşlarından oluşan çeteler teşkiline dair, 
muhtelif Kürt reisleri ile Ermeni reisleri tarafından, gerek Kürtler ile 
Süryanilerden oluşan çeteler icrasını üstlenen subaylarımız tarafından, şu son 
zamanlarda bazı teklifler yapıldı. Bütün bu teklifler, kendilerine bir miktar silah 
sağlanması ve verilmesi hususuna, tarafınızdan onay/muvakkat olunmasına 
bağlıdır. Adı geçen unsurların gayr-ı kabil-i itiraz olmakla beraber, dağıtılacak 
silahların bir kısmının, ...Aynı zamanda işbu tedbirlerin askerî harekata 
başlanacağı zaman faydalı olabileceğine inanıyorum Türklere hasım olan 
ve tarafımızdan haklarında iyi niyet ve meylimizi ortaya koymadan geri 
durulmaması gereken unsurların hırs ve isteklerini kışkırtmak gereği ve yararı 
hakkındaki fikir ve düşünceme iştirak edildiği takdirde 25.000 tüfek ve 
12.000.000 fişek emre hazır vaziyette bulundurulsun." 2 4 

Ermeniler gelişen bu olayları yakından takip ettiklerinden, artık Van 
merkezli bir eylemin zamanının geldiğine kanaat getirerek, bu yeni durum 
karşısında şimdiye kadar yaptıklarını gözden geçirerek bir dizi yeni tedbirler 
aldılar. 5 Ağustos 1914 tarihinde, Marsilya'da yaşayan Ermeniler büyük bir 
toplantı yaparak müzakerelerde bulunmuşlar ve bir beyanname yayınlayarak 
Rusya ve Fransa yanında hareket etmeye karar vermişlerdir . 2 5 

Bu kararı gerçekleştirebilmek için de Hınçak Komitesi Paris Reisi olan 
Istepan Kargıyan, Ermenileri Osmanlı Devletine karşı ayaklandırabilmek için 20 
Ağustos ' ta Kafkasya üzerinden Van'a geçmiştir . 2 6 İşin ilginci, bu istihbaratı 
bildiren telgrafta özellikle Van jandarması arasında Ermenilere gizlice yardım 
yapıldığı da söylenmektedir. Bunun yanında Petersburg'dan bazı Rus zabitleri 
Ermenilerden alaylar teşkil edebilmek için Tiflis'e gelmiş ve orada Osmanlı 

2 3 Halil Menteşe'nin Anıları, s. 169; Ali Karaca," Türkiye'de Ermeniler için Yapılan Reformlar (Örtülü Bir 
İşgale Doğru] ve Tehcir Gerçeği, (1878-1915)", Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, 
(İstanbul, 2001), s. 158. 

2 4 BOA HR SYS, 2284/1, lef. 87. 
2 5 Aram Turabyan, Les Volontaires Arméniens Sous Les Drapeaux Français, (Marseille, 1917), s. 6'dan: 

Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, (İstanbul, 1988), s. 257; Ermeniler Van olaylarında masum olduklarını 
ve Ruslarla kesinlikle işbirliği yapmadıklarını hiçbir zaman kabule yanaşmadıklarından bu konulan 
kendileri dile getirir ise pek inandırıcı olamayacaklarını da iyi bildiklerinden çeşitli milletlerden yazarlara 
bu konular hakkında kitaplar yazdırmaktadırlar. Bunlardan biri Fransız Yves Ternon'dur. Ternon, Ermeni 
Tabusu isimli kitabında "Rus ordusunda Ermeni gönüllülerinin varlığı iddiasıyla birlikte, sözde Van isyanı, 
Türklerin kendilerini aklamada öne sürdükleri en sarsıcı kanıtı oluşturmaktadır. Oysa bu kanı bütün 
yönleriyle uyduruktur." diye yazmıştır, (s. 267). 

2 6 BOA DH ŞFR, 44/68, Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umum Müdürlüğünden Van Vilayetine, 28 Ramazan 
1332 tarihli çekilen telgraf. 
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Devleti aleyhine Ermenileri galeyana getiren bir toplantı düzenlemişlerdir. Bu 
toplantıdan sonra bütün Kafkasya ve İran Ermenilerinden gönüllüler, askerlik için 
akın akın merkezlerde yazılmaya başlamışlardır. 7 Bu yazılanlardan üç alay asker, 
hemen silahlı talime başlamıştır. Ruslar Ermenilerden daha önceki dönemlerde de 
sık sık bu şekilde birlikler oluşturarak, Osmanlı ve İran devletlerine karşı 
kullanmışlardır. Güney Kafkaslarda Rus kaynaklı Ermeni çalışmaları o kadar ileri 
seviyeye gelmişti ki, Ermeniler bu durumdan cesaret alarak Van 'da bir "Bağımsız 
Ermenistan" kuracaklarına kendilerini inandırmışlardı. 

Taşnak Reislerinden Samson, 20 Eylül 1914 tarihinde 200 kişilik bir 
gönüllü birliğiyle Van'a 100 km. mesafedeki Salmas'a gelmiş ve burada 1.000 
kişilik bir gönüllü organizasyonu gerçekleştirmiştir. Bunun yanında Salmas; 
Ermenilerinin tamamını silahlandırarak, Van ve civarında meydana gelecek 
isyana yardım ve müdahale edecek şekilde örgütlenmiş; böylece Van'a karşı 
yeni bir cephe açmış o luyordu. 2 8 

ÖNLEMLER 

Osmanlı Hükümeti , sınırlarda bu hareketlilik olurken Rusların saldırı 
ihtimaline karşılık bir ihtiyat tedbiri olarak 28 Eylül'de Van sınır köylerindeki 
Müslüman ahalinin çocuk, kadın ve yaşlılarını daha güvenli bölgelere 
aktarmalarını, Van valiliğinden gizli bir emirle istemiştir . 2 9 Yine buna paralel 
olarak, Rusların Van üzerindeki emelleri için dikkatli olunması emredi lmiş , 3 0 

Van'da Rus konsolosluğunda görevli bir zatın, Ermenileri Hükümete karşı 
kışkırttığından dolayı tutuklanması konusunda da talimat verilmiştir . 3 1 

Hükümet, 1 Ekim tarihli bir yazısında da Van'da bulunan yabancı müessese 
memurlarının Ermenilerin hislerini karşı galeyana getirebileceği ihtimali 
gözönünde bulundurularak tedbirin ona göre alınmasını tembih ediyordu. 3 2 

Ermenilerin isyan edeceği, Hükümet tarafından açıkça bil inmesine rağmen 
alınan tedbirler yeterli değildi ve Van'ın tahkimatı için gerekirse 
mahpushanedeki Müslümanlar ile kanun kaçakları affedilerek kendilerinden 
istifade edilmesi yoluna gidi lecekti . 3 3 Bunun yanında Rus işgali veya Ermeni 
isyanı ihtimalinden korkarak herhangi bir emir gelmeden yerlerini terk eden 

2 7 BOA DH ŞFR, 45/166, 
2 S BOA DH ŞFR, 46/37; 29 şevval 1332 tarihinde Emniyet-i Umum Müdürlüğünden Van Valiliğine 

gönderilen şifre. 
2 9 BOA DH ŞFR, 46/107, 8 zilkade 1332 tarihli Emniyet-i Umum Müdürlüğünden Van Valiliğine gönderilen 

şifre. 
3 0 BOA DH ŞFR, 45/115. 
3 1 BOA DH ŞFR, 45/114. 
3 2 BOA DH ŞFR, 40/119, 11 zilkade 1332 tarihli Emniyet-i Umum Müdürlüğünden Van Valiliğine 

gönderilen şifre. 
3 3 BOA DH ŞFR, 46/20, 12 zilkade 1332 tarihli Emniyet-i Umum Müdürlüğünden Van Valiliğine gönderilen 

şifre. 
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memurların bir daha memuriyete kesinlikle döndürülmeyecekler! kararı, Van 
Valiliğine bildirilerek memurlar arasında bir panik havası oluşmasının önüne 
geçilmek istenilmişti . 3 4 

11 Kasım 1914 tarihinde Ruslar tarafından oluşturulan Ermeni gönüllü 
alayları, saldırılarını başlattıklarında Van ve civarında tertibat alan Ermenilerin 
de durumu değişmişti . Yakın nahiye ve köylerden getirtilen ve isyan konusunda 
talimli Ermeniler, şehrin çeşitli mıntıkalarına özellikle de Bağlar mevkiine 
yerleştirildiler. Bu arada İhtilal Komitesi , "Ruslar, Başkale ve Saray yönüne 
arkadaşlarımızla birlikte ilerleyecekler, bütün Ermeniler silahlarıyla onlara 
katılacaklardır. Ruslar iyice yaklaşınca istediğimizi (isyan) yapabiliriz. Van'da 
yeteri kadar kuvvetimiz var; fakat hemen harekete geçersek fazla kayıp veririz. 
Mevsim nedeniyle yollar da kapalı olduğundan çabuk yardım yapılamaz; bu 
bakımdan Rusların yaklaşmasını beklemek zorundayız" şeklinde, sürekli 
sabırsızca davranan Ermenilere talimat üstüne talimat v e r i y o r d u / 5 

17 Kasım'da Van'daki Ermeni mekteplerinde yapılan aramalarda telsiz 
telgraf aleti bulunmuş olup, bu aletler acilen valiliğe teslim edilerek Ermenilerin 
dış dünya ile haberleşmesi bir nebze olsun engel lenmişt i . 3 6 Bu aletlerden 
Ermenilerin ellerinde ne kadar olduğu bil inmemekle beraber; bilinen gerçek, 
Ermenilerin Rus yetkililerle sürekli haberleşiyor olmalar ıydı . 3 7 

Rusya taraflarından Van'a geçerken yakalanan iki casusun alınan 
ifadesinden, bu günlerde Van'da bir isyanın çıkacağı kesinleşmiş fakat tarihi ile 
ilgili herhangi bir bilgi anlaşı lamamışt ı . 3 8 Bunun üzerine Vali Cevdet Bey, 
Ermeni reisleriyle görüşerek Müslümanlarla Ermenilerin arasında bir olay 
çıkmaması için onlara tembih ederek bu olaylardan Ermenilerin de zarar 
göreceğini söylemiştir. Fakat Cevdet Bey her ihtimale karşı aileleri Bitlis'e 
göçüreceğini de tasar l ıyordu. 3 ) Ermeni murahhaslarından birinin Cari 
yakınlarındaki Rus komutanıyla haberleşerek Van isyanı ile ilgili görüşmeler 
yaptığı anlaşılınca, Cevdet Bey tarafından gözaltına alınmıştı. Cevdet Bey bu 
arada 3 Ekim 1914 tarihinde eski vali Tahsin Bey'in Erzurum'a 4 0 tayiniyle 

3 4 BOA DH ŞFR, 46/152, 14 zilkade 1332 tarihli Muhaberat-ı Umumiye Dairesinden Van Valiliğine 
gönderilen şifre. 

3 5 Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 206-207. 
3 6 BOA DH ŞFR, 47/60. 
3 7 Kamuran Gürün, age, s. 262, 
3 8 Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 207. 
3 9 Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 207. 
4 0 BOA DH ŞFR, 45/170. Tahsin Bey daha önce Makedonya'da valilik yaptığından eşkıya hareketleri 

konusunda oldukça tecrübelidir. Hatıratında "Van'da iki yıl mütemadiyen yine talihim eseri olacak, hep 
çetelerle ve azılı eşkıya ile uğraşmaya ve müsademeler yapmaya mecbur kaldım". Bkz: Tahsin Üzer, 
Makedonya'da Eşkıyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, (Ankara, 1979), s. 336. 



124 P O R T R E (1): M A N U K Y A N 

vekâleten baktığı valilik makamına 11 Aralık'ta asaleten atanmış ve Ermeni 
meselesiyle daha rahat ve tüm yetkilerle uğraşmaya başlamıştır . 4 1 

Ermeniler 10 Aralık'ta Reşadiye ve Karçikan telgraf hatlarını keserek 4 2 

bölgede küçük bir isyan provası yapmışlardı bile... 20 Aral ık ' ta Van'ı dış 
dünyaya bağlayan telgraf hatları, yine Ermeni çeteciler tarafından kesilmiş, iki 
gün Van'ın dış dünya ile haberleşmesini engellemişlerdi . 4 3 26 Aralık'ta Van 
Ermenilerinin isyan için hummalı bir şekilde hazırlık yaptıkları artık gözden 
kaçmayacak bir hale gelmiş olduğundan, Emniyet-i Umum Müdürlüğü bir şifre 
telgrafla Ermeni ihtilal komitelerine üye olan ve ihtilal çalışmalarına bizzat 
katılarak Hükümete tavır alan memurların (Müslüman veya Ermeni ayırımı 
yapı lmadan) memuriyetten men edilmesi istenmiştir . 4 4 

28 Aralık'ta, Bitlis ve civarındaki Ermeni köylüleri silahlanarak isyan 
etmişler ve Gevaş'a gitmekte olan Bitlis-Van posta arabasına pusu kurarak 
Gevaş Kadısı ile kızını öldürmüşler ve yol güvenliğini ele geçirip asker kaçağı 
Ermeni askerleriyle de birleşerek Gevaş üzerine doğru yürümeye 
başlamışlardır . 4 5 

Van'da bulunan askerî güç Erzurum'a gönderilmiş, gençler de seferberlik 
sebebiyle tamamen askere alınmış, Vali Cevdet Bey'in emrindeki polis ve 
j andarma kuvvetinden başka Van'ı savunacak askerî güç kalmamışt ı . 4 6 

Ermeniler, mevcut jandarma gücünün sağa sola dağılması, Van merkezinde 
herhangi bir kuvvetin kalmaması için her tarafta en ufak bir meseleyi bahane 
gösterip, büyüterek jandarmanın müdahale etmesini sağlıyorlardı. Bu arada 
Kapamacıyan Efendinin katlinden dolayı, hakkında yakalama kararı çıkartılan 
Viramyan Efendi, 4 Ocak 1915 tarihinde Hükümete Van'daki Ermeni olayları 
ve Türk-Ermeni ilişkileriyle alakalı uzun bir rapor göndermiştir. Propaganda ve 
üstü örtülü tehdit amacıyla kaleme alınmış olan bu rapor, Ermenilerin ileride 
yapacakları isyanı haklı gerekçeye oturtabilmek için yazılmıştır. Viramyan 
Efendi, Ermenilerin Kürtler tarafından maruz bırakılan saldırı, tecavüz, baskın 
ve soygunlardan bahsederek, asker kaçakları ve Kürt çetelerinin Ermeni 
köylerine vermiş olduğu zarar ve ziyanın ödenmesi için tazminat teklifinde de 
bulunmuştur. Viramyan Efendi, şayet bu baskı ve zulümler devam ederse, 
Ermenilerin meşru müdafaa haklarını kullanacaklarını da belir t iyordu. 4 7 

4 1 BOA MM İrade, 7385/1 Enver Paşa'nın eniştesi olan Cevdet Bey de Tahsin Bey gibi Makedonya'da görev 
yapmış, oldukça tecrübeli bir şahsiyettir. Ermeniler, Cevdet Bey'in almış olduğu tedbirler yüzünden rahat 
hareket edemediklerinden, Cevdet Bey hakkında türlü iftiralar üretmişlerdir. 

4 2 BOA DH ŞFR, 48/7. 
4 3 BOA DH ŞFR, 48/85; Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 208. 
4 4 BOA DH ŞFR, 48/166, 8 Safer 1333 tarihli şifre. 
4 5 BOA DH ŞFR, 48/188 
4 6 Ergünöz Akçora, age, s. 157. 
4 7 Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 208 
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Cevdet Bey, gelişmelerden rahatsız olduğundan, Osmanlı Mebusu olan 
Münip Boya ve Viramyan Efendilerin riyasetinde oluşan bir heyeti, Ermenilerin 
iddia ettiği olayların olduğu yerlere inceleme yapmaları için gönderdi . 4 8 Bu 
heyet, biraz olsun olayların yatışmasını sağlamış oldu. II. Meşrutiyetin 
ilanından sonra Osmanlı vatandaşları eşit hak ve yükümlülüklere tâbi olduğu 
için, seferberlik esnasında Ermeni vatandaşlardan da asker al ınıyordu. 4 9 Van'da 
vali, 4.000 kadar Ermeni asker yazılmasını isteyince, Ermeniler bunu kabul 
etmedikleri gibi, gelenlere silahla karşılık verdiler. Bağlar/Bahçeler/Aygestan 
denilen mevkide ciddî bir çatışma yaşandı . 5 0 Cevdet Bey ' in soğukkanlılığı ile 
bu çatışmalar, bedelli askerlik formülüyle çözüldü. 5 1 Fakat bu defa da, 
Ermeniler Ruslara karşı siper kazılması için kendilerinden istenen 500 kişilik 
grubu vermemeye karar adılar. Hükümet tarafından Ermenilere iletilen her konu 
büyük problem haline dönüştürüldüğü gibi, korkunç dedikodular, şayialar, 
Ermeniler arasında yayılarak, komiteye itibar etmeyen Ermeniler arasında 
huzursuzluk çıkarıyorlardı. Komite , Ermenilere, Hükümetin ayrım yapmadan 
tüm Ermenileri yok edeceğini propaganda ediyordu. Artık silahlı direnişe 
geçilerek Rusların gelişine kadar direnerek bağımsız bir devlet kurma 
zamanının geldiğini söylüyorlardı. Köylerde örgütlenen Ermeni ihtilâlcileri 
Çatak, Hayotsz, Dzor, Timar, Gevaş ve Karçikan nahiyelerinde ve Beiu, 
Atanantsz, Ulm, Aren, Aliur, Kem gibi köyler başta olmak üzere birçok köyde 
kontrolü ele geçirerek, otorite olarak Hükümeti tanımamaya başladıkları gibi, 
Hükümetin dikkatlerini buralara çekerek, Van'daki isyan hazırlıklarının fark 
edilmesinin önüne geçilecekti . 5 2 

Hükümet, şehri kuşatan bu tehlikeli durum üzerine iki ayrı heyet daha 
oluşturarak Timar ve Çatak'a gönderdi . 5 3 Çatak heyetinde, İşhan ve üç Ermeni ile 
dört Türk; yani toplam sekiz kişi, yolda Ermeni-Kürt karışımı Hirj köyünde 
gecelemek için mola verince, Kürtler tarafından bir baskına uğradılar ve İşhan 
başta olmak üzere heyet orada öldürüldü. 5 4 Komitenin yayın organı olan 
Ashatarak gazetesi bu ve buna benzer olayları bahane ederek korkunç derecede 

4 8 Aydın Talay, Yıkılan Bir Şehrin Anatomisi, s. 119. 
4 9 Ufuk Gülsoy, Osmanlı Gayrimüslimlerin Askerlik Serüveni, (İstanbul, 2000). 
5 0 Christopher, J. Walker, Armenia, The Survival of a National, (London, 1980), s. 206. 
5 1 Ahmet Rüstem Bey, Cihan Harbi ve Türk-Ermeni Meselesi, (İstanbul, 2001), s. 125; Ufuk Gülsoy, age, 

s. 67. 
^ Christopher, J. Walker, age, s. 205. 
5 3 Hratch Dasnabedian, agy., s. 211; La Defense Heroique de Van (Anonyme), (Geneve, 1916), s. 29; Dikran 

Baghdasarian, "The Self-Defense of Shadakh" Hiremk 1931, Yıl 9, Cilt 11, Sayı 3 , s. 56. 
1 4 Hovhannes Ter Martirosian, Mets Depkere Vaspurakanum 1914-1915, Tvakannerim, Erivan 1917, s. 166-

157; Ermeniler bu olayı Vali Cevdet Bey'in planladığını ileri sürerek taşkınlıklarını iyice ileri seviyeye 
taşıdılar. Hratch Dasnabedian, agy., s. 202. Cevdet Bey olaylar yatışsın diye bölgeye heyet gönderip yolda 
onları öldürtecek kadar basiretsiz olabilir mi; bu konu şimdiye kadar Türk araştırıcılar tarafından hiç 
gündeme getirilmemiştir. Ermeniler önce bir yalan uyduruyorlar sonra da buna kendileri inanarak bütün 
iddialarını bunun üzerine bina ediyorlar. Van ile ilgili yazdıkları bütün senaryolar bu şekildedir. 
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kışkırtıcı yazılar yazıyordu. "Ya şereflice direnerek öleceğiz ya da Cevdet'in 
Kürtleri bizi alçakça öldürecek." Bu sözlerle komitenin tesir sahasına girmeyen 
Ermeniler de artık şüpheye düşmüş, müthiş bir huzursuzluk ortamı oluşmuştu. 
Günlük olağan çatışmalarda yaralanan bir Türk'ü tedavi eden Ermeni Doktor 
Maltızyan; valiliğin karşısındaki ağaca komiteciler tarafından asılarak boğazına da 
şu yaftayı yapıştırmışlardı: "Düşmanlarımıza hizmet edenlerin akıbeti budur." 5 5 

İSYAN 

Aram Manukyan yönetiminde komite, bu şekilde toplumun psikolojisini 
bir isyana hazırlarken, başta manastır ve kiliseler olmak üzere birçok binaları da 
tahkim edip kuvvetlendiriyor, birer müstahkem mevki haline getiriyorlardı. 
Özellikle kale gibi inşa edilen, Van-İran yolu üzerindeki manastırlar, yüzlerce 
insanın uzun süre sığınacağı bir hale getirilerek her türlü ihtiyacı tedarik edi ldi . 5 6 

Böylece buralardan Van'a destek imkânı sağlanırken, vuku bulacak bir geri 
çekilmede ise rahatlıkla sığınılacak bir yer haline getirildi. Van, dıştan Ermeniler 
tarafından bu şekilde tahkim edilirken, şehirde de bir dizi hazırlıklar yapıldı. 
Şehrin Bağlar/Bahçeler/Aygestan bölgesi, Van'ın diğer mahallelerinde oturan 
komite kontrolündeki Ermenilerin sistemli bir şekilde akınına uğradı. Bunun 
yanında, Bağlar bölgesinde Müslüman ahaliden bazıları da kalenin güneyinde 
yer alan eski mahallelere geri dönüyorlardı. Bağlar 'da bu hareketlilik olurken, 
Ermeniler, yüksek binaları gözetleme kulesi haline getirerek yapılan hazırlıklara 
karşı herhangi bir tehlikenin vukuunu izliyorlar ve gereken tedbirler alınıyordu. 
Kaleyi ve eski mahalleleri kuşatan 80 civarında siper hazırlanarak, buralara, 
tecrübeli komiteciler yerleştirildi. Rusların geliş tarihi hesap edilerek ona göre 
erzak ve mühimmat tedarik olunarak, isyan hazırlığı tamamlanmış oldu. Şehrin 
ekonomik ana arterleri Ermenilerin elinde olduğundan, mühimmat ve gıda 
tedarikinde hiçbir zorluk çekilmediği gibi, iki önemli pazarı da Ermeniler 
işlettiğinden, Müslüman ahalinin erzak tedariki zorlaşmıştı. Bağlarda bu 
hareketlilik olurken, pek de yüksek olmayan sıradan bir duvarla çevrili olan 
Van şehrinin Ermenilere yakın tarafındaki evler, oluşabilecek bir tehlike 
karşısında boşaltılarak Müslüman ahali biraz daha güvenli yerlere çekildi ve bu 
duvar boylarında, j andarma devriye gezmeye başladı . 5 7 

Bu hazırlıklar bittikten sonra, Aram Manukyan, Cevdet Bey ' in bütün iyi 
niyet girişimlerini görmezlikten gelerek, direnişe geçip isyan etmek için 

3 5 Aydın Talay, Yıkılan Bir Şehrin Anatomisi, s. 121; Ergünöz Akçora, Ermeni İsyanları, s. 170. 
5 6 Van civarındaki manastırlar için bkz: M. Thiery, "Manisteres Armeniens du Vaspurakan", Revue de 

Armenia, (Paris, 1969), Cilt II-VI, Ayrıca Dir Manastırının kale gibi düşünülen ek inşası konusunda 
Osmanlı Devleti ile İran arasında diplomatik görüşmeler sonucu durdurulmuş, daha sonra gizlice yeniden 
bu inşaat bitirilmiştir. Bu konudaki yazışmalar için bkz: BOA Yıldız Hususi, 264/170; 265/136. 

5 7 Onnik Mkhitaryan, Vani Herosamarte, (Sofya, 1930), s. 29. 
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zamanın geldiğine ve bu durumun şimdiye kadar ele geçen fırsatların en iyisi 
olduğuna karar vererek geniş bir toplantı yap t ı . 5 8 Bu toplantıda "Van Ermeni 
Meşru Müdafaası Silahlı Komitesi" oluşturuldu ve Bulgaratsi Grigor, Kaitsak 
Arakei, Armenak Ekaryan ve Panos Terlemezyan birer tecrübeli komiteci olarak 
bu gruba seçildiler. Armenak Ekaryan ' ın 5 9 emrinde ve Kuyumcu David 
Papazyan, Tacir Vahram Bogosyan, Esnaf Karabet Beylaryan ve Kuyumcu 
Vahram Shiroyan'ın aktif birer üye olarak çalışacağı "Asker Dağıtım Ofisi" 
oluşturuldu. Ermeni gençleri, ilan edilen seferberliğe tâbi olarak düzenli askerî 
birliklere hızla katıldılar. Bunun yanında "Enformasyon Ofisi" de oluşturularak 
isyan esnasında koordineyi ve haberleşmeyi sağlamakla görevlendirildi. 
Ashatarak gazetesinin yayın işi, bu komiteye devredilerek resmî savaş bülteni 
haline getirildi. Savaş esnasında yaralılarla ilgilenebilmesi için, Ermeni Kızılhaç 
Komisyonu da kuruldu. Dul, yetim ve savaş gazilerinin her türlü ihtiyacını 
giderebilmek için, de yardım komisyonu kuruldu. Her ihtimale karşı Cevdet 
Bey ile görüşebilmek, Avrupa devletleri ile devamlı haberleşerek iyi ilişkiler 
kurabilmek için, barış komisyonu oluşturuldu. Bu komisyonların yanında 
tedarik komisyonu, adalet komisyonu , 6 0 kadın komisyonu ve polis ve jandarma 
müfrezesi gibi komisyonlar, yapılacak isyanın başarılı olması halinde birer 
bakanlık haline dönüştürülebilecek şekilde geçici bir hükümet kuruldu. Bu 
hazırlıkların yanında 6 seyyar hastane ve bir de savaş esnasında askerleri 
heyecana getirebilmek için öğrencilerden oluşan bir bando takımı kuruldu. 6 1 

Aram Manukyan, "savaşçının meşru müdafaası" başlıklı bir bildirge 
yayınladı. Askerî Komiteden, savunma ile ilgili son hazırlıklarının gözden 
geçirildiği bir brifing a ld ı . 6 2 Bu toplantıda Armenak Ekaryan, "İsyan bizim 
vazifemizdir. Ondan kaçmayacağız, o bizim hayatımızın dönüm noktasıdır. 
Önümüzde iki yol vardır. Ya onlara baş eğerek zillet içerisinde yaşayacağız ya 
da gözü pekçe onlara karşı alnımız açık olacağız ve atalarımızın şerefli yolunu 
tercih edeceğiz,"diye konuştu . 6 3 Bu bilgilendirme neticesi ellerinde, 506 yivli 
uzun namlulu silah; bu silahlara ait 74.824 fişek, 849 tabanca, 50.000 mermi, 
çeşitli çap ve marka tabanca, mavzer gibi tüfekler, el bombası olduğu anlaşıldı. 
Armenak Ekaryan, Bağlar mevkiini 7 savunma noktasına ayırdığını ve bu 

5 8 Onnik Mkhitaryan, age, 48. Bu toplantı 18 Nisan'da yapılmıştır; dolayısıyla Ermenilerin iddiası havada 
kalmaktadır. Tehcir kararıyla Ermeniler isyan etmemiş, isyan neticesinde tehcir kararı çıkmıştır. Hratch 
Dasnabedian, agy., s. 111. 

5 9 Hratch Dasnabedian, History of the Armenian Revolutionary Federation Dashnaktsutiun 1890/1924, s. 111. 
Armenak Ekaryan [Yekarian) Ramkavar Partisine mensup bir ihtilalcidir. Christopher, J. Walker, age, 
s. 205. 

6 < ) Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekât-ı İhtilaliyesi, (İstanbul, 1332), s. 208. (Bu bilgiler Ermenilerin 
Van'da bıraktıkları evraklardan elde edilmiştir.) 

6 1 Anahida Ter Minasyan, "Van 1915", Armenian Van/Vaspurakan, (California, 2000), s. 227-228. 
6 2 Hovhannes Ter Martirasian, Mets Depkere Vaspurakanum 1914-1915 Tvakannerim, (Erivan, 1917), s. 167-

168. 
6 3 Haykakan Sovetagan Hanragitaran, Cilt 11, s. 55-56. 



128 P O R T R E (1): M A N U K Y A N 

mıntıkalara birer sorumlu vererek onların komutası altındaki askerlerin 
yerleştiği 80 siperden başka 79 direniş noktası da oluşturduğunu bi ldirdi . 6 4 

Osmanlı Kışlası yakınlarındaki Ermeni evlerinden gözeterek, oradaki 
hareketliliğe göre her an saldırıya geçilecek şekilde ana caddeleri, geçit 
noktalarını, yüksek binaları, kilise ve depoları, yabancı misyon şefliklerinin 
binalarını kontrol altına aldığını beyan etti. Yabancı binalara saklanan isyancılar 
buralardan Hükümet yetkililerine ateş ederek, üzerlerine top mermisi atışını 
çekecekler, böylece binalar yıkılınca uluslararası diplomatik bir sıkıntının 
çıkmasını da sağlayacaklardı . 6 5 

20 Nisan 1915 akşamı, bütün hazırlıklar gözden geçirildikten sonra, aynı 
anda bütün isyancılar silahlarını ateşleyerek Aram Manukyan komutasında Van 
isyanını başlattılar. îsyan, Ermeni kaynaklarında üç evreye ayrılmaktadır. 
Birinci evre 20-28 Nisan; ikinci evre 29 Nisan-8 Mayıs ve üçüncü evre 
9-18 Mayıs olarak incelenmektedir . 6 6 

İsyanın birinci evresinde, Bağlar'da bulunan bütün resmî binalar işgal 
edildi. 22 Nisan'da Bulgaratsi Grigor, Hamitağa Kışlasına kazılmış olan lağımı 
patlatmıştı ve bu gelişmeler günlük olarak isyancıların moralinin 
yükseltilebilmesi için Ashatarak'ta yayınlanarak öğrenciler tarafından bütün 
Ermenilere ücretsiz olarak dağıtılıyordu. Aynı zamanda bu gazete dağıtıcıları, 
sıcak çarpışmaları yerinde görerek gazeteye bilgi veriyorlar; 26, 27, 28 Nisan 
sayılarında gelişmeler dakika dakika verilerek, öldürülen Türklerin 
istatistiklerini tutmak mümkün o luyor . 6 7 

Vali Cevdet Bey, durumu İstanbul'a bildirerek, evsiz ve yurtsuz kalan 
Müslüman ahaliyi aşiret köylerinde barındırmanın mümkün olmadığını, bu 
aileleri daha güvenli yerlere göndermenin uygun olacağını, bu konu hakkında 
talimat beklediğini yazmışt ı r . 6 8 Ermenilere bir ihtar olması için, kaleden modası 
geçmiş toplar la 6 9 Bağlar'a birkaç atış gerçekleştiren Cevdet Bey; bu etkisiz 
girişiminin fayda vermeyeceğini bildiğinden bölgeyi abluka altına almaya 
çalışmışsa da pek sonuç elde edememişti . Ermeniler, bütün gelişmelere rağmen 
Bağlar ' ı terk etmeyen Müslüman ahaliyi acımasızca katletmeye başlamışlardı. 
Kalenin ikmal yolu olan kuzey tarafındaki köyleri de yağmalayarak, Cevdet 
Bey ' i çekilmeye mecbur bırakmak istiyorlardı. Fakat heyecanla kalkıştıkları bu 

6 4 Hovhannes Ter-Martirosyan, (A-Do), Metz Depkere Vaspurakanum 1914-1915 Tvakannerin, (Erivan, 
1917), s. 224. 

6 5 Anahida Ter Minasyan, age, s. 230. (Bu çarpışmalarda Ermeniler istedikleri diplomatik skandali 
gerçekleştiremeyince Amerikan Konsolosluğunu kendileri yıkmışlar ve bu binanın çektikleri fotoğrafını 
Van ile ilgili yaptıkları bütün neşriyatlarda yayınlamışlardır.) 

6 6 Anahida Ter Minasyan, age, s. 230. 
6 7 Ermeni Komitelerinin Amal ve Hareketi İhtilaliyesi, s. 206-207. 
6 8 Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 214-215. 
6 9 Anahida Ter Minasyan, "Van 1915", Armenian Van/Vaspurakan, s. 238. 



Hasan O K T A Y 129 

girişimlerini hep Rusların gelişi üzerine kurduklarından, hiç vakit kaybetmeden 
bir heyet oluşturarak derhal Rus yardımının gelebilmesi, Rusların Van'ı bir an 
önce işgal edebilmesi için gönderdiler. Bunun yanında zaman kazanabilmek 
için İtalyan Konsolosu Spordoni'yi, Cevdet Bey ' in niyetini ve son durumunu 
öğrenmek için Kale 'ye gönderdi ler . 7 0 Cevdet Bey, asilerin derhal silahlarını 
bırakarak teslim olmalarını, Rusların onlara fayda vermeyeceğini söyledi. 
Konsolos Spordoni ise, "Ermeniler silaha sarıldılarsa Hükümeti ikna etmek 
içindir. Zira askerlik adı altında Ermeniler imha olunacakları konusunda son 
derece korkmaktadırlar. Onun için Ruslar gelip onları kurtarana kadar silahlı 
direnişleri sürecektir" diye konuştu ve Ermenilerin niyetini Cevdet B e y ' e 
bi ldirdi . 7 1 Konsolos Spordoni, bütün yabancı konsolosların ve misyoner 
temsilcilerinin de bu şekilde düşündüğünü söyleyerek, Ermenilere gereken 
teminatın artık verilmesini söyledi ve Cevdet Bey ' e diplomatik nota verdi. 
Spordoni 'den başka Amerikan Misyoner Örgütünün Temsilcisi Dr. Clarence 
Ussher de Ermenilerin temsilcisi olarak Cevdet Bey ile görüşmüş, Cevdet Bey ' i 
Ermeni isyanına karşı almış olduğu tedbirlerden dolayı âdeta "fırçalayarak" 
Ermenilere gereken bağımsızlığın verilmesini bildirmiştir . 7 2 Dr. Clarence 
Ussher bununla da kalmayarak Cevdet Bey ' in "Ermenilerin kökü kazınmalı, 
eğer bir Müslüman bir Hıristiyanı saklarsa önce onun evi yakılacak sonra 
Hıristiyan onun gözü önünde öldürülecek, sonra o Müslüman kendisi ve ailesi 
de öldürülecek" diye talimat verdiği yalanını Ermeniler arasında yaymış ve 
galeyanı üst noktaya t ı rmandırmışt ır . 7 3 Dr. Ussher, Cevdet Bey ' in Aygestan'a 
top atışını önleyebilmek için Ermenilerin rastgele yüksek binalara Amerikan 
bayrağı çekmesini sağlamış, bu binaların Amerikan Devletinin malı olduğunu 
dolayısıyla, buralara gelecek zararın diplomatik bir krize neden olacağını 
hesaplamıştır. Cevdet Bey, Dr. Ussher'in niyetini bildiği için topları Amerikan 
Misyoner Örgütü merkez binasına çevirmiş ve böylece Dr. Ussher'in Ermenileri 
desteklemesinin önüne geçebileceğini hesap etmiştir. Bu sırada Van'ın 
savunmasında görevli Rafael de Nogales , bunun diplomatik bir krize sebebiyet 
vereceğini söylemiş ve topların nişanını değiştirtmiştir . 7 4 

Ermeni isyanı sürerken, şehrin etkisiz toplarla bombalanması neticesi 
Amerikan bayrağı çekilen bazı binalar ufak tefek hasara uğrayınca Dr. Ussher, 
çok kaba bir üslup ile kaleme aldığı bir mektubu Cevdet B e y ' e iletmiştir. 
Cevdet Bey buna verdiği cevapta, "Güney Amerikan Misyonerleri , Ermenileri 
Hükümet aleyhine tahrik ve teşvike devam ettikleri sürece ve Amerikan 

7 0 Mkrfich H. Nersisian, Genotsid Armian v Osmanskoi imperii, (Erevan, 1982), s. 280-281. 
7 1 Hovhannes Ter Martirosian, Mets Depkere Vaspurakanum 1914-1915 Tvakannerim, (Erevan, 1917), 

s. 171; Onnik Mkhitaryan, Vani Herosamarte, s. 47; A. Do, s. 261. 
7 2 Clarence D. Ussher, An American Physican in Turkey, (Boston, 1917), s. 239. 
7 3 Clarence D. Ussher, agy., 244. 
7 4 Rafael do Nögoles, Hilal Altında Dört Sene, (İstanbul, 1931), s. 24. 



130 P O R T R E (1) : M A N UK. Y A N 

bayraklarını rast gele sağa sola astıkları müddetçe ve ihtilalciler bu binalarda 
saklandıkları müddetçe, şehir sistematik bir şekilde bombalanacaktır" diye 
yazmışt ı r . 7 3 

25 Nisan - 8 Mayıs arasında isyanın ikinci evresinde, Ermenilerin cesaretinin 
Ruslardan gelen haberlerle daha da kuvvetlendiği görülmektedir. Bu arada 
Ermeniler, Cevdet Bey'in top atışlarından umduklarından daha az zayiat verildiğini 
görünce saldırılarını daha da şiddetlendirmişlerdir. Ermeniler, küçük bir imalathane 
inşa ederek burada top dökmüşler ve silahları için mermi imal ederken topları için 
de top güllesi dökmeyi başarmışlardır. Bu imalathanede bir kimya öğretmeni, barut 
imal etmeyi başardığı gibi artık basit bombalar da yapılabiliyordu. 80 civarındaki 
siperlerin sayısı her geçen gün artırılıyor, yeni yaptıkları topu deneyerek askerin 
üzerinde müthiş bir psikolojik heyecan oluşturuyorlardı. Ermeniler kendilerinden o 
kadar emindiler ki tüm bu faaliyetlerini resimleyerek belgeliyorlar, böylece isyanın 
sonucundan oldukça emin bir şekilde kuracakları devlet için resmî evrak arşivini 
şimdiden kuruyorlardı. 7 6 

Cevdet Bey, katliam çığırtkanlarını âdeta yalanlarcasına, köylerden 
komitelere mensup olup da Aygestan'a yardıma gelmek isteyen halkın şehre 
girmesine, onları katliama tâbi tutmadan izin verdi . 7 7 Bu sefer isyancılar, akın 
akın şehre gelen bu Ermenilerin üzerine ateş ederek onları şehre sokmadılar. 
Birçoğu ölen bu Ermenilerden ancak birkaçı yara almadan kaçarak 
Müslümanlara sığınarak canını kurtarabildiler. 7 8 

Ermeniler kendilerinden emin bir şekilde Müslüman mahallelerini 
yağmalayıp yakıp yıkarken, Cevdet Bey ' in artık dayanacak gücü kalmamıştı. 
Cevdet Bey ' in yanında bulunan Kürt gönüllüleri de en ufak bir bahanede 
bırakıp kaçmışlar, hatta Ermeniler, Nogales komutasında çarpışan Müslüman 
kuvvetler arasında "Sizi bir Hıristiyan komuta ediyor" diye tahrik ederek onları 
isyana teşvik bile etmiştir. Cevdet Bey, gelişmelerin iyi gitmediğini görerek 
Ermenilere teslim olmaları konusunda bir heyet gönderdi ve Eznik Vartabet ile 
görüşüldü. Bu heyette Şerif Bey ve Osmanlı Bankası Van Şubesi Müdürü 
Alcardi vardı. Görüşmelerde, Ermenilerin gözünün hiçbir şeyi görmedikleri 

• ı 7 9 

anlaşılmıştır. 

7 5 Rafael do Nogolis, agy., s. 32 
7 6 Anahida Ter Minasyan, age, s. 234. 
7 ' Clarence D. Ussher, agy., s. 240; La Defense Heroique de Van (Anonyme), (Geneve, 1916), s. 132; Onnik 

Mkhitaryan, Van Herosamarte, s. 65, Christopher, J. Walker, agy., s. 208. 
7 8 Rafael do Nogales, agy., s. 32. Nogales bu olay karşısında şaşkınlığını gizlemeyerek "gayrı bu muameleden 

bir Hıristiyan sıfatıyla çok hiddetlendim, bu gayrı insani adamlar (ihtilalci Ermeniler] yiyeceklerini bunlara 
taksim etmemek için kendi ailelerini ve çocuklarını kurşunla öldürmekten korkmuyorlardı. Bunun üzerine 
ben de Ermenilere (Aygestan'a) ateş açtırdım. Ermenilerin sığındıkları binalar tarumar oluncaya kadar ateşe 
devam ettim," diye söz etmiştir. 

7 9 Defense Heroique de Van, s. 45. 
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Bunun üzerine Cevdet Bey, Rusların Van'a yaklaştıklarını öğrenince, 
gölde beklettiği tekneler vasıtasıyla şehrin Müslüman halkını 16 Mayıs'ta 
tahliyeye başladı. 18 Mayıs'ta, Daşnaksagan Kheco, Ashod Melik Mousyan, 
Deli Ghazar ve Dro komutasında Ermeni gönüllülerden oluşan alaylar, General 
Nikolayev ile beraber Van'a girdiğinde artık Van'ı savunacak kimse 
kalmamış t ı . 8 0 Kaçabilenler kaçmış, geride kalanlar Ermenilerin insafına 
terkedilmişlerdi . 8 1 

Aram Manukyan, Rus Orduları Kafkasya Komutanı Daşkof tarafından 
Van Valisi olarak tayin edildikten sonra, yeni bir sistem kurmuş ve memurlarını 
Ermenilerden seçmişt i . 8 2 Şehir, Ermeni bayraklarıyla donatılmış ve bayram ilan 
(edilmişti. Aram Manukyan ' ın liderliğinde Ermeniler, 70 gün boyunca Van'da 
hükümet tesis etmişlerdi. Fakat bu sırada Ruslar Malazgirt ' te Osmanlı 
Kuvvetlerine yenildiklerinden, 31 Temmuz 1915'de ancak yanlarına birkaç 
günlük yiyecek alabilen Ermeniler, Van'ı ateşe verip terk ettiler. Bitlis, Van ve 
civarında Ermeni komitelerine inanan inanmayan tüm Ermeniler zorla Revan'a 
doğru hareket ettiler. Bu kafile, yollarda, Kürt eşkıyalarının baskınlarında 
binlerce can kaybı verdi ler . 8 3 

Aram Manukyan ' ın Van Komitesi , amacına ulaştığı bir sırada meydana 
gelen gelişmeler neticesinde Van'ı terk etmek zorunda kalmış olmalarına 
rağmen, Van şehri, ancak 1918'de Türklerin eline geçebilmiştir. Bu sürede 
Ermeni çeteleri bölgede faaliyet içerisinde olmuşlardır. Aram Manukyan, 
Van'da elde ettiği tecrübelerle, Revan merkez olmak üzere kurulan hükümetin 
29 Ocak 1919 yılında tifüsten ölünceye kadar, İçişleri Bakanlığını yürütmüştür. 

0 Enver Konukçu, "Van'ın Ruslar Tarafından İşgali), Yakın Tarihimizde Van Uluslararası Sempozyumu, 
(Van, 1990). 

1 Taşnak, Hınçak ve Ramgavar Ermenilerinin Van'da Müslüman ahaliye yaptığı eziyet, işkence ve zulümler 
için bakınız, Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi, I-IV, (Ankara, 1995); 
Faiz Demiroğlu, Van'da Ermeni Mezalimi, (Ankara, 1995); Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni 
İsyanları, 1896-1916, (İstanbul, 1994); Ergünöz Akçora, "Yaşayanların Diliyle Van ve Çevresinde Ermeni 
Mezalimi" Yakın Tarihimizde Van Uluslararası Sempozyumu, (Van, 1990); Hüseyin Çelik, Görenlerin 
Gözüyle Van'da Ermeni Mezalimi, Van, 1996; Kaymakam Hakkı, Hilal Altında Dört Yıl ve Buna Ait Bir 
Cevap, (İstanbul, 1931); Van olaylarının Ermeni perspektifi açısıyla anlatımı için bkz: M. Kalman, Batı-
Ermenistan (Kürt İlişkileri) ve Jenosid, (İstanbul, 1994), s. 116; La Défense Heroique de Van (Anonyme) 
(Genève, 1916); Yves Ternon, Ermeni Tabusu, (Istanbul, 1993); Tamer Akçam, Türk Ulusal Kimliği ve 
Ermeni Sorunu, (İstanbul, 1994); Tamer Akçam, İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu, (İstanbul, 2002). 

2 Ergünöz Akçora, age, s. 198; bu ilişki Ermeni iddialarını tamamen çürütmektedir. 
3 Garo Sasuri, Kürt Ulusal Hareketleri ve 15. yy'dan Günümüze Ermeni-Kürt ilişkileri, s. 246; Amerikan 

Misyoneri Clarence D. Ussher de Ermenilerle geri çekilmiş olup bu davranışı isyan esnasındaki tutumunun 
daha iyi anlaşılabilmesi açısından son derece önemlidir. 
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Van Milletvekili Vi ramyan 1 , 4 Ocak 1915' te Van Valisine hitaben, 
bölgede meydana gelen olaylara ilişkin bir rapor yazar. 2 Raporun bir suretini de 
Ermeni Patrikhanesine gönderir. Viramyan, bölgedeki Ermeni ihtilâlci 
örgütlenmesinin önde gelen simalarından biridir. Aram Manukyan ' ın organize 
ettiği Van 'daki ihtilâl örgütünün yönetim kurulu üyelerindendir. Van Belediye 
Başkanı Kapamacıyan Efendi 'nin suikast sonucu öldürülmesi eylemine 
katılanların azmettiricisi olarak tutuklanmasına karar verilenler arasında 
Viramyan da vardır. 3 Ancak, Van 'dak i 11. Kolordu Komutanının, bölgedeki 
nazik durumun, bu tutuklanma kararının örgütlerin kendi lehlerine 
kullanmalarına vesile teşkil edeceğini belirtmesi ve alınan kararın uygun bir 
zamana ertelenmesi isteğiyle tutuklanmaktan kurtulmuştur. Bu gelişmeler 
üzerine Kolordu Komutanı Cabir Paşa, düşüncelerini şöyle açıklar: "Bu kararı, 
daha önceleri vilayet aleyhinde şiddetli eleştirilerde ve şikâyetlerde 
bulunmalarından dolayı, Hükümetin kendileri aleyhinde kovuşturması olarak 
algılayan Taşnaklar, kulüplerinde çok sık bir araya gelmekteler. Daha önceki 
zamanlarda birkaç kez önemli olayların meydana geldiği bu şehirde, değil bu 
karar, en küçük bir olay dahi şu sıralarda gerilime sebep olmakta ve fırsattan 
yararlanarak mesele yaratmak isteyenlere bir bahane oluşturabileceği 
anlaşılmaktadır." 4 

Dr., Askerî Arşiv Müdürü. 
1 Viramyan Onnik Dersakyan Efendi; (18 Nisan 1912 - 5 Ağustos 1912) Van Milletvekili. Daha sonra da 

seçildi. Van ayaklanmasında öldürüldüğü, Sadaretin 15 Kasım 1916 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Bkz: 
Türk Parlamento Tarihi, (Ankara, TBMM Y., 1998), Cilt II, s. 52. 

2 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 1-1-8/1. 
1 BOA DH SYS. 109/2-15-16. 
4 BOA DH SYS. 109/2-15. 
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Viramyan, Dahiliye Nezaretine gönderdiği dilekçede ise, Van Valisi İzzet 
Bey ' i , "Şekavet ve cinayetle bilinen Kürt ağalarının, herkesin bildiği gibi, zorla 
Kürt köylülerini silahlandırmaları" karşısında sessiz kalmakla itham eder. 
Ardından, İzzet Bey ve onun gibi bozguncularla, yargı mensuplarının zevk için 
adam hapsettiklerini bildiğini söyleyerek, "namus-ı hayat ve emniyet ini" onlara 
teslim etmekten kaçındığını ekler. Ermenilerin Osmanlı Devlet i 'ne olan 
bağlılıklarını tekrarladıktan sonra, diplomatik bir dille "Rumel i ' de işlenmiş olan 
vahim hatalardan Anadolu 'da sakınılacağı ümidinde" olduğunu belirterek tehdit 
savurmaktan da geri d u r m a z . 5 

Dünya Harbi 'nin hemen öncesine rastlayan aylarda, Erzurum'da, 
Kafkasya 'dan gelen Taşnak temsilcilerinin de katıldığı 8. Taşnak Kongresi 
tertip edilir. 6 Kongreye, Milletvekilleri Viramyan ile Papazyan 7 da katılır. 
Kongrede, Rus-Ermeni işbirliği onaylanır ve şu kararları onaylandıktan sonra, 
Osmanlı Milletvekili Viramyan, Erzurum Valisine giderek, yazılı bir öneri 
listesi verir. Bu öneride şunlar istenir: "Osmanlı Devleti Rusya 'ya savaş ilan 
ettiği takdirde ve Osmanlı Ordusunun Kafkasya'ya saldırması hâlinde oradaki 
Ermenilerin Türklerle işbirliği yapmalarının temini; 8 propaganda yapmak için 
Osmanlı Devleti 'nin Ermenistan ' ın teşkiline dair güçlü bir vaatte bulunması ve 
vaadini mutlaka yerine getirmesi lâzımdır." Viramyan bu önerileriyle, iki 
gayenin peşinde koşmaktadır: Birincisi, Osmanlı Devleti savaştan galip çıktığı 
takdirde millî emellere yeniden sahip olmak; ikincisi de Osmanlı Devlet i 'ne 
ihanet eden Ermeni gizli örgütünün gözetlenmekten ve izlenmekten 
korunmasını sağlamaktır . 9 

Erzurum'daki işlerini bitiren Osmanlı milletvekillerinden Papazyan 
Muş ' a , Viramyan da V a n ' a gider ve oradaki örgüt faaliyetlerini idareye 
başlarlar. 

Van ve çevresinde Ermeni terörünün artması ve yayılmaya başlaması 
üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğünden Van Valiliğine gönderilen 17 Aralık 
1914 tarihli telgrafta, Viramyan ' ın , Van 'da bulunmasının Doğurduğu sakıncalı 
durumun değerlendirilerek, derhal bölgeden uzaklaştırılıp İs tanbul 'a yollanması 
istenir. 1 0 İşlemin yapılıp yapılmadığına dair elimizde bir bilgi bulunmamakla 
beraber, Viramyan ' ın 4 Ocak 1915' te Van Valiliğine yazdığı rapor, bölgeden bu 

* BOA DH SYS. 109/2-12,13,14. 
6 H. Kemal Türközü, Taşnak Partisinin 8 inci Kongresi, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 12 (Şubat 

1986), s. 68-73. 
7 "Vahan Papazyan Efendi (17 Aralık 1908 - 18 Ocak 1912) Van Milletvekili. Daha sonra da seçildi. Ermeni 

ayaklanmasında Muş'ta çetecilere katılarak onları yönettiği sırada öldürüldüğü, Sadaretin 15 Kasım 1916 
tarihli yazısı ile bildirilmiştir. Bkz: Türk Parlamento Tarihi, Cilt II, s. 38. 

8 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 520, E. Dosya: 1027/ Y. Dosya: 2024, F: 2. 
9 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 21. 
1 ( 1 BOA DH ŞFR. Dosya 48. 6. 38. 
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tarihte uzaklaştırılmadığını gösteriyor. Viramyan, Reşadiye 1 1 ile Gevaş ' ta 
meydana gelen olayların ortaya çıkış sebeplerini açıkça söylemeyi gerekli 
gördüğünü belirterek, raporuna başlar. Bu açıklamasıyla "Söz konusu olaylara 
dair ortalıkta dolaşan yanlış anlaşılmaların giderilebileceği gibi, hükümetin 
olduğu kadar, bölgedeki talihsiz Ermeni halkının da muhtaç olduğu karşılıklı 
güven ortamının dikkate alınacağı ve sağlanacağı hususunda teklifler olarak 
düşünülebi leceğini" 1 2 ifade ederek, bir anlamda aracılık rolü üstlenir. 

PELLİ OLAYI 

1914 yılının son çeyreğinde, özellikle son aylarda meydana gelen 
olayların tetikleyicisi, Vi ramyan 'a göre, Pel l i 1 3 olayıdır. Pell i 'de yaşananlar, 
gerilimli ortamın sebebidir. Yaşananların sorumlusu da Vas tan ' ın , 1 4 başta 
kaymakamı olmak üzere yerel idarecileridir. İdareciler soğukkanlı ve akıllıca 
hareket etmek isteseydiler veya edebilseydiler, bu gerilim doğmazdı diyen 
Viramyan, meseleye yanlı yaklaşımını baştan ortaya koymuş olmaktadır. 

Viramyan ' ın anlatımıyla, Pelli olayı şu şekilde yayılmışt ı r . 1 5 Aralık 
(1914) ayının son haftasında Çarşamba günü, Pell i 'de bulunan bir jandarma er, 
köyde, yabancı birisine rastlar. Köy kâhyasının, bu adamın yabancı olmadığına 
dair teminat vermesine rağmen, j andarma silahlı olarak, bu yabancıyı girdiği 
evin kapısına kadar takip eder. Yabancıyı tehdit ettiği gibi, Ermeni halkın 
dinine, milliyetine kaba küfürlerle dil uzatır. Yabancı, o sırada köyde bulunan 
bir Ermeni çetesinin adamlarındandır. Hiç cevap vermez ve köylülerin onun 
yabancı olmadığına, jandarmayı inandıracaklarını umar. Bu sırada, Meşrutiyet 
affıyla hapisten çıkan ve silah altına da alınmayan Pellili Serkis adlı katil, 
jandarmanın azgınlığına, ettiği küfürlere öfkelenerek eri tüfekle öldürür. Bu 
sırada diğer jandarma da bir samanlığa kaçar. Bütün köylü ayaklanmıştır artık. 
Köyün ileri gelenleri samanlıktaki jandarmaya, bulunduğu yerden dışarı çıkarak 
biraz önce meydana gelen olayı incelemesini teklif ederler. Aynı anda, köydeki 
Ermeni çetesi de "yeni olaylara meydan vermemek üzere" çıkar gider. En 
sonunda jandarma samanlıktan dışarı çıkar ve o sırada Sorp ' t a 1 6 bulunan Gevaş 
Kaymakamı Şükrü Bey ' e , yaşananları ihbar edince, Kaymakam da soruşturma 
yapmak üzere bir jandarma müfrezesiyle köye gelir. Olay hakkında bilgi 
edindikten sonra bazı kişileri tutuklatır, Serkis ve arkadaşlarından birkaçının 
evini yaktırır. 

" Reşadiye: Bitlis - Tatvan'a bağlı bucak. 
1 2 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029/Y.Dosya: 2061, F: 1. 
1 3 Pelli: Bitlis - Tatvan - Reşadiye bucağına bağlı köy. Bugünkü adı Alacabük. 
1 4 Vastan: Van'a bağlı ilçe. Bugünkü adı Gevaş. 
1 5 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029/Y.Dosya: 2061, F: 1/1-4. 
1 6 Sorp: Bitlis - Tatvan - Reşadiye bucak merkezi. Bugünkü adı Yelkenli. 
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Kaymakam Şükrü Bey ve müfrezenin Pell i 'de gerçekleştirdikleri 
bastırma hareketini, Viramyan şöyle anlatıyor: Kaymakamın yanındaki müfreze 
mensupları , vahşi bir şekilde Pellili dört kişiyi döverek öldürürler. Kaymakam 
köyden ayrıldıktan sonra dehşete kapılan köylüler evlerini, eşyalarını, 
hayvanlarını yüzüstü bırakarak korku içinde civardaki köylere sığınırlar. Ertesi 
günü yani Perşembe günü, köye giren kurtlar, sahipsiz koyunları parçalarlar. 
Yangın, köyün diğer evlerine de sıçrar. Bu durumu uzaktan gören Ermeni 
çetesi, Cuma günü, hem köy halkını toparlamak, hem de yangını söndürmek 
üzere yeniden köye döner. Aynı gün, Kaymakam Şükrü Bey, beraberinde 200-
300 Kürtle Pell i 'ye gelir. Kaymakamın beraberindekiler, köyü yağmalamak 
üzere hazırlıklı gelmişlerdir. Kaymakamın bizzat ifadesine göre ise yangını 
söndürmek ve yeni bir soruşturma yapmak üzere Pell i 'ye tekrar dönmüşlerdir. 
Ancak bu gayesini, köylülere anlatacak ve inandıracak bir tavır sergilemez. 
Beraberinde getirdiği Kürtler, onun bu gayesini çürütmektedir zaten. Pell i 'ye 
geri dönmüş olan Ermeni çetesi, bu kalabalık grubu uzaklaştırmak için ateş 
açmak zorunda kalır. Kaymakam, bu direnişi kendisine yapılmış bir hareket 
kabul ederek, maiyetindeki jandarmalara ateş emrini verir. Çatışma, sabah 
dokuzdan akşam beşe kadar devam eder; karanlık çökünce, her iki taraf hiçbir 
kayıp vermeden çekil ir . 1 7 

Viramyan, Ermeni çetesinin masumiyetini ve onların nefs-i müdafaa 
halinde davrandıklarını söyleyerek, olaylarda suçsuz olduklarını göstermek için, 
bütün sorumluluğu Gevaş Kaymakamının şahsında Devlet 'e yükleme 
gayretindedir. Ona göre, Ermeni çetesinin hareketi Devlet 'e karşı olmuş olsaydı, 
Çarşamba günü Pelli 'den çekilmez, Kaymakamın ve güvenlik güçlerinin köye 
girmelerine, evleri yakmalarına engel olurlardı. Yine aynı düşünceyle, Perşembe 
günü de köyden çekilmeyecekleri gibi, Cuma günü meydana gelen çatışmada, 
savunmada kalmazlar ve gün Batınca da uzaklaşmazlardı . 1 8 Viramyan, bu 
yorumuyla, çetenin "müdafaa-i nefs" için hareket ettiğini ve Pelli 'de meydana 
gelen olayı büyütmeden bitirmek "emeli"nde olduğunu ispat etmiş oluyor. 

Kaymakamı, çetenin bu iyi niyetini anlamaktan uzak bir tutumla suçlayan 
Viramyan, onun Cumartesi günü Pell i 'ye "muhafaza" gayesiyle Çerkez Ağa 'n ın 
müfrezesini göndermesini art niyetliliğine bir gösterge sayar. Kendisi de olayın 
meydana gelişinden bir hafta sonra, yani 25 Aralık 1914'te Pel l i 'ye vardığında 
gördüğü manzarayı şu sözlerle anlatır. "Biz, oraya vardığımızda bütün hanelerin 
yanmış ve kilisenin de yeniden yakılmış olduğunu gördük. Yalnız bazı 
hanelerin kilerleri henüz tamamıyla yağma edilmemiş olduğundan 
yanmamış t ı " 1 9 

1 7 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 1-2. 
1 8 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 /Y. Dosya: 2061, F: 1-1. 
" ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029/ Y. Dosya: 2061, F: 1-1. 
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Çerkez Ağa Müfrezesinin köyde bulunmasından istifade eden çevredeki 
Aşnak ; 2 0 Alan, Ziyaret, Ağız to 2 1 köylerindeki Kürtler, başlarında ağaları olduğu 
halde, Pell i 'ye gelerek her şeyi yağmaladıktan sonra, daha yanmamış evleri de 
yakarlar. Viramyan ' ın Pell i 'ye gittiği gün gelen 5 jandarma eri, köydeki 
Kürtleri uzaklaştırırlar. Viramyan, bütün olaylara Kaymakamın iştirak etmiş 
olduğunu iddia ederek, Enzek köyünde rastladığı Kaymakama, Pelli 'den kaçan 
günahsız köylülere, çaresiz kadın ve çocuklara yardım edilmesini, köydeki 
yangının söndürülmesi için bir şeyler yapmasını "ısrarla" söylemesine karşılık, 
Kaymakamın "Pelli köyü, haritadan si l inmelidir" 2 2 dediğini söylemektedir. 
Kaymakamın istemesi halinde köyün kurtarılabileceğini; suçsuz, günahsız, 
"silahsız ve katiyen müdafaa veya mukavemet edenlerden" olmamış kişilerin 
öldürülmemiş olacağını sözlerine ekleyerek, Valinin dikkatini bu noktaya çeker. 
Pell i 'de yaşananlar, hızla çevre köylerde duyulur. "Dehşet dalgası" Gevaş 'a 
kadar ulaşır. Aynı zamanda Bitlis milislerinin Ermeni köylerini yağmaladıkları 
haberleri de söylentileri doğruladığı gibi, Ermeni halkın korkusunu da körükler. 
Birkaç haftadan beri jandarma müfrezesinin "Ahtamar" adasında "kabil-i tefsir 
olmayan mevcudiyeti" , Başka le 2 3 katliamı, Hezara , 2 4 Boğazkesen , 2 5 M e n d a n 2 6 

köylerinin yağmalanması haberleri de eklenince, Gevaş, Havasor 2 7 ve Çıtak ' ta 2 8 

yaşayan Ermenilerin neden "müteyakkız" bulunduklarının sebepleri anlaşılmış 
olur. V i ramyan ' a göre bütün bunlar 1896 yılında meydana gelen olayların 
başlangıcını akla getirmektedir . 2 9 Ermeni halkta "Devlet ya bu hallerin 
müsebbibidir ya da bunları önlemekten acizdir" düşüncesi hâkim olduğundan, 
kendilerini savunma refleksine girmişlerdir . 3 0 

Viramyan ' ın buraya kadar anlattıklarından anlaşılan şudur: Pelli 'de bir 
katliam ve yağmalama yaşanmıştır. Bunun sorumlusu da kaymakamdır. 
Kaymakam; şuurlu bir şekilde hareket ederek, bizzat yöneterek, bu eylemin 
gerçekleşmesinde düzenleyici ve idareci olarak hareket etmiştir. Ermenilerin, bu 
olayda bir günahları olmadığı gibi, mağdur da olmuşlardır. Pel l i 'de meydana 
gelen olay, Ermenilerin Devlet 'e olan güvenlerini sarsmıştır. 

2 ( 1 Aşnak: Bitlis - Tatvan - Reşadiye bucağına bağlı köy. Bugünkü adı Budaklı. 
2 1 Ağızto: Bitlis - Tatvan - Reşadiye bucağına bağlı köy. Bugünkü adı Köprücek. 
2 2 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 1-2. 
2 3 Başkale: Van'a bağlı ilçe. 
2 4 Hezara: Van - Özalp'e bağlı köy. Bugünkü adı Kırkçalı. 
2 5 Boğazkesen: Van - Özalp'e bağlı köy. 
2 6 Mendan: Van - Merkez Erçek bucağına bağlı köy. Bugünkü adı Yatıksırt. 
2 7 Havasor: Van - Gürpınar merkeze bağlı köy. Bugünkü adı Çavuştepe. 
2 8 Çıtak: Van'a bağlı ilçe. Bugünkü adı Çıtak. 
2 9 Bkz: Dr. Hasan Doğan, agm. 
3" ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 1-3. 
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KAYMAKAMIN CEVABI 

Viramyan ' ın , yazdığı raporu Valiliğe takdiminden sonra, Gevaş 
Kaymakamı Şükrü Bey de bir rapor kaleme alır ve Viramyan ' ın iddialarını 
cevaplar . 3 1 Kaymakam Şükrü Bey, Pell i 'de cereyan eden olayların öncesinde, 
bölgede yaşananları kaleme alarak, meselenin nasıl o güne kadar genişlediğini 
ve Devle t 'e başkaldırının, adım adım nasıl uygulamaya geçirildiğini anlatır. 

Viramyan ' ın "Umum Osmanlıların Vekil i" olduğunu hatırlatan 
Kaymakam, raporundaki ifadelere yansıyan görüntüsüyle bu sıfatı taşımaktan 
uzak bulunduğunu vurgulayarak, açıklamalarına başlar. Esasında bu raporun, 
yabancı bir devletin büyükelçiliğinden Dışişlerine Bakanlığına verilmiş bir nota 
gibi telakki edilebileceğini belirterek, "Gözlerimin önünde cereyan etmiş 
birtakım olayların, bu derece tahrif edilmiş bir halde anlatıldığını görmek bende 
bu düşünceyi Doğurdu," demektedir . 3 2 

Kaymakam Şükrü Bey; geçen dönemlerde, siyasî ihtirasları için Osmanlı 
tebaası Hıristiyanları kullanan bazı devletlerin, aynen bugünkü davranışı 
sergilediklerini ifade ederek, başkaldırılara karşı Devletin uyguladığı "haklı ve 
adaletkârâne" politikaların, Avrupa tarafından nasıl taraflı, yanlı ve siyasal 
çıkarlar uğruna çarpıtılarak kamuoyuna yansıtıldığı hatırlandığında, 
Viramyan ' ın yazdığı bu raporla, Avrupa'nın politik emellerine hizmet ettiğini 
açıklamaktadır. Bu raporun, bir Osmanlı Milletvekili tarafından kaleme 
alınmasının da ayrıca değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeker . 3 3 

Viramyan ' ın "soğukkanlı olmamakla ve akıllıca davranmamakla" itham 
ettiği Kaymakam Şükrü Bey, o güne gelinceye kadar, Gevaş yerel idarecilerinin 
gösterdikleri sabır ve tahammülün nasıl üst üste meydana getirilen olaylarla yok 
edildiğini, olayları tek tek sıralayarak anlatıyor. Olaylar, tarih sırasıyla şöyle 
cereyan ediyor: 

1. 15 Eylül 1914' te Pendekânis 3 4 köyünde, daha sonra At lan 'da , 3 5 

katledildikten sonra beyni ezilen ve cesedinin on-onbeş yerine "kama sokulan" 
jandarma Mehmet ve arkadaşının üzerine saldırılır. Bu saldırı sırasında 
Ermeniler "Artık biz Osmanlı hükümetinin idaresi altında bulunmaktan bıktık. 
Rus olacağız!" gibi ağır cezayı gerektiren sözler sarf etmişlerdir. Ahtamar 
Katogikos Vekilinin kefaleti ve ricası üzerine failler hakkında bir işlem 
yapılmamış, Ermenilere bir "cemi le" olmak üzere zanlılar, Divan-ı Harb-i 

3 1 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 1-9/24. 
3 2 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 1-9. 
3 3 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 1-9. 
3 4 Pendekânis: Van - Gevaş'a bağlı köy. Bugünkü adı Dokuzağaç. 
3 5 Atlan: Van - Gevaş merkeze bağlı köy. 
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Örfiye sevk edilmemişlerdir. Gevaş Kaymakamlığı , olaya rağmen, Ermenilerin 
Devlet 'e güvenini sarsacak bir uygulamaya gitmemiştir. 

2. Yine 15 Eylül 1914'te Atlan köylüleri, Bitlis 'ten V a n ' a gitmekte olan 
5 kişilik j andarma müfrezesine saldırarak, askerleri yaralarlar. Köylüler, 
jandarmaların kendilerine hakaret ettiklerini, mallarını almak istediklerini beyan 
ederek "meşru müdafaa"da bulunduklarını iddia ederler. Bu mesele de 
büyütülmeden, tutuklu muhtar ve ihtiyar heyeti serbest bırakılır. Şükrü Bey, bu 
muameleyi "Gevaş Kaymakamlığının gerektiğinde köylülerden merhameti 
esirgemediğinin bir delili" olarak gösterir. 

3. 30 Eylül 1914 tarihinde Karkar 3 6 karakolu askerlerinden oluşan bir 
müfreze, asker firarilerini yakalamak üzere giderken, gece saat 8 sularında 
Horot i s 3 7 köyüne doğru gelmekte olan birisini durdurmak isterlerken, adam 
silahla karşılık verir. Çıkan çatışmada adam ölür. Adamın üzerinde yapılan 
aramada bir Rus mavzeri ve Ermenice yazılmış mektuplar bulunur. Mektuplar, 
Ahtamar Katogikoshanesinde ikamet eden, Gevaş ' taki Ermeni mektepleri 
müfettişi Mihran Çetoyan tarafından kaleme alınmıştır. Mektuplarda, 
Ermenilere şu tavsiyelerde bulunulur: "Askerlik hizmetinden firar ediniz . 3 8 

Köylerdeki gençler, birer bahane ile askere gi tmemeye çalışsınlar. Askere 
gitmek kaçınılmaz olursa, eldeki silahlar kadınlara bırakılmayacak, kullanacak 
kimselere dağıtılacak ve hazır bulunulacak." 3 9 Mektuplar, Melkon adında ünlü 
bir Ermeni çete reisine gönderilmektedir. Burada en dikkate değer husus ise 
mektubu taşıyan kişinin "Mebus Viramyan ' ın tavsiyesiyle geldiği ve onun 
tensibiylc gönderildiği"nin belirtilmesidir. 

Mektupları yazan Mihran ' ın bu hareketi, idamlık bir suç olmasına 
rağmen, Van Valisi Tahsin Bey tarafından "nazar-ı şefkat ve merhamet" 
gösterilerek hakkında bir işlem yapılmamıştır . Devletin bu koruyucu tavrına 
karşılık, Taşnak örgütü, Mihran ' ı çete reisi yapmış, o da çetesiyle Pelli 'deki 
çatışmada yer almıştır. 

4. 23 Kasım 1914' te ise yine Gevaş ' ın Tişveh (?) adındaki bir köyünde, 
asker firarilerine mehil müddetini duyurmak üzere giden jandarma müfrezesinin 
üzerine, evlerden ateş açılır. Açılan ateş sonucu bir jandarma yaralanır. Muhtar 
dışında kimse tutuklanmaz. Ateş açıldığı tespit edilen dört ev yıktırılır. 

Karkar: Van - Gevaş'a bağlı köy. Bugünkü adı Daldere. 
Horotis: Van - Gevaş'a bağlı köy. Bugünkü adı Anaköy. 
3. Ordudan yazılan bir raporda bu konu şöyle açıklanıyor: " Birliklerdeki, özellikle sınır taburlarında ve 
sınıra yakın olan birliklerdeki Ermeni erlerinden bir kısmının silahlarıyla firar ettikleri ve Rusya'ya 
geçtikleri anlaşılıyor." ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528 E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061 F: 21-5. 
ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 1-9. 
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Bu olayda da Ahtamar Katogikos Vekili, Müküslü Kazar adında birinin, 
birkaç el ateş etmesinden başka silah atılmadığını söylemesine ve kesin teminat 
vermesine itimat edilerek köylüler hakkında işlem yapılmamıştır . Gevaş 
Kaymakamlığı , bu olayda da Devletin koruyucu vasfını devam ettirmiştir. 

5. Üç aydır, çevreden gelen haberlerde, Ermeni asker firarilerinin belli 
yerlerde toplandıkları, köylerden gönüllülerin kaydedildiği ve erzak tedarik 
edildiği yaygın şekilde yer alır. Ermeni köyleri arasında, geceleri silahlı 
kişilerin gidip geldikleri görülür. Bu haberlerle, Müslüman halk ve yerel 
idareciler, Ermenilerin iyi niyetinden kuşkulanmaya başlarlar. Ermeni firari 
askerlerin sayısının gün geçtikçe artması, meydana gelen olaylarda, Devletin 
etkili bir yaptırımda bulunmamasından dolayı, bölge halkında, Devletin Ermeni 
örgütüne karşı "icra-yı hareketten aciz bulunduğu" inancı doğmaya başlar. Oysa 
bu inanç, halkın zihninde yerleşmeden bertaraf edilmeliydi. Şükrü Bey bu 
durumu çok tehlikeli bir gelişme olarak kabul ediyor. 4 1 

İşte bu atmosferin hâkim olduğu bir ortamda, çeteler, her türlü kanunsuz 
eyleme girişirler. Amaç, halkın, otorite boşluğundan doğan yılgınlığından 
istifade ederek, Ermenileri siyasî inançları doğrultusunda tahrik etmektir. 
Ermeni çeteciler, bölgenin merkezle olan bağlantısını koparmak için öncelikle 
Sorp ile Gevaş arasındaki telgraf direklerini tahrip ederler. Bunun üzerine 
Kaymakam Şükrü Bey, bu eylemi bizzat soruşturmak üzere Reşadiye 'ye gider. 

K A N C A S O L A Y I 

Viramyan, raporunda, Pelli 'deki çatışmada yer alan çetenin orada 
bulunmasına sebep olarak K a n c a s 4 2 olayını gösterir. Hizanlı Mehmed Emin ve 
çetesinin "Kancar is ' te yaptıkları mezalime karşı" söz konusu Ermeni çetesi, 
bölgedeki Ermeni köylülere yardım etmek üzere oraya gittiklerini söyler. 3 

Yani, Pelli 'deki silahlı Ermeni çetesi, Vi ramyan 'a göre, Ermenileri koruma 
görevi üstlenmiştir. 

Kaymakam Şükrü Bey de olayı şöyle anlatıyor: Reşadiye 'ye giderken, 
Keşan deresinde, Ermenilerle güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıktığı 
haberi gelince, Keşan deresi istikametine doğru dönülür. Şükrü Bey, Engesor 4 4 

köyünde Mehmed Emin ' e rastlar ve meseleyi açıklamasını ister. Mehmed Emin, 
yüz altmış adamıyla birlikte, Reşadiye üzerinden cepheye giderken, bir Ermeni 
çetesinin hücumuna uğradıklarını anlatır. Şükrü Bey, Kancas ' t a soruşturma 
yaptırır, tutanaklar hazırlatır, olayı adlî mercilere aksettirir. 

4 0 Müküs: Van'a bağlı ilçe. Bugünkü adı Bahçesaray. 
4 1 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 /Y . Dosya: 2061, F: 1-11. 
4 2 Kancas: Bitlis -Tatvan - Reşadiye bucağına bağlı köy. Bugünkü adı Sallıca. 
4 3 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y.Dosya: 2061, F: 1. 
4 4 Engesor: Bitlis - Tatvan'a bağlı köy. Bugünkü adı Dalda. 
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"Harb-i az im" içinde, Van ile başkent arasındaki haberleşmeyi kesmek 
amacıyla tahrip edilen telgraf telleri ve yıkılan direkler Ermeni çetelerin eseridir 
diyor Şükrü Bey. Bu eylemi bizzat gerçekleştiren de Enzekli Leon ve Aspo 'nun 
çeteleridir . 4 5 Buradaki eylemden sonra da bunlar soluğu Pel l i 'de almışlardır. 

Kaymakam Şükrü Bey, çetelerin bu eylemlerini Pel l i 'de bulunan 
Vi ramyan 'a söylediğinde, ondan "Kendilerince hiçbir önemi olmadığı" şeklinde 
bir cevap al ı r . 4 6 Osmanlı milletvekili Viramyan ' ın bu bakış açısı, meseleyi 
değerlendirişindeki "etnik" ayrımcılığına dair çarpıcı bir örnek teşkil 
etmektedir. 

Şükrü Bey ' in Pelli olayı öncesi sıraladığı olaylar bunlardan ibaret. 
Viramyan ' ın Pelli olayına ilişkin iddialarının herbirine de şu cevapları sıralıyor: 

1. Olayın meydana geldiği gün, Pelli 'deki karakolda 3 asker mevcuttu ve 
muhtar o gün köyde yoktu. 

2. Karakol komutan vekili; okuryazar ve terbiyeli bir askerdi. Köyde 
yabancı birisini görünce, Ermeni halkın dinine, ırkına hakaret etmesini 
gerektirecek hiçbir sebep göster i lemez. 4 7 

3. Samanlığa sığınan diğer iki jandarmanın "kati ü itlafına kudurmuş 
köpekler g ibi" çalışılmıştır. Jandarmalar sığındıkları samanlığın kapısına 
saldıranlardan birisiyle, damdan içeriye yanmış paçavralar atan bir kadını 
öldürürler. Bunun üzerine saldırganlar, samanlığın duvarından delik açmaya 
teşebbüs ederler ancak içeridekilerin karşı ateşiyle başarılı olamazlar. Sonunda, 
dışarı çıkaramadıkları jandarmaların sığındığı samanlığın ön tarafını ateşe verir 
ve çekip giderler. 

4. Ben, o gün Gevaş ' a geri dönmek üzere yola çıktım. Pelli 'ye de 
uğrayarak geceyi Tahmanis köyünde geçirmeye karar vermiştim. Pelli önüne 
gelince, jandarmalar ın durumlarını bizzat gördüm. 

5. Ertesi gün, yani Perşembe günü Pell i 'ye girildiğinde, köyde sadece 4 
erkek görüldü. Bunlardan ikisi "dur" emrine uymadığı, İM de baltayla 
jandarmaya saldırdığı için "dövülerek" değil, kurşunla öldürüldü. Diğeri ise 
kaçmayı başardı. 

4 5 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029/ Y. Dosya: 2061, F: 1-12. 
4 6 Gevaş Jandarma Komutanı Müştak da, yazdığı raporda şunları söylüyor: "Pelli karyesinde bulunan karakol 

kumandanı Hüsnü ile maiyyeti efradının feci bir suretle kati ve itlâfıyla başlayan isyan Gevaş kazasına 
kadar sirayet ederek ihtilâl-i umumî halini aldı. Her tarafta bütün telgraf telleri kat' ve tahrip olundu... Bu 
kıyamın önünü almak için müfrezeler sevk olundu. Aynı zamanda Ermenilerin teskini ve kan dökülmesine 
meydan verilmemesi için mebus Viramyan ile Münip Bey gönderildi. Bu hadise, Van Komitesinin son 
kararları haricinde idi. Mebus Viramyan meseleyi kapamak için bunun firarilerin hıyanetinden başka bir 
şey olmadığını iddia ediyordu." ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 23 
(1,2). 

4 7 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y.Dosya: 2061, F: 1-13. 
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Üç kişinin öldürülmesini, Devletin yetkilisi olarak biz kabul edip, olayın 
anlattığım şekilde cereyan ettiğini ispata hazırken, Viramyan; ölenlerin sayısını 
artırarak, işkenceyle öldürülmüş olduklarını göstererek, Taşnak örgütünün 
emellerine uygun bir şekilde kullanılır hale dönüştürmek istemiştir. 

6. Öldürülen Ermenileri öne çıkaran Osmanlı Milletvekili Viramyan, 
şehit edilen jandarma erinin, gözünden vurulup öldürüldükten sonra diğer 
gözünün de bıçakla oyulduğunu; kafasının taşla ezilerek beyninin dışarı 
fırlatılmış olduğunu hiç söylemiyor. 

7. Cuma günü, Gevaş ' a dönmek üzere, Reşadiye Nahiye Müdürü ile yola 
çıktık. Pell i 'den başlayarak, yol üzerindeki köylere uğrayarak nasihatlerde 
bulunmaya karar verdik. Viramyan ' ın , benim yanımda Kürtlerin bulunduğuna 
dair açıklaması tamamen yalandır. Yanımızdaki j andarma müfrezesine ateş 
açılınca, Aşnak köyünde toplanmış olan çevredeki Müslüman köylüler imdada 
gelmişlerdi. Viramyan ' ın bu gerçeği tersyüz etmesi, örgüt mensuplarını koruma 
gayretinden kaynaklanmaktadır . 

Burada sorulması gereken soru şudur. Viramyan; Pelli 'yi müdafaa 
ediyorum diye, Ermeni çetesinin, Devletin güvenlik güçlerine karşı silah 
kullanmasını nasıl doğal bir hak olarak görebiliyor? Oysa Devletin güvenlik 
güçlerinin varlığı, çetecilerin orada bulunmamasını gerektirir. Aksi takdirde 
Devletten söz edilemez. Vatandaşların can ve mal güvenliklerinden Devlet 
sorumludur. Devletin bu hakkına müdahale edenler, "as i" konumuna düşerler. 
Bu durumda güvenlik gücü olarak jandarma; hayatı pahasına, asileri arama, 
takip ve yakalamakla yükümlüdür . 4 8 

Viramyan, çetenin ihtiyatlı hareket ederek Perşembe günü gecesi köyden 
çekildiğini ifade ediyordu. Kaymakam Şükrü Bey, ertesi günü üzerlerine fazla 
kuvvetle gidileceğini bilen çetecilerin ve asilerin gecenin karanlığından 
yararlanarak kaçtıklarının açık bir gerçek olduğunu söylüyor . 4 9 

Pelli 'de yaşananlar, aslında savaş ortamında ortaya çıkan bir durumu da 
gözler önüne sermesi bakımından önemlidir. Devletin elinde yeterli sayıda 
kolluk kuvveti bulunmayınca ve asilere müdahalede güç yetiremeyince, 
devreye, "ahal i" giriyor. Ahalinin silahlı olarak katıldığı harekâtlarda intizamı 
sağlamak ise mümkün değildir. Kitle psikolojisinin hâkim olduğu bu 
ortamlarda, düzenli ordu veya güvenlik kuvvetinin hareketi beklenemez. Şükrü 
Bey de bunu kabul ederek şöyle ifade ediyor. "Düzenli olmayan bir kuvvetten 
yardım alma mecburiyeti doğarsa, bunların yapacakları intizamsızlıklara, 

ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 1-13. 
ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 1-13. 
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suiistimallere katlanmak zarureti de kendini gösterir." Pell i 'de birkısım eşya 
ve hayvanın zayi olması da bu durumun bir sonucudur. 

Kaymakam Şükrü Bey, Viramyan ' ın naklettiği "Pelli karyesi Gevaş 
haritasından silinmelidir" sözlerini çarpıttığını ve gerçeği sakladığını 
belirtmektedir. Kendisinin, Enzek köyünde Viramyan 'a , "Devletin canıyla 
uğraştığı bir zamanda, asileri koruyan, köydeki güvenlik gücü mensubunu 
katleden, halkı Kaymakam ve jandarmaya karşı silah kullanmak cüretinde 
bulunan Pelli karyesi Gevaş haritasından silinmiştir. Zira bu hareket, isyandan 
başka bir şey değildir. Böyle bir zamanda, bu gibi haller karşısında her Devlet 
bu şekilde hareket eder" dediğini açıklamaktan kaçınmamaktadır. 

A T L A N ( E T N A N ) O L A Y I 

Viramyan ' ın söz konusu raporda anlattığı diğer bir gelişme ise Etnan 
olayıdır. Kamuoyunda gerginliğin hâkim olduğu 19 Aralık günü, bir gönüllü 
müfrezesi iki j andarma maiyetinde Etnan 'a gider. Aynı zamanda E tnan 'a 
yetişen bir Ermeni çetesi de bunların "köye hücum edeceklerinden zan ve şüphe 
ederek, onlara ateş etmeye mecbur olup jandarmaları kat leder ." 5 2 Aynı 
düşünceyle hareket eden diğer bir Ermeni çetesi de E n g i l ' i 5 3 saldırıdan 
kurtarmak için köprüleri tahrip eder. Kısaca, Vi ramyan 'a göre Ermeniler, her 
yerde, kendilerine yönelebilecek tehlikelere karşı hazır bulunmak üzere ihtiyat 
tedbirleri almışlardır. Osmanlı milletvekili Viramyan ' ın olayları ne denli tek 
yanlı değerlendirdiği bu ifadelerinde açıkça belli olmaktadır. Ortada bir isyan 
yok, Devlet 'e karşı kendini savunma hareketi vardır! 

Kaymakam aynı olayı şöyle anlatıyor: 

19 Aralık günü akşam üzeri, Gevaş ' a yarım saat mesafedeki Atlan 'dan 
silah sesleri gelir. Hemen akabinde Van ' l a Gevaş arasındaki telgraf hattı kesilir. 
Jandarma komutanı , Pelli olayından sonra ihtiyatlı hareket etmek zorunda 
olduğundan, o akşam değil de ertesi sabah At lan 'a bir süvari j andarma 
göndererek durumu öğrenmek ister. Yoldayken süvari jandarmaya, Atlan ve 
yakınındaki Akkilise köyünde çetelerin olduğu, ahali tarafından söylenir. Süvari 
j andarma geri döner ve anlatılanları j andarma komutanına aktarır. Komutan, 
bunlara inanmaz. Postacı görevini yürüten diğer bir jandarmayla birlikte 
yeniden gönderir. Yolda, kesilen telgraf hattını tamire çıkan telgraf çavuşu ve 
dört işçiye rastlarlar. İki j andarma At lan 'a girerken, köyden açılan şiddetli 

5 0 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 1-14. 
5 1 Etnan (Atlan): Van - Gevaş'a bağlı köy. Bugünkü adı Atalan. 
5 2 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 1-3. 
5 3 Engil: Van - Edremit'e bağlı köy. Bugünkü adı Dönemeç. 
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ateşle, hemen orada ölürler. Bunu uzaktan gören telgraf tamircileri kaçarlar. 
Viramyan ' ın söz konusu ettiği gönüllüler, işte bu işçilerden başkası değildir. 

İki jandarmanın şehit edilmesi üzerine, endişeye kapılan halk silaha 
sarılır. Bir j andarma müfrezesiyle Akkil ise 'ye doğru ilerlemek isteyen jandarma 
komutanına da ateş açılır. Çatışma başlar. On arkadaşıyla jandarmaya yardıma 
giden kasaba ileri gelenlerinden Hurşit Ağa, çatışma mahalline gelmeden, isabet 
eden bir kurşunla şehit olur. Karanlık basınca çatışma kesilir. Ertesi gün de 
Viramyan ve diğer milletvekili Münip Bey, At lan 'a gelirler. 

Bu sırada Engi l 'de toplanan Ermeniler, köprüleri tahrip ettikleri gibi, 
Pi l t inis 5 4 köyünde, Çatak ' tan Gevaş ' a gelmekte olan konvoydaki , Devlete ait 
malzemelere el koyarak, muhafız jandarmaları esir alırlar. Bütün bunlar 
"Ermenilerin genel ayaklanmaya başlama zamanı geldi" düşüncesiyle hareket 
ettiklerini gösterir. Organize bir hareket gelişmeye başlamış, toplu 
ayaklanmaların ilk adımları atılmıştır. Viramyan ' ın "ihtiyat tedbirleri 
alınmıştır" dediği de budur. 

Kaymakam Şükrü Bey ' in sözünü ettiği, ele geçirilen mektuplara ilişkin 
olarak Viramyan, yapılması öğütlenenlerin, Ermenilerin içinde bulundukları 
"korku ortamının" bir göstergesi olduğunu öne sürmektedir. Buna da sebep 
olarak Devletin Mehmed Emin, Beşar Çeto, Seyyid Ali 'nin oğlu Selahaddin' i 
görünüşte harbe göndermek, gerçekte ise Ermeni köylerini yağma ve tahrip 
ettirmek üzere silahlandırmasını ifade ediyor. Pell i 'de ve At lan 'da bunun 
örneklerinin yaşandığını s ö y l ü y o r . 5 5 

Devletin; Viramyan ' ın söz konusu ettiği kişileri, savaşa katılma şartıyla 
affettiğini, ancak bunları Ermenilere musallat etmeyi hiçbir şekilde 
düşünmediğini bir kamu yöneticisi olarak Şükrü Bey açıklıyor. Kaldı ki 
zamanın şartları düşünüldüğünde, Devletin Ermenileri " tedip" için böyle gizli 
kapaklı işler düşünmeye ihtiyacı da yoktur. "Ted ip" harekâtının düzenli 
birliklerle yapılabileceği de bir başka gerçektir. Beşar Çeto, bu savaşta vatanı 
uğruna kahramanca şehit olurken, "Hangi Ermeni sınırda vatanî görevini 
hakkıyla ifa et t i?" sorusunu da Devlet adına Şükrü Bey, Vi ramyan 'a 
yönel t iyor . 5 6 

Piltinis: Van - Gevaş'a bağlı köy. Bugünkü adı Aladüz. 
Aynı tarzda şikâyetler Muş'ta bulunan diğer Van Milletvekili Papazyan tarafından da yapılıyor. Papazyan, 
İstanbul'daki Patrik'e "Beşar Çeto ve Mehmet Emin gibi adamların, son zamanlarda Bitlis'in asayiş ve 
emniyetinin korunmasıyla görevlendirilmeleri sebebiyle Ermenilerin felakete maruz kaldıkları..." şeklinde 
yazıyor. Yapılan soruşturma sonucunda, "Beşar Çeto ve Mehmet Emin'in Bitlis'in asayişi için 
görevlendirilmedikleri; Beşar Çeto'nun seferberliğin başlangıcında emrindekilerle Azerbaycan'a gittiği ve 
şikâyet tarihinden üç ay önce Hoy'da şehit düştüğü; Mehmet Emin'in de üç ay önce Azerbaycan'a giderken 
yolda Ermeni örgütlerin pususuna düşerek yaralandığı ve hâlâ evde tedavi edildiği anlaşılır." ATAŞE 
BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1 0 2 9 / Y . Dosya: 2061, F: 21-16/17. 
ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 1-16. 
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Ç A T I Ş M A L A R 

Viramyan ' ın raporundaki iddialardan birisi de, yerel idarecilerin en 
büyük hatası olarak gösterdiği "Kürtleri Ermenilere karşı tahriki, canilere 
mahsus bir biçimde s ınamak"t ı r . 5 7 Viramyan bu iddiasına, iki delil gösteriyor. 
Pelli köyünün, çevredeki Kürt ağalarla ahali tarafından yakılması ve gaspı ile, 
Kaymakam Şükrü Bey ' in bunların hareketlerine göz yumması ve tahrik etmesi. 

Kaymakam Şükrü Bey, bu iddiaları cevaplarken, dünyada hiçbir devletin 
kendisine isyan edenlere karşı, elindeki "tedip vasıtalarını" kullanmaktan 
kaçınmayacağını belirterek, yeterli inzibat gücünün bulunmadığı ve savaşın 
hüküm sürdüğü şartlarda, isyancılara karşı her türlü tedbirin alınabileceğini 
ifade etmektedir. Pelli 'deki çetecileri söküp atamayan Devlet ' in temsilcisi 
Kaymakam, oradan utançla, başı eğik bir şekilde gidemezdi. Gittiği takdirde, 
çetecilerin "cüret i" daha da artarak, önlenemez bir şekilde yayılacaktı. Yukarıda 
açıklanan olaylarda "bağışlayıcı" sıfatıyla ortaya çıkan Devlet, artık her şeye 
"sağlık olsun" demeyeceğini göstermek zorunda kalmıştır. 

Viramyan, raporunda, Pelli 'deki olaydan hareket ederek meselenin 
gerçek sebepleri üzerinde durmanın önemine dikkat çeker. Buna göre, ortada 
var olan gerilim çatışmasının temel sebebi güvensizliktir. "Hükümet Ermeniye 
ve Ermeni ise hükümete karşı emniyetsizlik göster iyor ." 5 8 Bu güvensizlik de, 
bir taraftan Devletin güvenlik kuvvetlerinin silahlı Ermenilere karşı operasyon 
düzenlemesi , diğer tarafta ise Ermenilerin bu operasyonlardan ve çevredeki 
Müslümanlardan çekinerek silahlanmaları sebebiyle doğmuştur. 

Bu düşünceye göre, Ermeniler silahlanmakta haklıdırlar. Ancak 
Viramyan ' ın görmezden geldiği nokta, silahlanmanın yöneldiği istikametteki 
varlıklar. Kime karşı silahlanılıyor? Devlete ve diğer vatandaşlara karşı... 
Pel l i 'de Kaymakam, çetecilere güvenseydi, oradan çekip gidecekti; çeteciler de 
Kaymakama güvenmiş olsaydılar, silah kullanmayacaklardı. Oysa Kaymakam 
Şükrü Bey, Devlet adamı ciddiyetiyle meseleyi ele alarak şöyle diyor: 
"Viramyan unutuyor ki hükümet (devlet) bir çete ile anlaşmak tenezzülünde 
hiçbir zaman bulunmaz. Devlet her vakit, özellikle muharebe zamanında elinde 
yasaklanmış silah bulunduran herkesi izleyerek yakalamakla yükümlüdür. Her 
ne maksatla olursa olsun, mukavemet gösterildiğinde yahut silah bırakılmadığı 
takdirde en şiddetli tedbirlere başvurur ." 5 9 

Viramyan, "Osmanlı Milletvekil i" sıfatıyla, Ermeni toplumunu, tebaası 
olduğu Devlete karşı koruyormuş propagandasıyla, siyasî gayeler uğruna 

5 7 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 1-3. 
5 8 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029/ Y. Dosya: 2061, F: 1-4. 
5 9 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: 1-17. 
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masum insanlar arasında kin ve nefret duygularını körüklemekten 
çekinmemektedir . 

Aralık 1914' te yaşananların bir anda ortaya çıkmadığını söyleyen 
Kaymakam Şükrü Bey, Devletin Ermenilere olan güveninin kaybolmasını , eski 
dönemlere bakarak değerlendirmenin zorunluluğuna dikkati çeker. Balkan 
Harbi öncesi ve sonrasındaki gelişmeler, Taşnak örgütünün "çalışıp elde ettiği 
vilayetlerde" bir özerk idare ve düvel-i muazzamanın doğrudan doğruya ve fiili 
olarak gözetimi altında olan bir bölgenin peşinde koşması , genel müfettiş 
tayiniyle kısmen başarılı o lmalar ı , 6 0 Cihan Harbi başladığında Rusların zaferi 
için gayret göstermeleri ve bu zaferden sonra emellerine nail olacaklarına dair 
inançlarının gereğini yerine getirme çabaları , 6 1 aslında gittikçe üst üste yığılan 
"güvensizl ik" göstergeleridir. Viramyan ise bu güvensizlik meselesinde başlıca 
sebep olarak "Ermeni firariler meselesi"ni ortaya atar ve Ermenilerin askerden 
firar etmelerinin sebeplerini de yedi başlık altında toplar : 6 2 

1. 1911-1913 yılında silah altına alınanlar dışındakilerin hepsi silah 
kullanmaya ve askerliğe alışamamışlardır. Silah eğitimi almayan, 23 yaşın 
üzerindekilerin "kısmen aç ve çıplak oldukları halde" mitralyöz ve top 
mermilerine karşı koyamayacakları aşikârdır. 

2. 23 yaşın üzerindekilerden silah altına çağırılanların büyük çoğunluğu 
"aile sahibi" kimselerdi. İşlerinden güçlerinden alınarak cepheye sevk 
edildikleri halde, orduda dinî vecibelerini yerine getirmelerine izin verilmedi. 

3. "Cihad" ilanı Müslümanlar için bir anlam taşırken, Ermeniler için bir 
şey ifade etmiyordu. Cihad ilanıyla Müslümanlar, Hıristiyanlara karşı tahrik 
edildi. Zaten çok zayıf olan siyasî ve kültürel bağlar, cihad ilan edilince de 
büsbütün yok oldu. Asker, silahıyla değil "ahlâkî ve siyasî inancıyla" zafer 
kazanır. Ermeniler için bu husus gözardı edildi. 

4. Ermeni asker ve jandarmaların silahları, kademe kademe ellerinden 
alınırken, onların insanî ve millî duyguları kırıldı, kendileriyle beraber 
ailelerinin hayatları da tehlikeye atıldı. 

5. "İslâmiyet halkası demek olan milis askerleri" vasıtasıyla, silahları 
alınan ve her an tehlikeyle karşı karşıya kalan Ermeniler kuşatıldılar. 

6. Kürt cani ve katiller hapishanelerden tahliye edilerek, silahlandırıldılar. 
Bunlar da cepheye gitmeyip evlerinde kalarak, silahsız Ermenilerin başına bela 
oldular. 

Esat Uras, age, s. 337-367. 
Esat Uras, age, s. 579-629. 
ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y. Dosya: 2061, F: l-5. 
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7. Hükümet, silahları alınmış olan Ermeni askerleri güneydeki illere sevk 
etmeye çalışırken, uzak görüşlülükle bağdaşmayan tuhaf bir tedbirle, 
Ermenilerle meskûn kazalarda aşiret alayları saklıyordu. Böylece bu alayların, 
erkeklerin bulunmadığı Ermeni köylerine yaptıkları zulmü ve saldırıları 
kolaylaştırmak istiyordu. Şevayli aşiretinin Saray 6 3 ve T i m a r 6 4 köylerinde 
yaptıkları buna deli ldir . 6 5 

Kaymakam Şükrü Bey, firariler konusunda Viramyan ' ın ortaya koyduğu 
konuları değerlendirirken; öncelikle Devletin, vatandaşları arasında ayırım 
gözetmeksizin, seferberlik ilanıyla beraber orduya kabul ettiğine değiniyor. 
Devlet, vatandaşlarının vatanî vazifeye iştiraklerini istemiştir. Ermenilerin bu 
isteğe cevapları iki şekilde olmuştur: 1. Mümkün olduğu kadar askere 
gi tmemeye çalışmak. 2. Askere gidip silah altına alınınca da silahlarla birlikte 
büyük mevcutlarla firar etmek. 

Kaymakam Şükrü Bey, Viramyan ' ın firariler meselesinde dile getirdiği 
konulara tek tek açıklama getir ir : 6 6 

1. Hangi tertiplerin silah altına alınacağına Meclis karar vermiş, idareciler 
de bu kararı uygulamışlardır. Vatana ciddi bir bağla bağlı olan her fert, bir 
kanun hükmü ile değil, kendi rızasıyla vatan hizmetine koşar. Bu memlekette 
mümkün olduğu kadar fazla imtiyaz ve müsaadeler elde edip, mümkün olduğu 
kadar az hizmet görmeye alışmış olan Hıristiyanlar, bu sefer bu düsturun 
bozulduğunu görünce feryada başladılar. 

2. Bu maddede belirttiği durum, Müslümanlar için geçerli değil midir? 
Vatanın selameti için yapılan harpte, her fert, birtakım sıkıntılara katlanmalıdır. 
Hıristiyan askerlerin dinî vecibelerini yerine getirmek üzere, orduda papaz 
istihdamı konusunda Viramyan haklıdır. Mademki Devlet, Hıristiyan 
vatandaşlarını da vatan uğrunda can vermeye çağırmıştır; onların dinî 
vecibelerinin gereğini yerine getirecekleri ortamı da sağlamalıydı. 

3. Ermeniler, askerden akın akın firar ederlerken; henüz cihad ilan 
edilmemişti . Cihad ilan edildiği zaman da Müslüman vatandaşlar, Ermeni 

6 3 Saray: Van'a bağlı ilçe. 
6 4 Timar: Van merkeze bağlı bucak. 
6 5 Hans - Lukas Kieser, Iskalanmış Barış, Doğu Vilayetlerinde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet, 1839 -

1938, (İstanbul, İletişim Y., 2005) adlı eserinde, Viramyan'ı halkının çıkarlarını düşünen, mutedil bir 
politikacı (!) olarak gösteriyor. "Osmanlı Meclisi Van mebusu, Taşnak Üyesi Viramyan, Hükümete 
bağlılıklarını ispat etmeye mutlak surette kararlıydı." (s. 634). Ayrıca Viramyan'ın akıbetine dair yaptığı 
açıklama ise bilimsel gerçeğin ta kendisi (!?) "Viramyan, merkezî hükümetin emriyle başkente doğru yola 
çıkarılmış, sonradan öğrenildiğine göre de Van ile Bitlis arasında bir daha ortaya çıkmamak üzere 
kaybolmuştu." (s. 638-639). Yazar, Viramyan'ı kaybolmuş olarak gösterirken, dolaylı bir şekilde, 
öldürüldüğünü söylüyor. Oysa nasıl öldüğü belgelerde açıkça yazılıdır. 

6 6 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y.Dosya: 2061, F: 1-17/18. 
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vatandaşlara saldırmamışlardır. Ermenilerin hareketleri sonucu bazı mevkilerde 
olaylar çıkmıştır. Bunun da cihadla bir alâkası yoktur. 

4. Seferberlik ilanında, Ermeni vatandaşlara da tereddüt edilmeden 
mükemmel silahlar verildi. Onlar da aynı şartlar altında Müslümanlar gibi 
vatanî vazifelerini yapmaya çağrıldılar. Çoğu askere gitmek istemedi. 
Sahtekârlıkla "gemici , fırıncı, değirmenci" yazılarak, askere gitmekten 
kaçındılar. Gidenler de silahlarıyla birlikte topluca firara başladılar. Daha bu 
gibi sebepler ve ele geçirilen belgeler sonucu, ordu komutanlığınca Ermeni 
askerlerin silahlarının alınarak, amele taburlarına gönderilmesi kararı alındı. Bu 
taburlarda sadece Ermeni vatandaşların değil, Müslüman vatandaşların da 
bulunduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. İzzet-i nefsinin kırılmasını istemeyenler 
"önce silahının alınmasına sebebiyet vermeyecek, sonra her ne şekilde olursa 
olsun kendisine verilen görevi yerine getirecek" ve firar etmeyeceklerdir . Daha 
sonra hak aranır ve sorulur. 

5. Milis teşkilâtı, Ermeniler için bir tehdit ve tehlike oluşturmamıştır . Bu 
teşkilât, elde çok az sayıda kalan jandarmanın sağlayamadığı asayişin 
sağlanması ve sürdürülmesi fikrinden hareketle kurulmuştur. Örgüt çetelerinin, 
fırarî Ermeni askerlerin asayişe vurdukları darbe, Devleti böyle bir tedbir 
a lmaya mecbur etmiştir. 

6. Hapis cezası alan Kürt mahpuslar affedildi. Çok azı dışında hepsi 
cepheye gitti. Devlete bağlılıklarını hareketleriyle ispatladılar. Asayişi bozan bir 
davranışları da olmadı. Ermeniler ise dağdan inmediler, çeteciliğe devam edip, 
halkı Devlet aleyhine kışkırttılar. Affedilen Kürtlerin, silahsız Ermenilerin 
başına yeni bir felaket tehlikesi açtığını söylemek, bu çevreyi ve Ermenileri 
tanıyanlar için gülünçtür. Herkes bilir ki Ermeni silahlıdır ve Van vilayetinde de 
Ermeniler, Kürtlerden korkmazlar . " 6 7 

7. Devlet; silahlı - silahsız, Ermeni - Müslüman her askeri, istediği yerde 
kullanır. Devletin bu hakkını, firar için sebep kabul etmek ihanettir. 
Vi ramyan ' ın anlattığı olaylar, firarlardan sonra meydana gelmiştir. "Eğer 
Saray 'da Kürtler bir şey yapmışlarsa, Ermenilerin, söz konusu yerin düşman 
istilasına maruz kaldığı zaman yaptıkları alçaklıkların Doğurduğu galeyan 
sonucunda yapmışlardır ." Bu büyük muharebede, bu hayat memat meselesinde 
Ermeniler "sadakat" göstermemişlerdir . 

Viramyan, Ermeni askerlerin firar etmelerinin sebeplerini sıraladıktan 
sonra, bunların üzerinde tarafsız bir inceleme ve soruşturma yapılmadan, siyasî 
bir gerekçe öne sürüldüğünü ve gerekçenin de "Ermeniler, Rusların başarılı 

6 7 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y.Dosya: 2061, F: 1-20. 
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olmasını istedikleri için firar ediyorlar" şeklinde olduğunu açıklamaktadır. Bu 
gerekçe, Viramyan'a göre "alçakça bir iftiradır." Devamla şunları da ekliyor: 
Iran sınırındaki bazı Ermeni köylülerin Selmas'a6 9 geçişleri genelleştirilerek, 
Ermeniler üzerine iftira atılmış oldu. Rusların işledikleri cinayetler, zulümler, 
Ermenilere mal edildi. Huduttaki Ermenilerin, Selmas Ermenilerinin yanma 
gitmeleri, "aşiret, çete, milis" zulmünden canlarını kurtararak, nefs-i müdafaa 
gayretiyle yapılmış bir davranıştan başka şey değilken, "düşmana teveccüh" 
adını vermek fazlasıyla bir haksızlıktır. 

Ermeni askerlerin firarlarına dair yeterince açıklama yaptığını kaydeden 
Şükrü Bey, "Ermeniler, masum, günahsız, sadık ve doğru kimseler ise niçin 
firar ediyorlar, neden korkuyorlar?"70 diye soruyor. "Seferberlik başlangıcında 
böyle bir korkunun eseri yokken, bugün korkacak harekâtta bulunduklarını 
kendileri de bildikleri için mi bu korku var?" demekten kendini alamadığını 
söylüyor. Aslında, Ermeniler, Osmanlıdan bekledikleri imtiyazları elde 
edemeyince Rusya'nın zaferini arzulamışlar, İngiliz-Rus rekabetinden 
Ermenistan çıkabileceği ümidine kapılmışlardır. 

Devletin, firariler konusunda taraflı yaklaştığını öne süren Viramyan, 
Türk ve Kürt askerlerin de firar ettiklerini ve evlerinde oturarak cepheden 
kaçtıklarını söylüyor. Aynı şekilde, Kürtlerin yaptıklarına göz yumulurken, 
Ermenilere karşı çifte standart uygulandığından yakınmaktadır. Ermeniler, 
"siyasî ve medenî görevlerini" gerek silahla, gerekse "tekâlif-i harbiye" itasıyla 
olsun yerine getirme gayreti göstermişlerken, "Bundan daha fazlasını isteme 
hakkı Devlette var mı?" diye de sormaktadır. 

Şükrü Bey, seferberliğin başlangıcından beri, firar meselesinin temelinde 
yatan sebebi doğru görmenin önemine değiniyor. Ermeniler ile diğerlerinin 
fırarındaki "keyfiyet", mahiyet itibariyle farklıdır. 

Taşnak örgütünün Ermeniler üzerinde "zulüm ve terörle" kurduğu bir 
etkinlik ve sempati vardır. Ermeni halk örgütten nefret etmekte, ancak tahrik 
edilerek siyasallaştırıldıkları için, içine düşürüldükleri korku atmosferinde, 
kitlesel şuurla hareket etmekte ve örgütün kontrolü altında bulunmaktadırlar. 
Ermeni köylüleri, Taşnak örgütünün birer uygulayıcı elemanı haline 
gelmişlerdir. Örgütten nefret etmekle beraber, onun emirlerine boyun eğmekten 
kaçınamazlar.71 Biraz cesaret gösterenler, örgütün tetikçileri tarafından yok 

6 8 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y.Dosya: 2061, F: 1-6. 
6 9 Selmas: İran'ın kuzeyBatısında Türkiye sınırına yakın bir kent. 
7 0 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E.Dosya: 1029 / Y.Dosya: 2061, F: 1-21. 
7 1 Bir Ermeni örgüt üyesinin üzerinde yakalanan mektup, halkın içinde bulunduğu bu açmazı göstermektedir: 

"Mektupla haber aldık ki arkadaş Mihak Setum, on askeriyle bizim köye gelmek istiyormuş. Hem asker 
toplamak, hem de bizi araştırmak maksadıyla takip ediyormuş. Biz boş yere elimizle evlerimizi yakma 
gücüne sahip değiliz. Çocuklarımızın emri altına girmek istemeyiz. Mademki sizin de bize yardım için 
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edilmekten kurtulamazlar. Ermeni askerlerin topluca firar etmeleri, 
kendiliğinden ya da sosyal bir mesele olarak doğmuş kabul edilemez. Örgütün, 
siyasî bir gaye uğruna düzenlediği program, uygulama alanına konmaktadır. Ele 
geçirilen örgütsel belgelerde de bu ispatlanmıştır . 7 2 

Viramyan ' ın sözünü ettiği diğer firariler ise yakalanıp tekrar 
gönderilebiliyor, hatta kendileri Devletin kuvvetlerine gidip teslim oluyorlar. 
Ermeni firariler ise gruplar halinde dolaşarak halkı isyana çağırıp, Devletin 
güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girmektedirler. Ermeni firarileri himaye 
etmeyi üstlenen Osmanlı Milletvekili Viramyan, bunların yaptıkları eylemleri 
de idare etmiş durumuna düşmekted i r . 7 3 

Firar meselesinin gerçek sebeplerinin soruşturulup anlaşılmamasının, 
sonunda Ermeni köylerinde operasyona dönüştüğünü, Viramyan ifade ediyor. 
Bu operasyonun; firarileri yakalamaktan çıkıp, bireysel saldırıya büründüğüne, 
"brovning revolver taşıyan Serkisyan Efendi 'nin" jandarmalar tarafından 
öldürülmesini örnek olarak veriyor. Herkes silahlanırken -Kıpti çingeneleri 
bile- Ermeniler kendi aleyhlerine bir hazırlık yapıldığını düşünmeye 
başlamışlardır. Kamuoyundaki genel geçer düşünce de bu merkezdedir, 
dedikten sonra, Viramyan, aşağıdaki önerilerinin, Osmanlı Devleti ile Ermeni 
milletinin umumî çıkarları nokta-i nazarından dikkate alınmasını ister. 7 4 

1. Ermeni firariler meselesi, ortalama bir bedel karşılığında, kesin bir 
biçimde çözümlenmelidir . Devlet ile Ermeniler arasında sarsılmış bir durumda 
bulunan karşılıklı güven, ileri zamanlardaki siyasî durum sayesinde yeniden 
kuruluncaya kadar, geçici bir kanunla eski "bedel-i asker î" 7 5 geçerli kılınabilir. 

2. Kürtlerin silahları geri alınmadıkça, Ermenilerin de silah 
kullanabilecekleri düşünülerek, Ermeniler aleyhinde hiçbir şekilde, silah için 
kovuşturma icra edilmemelidir. 

kuvvetiniz yok, o halde biz cephanemizi köyde saklamahyız. Yahut siz de gelin dağa çıkalım. Eğer 
etrafımızda çalışmak için Yörük ve Rum varsa Revin'e de haber ver. Yardıma gelsin. Eğer olmazsa aksi 
takdirde bizim Devlet'e karşı duracak kuvvetimiz yok. Delilik etmeyelim. Mart 1915". ATAŞE Arşivi, 
BDH. Klasör: 528 E. Dosya: 1029 / Y.Dosya: 2061 F: 21-11. 
ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y.Dosya: 2061, F: 1-22. 
ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y.Dosya: 2061, F: 1-7. 
ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y.Dosya: 2061, F: 1-7/8. 
"Bedel-i Askerî: Tanzimat'tan sonra, cizye yerine Hıristiyanlardan alınan verginin adıdır. İlk zamanlarda 
vergilerle birlikte tahakkuk ettirilir, diğer vergilere eklenerek tahsil olunurdu. Sonraları kişilere 
üleştirilmesi ve onlardan tahsili cemaatlere bırakıldı. Bedel-i Askerî, 1909 yılında yürürlükten kaldırıldı." 
M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, (İstanbul, 1946), C. I, s. 185. Burada 
Viramyan'ın önerisindeki art niyeti fark etmemek mümkün değildir. Bu sisteme dönüldüğünde, Ermeni 
halkın üzerinde örgüt tahakkümü daha da sağlamlaştırılmış olacaktır. 
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3. Ermeni köylerine güven göstermek için, köy bekçileri tüzüğü, geniş ve 
adil bir şekilde uygulanmalıdır. 

4. Milislere, yalnız harbe gidecekleri zaman silah verilmeli, harbe 
gitmeyenlerin silahları geri alınmalıdır. 

5. Milisler, jandarma göreviyle yükümlü olmamalıdırlar. 

6. 1 Ocak 1915 gecesi Mehkenz Köyünde meydana gelen duruma 
müdahale etmek ve öldürme eylemlerini önlemek üzere, milislerin şevki 
esnasında, yeterli sayıda jandarma veya polis eşlik etmeli yahut milisler Ermeni 
köylerine sokulmamalıdır. 

Kaymakam Şükrü Bey, Ermenilerin silah taşımalarını maruz göstermeye 
çalışan Viramyan ' ın içine düştüğü çelişkiye dikkat çekerek, her türlü kanunsuz 
eylemde kullandıkları kaçak silahlara Devlet tarafından göz yumulmasını 
istemesinin pişkinliğine hayret eder. Ermeniler bu silahları, asayişi korumakla 
yükümlü güvenlik kuvvetlerine karşı kullanmakta, bu son derece sıkıntılı 
günlerde, terör örgütleri, Devletin aczini ispatlama peşindedirler. Çünkü 
örgütlere zorla baş eğen Ermeniler de örgütlerin bu cesaretleri karşısında 
Devletin bile aciz bulunduğunu zannederek, tamamen örgütün emri altına 
girecekler ve onun karışıklık çıkarmak için oyuncağı olmayı kabul etmiş 
olacaklardır. Daha önce Makedonya 'da da Bulgar ayrılıkçı örgütleri aynı 
yöntemi uygulamış ve sonuç acı o lmuştur . 7 6 

Ermeni Taşnak ve diğer örgütlerin hızla silahlanma peşinde koşmaları, 
Devletin haklı olarak şüphesini çeker. "Bu silahlanmanın sebebi nedir ve kime 
karşı?" sorusunu cevaplamayan Viramyan; basit bir gerçeği örtme çabasındadır. 

Kaymakam Şükrü Bey, Viramyan ' ın önerilerini de maddeler halinde 
değerlendiriyor. 7 7 

1. Meşrutiyetin ilanından sonraki idarî düzende "bedel-i şahsî" 7 8 nin 
aynen ihya edilmesi halinde, İslâm ve Hıristiyan vatandaşlar arasındaki eşitlik 
ve adalet ilkesine uyulmamış ve hak gözeti lmemiş olur. Ancak, Devlet bu 
meseleyi kesin bir çözüme kavuştururken, bu ilkeleri göz önüne almalıdır. 

2. Ermenilerin açıkça silah taşımaları için bir sebep yoktur. Gizli olan 
silahları ise Devlet ne araştırıyor, ne de sahiplerini kovuşturuyor. Kürtlere de bu 

7 6 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y.Dosya: 2061, F: 1-22. 
7 7 ATAŞE Arşivi, BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029 / Y.Dosya: 2061, F: 1-23/24. 
7 8 "Bedel-i Şahsf'yi Şükrü Bey, "Bedel-i Askerî" yerine kullanıyor. II. Meşrutiyetten sonra kaldırılan bu 

usule, Ermeni komiteleri de destek vermişler, ancak askerlik hizmetindeki güçlükleri görünce eskiye 
dönmek istiyorlar. Yani, fiilen askerlik yapmak yerine, askerlik hizmetini, belirlenen miktardaki parayı 
(bedel-i nakdî) ödemek suretiyle yapmak arzusundalar. Bedel-i nakdî hakkında bkz: M. Zeki Pakalın, age, 
s.186. 
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yöntem uygulanmaktadır. Hiçbir sıfatı olmayan Kürtlerin açıkça silah taşıdıkları 
görüldüğünde, silahları müsadere edilmektedir. Bu meselenin çözümü, hiçbir 
kimsenin alenî olarak silahlı gezmemesini sağlamakla mümkün olur. Ancak 
Ermeniler, yine silahlı çetelerini gezdirmeyecekler mi? Bunu gören Kürtleri, 
kim silahsız gezmeye ne şekilde ve niçin mecbur etsin? 

3. Ermeni köylerinin emniyet ve korumalarını sağlamak üzere köy 
bekçileri tayin edilmesi önerisi kabul edilebilir. Ancak bu köy bekçiliği de 
Ermeniler tarafından, askerlik hizmetinden kurtulmak için yeni bir vasıta olarak 
anlaşılmamalıdır. 

4. Milis, iç asayişi korumak için, gerektiğinde polis ve jandarmaya yedek 
kuvvet olmak üzere teşkil edilmiş bir askerî kuvvet demektir. Milis 
mensuplarının da bir asker gibi eğitim ve öğretime tâbi olması lüzumlu 
olduğundan, bir olay meydana geldiğinde, bu silahlı kuvvetin derhal sevk 
edilebilecek bir durumda donatılmış olması, etkinliğinin hızlandırılması 
yönünden şart olduğundan, bunların silahsız olarak istihdam olunması tabiî 
olarak geçerli olamaz. Aslında bu teşkilât, Ermenilerin yoğun biçimde askerden 
firar etmeleri ve durumlarında daima şüphe görülmesi üzerine oluşturulmuştur. 
Milis teşkilâtının ilgası halinde, Ermenilerin sükûneti muhafaza edeceklerini 
kim temin edebilir? 

5. Milis mensuplarına, esasında polis ve jandarma görevi verilmez. 
Gerektiğinde, bunlar j andarma ve polise yedek kuvvet olurlar. Sanıyorum 
Viramyan Efendi, 30-40 kişilik bir çetenin saldırısına uğrayan 5-10 
jandarmanın, o çevredeki milis teşkilâtı mensuplarının yardımına koşmasını 
mazur görür. 

6. Milis mensuplarının değil fakat bazı gönüllü kafilelerinin jandarma 
eşliğinde sevk olunması hususu kabul edilebilir bir öneridir. Viramyan Efendi, 
milis mensubu ile gönüllü mensubunu birbirine karıştırıyor. Bu gönüllü kafile 
mensuplarının bazı münasebetsizliklerde bulunduğu görülmektedir. Lakin 
insafla düşünüldüğünde, bu hale yine Ermeniler sebep olmuştur. Askerden 
kaçmayıp da ordunun manevî gücünü azaltmasaydılar, hükümet bu gönüllülere 
hiç ihtiyaç duymazdı . 

S O N U Ç 

Ayrılıkçı hedefe ulaşmak için herşeyi mubah görüp kullanmaktan 
çekinmeyen Taşnak örgütünün idarecilerinden Viramyan, Makyavelist bir 
kişilik olarak ortaya çıkmaktadır. Dile getirdiği konularda sadece amaçla ilgili 
olanları görmekte, diğerlerini yok saymaktadır. Kaymakam Şükrü Bey ise her 
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şeyden önce devlet adamı kimliğini korumakta ve meselelere Devletin bekası 
noktasından bakarak hareket etmektedir. "Bir tarafta bir Osmanlı 
Milletvekilinin, diğer tarafta da Devletin bir yerel idarî görevlisinin yer aldığı 
bu tartışmada, "Aslolan nedir?" sorusuna verilecek cevap, meseleyi çözecektir 
zaten... 

Van 'dan kaçmak zorunda kalanların 1916 yılında verdikleri tanık 
ifadelerinde ise Viramyan ' ın gerçek kimliği ortaya çıkmaktadır. "Taşnaksutyun, 
Hınçakyan ve Armenak adlarında üç örgüt kurdular. Taşnaksutyun örgütünün 
başkanlığını Aram; Hınçakyanınkini İşhan ve Armenak örgütün başkanlığını da 
Viramyan üstlendiler Van vilayetinde seferberlik ilan olunur olunmaz, 
öteden beri Müslümanlar ve Osmanlı Devlet i 'ne karşı kin ve düşmanlık 
besleyen Ermenilerin bir kısmı Rusya 'ya kaçarak Rus ordusuna iltihak etti. Bir 
kısmı da Ermeni örgüt başkanları Aram Paşa, İşhan ve Viramyan adlı üç fesat 
adamın kanatları altında eşkıya çeteleri kurarak, Müslümanların can, mal ve 
namuslarına kastettiler. Silahlı olarak, açıkça köylere saldırıp yağmaladıkları 
gibi, Müslüman kadınların ırzlarına ve namuslarına tecavüz ettiler. Rast 
geldikleri Müslümanlara her türlü zulüm, işkence ve alçaklığı reva görerek 
katlettiler " 7 9 "Gevaş civarlarında Ermeni köyleri çoktu. Ruslar ve 
Ermenilerin Gevaş ' a doğru geldiği duyulunca hicrete karar verildi. Yollarda çok 
zahmet çekildi. Bu bölgelerde katliamlar ve yakıp yıkmalar başlamıştı . Yollarda 
Ermeni çeteleri yakaladıklarını öldürmüş, bir kısmını da Van ' a geri 
götürmüşlerdi. Bizden sonra Gevaş ' ta ağaç dahi bırakmamışlar, hayvanları dahi 
öldürmüşler, hiçbir şey bırakmamışlardır. Zaten Gevaş ' ta çok Ermeni yoktu. Bu 
fırsatla Gevaş ' ı tamamen yakmış lard ı . " 8 0 

Yukarıdaki satırlar, Viramyan ' ın dâhil olduğu örgütler tarafından 
gerçekleştirilen eylemlerdeki sorumluluğunu apaçık göstermektedir. Ancak, 
Viramyan ve onun gibileri, Osmanlı Meclis-i Mebusânına seçildikleri zaman da 
örgütçülüklerini terk etmemişler ve binlerce masum Osmanlı vatandaşının 
hayatlarını kaybetmelerinde başoyuncu olmuşlardır . 8 1 

7 9 BOA HR. SYS. HU. Kr. 110. Da. 12-2.Nr. 19-33. 
8 H Akçora, age, s. 213. 
8 1 Viramyan ve diğer örgüt liderlerinin ektikleri kin ve nefretin acı sonuçlarını gösteren belgeler için bkz. 

Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri (1914 - 1918), (Ankara, ATAŞE Y„ 2005), C.I / II; Ermeniler 
Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri (1914 - 1919), (Ankara, Devlet Arşivleri Y., 2001), C.I. 





Hikmet ÖZDEMİR* 

1915 Türk-Ermeni ihtilafının en şiddetli tartışma alanı, savaş yıllarında 
ve sonrasında etkili propagandalarla karartılmış olan bir savaş trajedisinin 
açıklanma biçimidir. 1 Tarih yazımı açısından bu konu, kilit önem taşıyan bir 
soru ile daha önce şu şekilde vurgulanmıştır: "Uzlaşma devletlerinin Gelibolu 
Yarımadasına çıkarma yapacakları günlerde, Doğu Anadolu 'da Ermenilerin 
ayaklanması acaba ne anlam taşır? Bu bir rastlantı mıdır? Yoksa İngiltere'nin ve 
Rusya 'n ın ustaca bir tertibi m i?" Bu kritik sorunun yanıtının, uluslararası 
boyutları olan bu krizin taraflarına göre farklılıklar gösterdiği de saptanmıştır: 
"[Bu sorunun yanıtı] Ermeniler için Osmanlı egemenliğinden kurtulma anlamı 
taşır. Üçlü Uzlaşma Devletleri için Ermenileri kullanarak bir savaş yaratmak ve 
Türkleri arkadan vurmaktan başka bir anlam taşımaz. Türklere göre ise Ermeni 
ayaklanmaları , devletin varlığını tehlikeye düşüren, bastırılması bir nefis 
savunması zorunluluğu yaratan niteliktedir." 2 

Ermenistan 'dan Nicolay Hovannisyan, bir incelemesinde, Sasun (Mart -
T e m m u z 1915), Çatak (4 Nisan - 12 Mayıs 1915), Van (7 Nisan - 6 Mayıs 
1915), Şebinkarahisar (2-29 Haziran 1915), Musa Dağı (30 Temmuz - 15 Eylül 
1915) ve Urfa (Ağustos - Kasım 1915) şehirlerini ana ayaklanma merkezleri 
olarak göstermiştir. Hovannisyan 'a göre, bu altı önemli merkez dışında; Muş, 
Kığı, Bayburt, Haçin, Zeytun, Tatvan ve Hemsin gibi küçük merkezlerde de 
çatışmalar olmuştur. 3 A B D ' n d e Vahank N . Dadrian ' ın, "Saptırma ve Yalanlama 
Temelinde Bir Durum İncelemesi" başlıklı çalışmasında ise; "Ermeni İsyanı 
Savının Yanlışl ığı" başlığı altında sadece "biraz önem taşıyan dört ayaklanma 

Prof. Dr., Türk Tarih Kurumu Ermeni Araştırmaları Başkanı. 
' Hikmet Özdemir, Arnold Toynbee'nin Ermeni Sorununa Bakışı, (Ankara, TÜBA Y., 2005). 

2 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi IX, (Ankara, TTK Y., 1996), s. 452. 
3 Nicolay Hovannisyan, Ermeni Soykırımı, (Çev. Atilla Tuygan), (İstanbul, Pencere Y., 2005), s. 118. 
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olayı"ndan söz edilmiştir. 4 Bu dört ayaklanma: Van (20 Nisan - 17 Mayıs 
1915); Şebinkarahisar (6 Haziran - 4 Temmuz 1915); Musa Dağı (30 Temmuz -
12 Eylül 1915) ve Urfa (29 Eylül - 23 Ekim 1915) 'da cereyan etmişlerdir. Türk 
Ulusuna yönelik bilimdışı suçlamalarıyla ün kazanan bu akademisyene göre; 
"Bunlar [Van, Şebinkarahisar, Musa Dağı ve Urfa ayaklanmaları] yalnızca ayrı 
ayrı, yerel düzeyde ve bağlantısız olaylar değil, aynı zamanda kendiliğinden 
gelişmiş, yakında gerçekleştirilecek tehcire direnmek üzere çaresizce kalkışılan 
eylemlerdi[r] ." 5 Profesör Hovannisyan ' ın tanımlamasıyla bu olaylar birer 
"kendini savunma" mıdır? Profesör Dadrian ' ın adlandırmasıyla, gerçekten, 
"çaresizce kalkışılan eylemler" midir? Yoksa Osmanlı Devlet imin Dünya 
Savaşımda karşılaştığı bu kriz, bir "dolaylı savaş" 6 mıdır veya "iç savaş" 7 

olarak mı tanımlanmalıdır; daha başka bir kavramlaştırma mı gerekir? 

Ulusal ve uluslararası arşiv kayıtlarına göre 1915 Krizinin savaş altında 
"düşman" destekli ayaklanma (isyan) olduğundan hiçbir kuşku yoktur. Fakat bu 
durumda kritik bir sorunun da hiçbir tereddüt olmaksızın yanıtlanması gerekir: 
Acaba bu ayaklanmada dış faktörün rolü nedir? Bilindiği gibi; " ( . . . ) İç savaşlar 
çoğunlukla içsel etkenlerle dışsal dürtülerin biraraya gelmesi sonucu patlak 
vermişlerdir. ( . . .) Osmanlı İmparatorluğu içinde Ermeni Olaylarında, ( . . . ) dış 
dürtü ve müdahaleler, iç etkenlere kıyasla daha yoğundur. ( . . . ) " 8 

I927 'de eski Çarlık Orduları Genelkurmay Başkan Yardımcısı General 
G. Korganoff tarafından Paris ' te yayınlanan önemli bir kitapta, bütün bu 
soruların yanıtı, Rusya ve Kafkasya Cephesi açısından hiçbir tartışmaya yer 
bırakılmaksızın verilmektedir. Ermeni asıllı Rus General, kitabında, Rusya 'nın 
Ermeni Lejyonlarını nasıl örgütlediğini ve bunların Türklere karşı nasıl 
savaştıklarını, el ile çizilmiş 30 cephe planıyla birlikte açıklamıştır. 198 sayfalık 
kitabın "Ermeni Lejyonların Oluşması" başlıklı birinci bölümünde, Büyük 
Savaş ' ta Ermeni nüfusunun yüzde 13'ünün Kafkasya 'da savaştığı bilgisi yer 
almıştır. İkinci bölüm ise, savaşın ilk evresi, 1914 Ekim ve 1915 Ocak 
arasındaki beş aylık dönemi anlatmaktadır. General Korganof fa göre; 
Türkiye 'ye karşı Ruslar, Kafkasya Cephesinde 7 bölgede savaşmışlardır. Bunlar 
sırasıyla, Batum, Oltu, Sarıkamış, Kağızman, Erivan, Maku ve Azerbaycan 
bölgeleridir. Çatışmalar, Erzurum-Sarıkamış bölgesinde yoğunlaşmış; 
15 Kas ım 'da çatışmalara 4. Ermeni Lejyonu katılmış ve bu birlik General 

4 Vahank N. Dadrian, Toplu Makaleler 2, (Çev. Attila Tuygan), (İstanbul, Belge Y., 2005), s. 198. 
5 Vahank N. Dadrian, Toplu Makaleler 2, s. 198. 
6 Bkz: UNGA [Birleşmiş Milletler Genel Kurulu], Res. 2625 (XXV), UN GAOR, 25th Sess. Supp. No: 28, 

at 121 UN Doc. A/8028 (1971), adopted by consensus on October 24, 1970. 
7 Karl W. Deutsch, "External Involvement In Internal War", Harry Eckstein (ed.) Internal War, (London, 

Free Press of Glencoe, 1964), s. 102 ve ayrıca bkz: Harry Eckstein, "On the Etiology of Internal Wars", 
History and Theory, Vol. 4, No: 2 (1965), ss. 133-164. 

8 Mim Kemal Öke, Ermeni Sorunu, 1914-1923, (Ankara, TTK Y., 1991), s. 108. 
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İstomine komutasında Sarıkamış ve Karaurgan istikametinde ilerlemiştir. 3. 
Ermeni Lejyonu General Prjevalsky komutasında Eleşkir t 'e saldırmış ve 
Erzurum'un ele geçirilmesi için yapılan tüm çatışmalarda yer almıştır. Ermeni 
2. Lejyonu ise General Nikolaieff komutasında, 12 ve 13 Kas ım 'da Van üzerine 
yürümüş, Eleşkirt ' te General Abatsiyeff birliklerine katılmış ve bu sırada 
bölgedeki Ermenilerin Rus sınırına doğru göç etmesini sağlamıştır. Toplam 6 
Ermeni Lejyonu vardır ve bunların hedefi Van ve bölge topraklarını Türkiye'den 
kopartmaktır. Bu sırada Van'daki Ermeniler Türkiye 'ye karşı ayaklanmışlardır. 
Bu nedenle 5. ve 6. Lejyonlar, Vanlı Ermenilerden oluşturulmuştur. General 
Korganoff un kitabının "Van Operasyonu, Mayıs-Temmuz 1915" başlıklı üçüncü 
bölümünde, 2., 3., 4. ve 5. Ermeni Lejyonlarının 28 Nisan 'da Vartan komutasında 
Erivan 'da toplanarak, "Ararat Birlikleri" adıyla Bayazıt-Van istikametine saldırı 
başlattıkları ve 25 Mayıs ' ta Van ' a girerek bölgeyi Türklerden ve Kürtlerden 
temizledikleri açık bir dille anlatılmıştır. 9 

General G. Korganof fun açıkladığı gibi, Dünya Savaşı 'nda, Doğu 
Anadolu 'nun çeşitli vilayetlerinde Ermeni Milisler tarafından gerçekleştirilen 
ayaklanmaların yanı sıra, çeşitli bölgelerde de Müslüman ahali ve Ermeni 
Milisler arasında kanlı çatışmalar cereyan etmiştir. Bu çatışmalarda ve 
ayaklanmalarda, Dünya Savaşı 'nın başlamasından Doğu Anadolu 'da Rusya 'nın 
işgaline kadar yaklaşık 16 aylık sürede, 102 bin Müslüman öldürülmüştür. 
Ermeni Milislerin, Doğuda Rusya 'n ın işgali ve bir yıl sonra çekilmesi ardından, 
sivil halka yönelik gerçekleştirilen toplu cinayetlerle, dört yılda, 530 bin 
Müslüman yaşamını yitirmiştir. 1914-1918 arasında Anadolu 'da Ermeni 
Milislerin katlettiği Müslümanların sayısı, dört yıl süren Dünya Savaşı boyunca 
"düşman" kuvvetlerinin (İngiliz, Rus, Fransız Ordularının) Osmanlı Ordusuna 
silahlı çatışmalarla verdirdikleri zayiatın yaklaşık beş kat ıdır . 1 0 Bunun yanında, 
söz konusu çatışmaların bir de "iğtişaş" [karışıklık] 1 1 boyutu vardır; kimi 
yerlerde Ermeni ve Müslüman ahali birbiri aleyhine silahlanmış ve mukateleye 
(birbirini öldürmeye) kalkışmıştır. Kimi zaman gruplar birbirine karşı "terörü 
âdeta bir silah o la rak" 1 2 kullanmışlardır . 1 3 

9 General G Korganoff, La Participation Des Armeniens A La Guerre Mondiale Sur Le Front Du Caucasse 
(1914-1918), (Paris, Editions Massis, 1927). Ermeni asıllı Rus General Korganoffun yapıtının tanıtımı için 
bkz: Hasan Dilan, "Dünya Savaşına Ermenilerin Kafkasya Cephesinde Katılması", Belleten, LXVII, 249 
(Ağustos 2003), ss. 553-559. 

1 0 Büyük Savaş'ta Osmanlı Ordusunun kayıpları için bkz: Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler, 
1914-1918, (Ankara, TTK Y., 2005), ss. 132-153. 

1 1 Türk Hukuk Lügati, (Ankara, Başbakanlık B., 1991), s. 173. 
1 2 Thomas Perry Thornton, "Terror As A Weapon Of Political Agitation", Harry Eckstein (Ed.) Internal War, 

ss. 88-89. 
1 3 Seferberlik ilanından itibaren 16 aylık sürede çatışmalar ve ayaklanmalar yer yer devam etmiş; Tehcir 

kararının uygulanmasıyla hemen önlenememiştir. (HÖ). 
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Dünya Savaşı açısından "1915 Ermeni Krizi"nin gölgede bırakılmış 
aktörlerinden biri olarak "Ermeni Milisler" konusu; Ermeni taraf ının 1 4 ve onun 
bazı destekçilerinin 1 5 "önemsizleşt irmek" için çabaladıkları dramatik bir tarihî 
gerçekliktir. 

S A V A Ş T A N Ö N C E 

18 Ocak 1914 tarihli ve İstanbul 'daki Avusturya-Macaristan Askerî 
Ataşesi Pomiankowski 'den Viyana 'da Genelkurmay Başkanlığına gönderilen 
şifrede; genel kanıya göre Ermenilerin Osmanlı yönetiminden hiçbir şey 
beklemedikleri , sürekli olarak silah, mermi ve dinamit kaçırarak Osmanlı 
topraklarında yığınak yaptıkları; baharda Rusya'nın yönet iminde silaha 
sarılacakları bildiri lmektedir. 1 6 

Türk Askerî Arşivi kayıtlarına göre, seferberlik ilanına kadar Ermenilerin 
ayaklanma hazırlıkları sekiz başlıkta toplanabilir: 

(1) Sınırın Doğusunda (Rusya 'da) köy ve kasabalarda bulunan Müslüman 
köyleri arattırılarak silahlara el konulmaktadır ve bu silahlar Ermenilere 
dağıtılmaktadır. 

(2) Sınırın Batısında (Türkiye 'de) ve özellikle sınıra yakın köy ve 
kasabalarda bulunan Osmanlı Ermenilerini silahlandırmak üzere, Oltu, 
Sarıkamış, Kağızman, İğdır 'a çok sayıda silah, cephane ve bomba 
yerleştirildiği, Van ve Bitlis ' te dağıtılacak silahlarla, daha sonra alınacak 
tertiBatın kararlaştırılması için Rus generallerinden Boris Mel iko f un oğlunun, 
yanında bulunan Taşnak reislerinden Malkon ve Ohannes ile birlikte Abâga 
yoluyla 10 Ekim 1914' te V a n ' a geçtikleri haber alınmıştır. 

(3) Rusya 'n ın İran konsoloslarının, İran Ermenilerine de, Türkiye 'den 
zapt edilecek yerlerde Ermenistan tesisi vaadinde bulunarak, İran Ermenilerini 
ve özellikle Rûmiye ve Salmas ' taki Ermenileri silahlandırarak sınır dâhiline 
sevk ettikleri anlaşılmaktadır. 

(4) Kafkasya ve Osmanlı Taşnak Komitesi yöneticilerinden bir kısmı, 
sınır yakınlarında, aşağıda belirtildiği üzere Ermeni çete teşkilâtı oluşturmuştur: 

(a) Büyük kısmı Pasinler, Erzurum, Eleşkirt, Hınıs, Malazgirt 
Ermenilerinden ve asker firarilerinden olmak üzere 6.000 Ermeninin 

1 4 Richard G. Hovannisian, Armenia and the Road to Independence 1918, (Los Angeles, Berkeley, 1967), ss. 
42-45. 

1 3 Taner Akçam, İnsan Haklan ve Ermeni Sorunu, (Ankara, İmge K., 2. basım, 2002), ss. 320-336 ve Ermeni 
Tabusu Aralanırken Diyalogdan Başka Çözüm Var mı? (İstanbul, Su Y., 2. basım, 2002) içinde, 
"Türkiye'nin Ermeni Politikası: Ciddiyetsizlik ya da Hurafecilik", başlıklı son makale (ss. 231-240). 

1 6 Ohandjanian, No: 903, KA Pras. 1914 47-1/33 Pras'tan: Avusturya-Macaristan ve Ermeni Meselesi, 1914-
1915, Cilt VI A, (Viyana, Avusturya Türk Bilim Ofisi, 2004). 
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Kağızman 'da toplandığı ve bunların Rus Hükümeti tarafından 
silahlandırıldıkları, Rus memurları ve Ermeni reisleri vasıtasıyla Müslüman 
ahaliden savaş vergisi olarak yiyecek alındığı, 31 Ekim 1914' te bunlardan 
3.500'ünün İran Azerbaycanına gönderildiği, geri kalan kısmının da 
Kağızman 'da kaldığı anlaşılmaktadır. 

(b) Oltu, Kars, Sarıkamış ve Trabzon 'dan firar eden Ermenilerden 1.500 
kişilik bir süvari çetesi teşkil olunarak, 1.000'inin Bayazıt ve civarına geçmek 
üzere İğdır bölgesine ve 500 'ünün de (Erzurum) Sırakonak bölgesine gitmek 
üzere Ol tu 'ya gönderildiği, kanıtlarıyla haber verilmiştir. 

(c) Büyük kısmı, Beyazıt, Van ve Bitlis Ermenilerinden, asker 
firarilerinden ve İğdır yöresi Ermenilerinden olmak üzere 6.000 Ermeninin 
İğdır 'da toplanıp, çete hâlinde taksim olunarak silahlandırıldıkları, Rus sınır 
birlikleri erlerinden iltica eden Ruslardan ve diğer kaynaklardan alınan 
bilgilerden anlaşılmaktadır. 

(d) Makü 'nun Koni taraflarında bulunan Beyecek Kilisesinde, Ermeni 
çete teşkilâtı oluşturulmuştur ve bunlar Salmas ' ta teşkil edilen çetelerle Van ' a 
geleceklerdir . 1 7 

(5) Kars, Sarıkamış, Kağızman bölgelerinde teşkilât kurmakla 
görevlendirilenler, ünlü Ermeni Reislerinden Antranik, Bayburtlu Arsak, Bitlisli 
Aram'dı r . İğdır ve civarında da, Erciş ' te Eczacı Rupen Mıgırdıçyan, Toros 
Karakaşyan, Portakalyan ve Taşnakların Bayazıt Delegesi Surpen, teşkilât 
kurmakla görevlendirilmişlerdir. 

(6) Türk Ordusunun hâl ve hareketlerinden devamlı olarak Rus Ordusunu 
haberdar etmek üzere, Trabzon, Erzurum, Muş , Bitlis, Van, Sivas ve Kayser i 'de 
de birer casus merkezi teşkil edilmiştir. 

(7) Sınırdan geçirilen silah ve ateşli maddelerden fazla olanları, 
Şebinkarahisar, Sivas, Kayser i 'de saklanmaktadır. 

(8) Gereken ateşli ve patlayıcı maddelerin, sahilden Türkiye 'ye 
sokulmasını temin ve Karadeniz sahilinin Türklere ait kısmındaki Rum ve 
Ermenilerden istifade edilerek, ayaklanma çıkarmak ve Türk Ordusu hakkında 
ayrıntılı bilgi alınmak üzere Batum'da; Rus, Ermeni ve Rum'dan oluşan bir 
komite kurulmuştur . 1 8 

1 7 Türk Askerî Arşivinde yer alan bu bilgiler, 2003 yılında Türkçe olarak İstanbul'da basılan bir Ermeni 
yayınında fazlasıyla doğrulanmıştır. Bkz: Antranik Çelebiyan, Antranik Paşa, (Çev. Mariam Arpi-Nairi 
Arek), (İstanbul, Perî Y, 2003). 

1 8 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1049, Y. Dosya: 2061, Fihrist: 21(l-18)'den: Arşiv 
Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, ss. 98-99. 
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Savaşın hemen başında Erzurum'un Doğusuna kadar ilerleyen Ermeni 
Milisleri, bütün Ermeni köylerindeki aileleri Rusya 'ya nakletmiş, eli silah 
tutanlarını kendilerine katılmaya mecbur etmiştir. Bu çeteler geri çekilirken de 
Müslüman köylerini yakarak yıkarak, halkını katlederek imha etmişlerdir. Türk 
Ordusunda bulunan Ermeni neferleri, her fırsattan istifade ederek silahlarıyla 
Rus Ordusuna firar etmektedirler. Subay ve doktorların da birçok bilgiyle Rus 
Ordusuna katıldıkları görülmektedir. Savaşın en buhranlı zamanlarında 
cephane, batarya ve yedek mevzilerinin işaretle düşmana gösterildiği çoğu kez 
görülmektedir. Bu cümleden olarak (Erzurum) Ortaklar 'da, mevzileri işaret 
ettiği görülen Gümüşhaneli Ohannes oğlu Kirkor, askerî mahkemede suçunu 
tereddütsüz itiraf etmiştir. Bazı Ermeni askerlerinin de savaşın en şiddetli 
zamanlarında Türk askerlerini firara teşvik ettikleri ve bu sebepten çoğunlukla 
avcı hatlarının bozulduğu bilinmektedir. İç tarafta bulunan Ermeniler, yaralı 
olarak gerilere sevk edilen ve yalnız bulunan askerleri katletmekten 
çekinmemektedir . Ayrıca, Rus Ordusunda savaşan Ermenilerle sürekli olarak 
haberleştikleri ve ordunun durumundan ve kuvvetinden devamlı şekilde Rusları 
haberdar ettikleri ve kendilerinin alacakları durumu kararlaştırmak ve tayin 
etmek üzere casusluk faaliyetinde bulundukları gözlemlenmektedir . Çoğu defa 
bu gibi şifreli haberler casusların üzerinde ele geçiri lmektedir . 1 9 

3. Ordudan Başkomutanlığına gönderilen bir rapora göre; İs tanbul 'da 
toplanan kongrenin sonucunu bildirmek ve gereken hazırlıkları yapmak üzere 
Erzurum'da , Osmanlı Parlamentosu üyeleri Papazyan ile Viramyan ve 
Kafkasya 'dan Taşnak delegelerinin de katıldığı bir kongre toplanmıştır. Bu 
kongrede alınan karara göre; Ruslar, Türkiye 'den zapt edecekleri araziyi 
Ermenilere vereceklerdir. Ayrıca kongrede Rus-Ermeni Antlaşması onaylanmış 
ve komitelere bildirilmek üzere aşağıda yazılı maddeler kararlaştırılmıştır: 

(1) Savaşın ilanına kadar sessiz kalmaya ve boyun eğmeğe devam etmek; 
fakat bu zaman zarfında Rusya 'dan gelecek ve içeriden tedarik edilecek 
silahlarla donanmış bir hâle gelmek. 

(2) Savaş ilan edilirse Türk Ordusunda bulunan Ermeni askerlerinin 
silahlarıyla birlikte Rus Ordusuna katılmaları. 

(3) Türk Ordusunun ilerlemesi durumunda sessizliği muhafaza etmek. 

(4) Türk Ordusu geri çekilir yahut ilerleyemez duruma gelirse, çetelerin 
derhâl ellerindeki programa uygun olarak ordu gerisinde faaliyete geçmeleri . 

Kongre, kararları onaylandıktan sonra Milletvekili Viramyan, Erzurum 
Valisine gitmiş ve aşağıda yazılı teklifleri iletmiştir: 

1 9 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, ss. 101-102. 
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"Osmanlı Hükümeti , Rusya 'ya savaş ilan ettiği takdirde ve Osmanlı 
Ordusunun Kafkasya 'ya saldırması durumunda, oradaki Ermenilerin Türklerle 
işbirliği yapmalarının temini için propaganda yapmak üzere Osmanlı 
Hükümetinin Ermenistan' ın teşkiline dair güçlü vaatte bulunması ve bu vaadini 
kesinlikle yerine getirmesi lâzımdır." 

Viramyan ' ın dört maddelik kongre kararlarını imzaladıktan ve kongreyi 
kapattıktan sonra Erzurum valisine yaptığı bu müracaat, iki gayenin elde 
edilmesi esasına dayanmaktadır: 

(1) Osmanlı Hükümeti galip geldiği takdirde, millî emellere yeniden 
sahip olmak; 

(2) Osmanlı Hükümetini aldatan Ermeni gizli teşkilâtının gözetlenmek ve 
izlenmekten korunması. 

Osmanlı Parlamentosu üyeleri Viramyan ve Papazyan, Erzurum'da 
işlerini bu şekilde tamamladıktan sonra, Taşnak Komitesi Reislerinden birkaçı 
ile M u ş ' a bağlı Çankeli Manastırına gitmişler, etrafta bulunan Ermenilere, 
kongre kararlarını tebliğ etmişlerdir. Papazyan, Muş ve civarını idare etmek 
üzere Muş ' t a kalmıştır. Viramyan ise arkadaşlarıyla birlikte V a n ' a geçmişt ir . 2 0 

SEFERBERLİK VE SONRASI 

19 Temmuz 1914 tarihli ve 3 . Ordu Komutanlığından askerî birliklere 
gönderilen emirde; Rusların Kafkasya Ermenileri aracılığıyla, Türkiye 'den 
alacakları toprakları vereceklerini söyleyerek Osmanlı Ermenilerini 
kışkırttıkları; köylü kıyafetinde birçok kişilerle dağıtılmak üzere birçok silah ve 
cephaneyi Ermeni köylerine gönderdikleri ve silahlı çeteler halinde bu grupların 
düzenlendiklerinin saptandığı, bu nedenle alınması mümkün bütün önlemlerin 
sıralandığı görülmektedir . 2 1 

13 Eylül 1914 tarihli ve Erzurum Vilayetinden 3. Ordu Kumandanlığına 
gönderilen yazıda; Erzurum Pasinler 'de Ermeniler arasında Rusya lehinde bir 
eğilimin saptandığı, bu durumun Doğu Vilayetleri Ermenilerinin büyük 
kısmında gözlemlendiği bildirilmiştir. 2 

18 Eylül 1914 tarihli ve Bitlis Valisi Mustafa Bey imzalı şifreye göre; 
Ermeni aydınları arasında, son günlerde alınan kararın; "Harbin ilanına kadar 
sessiz kalınması ve itaatin korunması , harp ilan edildiğinde Ordudaki askerlerin 
silahlarıyla birlikte düşman tarafına geçmeleri; Türk Ordusunun ilerlemesi 

2 0 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1049, Y. Dosya: 2061, Fihrist: 21(l-18)'den: Arşiv 
Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 97. 

2 1 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1804, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), ss. 6-7. 
2 2 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1808, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 29. 
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durumunda itaate devam edilmesi; Türk Ordusunun geri çekilmesi hâlinde de 
silahlanıp çete hâlinde gelen şeylere el konulması ve ilişkileri kesme" şeklinde 
olduğunun güvenilir ve özel istihbarat sonucuna dayandığı Muş 
Mutasarrıflığından bildirilmiştir . 2 3 

24 Eylül 1914 tarih ve 3. Ordudan (Hasan İzzet Paşa imzalı) 
Başkumandanlığa gönderilen şifre telgrafta; Rusların Kafkasya'da Ermeniler 
vasıtasıyla Türkiye'deki Ermenileri, Türkiye'den işgal edecekleri yerleri 
kendilerine vermek suretiyle bağımsızlığa teşvik ettikleri, Türkiye'deki 
köylülerin kıyafetlerini giyinmiş birçok adamları Ermeni köylerine gönderip 
çeteler oluşturmak ve dağılmak üzere hudutta bazı yerlere silah ve cephane 
getirdikleri ve itaati muhafaza etmek, harp ilan edilirse orduda görevli Ermeni 
eratın silahlarıyla Rusya tarafına geçmesine; Türk Ordusu ilerlerse sükunet ve 
itaatin muhafazası, geri çekilirse silahlanıp çete haline geçerek Türkiye 
aleyhinde hareket etmeye karar verdikleri; bazı Ermenilerin evlerinde yapılan 
aramalarda silahlar ortaya çıktığı; bu amaçla askerî kıtalarda tedbir olarak 
hududu geçen ve elinde pasaportu olmayan gayrimüslimlerin yakalanacağı; 
huduttan silah ve cephane geçirmek teşebbüsünde bulunanların hemen yok 
edileceği; şimdiden Orduda Ermenilerin mümkün mertebe muharip olmayan 
sınıfa ayrıldıkları, Türkiye aleyhinde bir hareket olursa bunun şiddetle 
bastırılacağı ve cüret edenlerin yok edilecekleri; mahallî mülkî görevlilerde 
tahkikatların artırılması, Müslüman ahaliden yükümlü olmayanların köylerinde 
kalmak ve icabında orduya katılmak üzere bir milis teşkilâtı vücuda getirilmesi 
arz ve teklif o lunmuştur . 2 4 

8 Ekim 1914 tarihli ve Trabzon Vilâyetinden (Vali Cemal Azmi imzalı) 
gönderilen raporda; Rusya'daki Osmanlı ve Rus Ermenilerinden (800) sekizyüz 
kişilik bir çetenin, silahlı olarak Batum'dan Artvin tarafına gittikleri ve miktarın 
yedibine (7.000) ulaşacağı bildirilmiştir . 2 5 

11 Ekim 1914 tarihli ve 3. Ordu 'dan Başkumandanlığa gönderilen 
raporda; Rusların Kafkasya'da, Rus ve Osmanlı Ermenileriyle Rumları 
silahlandırarak çeteler oluşturdukları ve bunları Türkiye tarafında faaliyete 
geçirerek çete örgütlerini genişletmek istedikleri, Türk askerî birliklerinden 
kaçan Ermeni asker sayısının arttığı, bununla ilgili acil önlemler alınması arz 
o lunmuştur . 2 6 

ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 2811, E. Dosya: 522, Y. Dosya: 26, Fihrist: 28'den: Arşiv Belgeleriyle 
Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 35. 
ATAŞE Arşivi, Belge No: 1894, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (Mart 1983), s. 7. 
ATAŞE Arşivi, Belge No: 1809, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 35. 
ATAŞE Arşivi, Belge No: 1810, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 40. 
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20 Ekim 1914 tarihli ve Eleşkirt Hudut Taburundan 9. Kolorduya 
gönderilen şifrede; çoğunluğu Osmanlı Ermenilerinden ve firarilerden olan 8 
bin kişiden fazla bir Ermeni kuvvetinin Kağızman 'da toplandığı bildirilmiştir. 2 7 

24 Ekim 1914 tarihli ve Karakilise'de 2. Süvari Tümeninden gönderilen 
şifre raporda; Türkiye tarafından, Ermenilerin ve asker kaçaklarının çoğunluğu 
oluşturduğu sekiz bini (8.000) aşkın silahlı kişinin Kağızman'da toplandığı arz 
o lunmuştur . 2 8 

31 Ekim 1914 tarihli ve Erzurum Vilayetinden (Vali Vekili Cemal) 
3. Ordu 'ya gönderilen yazıda; bu günlerde gerek askerden firar eden, gerek 
köylerde bulunan Ermenilerden birçok kimselerin, İğdır'da Surin adlı şahsın 
çetesine katılmak üzere ekrattan (Kürtlerden) bazılarının yardımıyla Rusya'ya 
firar etmekte oldukları, Bayazıt Mutasarrıflığından alınan şifre telgrafından 
anlaşıldığı ve gereğinin yapılması arz olunmuştur . 2 9 

4 Kasım 1914 tarihli ve Kopenhag 'dan (Dionys Graf Szecheny) 
Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanlığına gönderilen telgrafta; Paris ' ten 
alınan haberlere göre Ermenistan ' ın ayaklandığı, Osmanlı askerî konvoylarına 

30 
saldırıldığı ve cephane nakliyatının sabote edildiği kaydedilmiştir. 

1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yaşamakta olan 
Ermenilerle ilgili, bu türden siyasî ve askerî faaliyetlerin bir değerlendirmesi 
yapıldığında, öne çıkan bazı konular şöyledir: 

(1) Kanunen silah altına alınması gereken Ermenilerden; Karadeniz 
sahilinde, Hopa - Erzurum - Hınıs ve Van ' ın Doğu hattında bulunan köy ve 
kasabalarda bulunanlarının büyük kısmının çağrıya uymadıkları ve Rusya 'daki 
teşkilâta katılmak üzere sınırın Doğusuna geçtikleri saptanmıştır. 

(2) 4. Yedek Atlı Tümeni , toplanma bölgesi olan Yağanışığı-Yağan-
(Erzurum) Köprüköy hattına gitmiştir ve 3 Ekim 1914'te Köprüköyünde Manuk 
oğlu Ovanis ' in evinde ve Yağan 'da Papas ' ın bulunduğu evde, çok sayıda Rus 
silahı ortaya çıkarılmıştır. Aynı zamanda Hasankale 'de de birkaç evde Rus 
silahları bulunmuştur. 

(3) (Trabzon) Yomra Nahiyesinin (Maçka) Sakızlı Köyünden Ekşi oğlu 
Setrak, Arakil ' in oğlunun komutasında 25 kişilik çete ile Hodicor bölgesinde 
tenha yerlerde tesadüf ettikleri Müslümanları katlettikten sonra 5 Ekim 1914' te 
Trabzon 'dan Erzurum'a gelen postaya Gümüşhane civarında taarruz etmiş, 

2 7 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1896, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (Mart 1983), s. 15. 
2 8 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1811, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 45. 
2 9 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1899, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (Mart 1983), s. 27. 
3 ( 1 Ohandjanian, No: 960, HA PA I 906, No: 3923'ten: Avusturya-Macaristan ve Ermeni Meselesi, 1914-

1915, Cilt VI A. 
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sürücüyü öldürüp, postayı gasp etmiştir. Yapılan takibat neticesinde, 
arkadaşlarından birkaç kişinin ele geçirilerek askerî mahkemeye verildiği ve 
bunların yukarıda zikredilen, Ol tu 'ya gelen çete üyelerinden oldukları 
anlaşılmıştır. 

(4) Hehas, (Kağızman) Kötek, (Sarıkamış) Çamyazı , Pasin Karakilisesi, 
Gürbulak ve daha güneyde sınır karakolları karşısında Rus Postaları yerine, 
Ermeni çete devriyelerinin bulundukları saptanmıştır. Pasin Karakilisesi Sınır 
Taburundan silahı ile firar eden Malatyalı Kegork 'un 20 atlı ile Gürbulak 
yönünden yaptığı baskın ve Kötek Sınır Taburuna (Sarıkamış) Karaurgan 
yönünden Ermeni çetelerinin yapmak istediği taarruz ve Eczacı Rupen ile 
Bayazıtlı Surpen' in, (Ağrı) Suluçem civarında 500 kişi ile yaptıkları baskınlar, 
çetelerin Rus Ordusunun öncü askerleri olacaklarını kanıtlamaktadır. 

(5) Osmanlı birliklerinde, özellikle sınır taburlarında ve sınıra yakın olan 
birliklerde bulunan Ermeni erlerinden bir kısmının silahlarıyla firar ettikleri ve 
Rusya 'ya geçtikleri gözlemlenmektedir . 

(6) Köylere, hava değişimi dolayısıyla giden ya da yalnız yakalanan 
Müslüman askerler, Ermeni köyleri civarlarında katledilmektedir. Hatta 
Lazistan ve Havalisi Komutanlığına bağlı Mantelli Bataryası Üsteğmeni Sabri 
Efendi 'nin, Hösmasa Köyünde, oturduğu evin sahibi Ermeni Bedros tarafından 
feci şekilde parçalanarak evin bahçesine gömüldüğü ve olayın bir hafta sonra 
meydana çıkması üzerine Bedros 'un, kendisini yakalamak için giden 
jandarmalara karşı silah kullandığı, ancak yakalanacağını anlar anlamaz intihar 
ettiği öğrenilmiştir . 3 1 

A R A D E Ğ E R L E N D İ R M E 

Ermeni grupların bütün bu hazırlık ve faaliyetlerinden, Osmanlı 
topraklarında büyük bir ayaklanmanın planlandığı anlaşılmaktadır. Esasen, 
ayaklanma tertiBatının uzun zamandan beri gereken yerlerde hazırlandığı ve 
gerekli silah, ateşli ve patlayıcı maddelerin depolandığı bilinmektedir. Doğu 
vilayetlerinde başlıca ayaklanma merkezleri; Van, Bitlis, Erzurum, Karahisar 
(Şebinkarahisar) ve ikinci derecede de Sivas, Kayseri, Diyarbakır 'dır . Bu 
merkezlerde genel müfettişler, savaş komutanları , çete reisleri tayin ve tespit 
edildiği; seferberlik ilanında bütün Taşnak şubelerine, 13 yaşına kadar olan 
erkeklerin komiteye üye olarak kaydedil ip silahlandırılmalarının emir ve tebliğ 
olunduğu; Sivas olayları sonrasında Ermenilerin askerî mahkemede verdikleri 
ifadelerinden anlaşılmıştır . 3 2 

3 1 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1049, Y. Dosya: 2061, Fihrist: 21(l-18)'den: Arşiv 
Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, ss. 99-100. 

3 2 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 100. 



Hikmet ÖZDEMIR 165 

Ayaklanma için seçilen yerler, menzil sınırının geçtiği başlıca yolların 
üstündedir. Osmanlı Hükümeti seferberlik ilanında, j andarma kuvvetinin büyük 
bir kısmını seyyar orduya almıştır ve bazı bölgelerini yedek jandarmalara terk 
etmiştir. Meydana gelen ayaklanmalar, Ordudan birkısım kuvvetin de bu 
bölgelere şevkini gerektirmiştir . 3 3 

Rusya ile savaş başladığında, birkısım Rus kuvvetlerinin sınıra saldırdığı 
görülmüştür. Rus Ordusu, bir Plastron Tugayı ile 1. Kazak Atlı Tümeni ve 
bunların ilerisinde, Oltu, Sarıkamış, Kağızman bölgelerinde teşekkül eden, 
Ermeni çetelerini makineli tüfek ve topla, Narman, Kötek, Pasin Karakilisesi ve 
Bayazıt istikametlerine sürmüştür. Bu çeteler, geçtikleri Müslüman köylerinin 
mallarını yağmalamış, beşikte bebeğe varıncaya kadar öldürmüş ve imha 
etmişlerdir. Bunların yaptıkları alçaklıkları işiten öteki köylerde bulunan 
Müslüman kadın ve çocuklar, evlerini terk ederek cephe gerisine firar etmiştir. 
Kısa süre zarfında, Erzurum, Bitlis, Van, âdeta sefalet merkezleri olmuştur. 
Esasen, bu köylerdeki Müslüman halkın gençleri silah altına alınmış, geri kalan 
ihtiyar, kadın, çocuk ve güçsüzler de, ya Ermeni zulüm ve vahşetine kurban 
olmuş, ya da gerilerde sefalet içinde ölmüşlerdir . 3 4 

MİLİSLERLE ÇATIŞMALAR (1915 YILI) 

1915 yılı Ocak ayında, Sarıkamış Faciası ardından 3. Ordu 'nun sayısı 
130.000'den 20 .000 'e inmiştir. Kalanları da, birliklerde başgösteren tifüs 
salgınıyla her gün yok olmaktadır. Bununla beraber Rus karşı taarruzu durmuş, 
her iki taraf, ordularının ikmaliyle uğraşmaktadır. İşte bu sırada her tarafta 
Ermeni isyan eylemlerinin başlamak üzere olduğu haberleri alınmıştır. Bundan 
başka, Ermeni Milislerin sınırı geçerek, Van ve Bit l is 'e dağıldıkları, Müslüman 
köyleri arasında yalnız bulunan Ermeni köyleri halkının, toplu bulunan Ermeni 
köylerine gizlice taşındıkları ve bu tahliye edilen köylerde, ancak ihtiyar ve 
sakatların muhafaza için bırakıldıkları bilgisi alınmıştır. Nihayet ilk isyan 
eylemi Bitl is ' te başgöstermiştir. Bitlis ' te komitelerin muntazam ve kuvvetli 
teşkilâtı, Muş ve V a n ' a sınır olan Hizan kazasının (Gevaş) Daldere 
Nahiyesindedir . Gerek Muş ' t a ve gerekse Hizan 'da, 15 gün içinde, birçok yerde 
ayaklanmaya, asker ve jandarmaların öldürülmesine başlanılmıştır . 3 5 

23 Şubat 1915 tarihli ve İstanbul 'dan (Avusturya-Macaristan Elçiliği) 
Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanlığına gönderilen raporda; 75.000 

Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 101. 
Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 101. 
Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 104. 
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Ermeninin, Türk Ordusu 'nu terk ederek Rus Ordusu saflarına katıldığı ve 
Türkler aleyhine savaştığı bildirilmiştir. 3 6 

28 Şubat 1915 tarihli ve 3 . Ordu Komutanı Mahmut Kamil Paşa imzalı 
şifrede; Rusların seferberlikten beri, önce Osmanlı toprakları içinde adî ve 
siyasî suçlar işleyip İran 'a kaçanlara ve hudut yakınında yaşayan İran 
aşiretlerinden kandırdıklarına, silah ve para vererek sınırlardan geçirdikleri ve 
bunlar aracılığıyla olaylar tertipleyerek birçok cinayet işlettirdikleri; Celâlî 
bölgesinde oturan Abdevi Aşireti Reisi S imko 'nun, bu şekilde işlediği her 
cinayet için Ruslardan düzenli olarak aldığı maaştan başka ayrıca ödül de 
kazandığını Simko itiraf etmiştir. Bu konular hakkında, Van Valiliğinin de 
bilgisi bulunmaktadır. Seferberlikten önce meydana gelen olaylar, seferberlik 
ilanıyla daha da saldırgan bir durum almıştır. İ ran 'a kaçarak, Ruslar tarafından 
Tiflis ' te ağırlanıp orada çok miktarda para ve talimat verildikten sonra Osmanlı 
topraklarında karışıklık çıkarmak için gönderilen Barzan Şeyhi Abdüsselâm, 
Rusların yardımıyla aşiretleri teşvik ederek, (Yüksekova) Esendere civarına 
kadar gelmiştir. Sınırı geçmek üzereyken, İran'ın Kardar Aşireti ile 
anlaşamadığından dolayı, söz konusu aşiret tarafından yakalanarak Esendere 
Karakoluna teslim edilmiştir. Bunun üzerine Ruslar, Kardar Aşiretine ait bütün 
köylerin mal, mülk ve sürülerini mahvetmişlerdir. Kadınlarını, çocuklarını 
kesmişler ve ateşe atıp yakmışlardır. Bu aşiret halkından kurtulabilenler, perişan 
ve sefil bir hâlde Osmanlı sınırına kaçmışlardır. İranlı Somay, Merkvar ve 
Terkvar aşiretleri bu tecavüzden korkarak, Ruslara karşı kendilerini korumaya 
çalıştılarsa da, Ruslar, sevk ettikleri askerî birlikler ile bütün o bölgeyi 
yakmışlar, Müslüman halkı katletmişlerdir. İran içlerinde Müslümanlara yapılan 
bu mezalime hiçbir müdahalede bulunulmamıştır . Hatta hayatını kurtarmak 
üzere Osmanlı tarafına kaçmak isteyen Müslümanları , sınırın içerilerinde de 
takip ettikleri sırada, Ruslar, Esendere civarında Bani Karakolu ile Şemdinli 
civarında Kayalar Karakolunda bulunan Osmanlı askerlerine saldırmışlardır. 
Eylül ortalarında meydana gelen bu olaylardan başka, (İran) Salmas ' ta 400 
kişilik bir Ermeni çetesi silahlandırılıp, bunları askerî koruma altında Osmanlı 
topraklarına geçirmeye teşebbüs etmişlerdir. Bundan dolayı o bölgede de harbin 
ilanından önce birkaç defa çatışma çıkmıştır. Osmanlı topraklarında bozgun 
çıkarmak için gönderdikleri adamın yakalanmasından dolayı, kızgınlıklarından 
binlerce Müslümanı katlederek yakmışlar, mallarını, mülklerini tahrip 
etmişlerdir. Rusların, Somay, Merkvar ve Terkvar 'daki gibi Rahmât ' a 

Ohandjanian, No: 986, HA PA XL 272, No: 80'den: Avusturya-Macaristan ve Ermeni Meselesi, 1914-
1915, Cilt VI A. 
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saldırılarının yıkıntı ve izleri bugün ortadadır. Ruslar, Oltu ve Bayazıt ' tan sınırı 
geçtikleri gün, Dir civarındaki sınır karakollarına da saldırmışlardır. 3 7 

6 Mart 1915 tarihli ve Hariciye Nezaretinden Dahiliye Nezaretine 
gönderilen şifrede; Kars ve Ardahan yöresinde katledilen Müslümanların 
sayısının otuz bine (30.000) ulaştığı; muhafazası Ermenilere verilen Osmanlı 
esirlerine çok kötü davranıldığı, bir kısmının tüfek dipçikleriyle öldürüldükleri; 
Osmanlı Ordusunda bulunan Rum ve Ermenilerin kasten esir düşerek Ruslara 
bilgi sızdırdıkları, Kafkasya Ermenilerinin de önce Osmanlılara esir düşerek, 
öğrendikleri bilgileri kaçarak Ruslara bildirdikleri kaydedilmişt ir . 3 8 

1915 Mart ayında Ermeni Milislerin bu katliamları karşısında Müslüman 
sivil halkı korumak amacıyla bir millî teşkilât oluşturulması kararlaştırılmıştır. 
Bu karar, İs tanbul 'da görevli General Fevzi Çakmak ' ın günlüğüne şu şekilde 
yansımıştır: 

"15 Mart 1915, (Salı), Beykoz. Ermeni çetelerine karşı ve onlara harekât 
için milis teşkilâtı ve teşkilât-ı milliye yapı l ıyor ." 3 9 

21 Mart 1915 tarihli ve Osmanlı Ordusu Başkumandanlığından bu defa 
Hariciye Nezaretine gönderilen tezkirede; Kars ve Ardahan civarında Rusların 
tahrikiyle yerli Ermeniler tarafından öldürülen Müslümanların sayısının otuz 
bine (30.000) ulaştığı, kadın ve çocukların dağlarda perişan halde bulundukları 
ve bu konuda tarafsız devletler nezdinde girişimlerde bulunulması 
istenilmiştir. 0 

8 Nisan 1915 tarihli, 3 . Ordu Komutanlığından Başkomutanlığa 
gönderilen şifrede; Ermeni Patrikliğinin iddiaları hakkında soruşturma 
yapıldığı; Beşar Çeto 'nun gönüllü olarak Azerbaycan 'a gittiği ve üç ay önce 
şehit olduğu; Mehmet Emin ' in ise Azerbaycan 'a giderken Ermenilerin 
pususuna düştüğü ve şimdi evinde oturduğu; Van Vilayetinde hiçbir köy 
kâhyasının jandarmalar tarafından öldürülmediği; bir çocuğun öldürüldüğü 
iddia edilen Ziko isminde bir köyün bulunmadığı; Tercanlı üç Ermeninin 
öldürülmesi ve Bayburt ' ta silah toplamak bahanesiyle Ermeniler hakkında her 
türlü düşmanlık yapılması ve para istenmiş olması meselesinin, Bekir Sıtkı Bey 
komutasındaki gönüllü taburunun nahiye müdürü ile birlikte Bayburt 'un 
Demirözü Nahiyesinde üç dört köyde arama yaparak elliiki silahın alınmış 
olmasından gücenen halkın iftiralarından ibaret olduğu; Suşehri 'nin Pürük 
Köyü Ermenilerinin de 25 Şubat 1915'te oradan geçen gönüllü ve silahsız 

3 7 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 520, E. Dosya: 1027, Y. Dosya: 2024, Fihrist: 12(1-1 l) 'den: Arşiv 
Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, ss. 87-88. 

3 8 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, (1914-1919), Cilt I, s. 1. 
3' J Nilüfer Hatemi, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, I. Cilt, s. 309. 
4 " BOA HHU, Kr.: 122/4'ten: Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, (Ankara, Devlet Arşivleri Y., 2005), s. 22. 
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askerlere saldırdıkları; vilayetten gönderilen kuvvetlere de ateş ederek iki 
kişinin yaralanmasına sebep oldukları ve tabiî ki müfreze tarafından karşılık 
verilerek cezalandırıldıkları ve köyde 139 tüfek, 95 fırarî asker, yirmibeş zanlı 
ele geçirildiği; diğer iddiaların da bu gibi gerçeklerin karşısında yalan ve 
uydurmadan ibaret olduğu; bunun, devlete sorumluluk yüklemek amacından 
ileri geldiği kaydedilmiştir. Yapılan saldırıların önceden tertiplendiği ve 
Taşnaksutyun gibi komiteler tarafından hazırlanmış olduğu, gerekli silahların 
depolandığı, çeşitli kazalarda isyan heyetleri teşkil edilip, ordunun gerisinde 
karışıklık çıkartacakları, Sivas Valiliğinin tahkikatından anlaşılmıştır. Osmanlı 
Ordusundaki Ermeni askerlerinin tümüyle düşman tarafına veya memleketlerine 
firarları ve Van 'dak i son olaylar da, söz konusu soruşturmayı doğrulamıştır. 
Bunun üzerine, üzerinde yaşanılan vatanın korunması için silah altında bulunan 
Ermeni askerlerin firarı ve Osmanlı Ordusunun harp hâlinde bulunduğu sırada 
V a n ' d a ortaya çıkan ayaklanma ve Sivas ' ta görülen ayaklanma belirtileri, 
Ermenilerin devlete ihanet ederek düşmanla ortak hareket ettiklerini ve 
düşmana yardım ve hizmet ettiklerini ispat etmiştir. Vatana ihanet edip 
ayaklananların şiddetle cezalandırılmalarına mecbur kalınmıştır. 20 ve 21 Nisan 
1915 tarihli telgraflarla arz edildiği gibi, bütün eli silah tutanlardan gerektiğinde 
yararlanılması ve 46-50 yaşındakilerin silah altında bulundurul-ması ve diğer 
cezalandırma tedbirlerinin alınması, vilayetlere ve kolordu komutanlıklarına 
bildirilmiş, devlete itaat eden sadık halk incitilmeden, devlete karşı silahlı isyan 
eden hainlere açınmamasına karar verildiği arz olunmuştur . 4 1 

20 Nisan 1915 tarihli ve Başkumandanlıktan (Enver imzalı) bütün askerî 
birliklere ve Dahiliye Nezaretine gönderilen yazıda; silah altında bulunan Ermeni 
ve Rum erlerinden ve çoğunlukla amele taburlarında istihdam edilenlerden 
bazıları firar ederek çeteler oluşturduğu, firarların devamı ve vilayetler ve 
kazalarda sabit jandarma miktarının azalması sebebiyle yakalanmalarının 
mümkün olmadığı, bunların yakalanması görevinin kolorduların askerî birlikleri 
tarafından üstlenilemeyeceği, yerel ahali tarafından yakalanmaları için Müslüman 
ve Hıristiyan kaçaklardan yakalanan her biri için ahaliye 1 Liradan az olmamak 
üzere para ödülü verileceğinin mahallî yetkililer marifetiyle ilanı bildirilmiştir. 4 2 

9/23 Nisan 1915 tarihli Tiflis ' te yayınlanan Mşak gazetesinde yer alan 
habere göre; Bulgaristan 'daki Ermeni Merkez Bürosundan Ermenilerin 
ulaştırdığı haberlere dayanılarak Erzurum ve Zeytun 'da katliamlar yapıldığı 
bildirilmiştir. Bitlis, Van ve Muş ' t a kanlı çatışmalar vardır; Ki l ikya 'da 
ayaklanma başlamışt ır . 4 3 

4 1 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 2820, E. Dosya: A, Y. Dosya: 69, Fihrist: 3-8'den: Arşiv Belgeleriyle 
Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 123 vd. 

4 2 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1907, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (Mart 1983), s. 91 
4 3 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları II, (Haz. Hasan Dilan), (Ankara, TTK Y., 2005), s. 102. 
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30 Nisan 1915 tarihli ve 4. Orduya gönderilen şifre telgrafta; Ermeni 
Yardım Cemiyetinin dıştan göründüğü gibi olmadığı, bu ad altında Mısır'dan ve 
diğer ülkelerden birçok komitecilerin, Adana, Halep, Suriye civarına giderek 
silah ithalatına ve siyasî teşkilâta mensup oldukları arz o lunmuştur . 4 4 

Savaş nedeniyle, Fransa 'nın İstanbul Elçiliği o sırada kapalıdır. Buna 
rağmen, Elçilik Maslahatgüzarı ve Arşiv Bekçisi tarafından hazırlanan "günlük 
olaylar" kenar notuyla ülkedeki siyasî ve askerî gelişmeler A B D Elçiliği 
kanalıyla Fransa 'ya ulaştırılmaktadır. Söz konusu belgeler, İstanbul çıkışlı 
günlük bilgileri içermesi açısından önemlidir . 4 5 

İs tanbul 'da Fransız Elçiliği tarafından hazırlanan 25 Nisan - 1 Mayıs 
1915 arasındaki notlarda yer alan bilgiler şöyledir: 

"Rus Donanması Karadeniz ' in girişinde." 

"Ermenilerin tutuklanması. Dün gece Türk Polisi çok sayıda 
tutuklamalarda bulundu. Yüz kadar Ermeni arasında Dr. Torkomyan, 
Dagavaryan, Eski Sivas Milletvekili Diran Kelekyan. . . Varbaret Gomidas, 
tanınmış müzisyen. Bunların arasında bir kısmı Taşnaksutyun ve Hınçak 
Komitelerinin üyeleridirler." 

"Gerçekte, Hükümetin Ermenilere karşı bu baskısı Zeytun ve 
Kafkasya'daki din kardeşlerinin tutumundan kaynaklanmaktadır . ( . . . ) " 

" ( . . . ) Duyduğumuz kadarıyla Kafkasya Ermenileri , Rus Ordusu 
saflarında Türklere karşı savaşmakta, Erzurum bölgesinde özellikle V a n ' d a 
Ermeniler Ruslara karşı çeteler oluşturmuşlar. ( . . . ) " 

"Öğrendiğimize göre gece İtilaf Devletleri Çanakkale 'n in girişine 
saldırmışlar. ( . . . ) " 

"Bugünkü gazetelerde yayınlanan Divanı Harp Başkanı bildirisinde, 
birkaç gün önceki tutuklamalara kesin olarak açıklama getirilmektedir. Osmanlı 
otoriteleri, Kafkasya Ermenilerinin davranışlarında, altı vilayette Avrupa 'ya 
yerleşmiş komiteler aracılığıyla ayaklanma çıkarmayı amaçlamakta olduklarını 
iddia etmektedir. ( , . . ) " 4 6 

29 Nisan 1915 tarihli ve İs tanbul 'dan (Pallavicini) Avusturya-Macarİstan 
Dışişleri Bakanı Bur ian 'a gönderilen raporda da; Ermenilerle ilgili gelişmelerin 
bir analizi yapılmıştır. Buna göre; Ermenilerin Türk yönetimi altına alınma 
çabalarından dolayı Ermeni çetelerinin Türklere yönelik baskınları ve Kürtlerin 
Ermeni halkına yaptıkları zulümler ve yabancı bir gücün (Rusya 'n ın) parası bu 

4 4 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1914, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (Mart 1983), s. 123. 
4 5 Hasan Dilan, Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları VI, s. IX. 
4 6 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları VI, s. 41 . 
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ayaklanmalarının sebebi olmuştur. Anadolu 'da Ermenilerin bulunduğu 
bölgelerde (Van, Erzurum, Erzincan) karışıklık ve ayaklanmanın olduğuna dair 
haberler gelmektedir. İs tanbul 'da birçok Ermeni lideri tutuklanmıştır. Buradaki 
Ermeni İhtilalci Komitelerinde silah ve cephane yakalanmıştır. A B D Elçisi 
Morgenthau da, Anadolu 'da geniş kapsamlı ayaklanmalardan ve katliamlardan 
söz etmişt ir . 4 7 

5 Mayıs 1915 tarihli ve Trabzon 'dan (Konsolos Kwiatkowski) 
Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı Bur ian 'a gönderilen raporda ise; Rus 
etkisiyle V a n ' d a ayaklanan Ermenilerin Hükümet kuvvetlerine saldırılarda 
bulunduğu; ayaklanmanın Kürtlerin yardımıyla bastırıldığı; bu ayaklanmanın 
etkisinin Erzurum, Bitlis ve Sivas ' ta da hissedildiği; İs tanbul 'dan gelen habere 
göre; Ermeni Gregoryen Kilisesi, Ermeni Katolik Kilisesi, Ermeni Kulübü ve 
bazı özel evlerde aramalar yapıldığı, birçok silah ve cephane bulunduğu ve bazı 
kişilerin tutuklandığı bildirilmiştir. 4 8 

8 Mayıs 1915 tarihli ve Seon imzasıyla Selanik' ten Fransa Dışişleri 
Bakanına gönderilen telgrafta; Van 'da Ermenilerin ayaklanarak Müslümanları 
ve memurları öldürdükleri; Belediyenin bulunduğu binayı dinamitle havaya 
uçurdukları ve 16 gün boyunca şehre el koydukları; olaylardan sonra 
Erzurum'dan yollanan Türk birliklerinin şehri yeniden kontrol altına aldıkları ve 
Ermenileri öldürdükleri; bu olayın sonucu olarak İstanbul 'da yapılan 
aramalarda çok sayıda bomba ve doküman ele geçirildiği; Ermeni İhtilalci 
Komitelerinin niyetinin, İtilaf devletleriyle ilişkili olarak Enver ve Talat ' ı 
öldürmek ve dinamit kullanmak suretiyle suikastlarda bulunmak olduğu 
. . . . . . . . . 4 9 
b i l d i r i l m i ş t i r . 

11-17 Mayıs 1915 tarihleri arasında, Fransa 'nın İstanbul Elçiliğinden 
aktarılan "11 ile 17 Mayıs [1915] arası günlük notlar. ( . . . ) " şöyledir: 

"Din adamlarının tutuklanması ." 

"İstanbul Boğazının kuzeyinde köylerde yaşayan Rum, Ermeni ve 
Yahudiler, Hükümetin emirleri doğrultusunda yerlerini terk ederek diğer 
mahallelere yerleşmeye başladılar." 

"Gün biterken Boğazın kuzeyinden top sesleri işi t i ldi ." 5 0 

13 Mayıs 1915 tarihli ve İstanbul 'dan (Pomianovvski) Avusturya-
Macaristan Harp Bakanlığına gönderilen raporda; Ermenilerin ayaklandığı ve 

4 7 Ohandjanian, No: 1002, HA PA 272, No: 32/P-D'den: Avusturya-Macaristan ve Ermeni Meselesi, 1914-
1915, Cilt VI B. 

4 8 Ohandjanian, No: 1010, HA PA I 944, Z.23/P'den: Avusturya-Macaristan ve Ermeni Meselesi, 1914-1915, 
Cilt VI B. 

4' J Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları II, s. 96. 
5 0 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları VI, s. 46. 
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bu ayaklanmanın kanlı bir şekilde bastırıldığı; Şerif Paşa, Prens Sabahattin gibi 
muhaliflerin İtilaf Devletleri ile birlikte ve Venizelos 'un da desteğiyle 
ayaklanma planladıkları, fakat bunun açığa çıkarıldığı kaydedilmişt ir . 5 1 

24 Mayıs 1915 tarihli ve Dahiliye Nazırı Talat imzasıyla askerî mahkeme 
başkanlığına gönderilen "çok gizli" yazıda Doğu vilayetlerinde baş gösteren 
olaylar şöyle aktarılmıştır: 

Bitlis, Hizan ve Muş civarında, genellikle komite reislerinin kendi 
idareleri altında bulunan Ermeniler, birçok isyan olayı meydana getirmişlerdir. 
Diğer yönden yine bu komitenin en önemli isyan merkezlerinden biri olan 
Zeytun bölgesinde, büyük ölçüde isyan girişiminde bulunulmuş ise de silahlı 
kuvvetler ile bir kısmı sindirilebilmiştir. Van ' ın Çıtak ve Gevaş taraflarında 
başlayan isyan ise, sonradan V a n ' d a daha müthiş bir biçimde alevlenmiş ve 
hemen hemen bir iki aydan beri devam eden ayaklanma sırasında, yerli asiler ile 
Rusya 'dan gelen Hınçak ve Taşnak komitaları emrinde bulunan asiler, 
bombalarla, dinamitlerle, reji, düyun-u umumiye, banka, postane gibi bazı 
binaları tahrip etmişlerdir. Bu sırada asker, milis ve halktan yüzlerce kişi şehit 
olmuştur. Diğer vilayetlerde, özellikle, Kayseri, Diyarbakır, Elazığ, Samsun, 
Ankara, Sivas, Halep, Adana, Maraş ve İzmir 'de yapılan tahkikatlarda da 
önemli bir kısmı Hınçakist olan Ermenilerden külliyetli patlayıcı madde ve 
yasaklanmış silahlar ele geçirilmiştir. Hemen hepsi Osmanlı ülkesi halkından 
olup, komitelerin teşvikiyle, Amer ika 'dan , Bulgaristan'dan ve Romanya 'dan 
Rus Ordusuna gönüllü olarak giden Ermenilerden, Hınçak ve Taşnak 
çetelerinin, Erzurum Mebusu Pastırmacıyan, Balkan Savaşı 'nda Edirne ve 
civarında Müslümanlara yaptıkları mezalim ve vahşetlerle tanınan Antranik ve 
arkadaşları yönetiminde Bayazıt ile sınırlarda rastladıkları köyleri tahrip ederek 
Müslümanları katletmişlerdir . 5 2 

3 Haziran 1915 tarihli ve Fransa Dışişleri Bakanına yazılan Çobanyan 
imzalı mektupta; Ankara 'da 30 Ermeninin idam edildiği; Patr ik ' in zorla Talat ' ın 
huzuruna çıkarıldığı; Zeytunlu Ermenilerin dışardan hiçbir yardım almadan 
tarihlerine yeni bir kahramanlık sayfası ekledikleri ve üzerlerine yollanan 
birlikleri yok ettikleri; Sofya'dan gelen ve Tiflis ' te basılan Horizon gazetesinin 
haberine göre Cemal Paşa kuvvetlerinin Zeytun üzerine yürüdüğü, bu durumda 
planlarının Fransızlarla birlikte Kil ikya 'yı Suriye 'nin bir bölgesine dönüştürmek 

5 1 Ohandjanian, No: 1015, KA AOK NA 1915 K 3527, No: 1685'ten: Avusturya-Macaristan ve Ermeni 
Meselesi, 1914-1915, Cilt VI B. 

5 2 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 2328, E. Dosya: 1034, A, Y. Dosya: 89, Fihrist: 3-1'den: Arşiv 
Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 179 vd. 
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olduğu; tüm Kil ikya 'da 400 .000 'den fazla Ermeni bulunduğu ve bunların 
Suriyelilerle birlikte Fransa 'nın korumasına girmek istedikleri bildirilmiştir. 5 3 

6-12 Haziran 1915 tarihleri arasında, Fransa 'nın İstanbul Elçiliğinden 
aktarılan günlük notlar: 

"Gün içinde [Çanakkale 'den] üç gemi dolusu yaralı getirildi." 

"Bu sabah, Resmî Gaze te 'de yayınlanan Padişah İradesi 'yle Zeytun ismi, 
Süleymanlı olarak değiştirilmiştir. ( . . . ) Bugün öğrendiğimize göre; Zeytun 
bölgesinde oturan Ermenilerin bir kısmının Konya bölgesine, bir kısmının 
Tarsus bölgesine yollandıklarıdır. Fenerbahçe 'de oturan düşman devletleri 
vatandaşlarından, 24 saat içinde bölgeyi boşaltmaları istenmiştir. Bu önlem, 
belli sayıdaki İngiliz, Belçikalı ve Fransızları vurmaktadır. ( . . . ) Sayısı 40 olan 
Oblates de l 'Assomption Papazları bulunmaktadır. ( . . . ) " 5 4 

10 Haziran 1915 tarihli, İstanbul 'dan (Elçilik) Avusturya-Macarİstan 
Dışişleri Bakanlığına gönderilen raporda; Sivas, Bitlis ve Ermenilerin oturduğu 
İstanbul içinde olmak üzere diğer bazı yerleşim birimlerinde yapılan 
aramalarda, fazla sayıda bomba bulunduğu; Türk Ordusunda Hıristiyan 
askerlerle ilgili bir inceleme yapıldığı ve buna bağlı olarak orduda Rum ve 
Ermenilerin başka görevlere verildiği; Çanakkale Boğazı açıklarında bekleyen 
düşman donanmasına yazılan bir gizli mektuba göre, beş gün içinde İstanbul 'a 
girerek Ayasofya 'ya tekrar Hıristiyanlık bayrağının asılması için gereken 
hazırlıklar ve buna verilen cevapta da böyle bir şeyin ancak on günde mümkün 
olabileceğinin yazıldığı; bu nedenle birçok tutuklamanın yapıldığı (Fransız ve 
İtalyan asıllı 40 rahip, 20 rahibe); İtalyan elçisinin ancak birkaç İtalyan'ı 
kaçırabildiği kaydedilmişt ir . 5 5 

13-19 Haziran 1915 tarihleri arasında, Fransa 'nın İstanbul Elçiliğinden 
aktarılan günlük notlar: 

"Ermenilerin infazı. Edinilen bilgilere göre; dün sabah yirmi Ermeni, bir 
kısmı yabancı uyruklu, bir kısmı İstanbullu, infaz edildiler. Şerif Paşa tarafından 
gizlice hazırlanmış, Dahiliye Nazırı ve Harbiye Nazırını öldürmek ve Hükümeti 
değiştirmek gayesiyle bir komploya karışmışlardır. ( . . . ) " 5 6 

24 Haziran 1915 tarihli ve İstanbul 'dan (Pallavicini) Avusturya-
Macaristan Dışişleri Bakanı Bur ian 'a gönderilen raporda; tutuklu Ermenilerin 
idam edildikleri ve bunların devamının geleceğine dair söylentilerin olduğu; 

3 3 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları II, s. 143. 
5 4 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları VI, s. 51. 
5 5 Ohandjanian, No: 1024, HA PA XL 272, No: 272'den: Avusturya-Macaristan ve Ermeni Meselesi, 1914-

1915, Cilt VI B. 
5 6 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları VI, s. 55. 
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Enver Paşa 'nın Elçiliğe iki subay gönderdiği ve Askerî Ateşe 
Pomiankovvski 'ye, Elçiliğin Ermeni asıllı tercüman yardımcısı A. Lazar ' ın silah 
sakladığı bilgileri üzerine arama yapmak için izin istediği; Enver Paşa 'ya 
"hayır" cevabı verildiği; durumun subaylara aktarıldığı; Lazar ' ın bazı zengin 
Ermenilerin arabalarını sefarete çektiği; "Casusların ne kadar iyi çalıştığının bu 
durumdan belli olduğu"; Türklerin beceriksizliği yüzünden Ermenilerin iki 
kötülükten daha azına (Ruslara) yöneldikleri; durumun çok kötü olduğu ve hatta 
İs tanbul 'da bile Ermeni ayaklanmasının olabileceği bildirilmiştir. 5 7 

24 Haziran 1915 tarihli ve İstanbul 'dan (Pallavicini) Avusturya-
Macaristan Dışişleri Bakanı Burian 'a gönderilen raporda; Ermeni 
ayaklanmasının yoğunlaştığı ve Türk makamlarının karşı tepki göstermek 
zorunda kaldığı, bu yüzden birçok Ermeni yerleşim merkezinin boşaltıldığı 
yazı lmışt ı r . 5 8 

1915 Temmuz ayında, Rus Ordularında istihbarat uzmanı Dikran 
Devoyan adlı Ermeninin görevi, Osmanlı Ordusunu izlemektir. Devoyan, Rus 
Komutan Oganevski 'ye , Türklerin büyük bir kuvvetle saldırıya hazırlandıklarını 
haber vermiştir. Bu bilgi üzerine 4. Kafkasya Ordusu 'nun 64.000 askeri ve 7 
komutanı (Abasiyev, Varabanov, Sdyvyanov, Nazarbegov, Dorugin, 
Şarpantigev, Nikolayev) geri dönüş kararı almışlardır. Rus Ordularının bu kaçışı 
üzerine, Van Ermenileri de çok acı koşullarda yollara düşmek zorunda 
kalmışlardır. "Van halkının üç gün içinde Pergri Ovasını geçmiş olması 
gerekmektedir. Yani üç günde tam yüz kilometre yol! Vaspuragan 'da kaçış tam 
bir felakettir. Herkes baba evini terk edip göç yolunu tutar. Ruhsal ve fiziksel 
olarak bitmiş 150.000 insan, güneşin yakıcı ışınları altında, yolların boğucu tozu 
içinde, Türk ve Kürt saldırıları korkusuyla çıldırmış gibi aç ve susuz, salgın 
hastalıklara hedef olarak ve üçte birini de yollarda kurban vererek nihayet 
Ararat Ovasında (Ağrı) konaklar. Van 'dan gelenlerden başka, Pasen, Erzurum, 
Muş , Bitlis, Ahlat ve Başkale 'n in Ermeni göçmenleri Erivan ve Ecmiyadzin 
sokaklarına dolar, 350.000 kişi kadar olurlar. Göç yollarında binbir zorluklar 
gördükten sonra kendi ırktaşlarının yanında onlardan yardım umarlar. Malarya 
ve başka hastalıklar Ecmiyadzin ve yöresinde felaketler yaratır. Her gün 
yüzlerce Ermeni ölür. Ne hastalara bakan, ne ilaç veren ne de onlar hakkında 
düşünen vardı r ." 5 9 

13 Temmuz 1915, Van 'dan 350.000 Ermeni yola çıkmıştır. Ne acıdır ki, 
bu mültecilerden üçte biri yaşamını yitirmiştir. 

5 7 Ohandjanian, No: 1029, HA PA XII 209, No: 49/P-E'den: Avusturya-Macaristan ve Ermeni Meselesi, 
1914-1915, Cilt VI B. 

5 8 Ohandjanian, No: 1030, HA PA XXXVIII 366, Z.12/P'den: Avusturya-Macaristan ve Ermeni Meselesi, 
1914-1915, Cilt VI B. 

5 9 Antranik Çelebiyan, Antranik Paşa, s. 189. 
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Bir Ermeni kaynağında şunlar yazılmıştır: 

"Kafkasya 'nın Ermeni zenginleri ve halkı genelde göçmenleri 
5560 

umursamaz. 
23 Ağustos 1915 tarihli ve A B D Harput Konsolosundan İs tanbul 'da A B D 

Sefaretine gönderilen ve Osmanlı makamlarınca ele geçirilen 1080 no.lu 
mektubun tercümesinde; Habusi 'de üç Ermeni tarafından Erendikli Jandarma 
Mehmet ' in katledildiği; 15 Temmuz tarihinde Gülvenek manastır ında nöbet 
bekleyen 2 jandarmaya 20 Ermeninin ateş ettikleri; 23 Temmuz Cuma günü de 
Morenik Köyünde Taşnak Komitesine mensup bazı Ermenilerin bir j andarma 
katlettikleri, iki j andarma yaraladıkları; 4 Ağustos gecesi yakalandıktan sonra 
vilayet hapishanesine konulan Ermeni Milislerin kaçmak amacıyla hapishaneyi 
ateşe verdikleri ve jandarmalar tarafından katledildikleri; 7 Ağustos günü de 
Hogo ile Morenik köyleri arasında silahlı bir Ermeni çetesinin, kendilerini takip 
eden jandarmaya ateşle karşılık verdiği ve çatışmada üç Ermeninin katledildiği 
ve diğerlerinin firar ettikleri bilgisi aktarılmıştır. 6 1 

13 Eylül 1915 tarihli ve Başkumandanlık İstihbarat Şubesi 
Müdürlüğünden (Erkan-ı Harbiye Binbaşısı Semih imzalı) Emniyet-i Umumiye 
Müdüriyetine gönderilen 2. Şube 16569 numaralı tezkerede ise; Mamuretül-
aziz'de, Amerikan Konsolosluğunun İstanbul'da Amerikan Sefirine yazdığı ve 
vilayet dahilinde Ermenilerin işledikleri cinayetleri anlatan mektubun 
incelendiği ve ilgili sefarete gönderildiği bildirilmiştir. 2 

Çanakkale Cephesinde şiddetli çatışmalar olurken, Anadolu 'nun farklı 
bölgelerinde, yerli ve yabancı diplomatik kayıtlara ve istihbarat belgelerine 
yansıyan öteki gelişmeler şöyledir: 

8 Ağustos 1915 tarihli ve Menzil Müfettişliğinden (Tümgeneral Veli 
imzasıyla) Başkumandanlığa gönderilen şifrede; Urfa Amele Taburunda bir 
bölükte Ermenilerin kazma kürek ile hücum ettikleri, yüzbaşı ve bazı 
Müslüman eratı yaralayarak kaçtıkları, bunların bu işlerde çalıştırılması lâzım 
ise menzil kurumlarının silahlı muhafızlarla korunması ve buna göre nizami 
kuvvetlerden görevlendirme yapılması arz olunmuştur . 6 3 

24 Ağustos 1915 tarihli ve Harbiye Nezaretinden Merkez 
Kumandanlığına gönderilen "çok acele" yazıda; Yalova bölgesinde Ermeniler 
tarafından yapılan soygunculuk olaylarını önlemek için yetenekli bir veya iki 

Antranik Çelebiyan, Antranik Paşa, s. 190. 
6 1 BOA DH. EUM. 2. Şb. 68/83'ten: Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, ss. 88-89. 
6 2 BOA DH. EUM, 2. Şube, 68/84'ten: Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 91. 
6 3 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1837, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 181. 
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subay kumandasında yüz (100) kişilik bir müfrezenin üç günlük yiyecek ve 
yeteri kadar yedek cephanesi ile bugün akşama kadar yola çıkarılması 
istenmiştir. 6 4 

27 Ağustos 1915 tarihli ve Halep ' ten (Konsolos Dandini) Avusturya-
Macaristan Dışişleri Bakanı Bur ian 'a gönderilen raporda; Antakya, Suadiye ve 
Zeytun taraflarında çatışmalar olduğu; Diyarbakır 'dan gelen 2.000 kişilik bir 
Ermeni çetesinin bir Çerkez köyüne saldırdığı kaydedilmişt ir . 6 5 

29 Ağustos 1915 tarihli ve Dahiliye Nezaretinden Bursa Vilayetine 
gönderilen telgrafta; Bursa Ermeni firarilerinden silahlı çetelerin Yalova ve 
İzmit yöresinde İslam köylerine saldırılarda bulundukları ve bunların 
etkisizleştirilmesinde jandarma kuvvetlerinin henüz işi benimseyemedikleri , bir 
hafta içinde bu durumun sona erdirilmesinin istenildiği, aksi halde kusurlular 
hakkında soruşturma açılacağı bildirilmiştir. 6 6 

2 Eylül 1915 tarihli ve Menzil Müfettişliğinden (Fuat Ziya imzasıyla) 
3. Ordu 'ya gönderilen yazıda; 89. Alay Baytarı iken 24 Mayıs 1915 tarihinde 
Bayburt Nokta Baytarlığına gönderilen Kirkor Efendi'nin, Ermeni çetelerle 
girilen bir çatışmadan sonra firar edip yirmi dört saattir dönmediği ve söz 
konusu çetelere katıldığı bildirilmiştir. 6 7 

26 Eylül 1915 tarihli ve Fransa Dışişleri Bakanından Kahire 'deki Fransız 
Orta Elçisine gönderilen telgrafta; İngiliz Hükümeti ile varılan ortak görüşe göre; 
içeriden ciddî destek olursa, Türkiye'deki ayaklanmaların cesaretlendirilebileceği 
bildirilmiştir. 

29 Eylül 1915 tarihli ve Kahire 'den Fransa Dışişleri Bakanlığına 
gönderilen şifrede; Ermeni Millî Savunma Komitesinin, Kil ikya 'da ayaklanma 
çıkarmak için verdiği nota ile Komite Genel Sekreteri Malezyan ' ın daha önce 
İngiliz Generali M a x w e l l ' e 6 9 verdiği 2 ayaklanma planı ekli olarak 
sunulmuştur . 7 0 

30 Eylül 1915 tarihli ve Fransa Dışişleri Bakanına sunulan Çobanyan 
imzalı mektupta; Musa Dağı Ermenilerinin Türk hükümet kuvvetlerine 
direnmek için dağa çıktıkları, 55 gün boyunca 3.500 askere karşı durdukları ve 

ATAŞE Arşivi, Belge No: 1839, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 192. 
Ohandjanian, No: 1068, HA PA XII 209, No: 49/P-E'den: Avusturya-Macaristan ve Ermeni Meselesi, 
1914-1915, Cilt VI B. 
BOA DH. ŞFR. Nr: 55/296'dan: Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, ss. 89-90. 
ATAŞE Arşivi, Belge No: 2016, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 85, (Ekim 1985), s. 97. 
Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları III, s. 29. 
General Maxwell, Mısır'daki İngiliz Ordusunun General Allenby'den önceki komutanıdır (HÖ). 
Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları I, s. 281. 
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kendileri 15-20 ölü verirken, 1.000 kadar Türk askeri öldürdükleri; cephaneleri 
tükenirken Fransız kruvazörlerine işaret verdikleri bilgisi yer a lmış t ı r . 7 1 

6 Ekim 1915 tarihli ve Macar Ticaret Müzesi Temsilcisinden (Julius 
Neumann) Avusturya-Macaristan İzmir Konsolosu Radimsky'ye verilen 
mektupta; sürülenler arasında az sayıda erkek bulunduğu; kadınların 
söylediklerine göre ailelerinden birçok erkeğin cephede oldukları 
kaydedilmiştir. 7 2 

9 Ekim 1915 tarihli ve İstanbul 'dan (Elçilik Birinci Müşaviri Graf 
Trauttmansdorff) Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı Bur ian 'a gönderilen 
raporda; Papa 'nın Sultan 'a mektubu konu edinilerek; Papa 'nın Ermenilerin 
vatan hainliği yaptıklarını ve suç işlediklerini kabul ettiği; bunun ise bütün 
Ermeni halkının değil, suçluların cezalandırılması anlamına geldiği 
yazı lmışt ır . 7 3 

25 Ekim 1915 tarihli ve Halep ' ten (Konsolos Dandini) Avusturya-
Dışişleri Bakanı Bur ian 'a gönderilen raporda; Suadiye 'de çarpışmaların sona 
erdiği; ayaklanan Ermenilerin aileleriyle birlikte İngiliz gemilerine bindikleri; 
6.000 civarında Ermeni erkeğinin gönüllü olarak Çanakkale Boğazında 
savaşmak için gittikleri; kadın ve çocukların Kıbrıs 'a götürüldükleri 
yazılmışt ır . 7 4 

25 Ekim 1915 tarihli ve Halep ' ten (Konsolos Dandini) Avusturya-
Dışişleri Bakanı Bur ian 'a gönderilen raporda; Urfa'daki Ermeni ayaklanmasının 
Fahri Paşa komutasında bastırıldığı; A B D misyonuna sığınan Ermeniler iade 
edilmeyince Türklerin ateş açtığı ve iki Amerikalının da öldükleri 
bildirilmiştir . 7 5 

SİVAS-ERZİNCAN-TOKAT-AMASYA-YOZGAT-KAYSERİ 
(1915 YILI) 

25 Şubat 1915 tarihli ve 5. Kolordu Komutan Vekili imzalı şifreye göre; 
Develi kazasında bir Ermeninin bomba imal etmekte olduğu, bombalardan 
birinin patlaması sonucu söz konusu kişinin ölmesiyle ortaya çıkmış ve yerel 
idare ve diğer memurlar tarafından yapılan aramada; Ermeni mezarlıklarında 

7 1 Fransız Diplomatik. Belgelerinde Ermeni Olayları II, s. 220. 
7 2 Ohandjanian, No: 1091'den: Avusturya-Macaristan ve Ermeni Meselesi, 1914-1915, Cilt VI B. 
7 3 Ohandjanian, No: 1094, HA PA XII 209, No: 83/P-C'den: Avusturya-Macaristan ve Ermeni Meselesi, 

1914-1915, Cilt VI B. 
7 4 Ohandjanian, No: 1105, HA PA XII 463, Z.15/P'den: Avusturya-Macaristan ve Ermeni Meselesi, 1914-

1915, Cilt VI C. 
7 5 Ohandjanian, No: 1105, HA PA XII 463, Z.15/P7den: Avusturya-Macaristan ve Ermeni Meselesi, 1914-

1915, Cilt VI C. 
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gömülü barut, silah vesaire ortaya çıktığından, aramaların sürdürüldüğü arz 
o lunmuştur . 7 6 

27 Mart 1915 tarihli ve 10. Kolordudan (Yarbay Pertev imzalı) 
gönderilen şifre telgrafta; iki j andarma erinin Bafra'da firarilerin açtığı ateşle 
öldürüldüğü ve sonra cesetlerin yakıldığı, Tokat'ta Ermenilerin hanelerinde 
silah yakalandığı, Suşehri 'nden geçen silahsız erata Ermeni Milislerin ateş 
açtığı, eğitim merkezinde erlerin orduya katılmasından sonra bu mıntıkada 
herhalde bir miktar kuvvet bulundurulması gereği arz o lunmuştur . 7 7 

6 Nisan 1915 tarihli ve Teşkilâtı Mahsusa Gönüllü Taburu 
Komutanından 3. Ordu 'ya gönderilen raporda; Sivas ve Erzincan civarında 
Ermeni halkı nezdinde otuz bine (30.000) yakın silahın mevcudiyetine kesin 
kanaat hâsıl olduğu; yalnızca ufak bir soruşturmada iki yüz (200) silahın 
meydana çıkarıldığı arz o lunmuştur . 7 8 

14 Nisan 1915 tarihli ve 10. Kolordudan 3. Orduya ve Başkumandanl ığa 
gönderilen şifre telgrafta; Sivas Vilayetinde Ermeni Taşnaksutyun marifetiyle 
gizli bir isyan cemiyeti oluşturulduğu; bunların görevlerinin Osmanlı 
Ordusunun gerilerinde kargaşalık çıkarmakla düşmanın harekâtını 
kolaylaştırmak maksadına yönelik olduğu ve bu kişilerin çeşitli silahlarla 
donandıkları , bu konuda gerekli önlemlerin alınması ve çatışma çıkması 
durumunda gerekli önlemlerle yayılmasının önlenmesi için vilayet ve kolorduya 
emirlerin tebliğ edildiği arz olunmuştur . 7 9 

22/23 Nisan 1915 tarihli ve Sivas Vilayetinden (Vali Muammer imzalı) 
gönderilen şifre telgrafta; Ermenilerin bu vilayette otuz bin (30.000) kişi tertip 
ve düzenleyerek silahlandırdıkları ve bunlardan on beş bin (15.000) kişinin Rus 
Ordusuna iltihak ettikleri, onbeş bin (15.000) kişinin de Türk Ordusunun 
başarısızlığı halinde arkadan işgal ve tehdit vazifesiyle yükümlü tutulduğunun 
yakalanan sanıklar tarafından ifade edildiği; ilkbaharda dağlarda barınma 
hususunda Ermenilerin bir isyan hareketine başladıklarının haber alındığı; Van 
hadisesiyle silah ve cephane elde edilmesi ve komite ileri gelenlerinden 
bazılarının izlenmesi neticesinde firar etmelerinin bunu teyit ettiği; 40-50 yaşına 
kadar olan erkeklerin silah altına davet edilmesi hususunda vilayete yetki 
verildiği; ancak bu yaştaki ahalinin çoğu sakat olması sebebiyle şu sırada silah 
altına alınmalarının esasen kalabalık olan hastaneyi çok daha kalabalık hale 
getireceği; öte yandan silah altına alınacak az sayıda erkek kalması nedeniyle 
köylerin boşalmasının gündeme geleceği bunun ise ahalinin morali üzerinde 

7 6 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 385, E. Dosya: 1021, Y. Dosya: 1530, Fihrist: 5 ( l) 'den: Arşiv 
Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 53. 

7 7 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1904, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (Mart 1983), ss. 77-78. 
7 8 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1906, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (Mart 1983), ss. 85-86. 
7 9 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2002, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 85 (Ekim 1985), s. 37. 
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olumsuz etki yapacağı, dolayısıyla ahalinin eli gerçekten silah tutanlarının 
gereği halinde çağırılması, şimdilik davetlerinden vazgeçilmesi hususu ve iki 
adet top gönderilmesi arz olunmuştur.80 

13 Mayıs 1915 tarihli ve Kayseri Mutasarrıflığından (Mithat imzalı) 
İstanbul Divan-ı Harbi Örfi Riyasetine gönderilen yazıda; İstanbul'da Divan-ı 
Harbi Örfı'de yargılanmakta olan Kayseri Ermeni Hınçak Cemiyeti Kâtibi 
Neğyazaryan'ın Kayseri'deki silahların yerini göstermesi için Kayseri'ye 
getirilmesi, mümkün ise gönderilmesi arz olunmuştur.81 

28 Haziran 1915 tarihli ve Niksar Talimgah Kumandanlığından (B. Behiç 
imzalı) Sivas'ta 10. Kolorduya gönderilen "ivedi" şifrede; Karakuş Nahiyesinin 
Seferli Köyüyle Çamlıkiriş mahallesini Ermenilerin bastığı ve katliam yaptığı, 
yeteri kadar asker gönderilmesi arz olunmuştur.82 

20 Temmuz 1915 tarihli ve Lazistan Kumandanı Avni Paşa imzasıyla 
gönderilen şifre telgrafta; Ordu Vilayetinin Ulubey Nahiyesinin Kızıleyin 
Köyünde Kale namıyla bilinen kayalıkta, üç yüz (300)'den fazla silahlı 
Ermeninin baskın yapmak amacıyla toplandıkları, civarda bulunan 
jandarmalarla çatışmaya girerek on iki (12) kişinin sağ, sekiz (8) kişinin ölü 
yakalandığı bildirilmiştir.83 

23 Temmuz 1915 tarihli ve Amasya 10. Kolordu Komutan Vekili 
tarafından Harbiye Nezaretine gönderilen şifrede; 22 Temmuz öğleden sonra 
saat 7.30'da Amasya'nın Kuyumcular Çarşısında bir dükkânda çıkan yangının, 
şiddetli rüzgârdan dolayı yayıldığı ve bugün öğleden sonra saat 3'e kadar 
devam ettiği; rüzgârın yönünün Batı ve güney-Batı olmasından dolayı, yangının 
bir ucu Sultan Bayezid ve civarına, bir ucu da Silağzı'nda Dere Mahallesine 
kadar yayıldığı; 14 mahalleden oluşan iki bine (2.000) yakın dükkân ve ev 
yandığı; bu sırada Merkez Hastanesinin iki bölümünün tamamen yandığı, ancak 
karyolalar ile ilâçların dışında kalan eşyaların kurtarılabildiği; yanan 92. 
Alayda ambardaki silah ve mühimmatın çıkarıldığı; fakat eski eşyaların yandığı; 
Bayazıt Kışlasıyla cephaneliğin kurtarıldığı; yangının ortaya çıkış sebebinin 
henüz anlaşılamadığı; bununla beraber kasıt olduğunun ihtimal dâhilinde 
bulunduğu; yangın sırasında yağlı paçavra atma cüreti gösterip kaçmaya çalışan 
ve birkaçı ölü birkaçı da canlı olarak yakalanan ve henüz sevk edilmeyen 
Ermenilerin bu işe kalkışmaları mümkün ise de, bunun doğruluk derecesinin 
araştırılmaya muhtaç olduğu; yangın hakkındaki ayrıntı ve kayıpların daha 
sonra arz olunacağı; yangından zarar görenlerin, boş olan Ermeni evlerine 

8 H ATAŞE Arşivi, Belge No: 1911, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (Mart 1983), ss. 111-112. 
8 1 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1915, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (Mart 1983), s. 127. 
8 2 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1917, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (Mart 1983), s. 137. 
8 3 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2011, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 85 (Ekim 1985), s. 77. 
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nakledildikleri; cephede bulunan subay ailelerinin yerleştirilmesine de gayret 
edildiği arz o lunmuştur . 8 4 

22/23 Temmuz 1915 tarihli ve Konya Asker Alma Dairesinden (Ziya 
imzalı) 1. Kolorduya gönderilen telgrafta; üç yüz (300) kadar silahlı Ermeni 
azılısının, Avanos kazasında Boğazlıyan Köyüne geldiği, bunların cinayet 
işleyerek yakıp yıktıkları, Ürgüp Asker Alma Riyasetinden şimdi alınan 
telgrafta anlaşıldığı ve Niğde'den iki yüz elli (250) neferin silahlı olarak Niğde 
Jandarma Kumandanlığı emrine verildiği arz olunmuştur . 8 5 

23 Temmuz 1915 tarihli ve 10. Kolordu Komutan Vekili tarafından 
gönderilen "çok acele" kayıtlı şifrede; atlı bir Ermeni çetesinin Zile hududu 
üzerinde ve dağlık yerlerde oturan halk ile aşiretleri katlettiği, köyleri yıkarak 
Zi le 'ye doğru ilerlediğinin hükümet tarafından bildirildiği; yerel makamların 
asker istediği, ancak milis teşkilâtının olmaması ve yerel idarecilerin asker 
gönderilmesi konusunda ısrarcı olmaları üzerine, jandarmaya yedek kuvvet 
olmak üzere bir müfrezenin bir subay komutasında şevkinin, Tokat Talimgah 
Komutanlığına cevap olarak bildirildiği arz olunmuştur . 8 6 

23 Temmuz 1915 tarihli ve Amasya Depo Komutanı ile askerî 
makamların şifrelerinden; atlı bir Ermeni kafilesinin Tokat ile Zile sınırında 
dağlık bölgede oturan Müslüman halkı katlettiği ve köyleri yaktığı; Tokat ' ın 
Erbaa bölgesinde güvenlik kuvvetleriyle çıkan çatışmada, Pıçındağı Ormanında 
gizlenen onsekiz silahlı Ermeniden altısı ölü, bir kadın ve iki kız da yaralı 
olarak ele geçirildiği; geri kalanların, Tokat ' tan yola çıkan bir müfreze 
tarafından takip edildiği bilgisi yer almıştır . 8 7 

23 Temmuz 1915 tarihli ve 5. Kolordu Komutan Vekilinden 
Başkomutanlığa gönderilen şifrede; Boğazl ıyan 'a yakın köylerdeki 
Ermenilerden üçyüz (300) kadarının silahlı olarak Maden Kazasının 
Boğazl ıyan 'a yakın Müslüman köylerine saldırarak tahrip ettikleri; diğer bir 
kısım Ermeninin de, Boğazl ıyan 'm Müslüman köylerine saldırarak katliam ve 
yağma hareketlerinde bulunduklarının yerel makamlar tarafından Kayseri 'deki 
15. Tümen Komutanlığına bildirildiği; tecavüz saldırılarının, itaat eden Ermeni 
halkı incitilmeksizin çabuk ve şiddetli bir biçimde, olduğu yerde bastırılması 
için Yozgat Jandarma Taburunun tamamı ile diğer kazalardaki jandarmalardan 

ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 483, E. Dosya: 86, A, Y. Dosya: 1893, Fihrist: 3'ten: Arşiv Belgeleriyle 
Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 205. 
ATAŞE Arşivi, Belge No: 1919, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (Mart 1983), s. 145. 
ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 2835, E. Dosya: -, A, Y. Dosya: 127, Fihrist: 4-12'den: Arşiv 
Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 213. 
ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 311, E. Dosya: 1028, A, Y. Dosya: 1264, Fihrist: 7 (1), 7-3'ten: Arşiv 
Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 205. 
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da yeteri kadar kuvvetin söz konusu bölgeye sevk ve hareket emri verilerek ve 
bu konuda asayişin sağlanmasına çalışıldığı arz o lunmuştur . 8 8 

23 Temmuz 1915 tarihli ve 5. Kolordu Kumandan Vekili (Albay Halil 
Necati imzalı) şifre telgrafta; Boğazlıyan Köyleri Ermenilerinden üçyüz (300) 
kadarı silahlı olarak Maden Kazasının Boğazlıyan Müslüman köylerine 
saldırdıkları; "Saldırı hareketlerinin Hükümete bağlı halkın incitilmeksizin 
çabuk ve sert davranışlar gösterilmek suretiyle olduğu yerde bastırılması için 
Yozgat Jandarma Taburunun tamamen ve diğer kazalar jandarmalarının da 
gereği kadar sözü edilen yere gönderilmesi ve bu konuda açık bir barış 
istenildiği, yapılacak işler ve sonuçların ayrıca arz olunacağı bildirilmiştir . 8 9 

2/3 Ağustos 1915 tarihli ve Sivas Vilayetinden (Vali Muammer imzalı) 
3. Orduya gönderilen şifre telgrafta; Dendil Köyünde çatışmanın devam ettiği, 
dün itibariyle altı askerin yaralandığı, eski yaralılardan ikisinin vefat ettiği, su 
almak ve firar etmek için gece mağaralardan dışarı çıkan asilerden altısının yok 
edildiği, asilerin çoğunlukla bomba kullanmaları yüzünden mağaralara 
girilemediği, mağaraların pek yakınında bulunan su kaynakları j andarma 
kontrolü altında olduğundan susuzluk çektikleri, teslim olmak için yarın saat 
bire kadar süre istedikleri, neticenin arz olunacağı bildirilmiştir . 9 0 

4 Ağustos 1915 tarihli ve Sivas'ta 10. Kolordudan (Pertev imzalı) şifre 
telgrafta; silahlı on Ermeninin Niksar 'da bir evde sığındıklarının dün gece haber 
alındığı, j andarma ve t a l imgah müfrezesi tarafından abluka edildiği, çıkan 
çatışmada asilerden yedisinin firar ederken yok edildiği, üçünün teslim olduğu, 
asiler tarafından atılan mermiden, asilerin aralarında bulunan bir kızın ve bir 
neferin yaralandığı arz olunmuştur . 9 1 

BİTLİS-MUŞ-SASON-DİYARBAKIR-HAKKÂRİ (1915 YILI) 

17 Şubat 1915'te, müfrezeler (Gevaş) Tasu Köyünde toplanarak 
taarruzlarını, tehditkâr bir vaziyet alan asilere yöneltmişlerdir. Bir günlük 
şiddetli bir direnişten sonra söz konusu köy de zapt edilmiştir. Daha sonra 
Karsu, Sigor Köyleri de iki günlük bir çarpışmadan sonra ele geçirilmiştir. 
Buralarda pek çok Rus şapkası ve cihazı bulunmaktadır ve buraların sağlam bir 
sahra mevzisi haline getirildiği gözlemlenmektedir . Olayın başlangıcında, Sigor 
Köyünde, jandarmalar ın gözleri oyulmuş, ciğerleri çıkarılmış, kafaları, ezilmiş 
olarak taşlar arasında bulunmuşlardır. (Gevaş) Viris Köyünün işgali esnasında 

8 8 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 311, E. Dosya: 1028, A, Y. Dosya: 1264, Fihrist: 8, 8-2'den: Arşiv 
Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 211. 

8 9 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1835, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 172. 
9 0 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2014, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 85 (Ekim 1985), s. 89. 
9 1 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2015, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 85 (Ekim 1985), s. 93. 



Hikmet Ö Z D E M I R 181 

Komite Reisi Vanlı İşhan' ın damgalı kısrağı yakalanmıştır. Çatışmada ölen 
kişiler arasında Van ' ın Hurinis Köyünden Keşiş ' in oğlu olup, Van civarında 
tanınmış olan Komite Reisi Vahan ile Sekûr Köyünden Kalon 'un cesetleri 
vardır. Vahan ' ın çatışmada ölen kişiler arasında bulunması sebebiyle, 
kendisinin Van 'dan özel şekilde gönderildiğinin anlaşıldığı; isyanın buralarda 
şu suretle başlaması akabinde, M u ş köylerinde de isyan başlamıştır. 10 Şubat 
1915 ' te, yani Hizan olayından bir gün sonra Muş Kazasına bağlı Sironk Köyü 
civarından geçmekte olan müfreze, ani ateşe maruz kalması nedeniyle yoluna 
devam edememiş ve çatışmaya tutuşmuştur. Müfrezedeki hayvanlar ve insanlar 
telef olmuştur. Muş ' t an üç subay komutasında gönderilen diğer müfrezeler 
çatışmaya yetişmiş, komiteyi abluka altına almışlardır. Çatışma sonucunda 
komite üyelerinden dokuzu ölü olarak ele geçirilmiştir. Diğerleri kuşatma 
hattını yararak kaçmayı başarmışlardır. Aynı günde Akâan Nahiyesinin Kümes 
Köyünde bekleyen nahiye müdürü ile jandarma müfrezesinin bulunduğu ev, 
komite tarafından kuşatılarak çarpışma sekiz saat devam ettirilmiştir. Müdürün 
emrinde bulunan dokuz jandarma, feci bir şekilde katledilmiş, ev de komite 
tarafından ateşe verilmiştir. Müdür ve yanındaki bir nefer, alevler içinde gece 
karanlığında kaçmayı başarmışlardır. Suçluların yakalanarak cezalandırılması 
için Muş Depo Alayından gönderilen müfrezeler, bir başarı elde edememiştir. 
Kümes olayı günü, Muş Taşnak Komitesi Delegesi Rupen ile Muş Taşnak 
Komitesi Reislerinden Esro 'nun bulunması ve daha sonra sevk edilen 
müfrezelerle komitelerin çarpışması esnasında komite üyelerinin bu iki şahıs 
tarafından sevk ve idare edilmesi hususunun ortaya çıkması, isyanın çapı 
hakkında bir fikir vermektedir. Zaten Rupen ile Esro, bu olaydan sonra M u ş ' a 
gelmemiş, çeteleriyle etrafa saldırarak Hükümet otoritesini tehdit e tmeye 
başlamışlardır. Kümes ve Sironk olayları suçlularının, M u ş ' a bağlı Irak 
Manastır ında barındıkları, Hükümet güçleri tarafından haber alınarak 25 Şubat 
1915 ' te Teğmen Ahmet Efendi komutasında bir müfreze sevk edilmiştir. Bu 
müfreze manastıra yaklaştığı sırada, yandan ve ileriden ani ve şiddetli bir ateş 
içinde kalmıştır. Çarpışma, müfreze komutanı Ahmet Efendi ile müfrezeden 
dört neferin şehit olması ve geri kalan neferlerin de akşama kadar çarpışmaya 
devam edip, gece karanlığında çekilmesiyle neticelenmiştir. Bu müfrezeyi 
takviye etmek üzere 27 Şubat 1915 ' te Muş Depo Alayından ikinci bir müfreze 
gönderildiyse de komite üyelerinin firar ettiği ve manastırın tahliye olunduğu 
anlaşılmıştır . 9 2 

Yine 26 Şubat 1915 ' te Muş ' tan Sason 'a giden dört jandarma neferi (Muş) 
Geligüzan civarında ve dere kenarında Geligüzan halkının saldırısına uğrayarak, 
baltalarla parçalanıp, cesetleri bir saatlik mesafeye nakledilerek gömülmüştür. Bu 

9 2 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029, Y. Dosya: 2061, Fihrist: 21(l-18)'den: Arşiv 
Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, ss. 105-106. 
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jandarmaların birdenbire ortadan kaybolmaları nedeniyle, komite tarafından imha 
edildikleri anlaşılmıştır. Bundan dolayı tahkikata devam edilerek, Geligüzan 
civarında ve dere kenarında bu feci olayın meydana geldiği yerde bazı izler 
görülmüş ve bu suretle Hükümet güçleri, takiBatını Geligüzan'a nakletmiştir. 
Tahkikat neticesinde suçlular yakalanıp askerî mahkemeye verilmiştir. Suçlular 
olayı bütün acımasızlığıyla askerî mahkeme huzurunda itiraftan 
çekinmemişlerdir. Artık bu gibi olaylar birbirini takip etmektedir. Hükümetin, 
meydana gelen isyanı, hemen ve yerinde şiddetle bastırması, komitecileri 
şaşırtmış ve Bitlis'in her tarafında Ermenileri nispeten sessizliğe itmiş, devletin 
nüfuzunun komitenin nüfuzundan daha etkili olduğunu Bitlis Ermenilerine 
tanıtmıştır. Devlete karşı silah kullanmayan Ermenilerin mal ve canlarının 
korunması, daha çok etkisini göstermiş, gerek Muş ' ta ve gerekse Bitlis'te Taşnak 
olmayan Ermeni ileri gelenleri, olayları açıkça lânetlemişlerdir. 9 3 

Osmanlı Meclis-i Mebusanmdan Papazyan, olaylar sırasında Muş ' tadı r 
ve isyan eylemini bizzat idare etmektedir. Olayların kendi arzusuna göre 
halledilememesi üzerine, derhal Hükümete gelerek, Hizan, Kümes, Sironk, 
Manastır olaylarını meydana getirenlerin birtakım asker firarisi cahil kimseler 
olduğunu, Kümes ve Sironk olaylarının, asker kaçaklarının hainliklerinden; 
Manastır olayının ise, kaçarak Manast ı r 'a saklanmış olan asker firarilerinin 
üzerine müfrezenin aniden gitmesinin firarilerin korkmasına sebep olup, bu 
suretle müfrezeye karşı silah kullanmış olduklarını ve Taşnak Komitesinin 
meydana gelen bu olaylara kesinlikle karışmadığını ve Komitenin gerekirse 
devlete yardım edeceğini teklif etmiştir. Bu suretle bazı Ermeni firarilerinin 
ihanetlerini bahane ederek, Komitenin bu olaylara karışmadığını ve durumu 
Muş Vilayet yetkililerine arz eden Milletvekili Papazyan Efendi, Hükümetin anî 
ve şiddetli uygulamaları karşısında tertiplerinin meydana çıkacağından 
korkmaktadır. Bunun üzerine derhâl, İs tanbul 'da Ermeni Patriğine olayları 
başka tarzda anlatmak üzere mektuplar göndermişt i r . 9 4 

Ermeni Patriği de Hükümet ' e şu şekilde müracaat etmiştir: 

"Beşar Çeto ve Mehmet Emin gibi adamların, son zamanlarda Bitlis ' in 
asayiş ve emniyetinin korunmasıyla görevlendirilmeleri sebebiyle, Ermenilerin 
felâkete maruz kaldıkları ve Karkar Nahiyesine bağlı (Gevaş) Halis, Hınz ve 
Ruhte Köyleri kâhyalarının, jandarmalar tarafından katledilmesinden dolayı 
heyecanlanan halkın da buna karşılık dört jandarmayı öldürdükleri, Ziko 
Köyünde jandarmalar ın küçük bir çocuğu alenen öldürmeleri ve merkeze 
getirilmekte olan 8 asker firarisinden 4 'ünün yolda muhafızlar tarafından 

9 3 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029, Y. Dosya: 2061, Fihrist: 21(l-18)'den: Arşiv 
Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, ss. 106-107. 

9 4 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029, Y. Dosya: 2061, Fihrist: 21(1-18)'den: Arşiv 
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katledilmeleri üzerine, karşılık olarak iki j andarma neferinin öldürüldüğü ve 
jandarmaların zulümlerine karşı halk, kutsal şeylerini muhafaza etmeyip bizzat 
karşı durmaya zorlanırsa, buna isyan şekli verilerek evleri yakmaya, yağmaya 
ve nüfusu katle kalkışılmasının adalete uygun olamayacağı meselelerin 
tahkik sureti ve olay bu şekilde meydana gelmişse, bu olaya sebep olanların 
şiddetle cezalandırılmasını, Hükümet, 3 . Ordu Komutanl ığ ından talep etmiştir 
ve ayrıca "Meks i " olayının ortaya çıkmasına Müdürün sebep olduğu hakkında 
Ordu Komutanlığına Elazığ 'dan ihbarda bulunmuştur. Bunun üzerine 
33 . Tümen Komutan Vekili Albay Veysi Bey başkanlığında bir tahkik heyetinin 
en kısa zamanda görevlendirilmesi, Elazığ 'da 11. Kolordu Komutanlığı 
Vekâletine emredilmiştir. 

Tahkikat neticesinde: 

(1) Beşar Çeto ve M e h m e t Emin ' i n , Bi t l i s ' in asayişi için 
görevlendirildiklerinin aslı olmadığı, esasen Beşar Çe to 'nun seferberlik 
başlangıcında, gönüllü olarak emrindekilerle Azerbaycan 'a gittiği ve bu tarihten 
üç ay evvel Hoy Muharebesinde şehit olduğu anlaşılmıştır. 

Mehmet Emin ise üç ay evvel Azerbaycan 'a giderken yolda Ermenilerin 
pususuna düşüp yaralı olarak evine dönmüştür ve halen tedavi altında 
bulunmaktadır. 

(2) Bitlis dâhilinde katledilmiş hiçbir Ermeni kâhyasının bulunmadığı, 
tahkik heyetinin yapmış olduğu inceleme neticesinden ortaya çıkmıştır. 

(3) Ziko Köyünde katledildiği Patrik Efendi tarafından iddia edilen 
çocuğa gelince; Bitlis dâhilinde Ziko adında bir köyün bulunmadığı ve Bitlis ' te 
jandarmalar tarafından bir çocuğun katli olayının gerçeğe aykırı olduğu 
anlaşılmıştır. 

(4) Patrik Efendinin iddia ettiği gibi, karşılık olarak jandarmaların 
zulümlerine karşı meşru müdafaa durumunda olmayıp birbirlerine muhalif 
oldukları belli olmuştur. Yapılan incelemeden anlaşıldığı üzere, Beşar Çeto ve 
Mehmet Emin ' e mal edilen asayişin korunması meselesinin, vaktiyle şehit 
edilip bugün ortada bulunmayan bir adama atfedilmesi ve vilayetin hangi 
bölgesinin asayiş ve emniyetinin muhafazası ile görevlendirildiklerinin 
belirtilememesi ve vilayet dâhilinde mevcut olmayan bir köyde, bir çocuğun 
katledildiğinin iddia edilmesi, iddianın doğruluk derecesinin ortaya 
çıkarılmasında büyük bir delildir. Bu suretle bütün Bit l is 'e yayılan isyan, 
nispeten yatıştırılmıştır.(.. . ) 9 5 

ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029, Y. Dosya: 2061, Fihrist: 21 (1-18)'den: Arşiv 
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21 Şubat 1915 tarihli ve Bitlis Vilayetinden Dahiliye Nezaretine 
gönderilen şifre telgrafta; Hakif Bucağında başkaldıran Ermeni köylerinin 
etkisiz hale getirildiği, Akan Bucağına bağlı Kümes Köyüne giden Bucak 
Müdürü ile Jandarmanın sekiz saat süren ateşle karşılaştıkları ve Jandarma ve 
Müslüman Milislerden dokuz kişinin şehit olduğu, silah kullananlar arasında 
Muş Taşnak Delegesi Ropen ve Muş Taşnak ileri gelenlerinden Esro'nun da 
bulunması nedeniyle Komitenin durumundan tamamıyla kuşkulanıldığı, bu tür 
hareketlerin ancak etkin bir çabukluk ve kararlılıkla söndürülebileceği arz 
o lunmuştur . 9 6 

21 Şubat 1915 tarihli ve Muş'un Sironik Köyünde, kırk-elli kadar silahlı 
Ermeni asker kaçağı ile girilen çatışmanın iki saat kadar sürdüğü; dokuzunun 
ölü ele geçirildiği arz o lunmuştur . 9 7 

Birkaç gün sonra, İs tanbul 'da Harbiye Nezaret inde görevli General Fevzi 
Çakmak ' ın günlüğünde şu not yer almaktadır: 

"28 Şubat 1915, Pazar, Göztepe. Yağmur, mütebeddil . Çanakkale 'de 
bugün bombardıman yoktur. Bit l is ' te Ermeni eşkıyasının zuhuru . " 9 8 

27 Nisan 1915 tarihli ve Diyarbakır Vilayetinden (Reşit imzalı) 
gönderilen şifre telgrafta; on günden beri asker kaçakları için ciddi bir şekilde 
takipler yapıldığı ve bu vesile ile Ermeni hanelerinin arandığı; birçok silah ve 
asker elbisesi ile cephane ele geçirildiği; pek mühim miktarda patlayıcı ve elli 
adet bomba, pek çok cephane ve devlet malı silahlar ve külliyetli dinamit barutu 
bulunduğu; köy ileri gelenlerinden yüz yirmisinin tutuklandığı, şu ana kadar 
yalnız şehir merkezinde çoğu komiteye mensup bin küsur asker kaçağının 
yakalandığı arz o lunmuştur . 9 9 

28 Nisan 1915 tarihli ve 11. Kolordudan (Hakkı imzalı) 3. Orduya 
gönderilen şifre telgrafta; Diyarbakır 'daki aramalarda Boğos oğlu Artin'in 
hanesinde iki duvar arasında özel olarak yapılmış bir bölümde yedi mavzer, 
öteki silahlar, bir hayli bomba fitili ve 1.282 kilogram hazırlanmış dinamit 
barutu, bir hayli mavzer fişeği ve bombaların kullanımıyla ilgili talimatnamenin 
ele geçirildiği, Artin'in tutuklandığı arz o lunmuştur . 1 0 0 

22 Temmuz 1915 tarihli ve 3. Ordudan (Mahmut Kamil imzalı) 
Başkumandanlığa gönderilen şifre telgrafta; Karahisar'daki Ermeni isyanının 
tümüyle bastırıldığı, bölgenin korunması için yalnız Giresun İkinci Seyyar 

ATAŞE Arşivi, Belge No: 1815, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 64. 
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Jandarma Taburunun yerinde bırakıldığı, ta l imgah erlerinden üç taburluk 
Kuvay-i Mürettebe'nin Erzurum'a celp edildiği, Ordu Kazasının Ulubey 
Nahiyesinin Kızıleyin Köyünde, Kale namıyla bilinen kayalıkta toplanan üç yüz 
(300)'ü aşkın saldırganın etkisiz hale getirildiği, Midyat Hıristiyanlarının isyan 
ve askere karşı silah kullanmaya cüretle jandarmayla çatışmaya başladıkları, 
Bedirhani Abdürrezzak'ın etrafına topladığı birtakım Kürt ve Ermenilerle sadık 
Kürtleri Hükümet aleyhine teşvik için Çıtak, Şırnak ve Pervari cihetlerinde 
kışkırtmalarda bulunduğu ve Cizre aşiretlerine de kendilerine katılmaları haberi 
gönderdiği , Midyat ' ta bulunan Seyyar Jandarma Taburunun Abdürrezak'ın 
takibi için Şırnak cihetine gönderildiği, 36. Fırka tarafından Diyarbekir 'de 
bırakılan ikibini (2.000) büyük çaplı mavzerin Vilayetin emrine verildiği 
bildir i lmiştir . 1 0 1 

4 Ağustos 1915 tarihli ve Elazığ'da Kolordudan (Süleyman Faik imzalı) 
3 . Ordu Kumandanlığına gönderilen telgrafta; Midyat ' taki asilerin bastırıldığı, 
iki saat mesafede Ziyor Köyüne sığınan beşyüz (500) kadar asinin 30/31 
T e m m u z gecesi ablukaya alındığı ve şimdiye kadar süren çatışmalarda 
jandarmalardan üçünün şehit, üçünün yaralı ve aşiretlerden yirmiiki kişinin 
şehit ve altmışikisinin yaralı bulunduğu ve topun gelmesinden sonra bu asilerin 
barınaklarından çıkartılacağı, Diyarbakır Sabit Jandarma Alayı ve Midyat 
Seyyar Jandarma Taburu Kumandanlıklarından bildirildiği aktarı lmışt ır . 1 0 2 

23 Ağustos 1915 tarihli ve 3 . Ordudan (Mahmut Kâmil imzalı) 
Başkumandanl ığa gönderilen şifre telgrafta; Karahisar'da Ermeni bozguncuların 
geri kalanlarının cezalandırılmış olduğu, Ordu Kazasının Ulubey Bucağının 
Kızıl in Köyünde, Kale adıyla bilinen kayalıkta üç yüzü (300) geçen Ermeninin 
toplandığı; jandarmalarla çatışmaya başladıkları, sekizinin öldürüldüğü ve 
geriye kalanların da cezalandırıldığı, Midyat Hıristiyanlarının isyan ettikleri ve 
jandarmalar la çatıştıkları; Bedirhanî Abdürrezzak'ın, etrafına topladığı birkısım 
Kürt ve Ermenilere bağlı Kürtleri hükümete karşı ayaklanmaya hazırladığı 
yolunda Şırnak ve Pervari taraflarında söylentiler bulunduğu ve Cizre 
aşiretlerine de kendilerine katılmaları için haber gönderildiği haberi üzerine, 
Midyat ' ta bulunan Seyyar Jandarma Taburunun, Abdürrezzak ' ın kovalanması 
için görevlendirildiği ve Hükümete bağlı ahalinin silahlandırılması için dörtbin 
(4.000) kadar silah istendiği bi ldir i lmişt ir . 1 0 3 

1 Kasım 1915 tarihli ve Erzurum Vilayetinden (Vali Tahsin imzalı) 
3 . Orduya gönderilen yazıda; Terk Edilmiş Mallar Komisyonu tarafından, 
Erzurum Kasabasının Nazik adıyla bilinen çarşısında, Ermeni milletinden Hacı 

1 0 1 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2012, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 85 (Ekim 1985), s. 81. 
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Aret oğlu Alfons'un dükkanının açıldığı, arama ve kazı yapıldığı sırada 
dükkanın bodrumunda elli adet el bombası bulunduğu arz o lunmuş tur . 1 0 4 

RUS ORDUSU VE ERMENİ MİLİSLER (1916 YILI) 

18 Ocak 1916 günü yola çıkan Rus Kuvvetleri ve Antranik komutasında 
Ermeni Birliği, Bitlis yakınlarında mola vermişlerdir. Saldırı, sabah saat 4 ' te 
başlamış ve zorluk çekmeden Bitlis 'i ele geçirmişlerdir. Ani baskında şehirde 
bulunan Osmanlı askerleri çatışma yapmadan teslim olmuşlard ı r . 1 0 5 

Bitlis ' in ele geçirilmesini bir Türk tanık şöyle anlatmıştır: 

"2 Mart [1916] sabahı, karanlıkta, bomba sesleri ile uyandık. O esnada, 
Dibedan Tepesine baskın yapacak olan müfrezenin baskını zannettik. (. . .) Ve 
sabahleyin teslim olduk. Meydan, şehitlerin cesetleri ile dolu idi. ( . . .) Kışla 
Meydanında çok sayıda yerli Ermeni vardı ve bunların çoğunun üzerinde kar 
gömleği vardı. ( . . .) Ermeniler kin ve garaz dolu bakışlarla etrafımızda 
dolaşıyor, süngülerini göğsümüze saplamak için fırsat gözetliyorlardı. Ruslar 
bunun farkına vardılar ve Ermenilere karşı gayet haşin muamele yaparak, onları 
etrafımızdan uzaklaştırdılar. ( . . . ) " 1 0 6 

Bitlis ' te Rus ve Ermenilerin yaptıkları katliamlar hakkında bir Fransız 
raporunda; 19 Şubat 1916 tarihinde Bitlis ' te beş-altı bin erkek, kadın ve çocuk, 
çeteler tarafından öldürülmek amacıyla götürüldüğü; sokaklar, Müslümanların 
cesetleriyle dolduğu; bu cesetlerin arasında memeleri kesilmiş kadın cesetleri 
bulunduğu; camilerin ahıra çevrildiği; Küfrevî Dergahının yıkıldığı; Şeyh 
Abdülkadir Efendi 'nin kafasının kesildiği ve Ermeni Kilisesi Andul 
Meydanının Müslüman cesetleriyle dolduğu bilgileri yer a lmış t ı r . 1 0 7 

19 Şubat 1916 tarihli ve Trabzon, Erzurum ve Musul vilayetlerine 
gönderilen şifre telgrafta; Ruslara kılavuzluk eden Ermenilerin Müslümanlara 
yönelik katliamları hakkında vesika toplanması; bunların yabancı ülkelerde 
yayınlanacağı bildiri lmiştir . 1 0 8 

19 Mart 1916 tarihli ve vilayet ve mutasarrıflıklara gönderilen şifre 
telgrafta; emniyet müdürlüğünde bir müzenin kurulmasının kararlaştırıldığı, bu 
yüzden Ermenilerden müsadere edilen, hariçten gelen ve yerli imalat 
bombalardan, bunların kalıplarından numuneler ve bunları imale yarayan alet ve 

1 0 4 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2021, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 85, (Ekim 1985), s. 119. 
1 0 3 Antranik Çelebiyan, Antranik Paşa, s. 194. 
ıtır, ^ Tümgeneral Rüştü Pekdemir, I. Cihan Harbinde Bitlis'in Ruslar Tarafından Zaptı, (ATAŞE Kütüpha

nesi, daktilo metin, 24 Mayıs 1957), s. 9. 
1 0 7 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları II, s. 371. 
1 0 8 BOA Dahiliye Şifre No: 61/50'den: Bülent Bakar, Ermeni Tehciri ve Uygulanması, (Marmara Üniversitesi 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2003), s. 135. 
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edevattan, tel ve pil gibi teferruatların ve mümkünse bunları imal eden 
Ermenilerin fotoğraflarıyla beraber, isim ve hüviyetlerinin bildirilmesi, başka 
neşriyat veya eşya varsa onların da peyderpey iletilmesi is tenmişt ir . 1 0 9 

21 Mart 1916 tarihli ve 3. Ordu Kumandanl ığ ından (Vehip imzalı) 
Başkumandanl ığa gönderi len şifre telgrafta; Rus işgalinde bölgeden firar 
eden ahali , düşmanın ve bi lhassa Ermenilerin pek caniyane ve vahşiyane 
cinayetler işledikleri, genç, çocuk ve kızları kaldırarak meçhul bir tarafa 
götürdükleri , mal ve canlarını yağma ve nüfus katliamı yaptıkları , kadınlara 
tecavüzün düşünülemeyecek derecede bulunduğu çeşitli kaynaklar tarafından 
doğru lanmış t ı r . 1 1 0 

21 Mart 1916 tarihli ve 3. Ordu Komutanı Vehip imzasıyla 
Başkomutanlığa gönderilen 108 no.lu şifrede; Ermeniler tarafından Erzurum'da 
yapılan katliamlar hakkında 10 Mart 1916 tarihinde bilgi arz edildiği; düşman 
işgaline maruz kalan köylerden kaçan halka, düşmanın ve özellikle Ermeni 
askerlerinin pek canice ve vahşice davrandıkları, genç çocuk ve kızları 
kaldırarak, bilinmeyen bir tarafa götürdükleri, mal ve canlarını yağmaladıkları , 
katlettikleri, ırza tecavüzün, akla hayale gelmeyecek derecede bulunduğu ve 
çeşitli kaynaklardan alınan bilgilerin de bunu doğruladığı arz o lunmuştur . 1 1 1 

3 Nisan 1916 tarihli ve 5. Kolordu Asker Alma Riyasetinden (Albay 
Halil Sami imzalı) Harbiye Nezaret ine gönderilen şifre telgrafta; Akdağmadeni 
mıntıkasında ve Çat Karakoluna iki saat mesafede, üçyüz (300) ile beşyüz (500) 
arasında silahlı Ermeni çetelerinin bulunduğu ve bölgede boğazlarından 
kesilmiş üç Müslüman cesedinin görüldüğü, Akdağmadeni Şube Riyasetine 
durumun bildirildiği, Kayseri İnzibat Bölüğünden kırk kişilik bir askerî 
müfrezenin Boğazlıyan Şubesinde Rahmi Efendi'nin kumandasında sevk ve 
idare edildiği, daha sonra malumatın verileceği arz o lunmuştur . 1 1 2 

11 Nisan 1916 tarihli ve 1. Ordu Komutanlığından Başkomutanlığa 
gönderilen 393 no.lu şifrede; silahlı 4 kişiden oluşan bir Ermeni çetesinin 
7 Nisan 'da Tosya 'n ın Çaykapı Köyünden 4 Müslüman kadını dağa 
kaldırdıkları, takip ve cezalandırılmaları için idarece tedbirlerin alındığı; civar 
j andarma birliklerinden hızla yararlanılarak ve bir merkezden takip edilerek söz 
konusu çetelerin mutlaka cezalandırılıp köklerinin kurutulması ile sonucun 
bildirilmesinin söz konusu heyet başkanlığına emredildiği arz o lunmuştur . 1 1 3 

1 < w BOA Dahiliye Şifre No: 62/58'den: Bülent Bakar, Ermeni Tehciri ve Uygulanması, ss. 135-136. 
1 1 0 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2022, Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, 85 (Ekim 1985), s. 123. 
1 1 1 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1050, A, Y. Dosya: 2063, Fihrist: Eden: Arşiv 

Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt II, s. 3. 
1 1 2 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2023, AskerîTarih Belgeleri Dergisi, 85 (Ekim 1985), s. 127. 
1 1 3 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 311, E. Dosya: 1028, A, Y. Dosya: 1264, Fihrist: 14'ten: Arşiv 

Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt II, s. 11. 
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1916 yılında, Doğu Anadolu 'da görevli General Mustafa Kemal ' in 
subaylarından İzzettin Çalışlar ' ın günlüğüne, Ermeni Milisler tarafından 
gerçekleştirilen feci bir katliamın manzarası şöyle yansımıştır: 

"12 Nisan 1916. ( . . . ) Gece Sofyan'da kaldık. 5. Fırkadan fena haberler 
geldi. Ruslar, Bitlis Boğazının garbında bulunan 13. Alaya taarruz ederek alayı 
mağlup etti. Birçok yerlerde de çadır altında muhacir kitlelerine tesadüf ettik. 
Memleketlerinin istirdadına intizar ediyorlar. Ekseri kadınlar yanlarından 
geçerken dua ediyorlardı. Akşam saat 4 ' te Konak mahalline geldik. Birçok 
telgraflar gelmişti. Onların muamelesiyle uğraştık. Gece yarısına kadar durup 
dinlenmeden çalıştık. 5. Fırkadan henüz rapor gelmemişti . Bunu, gece 
yarısından sabaha kadar bekledik. Nihayet rapor 1.30'da geldi. Endişe edecek 
bir hal yok. Fırka, icap eden hatta yerleşti. 13. Alay dokuzyüz (900) kadar 
zayiat vermiş, beş zabitini kaybetmiştir ." 

"Sonradan aldığımız haberlere göre, 13. Alaydan esir olanların tamamı 
Ermeniler tarafından kesilmişti. Bu manzarayı tepelerden gören bizim diğer 
zabit ve askerlerde büyük bir dehşet peyda oluyordu. Ermeniler hep canavarca 
hareket ediyor lar ." 1 1 4 

21 Mayıs 1916 tarihli ve Dahiliye Nezaretinden vilayetlere gönderilen 
şifre telgrafta; Ermenilerin şevkleri esnasında mezalim yapıldığına dair Rusların 
tarafsız ülkelerde yoğun bir neşriyat yaptığı; buna karşı neşriyat için Ermeni 
çeteleri ve Rusların yaptıkları mezalimle ilgili vesikalar elde olunursa, derhal 
İs tanbul 'a ulaştırılması is tenmişt ir . 1 1 5 

1916 yılında, Doğu Anado lu 'da görevli General Fevzi Çakmak ' ın 
günlüğünde yer alan şu satırlar ise savaşan Türk ve Ermeniler açısından en 
trajik andır: 

"22-23 Mayıs 1916, (Pazartesi), Karasu [Bayburt] cenubuna ve 
Yayvantepe 'ye ilerleyen düşman keşif kolları tard olundu. Karlıkhan şimalinde, 
Çatal tepe 'ye iki defa ve Meryem Ana şimalinde Düztepe 'ye baskın yapan 
düşman def edildi. Baskın yapanların Ermeni olduğu ve Türkçe, 'Ahmet a tma' 
diye bağırdıkları iş i t i ldi ." 1 1 6 

24 Mayıs 1916 tarihli, Erzurum, Bitlis ve Mamuretülaziz vilayetlerinden 
Dahiliye Nezaretine gönderilen katliam raporlarına göre; Ruslar ve Ermeni 
Milisleri, Hasankale 'den ikibin (2.000) kişilik İslam ahaliden bir kısmını 

1 1 4 Orgeneral izzettin Çalışlar'ın Günlüğü, (Haz. İsmet Görgülü-İzzettin Çalışlar), (İstanbul, YKY, 1997), s. 
157. 

1 1 5 BOA Dahiliye Şifre No: 64/92'den: Bülent Bakar, Ermeni Tehciri ve Uygulanması, s. 136. 
1 , 6 Nilüfer Hatemi, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, I. Cilt, s. 394 
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öldürmüşler; Erzurum'da dokuz kişinin idam edildiği, 14 yaşına kadar olan 
erkek çocukların meçhul bir yere gönderildiği; Pekreç Nahiyesinde 
Ermenilerden oluşan bir mahkemenin üç-dörtyüz kişiyi idam ettiği; Aşkale, 
Tercan, Ilıca, Tavuskerd ve Artvin yörelerinde İslam namına bir kimse 
bırakılmadığı; V a n ' d a Ermenilerin ikiyüz (200) kadar kadın ve çocuğu 
öldürdükleri , Mahfuran Deresinde 8-10 bin Müslümanın katledildiği, 
N a r m a n ' d a Hot Köyü ahalisinin mitralyözlerle toptan imha edildikleri; Bitlis ' in 
Çukur Nahiyesindeki Morh-i Süflâ göçmenlerinin çoğunun kılıçtan geçirildiği; 
Ergani, Cinis, Pezentan ve Semerşeyh köylerinin, ahalisiyle birlikte yakıldıkları; 
Bit l is 'e yakın bir yere yerleştirilen pek çok Müslümanın açlıktan öldükleri; ağır 
hasta çocukların Bitlis Hastanesinde vahşice öldürüldükleri; Çukur 'da esir 
olunan kadın ve kızlara tecavüz edilip, ihtiyarların yakıldıkları, çocukların 
süngülendikleri bildiri lmiştir . 1 1 7 

Bir diğer tanık, İzzettin Çalışlar ' ın günlüğünde, şunlar yazılıdır: 

"3 Haziran 1916. ( . . .) Gece, Kumandan Paşa ve Sertabip ile uzun boylu 
muhabbet ettik." 

"Son istihbarat: 'Müs lüman mültecilerin ifadesine nazaran ' . 6 Haziran 'da 
Ruslar, fırka cephesine taarruz etmek üzere hazırlıkta bulunuyorlarmış. 6., 7., 8. 
Alaylar, iki Ermeni Taburu, Projin Taburu, Kazak Alayı, 7 Sahra Bataryası 
kadar bir kuvvet bu maksatla toplanmıştır. ( . . . ) " ' 1 8 

RUS İŞGALİ ALTINDA KATLİAMLAR 

4 Haziran 1916 tarihli, Emniyet Umum Müdürlüğünden Dahiliye 
Nezaret ine gönderilen raporda, Rusların Van ' ı işgali sırasında Ermenilerle 
birlikte Müslüman ahaliye yaptıkları katliamlar ve vahşetle ilgili ayrıntılar tanık 
ifadeleriyle yer a lmış t ı r . 1 1 9 

5 Haziran 1916 tarihli ve Ermeni ve Rusların, Diyarbakır ve Trabzon 
vilayetlerinde yaptıkları katliamların belgeleri, söz konusu vilayetlerden 
Dahiliye Nezaretine gönderi lmişt i r . 1 2 0 

14 Haziran 1916 tarihli ve Ermeni ve Rusların, Diyarbakır, Trabzon ve 
Van vilayetlerinde yaptıkları katliamların anlatıldığı raporlar, söz konusu 
vilayetlerden Dahiliye Nezaret ine gönderi lmişt ir . 1 2 1 

1 1 7 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, (1914-1919), Cilt I, s. 2 vd. 
1 1 8 Orgeneral İzzettin Çalışlar'ın Günlüğü, s. 167. 
1 1 9 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, (1914-1919), Cilt I, s. 7 vd. 
1 2 0 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, (1914-1919), Cilt I, s. 14 vd. 
1 2 1 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, (1914-1919), Cilt I, ss. 16-40. 
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17 Haziran 1916 tarihli ve Ermeni Milislerin, Bitlis ve V a n ' d a yaptıkları 
katliamları, tanık anlatımları ve kanıtları söz konusu vilayetlerden Dahiliye 
Nezaret ine gönderi lmişt i r . 1 2 2 

18 Haziran 1916 tarihli ve Ermeni Milislerin ve Rusların, Van ' ın 
Reşadiye Nahiyesine bağlı Aşnak Köyünde yaptıkları zulüm ve katliamla ilgili 
tanık anlatımları ve kanıtları, Van Vilayetinden Dahil iye Nezaretine 
gönderi lmişt i r . 1 2 3 

30 Haziran 1916 tarihli ve Ermenilerin Ruslarla birlikte, Van ve 
yöresinde Müslüman ahaliye yönelik katliamlar ile ilgili tanık anlatımları ve 
kanıtları Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine gönderi lmişt i r . 1 2 4 

1 Temmuz 1916 tarihli ve Van ve Bitlis'in Ruslar tarafından işgali 
sırasında Ermenilerin İslam ahalisine yönelik zulüm ve katliamları ile ilgili 
tanık anlatımları ve kanıtları Mardin Mutasarrıflığı tarafından Dahiliye 
Nezaret ine gönderi lmişt i r . 1 2 5 

3 Temmuz 1916 tarihli ve Halep ' ten (Konsolos Dandini) Avusturya-
Macaristan Dışişleri Bakanı Bur ian 'a gönderilen raporda; birkaç ay önce 
Halep 'e gelen yetmiş civarında Ermeni ihtilalcinin tutuklandığı; iddiaya göre bu 
Ermenilerin Türk askeri üniforması giyip Avusturya-Macaristan ve Almanya 
konsolosluklarına baskın düzenleme ve Hıristiyan nüfusa saldırmayı 
planladıkları; amaçlarının Osmanlı Devleti 'ndeki asayişsizliği kanıtlamak 
olduğu; iddianın doğru gözüktüğü bildirilmiştir. 1 6 

6 Temmuz 1916 tarihli ve Ermeni ve Rusların, Siirt 'in merkez kazasıyla 
Garzon, Sason, Kulp kazalarında; Muş, Malazgirt, Bulanık, Hınıs, Pasinler, 
Eleşkirt ovalarında; Tifnik, Karaköy, Talori dağlarında; Van, Bitlis, Genç, 
Dutak ve Maçka 'da bütün kaza, köy ve mahallelerde Müslümanları yok etmek 
amacıyla yağma ve katliama giriştikleri; köyleri ateşe vererek insanları 
samanlıklara doldurup canlı canlı yaktıkları; bazı çocuk ve erkeklerin kol ve 
bacaklarını kesip canlı olarak ateşe attıkları, kız çocuklarına ve kadınlara 
tecavüz ettikleri, hastaları dipçikle öldürdükleri; insanların üzerinden atlarla 
geçip kılıçtan geçirdikleri, göçmenlerin üzerinde şarapnel patlattıkları, bazı 
yerlerde camileri kiliseye çevirdikleri hakkında, katliamdan kurtulan ahalinin 

1 2 2 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, (1914-1919), Cilt I, ss. 41-49. 
1 2 3 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, (1914-1919), Cilt I, ss. 49-50. 
1 2 4 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, (1914-1919), Cilt I, ss. 51-54. 
1 2 5 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, (1914-1919), Cilt I, ss. 54-61. 
1 2 6 Ohandjanian, No: 1186, HA PA XXXVIII 369, No: 5/P'den: Avusturya-Macaristan ve Ermeni Meselesi, 

1916-1917, Cilt VII A. 
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durumunu araştırmakla görevlendirilen memurların tahkikat raporları, Dahiliye 
Nezaretine gönderi lmişt i r . 1 2 7 

11 Temmuz 1916 tarihli ve Ermeni ve Rusların, Eleşkirt, Hınıs, 
Karakilise, Çıtak, Müküs , Muş ve Akçan 'da yaptıkları dehşetli zulüm ve 
katliamlardan kurtulabilenlerin anlatımları, ilgili vilayetlerden Dahiliye 
Nezaretine bildir i lmişt ir . 1 2 8 

15 Temmuz 1916 tarihli ve Ermeni ve Rusların, Hizan yöresinde 
yaptıkları katliamlardan kurtulabilenlerin anlatımlarına göre; birçok kadınların 
derisi yüzülerek ağaçlara asılmış; erkeklerin diri diri gözleri oyulmuş ve 
ağaçlara bağlanarak nişan alınmış; çocuklar yarılarından kesilmiş; bütün kadın 
ve kızlara tecavüzle, erkek, kadın, çocuk tek nüfus kalmayıncaya kadar herkes 
katledilmiş, başları kesilmiş, memeleri koparılmış, yarı kesilmiş çocuklar 
analarının kucaklarına uzatılmış; Karasu Hükümet Konağı yakılmış; Kürt 
zulmünden şikâyet eden Ermeniler, emsalleriyle kıyaslanmayacak vahşette 
bulunmuşlar; öldürdüklerinin "insan şeklinden çıkarılmış naaşlarını" 
bırakmışlar ve köyler "âdeta insan naşından" yapı lmış t ı r . 1 2 9 

20 Temmuz 1916 tarihli, Ermeni Komiteleriyle Rusların, Van ve yöresinde 
yaptıkları katliamlardan kurtulabilenlerin anlatımlarına göre; Rus Kuvvetleriyle 
birleşen Ermeniler, ahalinin silahlarını toplayıp, burun ve kulaklarını, bacaklarını, 
kafalarını kesmiş; karınlarını yarmış, kılıçtan geçirmişler, çocukları diri diri ateşe 
atmış, kılıçlarını daha konuşamayan çocuklarla, yaşlılara indirip onları 
katletmişlerdir. Bazılarının derilerini yüzmüş; bazılarını da kütük üstünde 
doğramış; bir kısmını da Mermid Çayına dökmüşlerdir. İnsanları kuyulara 
doldurmuşlar; kadın ve çocukları tandır damlarında yakmışlar; enkazların altında 
kalanlar günlerce inlemiş ve telef olmuşlardır . 1 3 0 

1916 Temmuz ayında Bayazıt 'da, Kurban Bayramının ilk günü 
Müslümanlar Camide bayramlaşırken onları esir almışlar ve görülmemiş vahşet 
ve katliam yapmışlar; üç yaşından on yaşına kadar çocukları kolları bağlı olarak 
beraberlerinde gezdirdikten sonra ot yığını üzerine oturtarak gazyağı döktükten 
sonra yakmışlardır. Bayazı t 'da 15.000 neferden 14.000'i öldürülmüştür. 500 'ü 
esir edilmiş, kalan 500 'ü de kaçmayı başarmışlardır . 1 3 1 

6 Ağustos 1916 tarihli ve Van, Bitlis, Erzurum, Trabzon, Mamuretülaziz 
ve Diyarbakır vilayetlerine gönderilen şifre telgrafta; Ermeni çeteleriyle, 

1 2 7 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeler 
1 2 8 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeler 
1 2 9 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeler 
1 3 0 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeler 
1 3 1 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeler 

, (1914-1919), Cilt I, ss. 61-79. 
,(1914-1919), Cilt I, s. 94 vd. 
,(1914-1919), Cilt I, s. 126 vd. 
,(1914-1919), CiltI , s. 135 vd. 
,(1914-1919), Cilt I, ss. 80-93. 
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Rusların, Müslüman ahaliye yaptıkları mezalime dair elde olunan vesika ve 
fotoğraflar istenilmiştir . 1 3 2 

17 Ağustos 1916 tarihli ve Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver 
Paşa 'n ın yazısında; Memalik-i Osmaniye 'n in bir kısmını idare-i hükümetten 
ihraç ile müstakil veya muhtar bir Ermenistan teşkili için Osmanlı Devletine 
bomba ve dinamit getirerek, Rusya ile uzlaşarak Osmanlı Ordusunu arkadan 
tehdit ve erzak kafilelerini vurmak üzere teşebbusat-ı hainanede bulundukları 
mahkemece tespit edilen Thomas oğlu Kıtancıyan, Tarakçı Hagop ve 
arkadaşlarının idamlarına karar verildiği bildiri lmiştir . 1 3 3 

10 Ağustos 1916 tarihinde de, sayıları 270 ' i bulan komite mensubunun 
idamı için irade çıkmışt ı r . 1 3 4 

27 Ağustos 1916 tarihli ve Bitlis ve yöresinde Ermeni Milisleri ve 
Rusların, Müslüman ahaliye yaptıkları katliamlar hakkında, kurtulanların yeminli 
anlatımları, ilgili güvenlik birimlerinden Dahiliye Nezaretine gönderilmiştir . 1 3 5 

11 Eylül 1916 tarihli ve 1. Ordu Komutanlığından Başkomutanlığa 
gönderilen şifrede; Yozgat ' a bağlı Sorgun Nahiyesinin Dişli Köyü civarında, 
takip müfrezeleriyle asker fırarîleri arasında meydana gelen çatışmada, 
değiştirilmiş mavzerlerle silahlı bir er, Akdağmadeni bölgesinde de, Ermeni 
firarilerinden 5 erkek ile bir kadının ölü olarak ve bir kadının da canlı olarak 
yakalandığı; yine Eylül ayının 14. günü, Akdağmadeni 'n in Kaletepe ve Demirci 
köylerinden 4 kişinin köylerine giderlerken Ermeni firariler tarafından 
katledildikleri ve bunların takibine şiddetle devam olunduğu arz o lunmuştur . 1 3 6 

26 Eylül 1916 tarihli ve Ermeni ve Rusların V a n ' d a yaptıkları katliamlar 
hakkında Dahiliye Nezaretinden Hariciye Nezaretine gönderilen gizli raporda; 
seferberlikle beraber Müslümanları katliama kalkışan milislerin, dinî liderleri 
öldürmek suretiyle Müslümanları tahrik etmek ve ülke içinde bir ayaklanmaya 
sebep olmak niyetinde oldukları; yaptıkları her vahşette, İslama küfür ettikleri, 
"Yaşasın Ermenistan! Kahrolsun Osmanlı lar!" diyerek gebe kadınların 
karınlarından bebeklerini süngüyle çıkardıkları ve havaya attıktan sonra ateş 
ettikleri; kız ve kadınlara, erkeklerin gözü önünde soyarak tecavüz ederek 
karınlarını yırttıkları; bunların arasında 10 yaşından küçük kız çocuklarının da 
bulunduğu kaydedi lmişt i r . 1 3 7 

1 3 2 BOA Dahiliye Şifre No: 66/155'ten: Bülent Bakar, Ermeni Tehciri ve Uygulanması, s. 136. 
1 3 3 BOA DUİT, 79-2/126'dan: Bülent Bakar, Ermeni Tehciri ve Uygulanması, s. 122. 
1 3 4 Bülent Bakar, Ermeni Tehciri ve Uygulanması, s. 122. 
1 3 5 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, (1914-1919), Cilt I, s. 146 vd. 
1 3 6 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 311, E. Dosya: 1028, A, Y. Dosya: 1264, Fihrist: 8-2'den: Arşiv 

Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Ci l t l i , s. 50. 
1 3 7 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, (1914-1919), Cilt I, s. 167 vd. 
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7 Ekim 1916 tarihli ve Aydın Vilayetine gönderilen şifre telgrafta; 
İzmir 'de Ermenilerden elde edilen bomba saatlerinin fotoğraflarının 
gönderilmesi ve İngilizlere casusluk eden ve Divanı Harp ' te yargılanan 
Ataganos 'un mağazasında bulunan iki Ermeni armasının İstanbul 'a 
gönderilmesi istenmiştir. 1 

1916 yılı Kasım ayında bölgede Rus Ordusuna karşı çarpışan General 
Fevzi Çakmak 'm günlüğünde şunlar yazılmıştır: 

"3 Kasım 1916, (Cuma), Kelvaris. Güneş, mütebeddil , soğuk. Dün 
Çarşamba, Terme cihetlerine üç düşman torpidosuyla, bir nakliye sefinesi 
gelerek eşkıya çıkarmıştır. Bugün düşman sefinelerin Trabzon cihetine geçtiği 
görüldü. Düşman bermutat sol cenahı topçu ile dövdü. Ziyarettepe'deki toplu 
kıtaatı topla dağıttık. Bilahare yapılan tahkikata göre düşman eşkıya çıkarmayıp 
orada müctemi 300-400 Ermeni-Rum eşkıyasını, Terme Kasabasını badelihrak, 
sefineye alıp götürmüştür . " 1 3 9 

3 Ocak 1917 tarihli ve Rus Donanmasının Terme 'ye çıkardığı Ermeni 
Milislerin dokuz Müslümanı şehit ettiği; iki kişiyi yaraladığı ve on dokuz 
kişinin bir kısmının kendi isteğiyle ve bir kısmının da esir olarak götürüldükleri; 
ayrıca 3.100.000 Kuruş kıymetinde maddî zarar da tespit edildiği; Müslüman 
esirlere karşılık Rus tebaasından yirmi kişinin tevkif edildiği; şehit ve yaralılara 
tazminat alınmasının temini için dokuz kişinin daha tevkif edilmesi ve tazminat 
miktarlarının tespiti hakkında ilgili yerel birimlerden Dahiliye Nezaretine 
bi ldir i lmişt ir . 1 4 0 

12 Kasım 1916 tarihli ve İzmir 'den (Konsolos Radimsky) Avusturya-
Macaristan İstanbul Elçisi Pallavicini 'ye gönderilen raporda; İzmir 'deki Katolik 
Mezarl ığında açılan bir lahitten Ermenilere ait silah ve bomba çıktığı; yakındaki 
bir çeşmeden de bomba çıktığı bildiri lmiştir . 1 4 1 

10 Şubat 1917 tarihli ve Adana Jandarma Alayından U m u m Jandarma 
Kumandanl ığına gönderilen şifre telgrafta; İslahiye'nin Şıhlı Köyü civarında 
1 Şubat 1917 günü otuziki (32) kişilik Ermeni çetesiyle çatışmaya girildiği, dört 
şehit ve bir yaralı verildiği, Ermeni eşkıyanın arazinin sarplığından faydalanıp 
kaçtığı, 5 Şubat 1917 günü yeniden çatışma olduğu, eşkıyadan iki katilin ölü ve 
bir yaralı düştüğü, ayrıca üç şehit daha verildiği, eşkıyanın Ayıntap tarafına 
kaçtığı, fesatçıların firarlarına meydan vermemek ve karşı harekat icra edilmek 

1 3 S BOA Dahiliye Şifre No: 68/202'den: Bülent Bakar, Ermeni Tehciri ve Uygulanması, s. 136. 
1 3 5 Nilüfer Hatemi, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, I. Cilt, s. 436. 
1 4 0 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, (1914-1919), Cilt I, s. 176 vd. 
1 4 1 Ohandjanian, No: 1213, HA PA XII 463, No: 82/P'den: Avusturya-Macaristan ve Ermeni Meselesi, 1916-

1917, Cilt VII A. 
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üzere İslahiye'de bulunan Tabur emrine ivedi olarak yeni kuvvet gönderilmesi 
gerektiği arz o lunmuştur . 1 4 2 

1917 yılında Rus Ordusu işgal ettiği bölgeden çekilene kadar Ermeni 
Milislerin ve Rus Ordusundaki Ermeni askerlerin Türk ahaliye yönelik acımasız 
katliamları sürmüştür. 

10 Mayıs 1917 tarihli ve Kafkas Orduları Grubu Kumandanlığından 
(Ahmet İzzet imzasıyla) Başkumandanlığa gönderilen şifre telgrafta; 
Erzincan'dan firar ederek Dersim yoluyla gelen İslâm ahali, Rusların 
Müslümanları toplayıp Ermenilere teslim ettikleri, Komitelerin bu insanları 
öldürdükleri, Müslüman mallarının tamamının yağmalandığı, Rusların arzusu 
ile olduğu şüphesiz olan bu katliamların önünün alınması için gereken yerlerde 
siyasî girişimlerde bulunulması arz o lunmuştur . 1 4 3 

24 Mayıs 1917 tarihli ve Harbiye Nezareti Asayiş Şubesinden Mahkeme 
İşleri Müdürlüğüne gönderilen karar özeti yazısında; 1915 yılı Temmuzunda 
Adana-Maraş yolu üzerinde Kandıcık mevkiinde toplanma ile Müslüman 
ahaliye tecavüz eden Ermeni çetesinin, Adana vali ve kumandanı ile çatışırken 
cezalandırıldığı ile ilgili dosya ve evrakın görüldüğü, Emniyeti Umumiye 
Müdüriyetinden gelen 23 Mayıs 1917 tarihli hususî tezkerenin iadesi 
bi ldir i lmişt ir . 1 4 4 

General Fevzi Çakmak ' ın günlüğünde aktarılan bazı bilgiler şöyledir: 

"7 Ağustos 1917, (Salı), Diyarbakır. Güneş. Bitlis şimalinde Osmanhan ' a 
takarrüp eden 20 düşman neferi ateşle tard edildi. M u ş ' a ilerleyen 40 Rus 
neferi, Çeriş tepedeki postamızın ateşiyle geri çekildi. Soluk köprüsünde bu 
Ruslar arasında Ermeniler var idi. (.. . ) " 1 4 5 

"12 Ağustos 1917, (Pazar), Diyarbakır. Güneş. 200 Rus süvarisi, 
50 piyade Selkat ' tan 2.200 şimal-i şarkındaki postamıza taarruz ile akşama 
kadar müsademe ederek Çelikol cihetine avdet etmiştir. Kırandah dağında 
düşmana baskın yapılarak 2 Ermeni esir a l ınmışt ı r ." 1 4 6 

"6 Ekim 1917, (Cumartesi) , Elaziz. Güneş. (. . .) Amadiye 'n in 70 
kilometre şark şimalinde (Saltı) 'nın dört kilometre garbındaki geçidi işgal eden 
Nasturi ve Ermenilere taarruz ederek, düşmanı Oramar istikametine tard 
e t t ik . " 1 4 7 

ATAŞE Arşivi, Belge No: 1925, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (Mart 1983), s. 169. 
ATAŞE Arşivi, Belge No: 2025, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 85 (Ekim 1985), s. 135. 
ATAŞE Arşivi, Belge No: 1927, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (Mart 1983), s. 177. 
Nilüfer Hatemi, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, I. Cilt, s. 501. 
Nilüfer Hatemi, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, I. Cilt, s. 503. 
Nilüfer Hatemi, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, I. Cilt, s. 511. 
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AYAKLANMALAR (1915 YILI) 

Seferberlik ilanından Rus işgaline kadar ayaklanmalar aşağıda 
incelenmiştir: 

BİTLİS AYAKLANMASI (1914 MART - NİSAN) 

1913 Sonbaharında Hizan ' ın dinî önderi Şeyh Sait Ali ve onun güvendiği 
bir kimse olan Melikanlı Molla Selim (diğer adıyla Şeyh Selim) Ermenilerle 
görüşerek ortak hareket etme kararı almışlardır. Bu ilginç gelişme üzerine, 
Hizan jandarması tarafından yakalanan Şeyh Selim Bitl is 'e getirilirken, Simek 
Nahiyesinde birkaç yüz kişilik silahlı bir grup onu jandarmanın elinden zorla 
almıştır. 8 Mart 1914 tarihinde Şeyh Selim Hükümete meydan okumuş ve 
bölgede Şeyh Sait Ali ve Şeyh Sahabett in ' in de katıldıkları bir isyan hareketi 
başlatmıştır. Bitlis Valiliği yakın merkezlerden yardım istemek durumunda 
kalmış ve ayaklanmanın bastırılması sırasında isyancıların liderleri Bitlis'teki 
Rus Konsolosluğuna sığınmışlardır. İsyancılarla yapılan çatışmalarda bir subay, 
onüç er yaralanmış ve yedi er ölmüştür. İsyanın yatışması üzerine Bitlis ' te daha 
önce ilan edilen sıkıyönetim, 18 Nisan 'da kaldır ı lmışt ır . 1 4 8 

1914 Nisan ayındaki Bitlis ayaklanmasında yerli Ermeniler, Hükümet 
kuvvetlerine karşı Molla Selim'in tarafında yer almışlardır. Selim, şehre 
girmeden Bitlis Ermeni cemaatine yazdığı mektupta, hareketinin Ermenilere 
karşı olmadığını özellikle vurgulamıştır. Daha sonra Bitlis şehrine giren Molla 
Selim, Ermeni manastırının ve Rus konsolosluk binasının bulunduğu mahallede 
manastıra adamlarını yerleştirmiştir. Bu ayaklanma ancak 21 Mart 1914 Cuma 
günü kontrol altına alınabilmiştir. Molla Selim ve üç yandaşı, Rus 
Konsolosluğuna sığınmış, ancak 1914 Kasım ayında yakalanabilmiş ve cezaları 

. . . . . . . 1 4 9 

verilebilmiştir. 

ZEYTUN AYAKLANMASI (1914 NİSAN) 

İngiliz Muhabir Mr. Philips Price, 23 Şubat 1914 tarihli İkdam 
gazetesinde "Asya-i Osmani Meselesi" başlığıyla yayınlanan makalesinde 
Zeytun 'daki asayiş sorunu üzerine şunları kaydetmiştir: 

"Şakilerden, firarilerden müteşekkil bir koloniye tesadüf ettim. Bunların 
reisi olan bir rahip, asker esaslara ait kaideleri herhalde dünyadan daha iyi 
biliyordu. Rahip ile kendilerine ekabir süsü veren dört kişinin başkanlığında 

1 4 8 Mustafa Balcıoğlu, "Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Bir Rus Komplosu", Türk Kültürü, Yıl XXX, Sayı 
350, (1992 Haziran), ss. 362-365. 

1 4 9 Bayram Bayraktar, "1914 Bitlis Ayaklanması", Beşinci Askerî Tarih Semineri Bildirileri I, (Ankara, 
ATAŞE Y„ 1996), s. 220, 221 ve 223. 
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olan Zeytun ahalisi, her hafta başında, oranın aşağısında bulunan Türk askerî 
mevkisi ile muharebe ederdi. Şehrin tepelerindeki kayalıklar üzerinde, asker 
müfrezeleri ile firariler arasında çarpışmaların vuku bulması nadir değildi. 
Bunlardan birini rahibin hanesinden olduğu gibi gözlemledim." 

"Zeytun Ermenileri , merkezî hükümetin teftişini ima eden her şeye 
rahatlıkla karşı koyarlar. Vergilerini vermeye ve Osmanlı Ordusuna asker 
göndermeye onları hiçbir şey ikna edemez. Halbuki diğer taraftan, Türk malı 
nakleden kervan veyahut bir koyun sürüsü, nazarlarında, yağma edilecek meşru 
bir maldır. ( . . . ) " 1 5 ° 

29 Nisan 1914 tarihli ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesinden 
Dahiliye Nezaret ine yazılan tezkerede; Zeytun Kasabasında bir hanede 
saklanmış sekiz (8) kadar eşkıyanın ele geçirilmesi için yapılan ablukada, 
içerden silah kullanıldığı ve ahaliden birinin vefat ettiği ve Ermeni 
Piskoposunun araya girmesiyle eşkıyaların yakalanamadan askerin geri 
çekildiği, bu sırada toplanan Ermeni ahalinin askere taş atarak bazılarını 
yaraladıkları, bu hale sebebiyet veren mahallî yetkilileri hakkında takibat 
yapılması için izin verilmesi is tenmiştir . 1 5 1 

3 Eylül 1914 tarih ve Dahiliye Nezaretinden Harbiye Nezaretine 
gönderilen gizli yazıda; kırk kişilik silahlı bir çetenin Zeytun Kasabasına bir 
saat mesafede yirmi bir yolcuyu soydukları; bu olayın abartılmış bir şekilde 
yayılması üzerine o civar köylerin halkından birkısım otuz askerin firar ettikleri 
ve olayın Müslümanlar üzerinde çok kötü etki bıraktığı; saldırgan Zeytun 
Ermenilerine karşılık verilmezse Müslümanların da aynı biçimde 
davranacaklarının haber alındığı; bu nedenle Maraş ' taki 1.160 mevcutlu depo 
taburunun saldırganların cezalandırılması için Zeytun 'a gönderilmesinin 
sağlanması is tenilmişt ir . 1 5 2 

6 Eylül 1914 tarihli ve Dahiliye Nezaretinden Harbiye Nezaret ine 
gönderilen yazıda; Zeytun 'da silahlı grupları etkisiz kılmak ve güvenliği 
sağlamak için askerî birliklerden yardım istenmişt ir . 1 5 3 

23 Ekim 1914 tarihli ve Andırın halkı tarafından (imzalayanlar arasında 
Ermeniler de vardır) Harbiye Nezaretine gönderilen telgrafta; Zeytun 
eşkıyalarının, Hükümetin tahammül, hoşgörüsü ve her fırsatı kollayarak akıl 
a lmaz zulümlere cüret ettikleri ve cezalandırılmaları şöyle dursun eski 
yaptıklarından bir de affa uğradıkları için eylemlerini arttırdığı, seferberlik 

1 5 0 İkdam, 23 Şubat 1914, No: 6108'den: Erdem Karaca, Türk Basınına Göre Birinci Dünya Savaşı Arifesinde 
Şarkî Anadolu Meselesi, (Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2005), ss. 73-74. 

1 5 1 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2048, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 86 (Nisan 1987), s. 3. 
1 5 2 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1806, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982). s. 17. 
1 5 3 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1806, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 17. 
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davetine uyarak Zeytun Şubesine koşan altmış neferimizin ikiyüzelli lirasını 
açıktan gasp ve hakaret eden çetelerin uygun önlemlerle yakalanması, canilerin 
cezaları verilir diye ümit edilirken, bazı kimselerin kayırmalarıyla bunların yine 
affedilmeleri haberi İslam ve Hıristiyan sadık halkın kalplerini yaralamış, 
koruyanları nefretle yâd etmiştir. Bu halin, seferberlik toplanmasına da kötü 
etki edeceği, hatta birkaç gün evvel köyü civarında şehit edilen Jandarma 
Ahmet ' in kanının kurumadığı, Zeytunluların bu defa da afları doğru ise, bizlere 
de serbestlik verilmesi veya göç belgesi gösterilmesi arz o lunmuştur . 1 5 4 

18 Mart 1915 tarihli ve Başkumandanlıktan (Bronzard Paşa imzalı) 
askerî birliklere gönderilen şifre telgrafta; küçük bir j andarma müfrezesinin 
Maraş ile Zeytun arasında otuz kişilik bir Ermeni çetesi saldırısına uğradığı, altı 
erin şehit olduğu, iki j andarma gözetiminde Zey tun ' a gelmekte olan erlerin 
Zeytun ahalisi tarafından bir kilisede hapsolunduğu, Ermenilerin yerleşim 
merkezlerinden geçecek bu gibi müfrezelerin de yeteri kadar kuvvetli teşkili 
gereği, genelge ile bi ldir i lmişt ir . 1 5 5 

1915 Mart ayında İstanbul 'da görevli General Fevzi Çakmak ' ın 
günlüğünde şu cümleler yer almıştır: 

"20 Mart 1915, (Cumartesi) , Beykoz. Kapalı . Zey tun 'da Ermeniler isyan 
ve jandarmalara tecavüz e t t i ler ." 1 5 6 

5 Nisan 1915 tarihli ve Şam'da 4. Ordudan (Cemal imzalı) 
Başkumandanlığa gönderilen şifre telgrafta; Zeytun'da Tekke Manastırına 
beşyüz ile altıyüz eşkıyanın sığındığı, çatışmanın 25 Mart 1915 günü sabahtan 
akşama kadar sürdüğü, eşkıyanın bir kısmının gece firar ettiği, çatışmada asker 
ve jandarmadan onikisi hafif olmak üzere yirmialtı yaralı, bir binbaşı ile sekiz 
neferin şehit olduğu, eşkıyadan otuzyedi ölü, yüz kadar yaralı bulunduğu, 
27 Mart 1915 günü Zeytun Kasabasında toplanan halkın köylerine dağıtıldığı, 
28 Mart 1915 günü kasabada arama yapıldığı ve çeşitli çatışmalarda yaralanan 
beş eşkıyanın ele geçirildiği, onaltı şüpheli şahsın yakalandığı ve birtakım 
silahlar ve barut ve zararlı evraka, iki cemiyete ait mühre el konulduğu, 29 Mart 
1915 gününden itibaren Zeytun harekâtının semeresinin Maraş' ta da görüldüğü, 
üçyüz eşkıyanın teslim olduğu, Zeytun ve Elbistan taraflarında asker 
kaçaklarının kısmen yakalandığı, 2 Nisan 1915 günü Zeytun'un dört saat 
güneyBatısında Ali Kayası ve Sultan Dağı denilen mevkiler ile civar köylerdeki 
ahalinin toplanarak, ailelerini, anılan dağlık bölgeye naklettikleri 
anlaşıldığından Zeytun'dan topla bir müfreze gönderildiği, şu anda Zeytun 
havalisinde Binbaşı Hurşit Bey kumandasında 22. Alayın bir Nizamiye Taburu, 

1 5 4 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2049, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 86 (Nisan 1987), s. 7. 
1 5 5 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1820, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 98. 
1 3 6 Nilüfer Hatemi, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, I. Cilt, s. 309. 
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Halep Mürettip Tümeninden üç Depo Taburu, iki Süvari Bölüğü ve iki Cebel 
Topu bulunduğu, Adana ve Halep vilayetlerinde asayişin genel olarak iyi 
olduğu, yalnız Adana'nın Dörtyol taraflarında bazı küçük çetelerin bulunduğu, 
Halep Vilayetinin Kilis taraflarında da ahalide heyecan olduğu Vilayetten 
bildirildiğinden, ihtiyat tedbiri olarak bir kuvvet gönderildiği, Maraş taraflarına 
gidecek Fahri Paşa 'ya, göreceği lüzum üzerine o havalideki askerî birlikleri 
derhal arttırmasının emredildiği bildiri lmiştir . 1 5 7 

7 Nisan 1915 tarihli ve Osmanlı Ordusu Başkumandanlığından Ermeni 
Patrikliğine gönderilen özel mektupta; Zeytun olayları ile ilgili Patrik tarafından 
verilen bilgi ve yapılan etraflı açıklamanın belgelere uymadığı; Ermeni 
milletinin vatandaşlığına pek ziyade güvenildiği, ancak bazı "akılsızların" 
gönüllerindekini meydana çıkarmak için kaba vasıtalara başvurduğunun 
bilindiği, bunlara karşı hükümet tarafından terbiye için sert hareket edilmesinde 
Osmanlı vatanının korunması için "esef olunur ki" zorunluluk hâsıl olduğu; bu 
zorunluluk kaçınılmaz olunca yetkililerin de acı çektikleri, milletin ileri 
gelenlerinin bu öğütleri hakkıyla tutarak ve bu türlü dış yardakçıları 
benimsemeyerek Hükümet kovuşturmasının yalnız onlara (dış yardakçılara) 
karşı olmasına gerçekten çalışmalarıyla pek çok taşkınlıkların meydana 
gelmeden söndürüleceği vurgulanmışt ı r . 1 5 8 

28 Mayıs 1915 tarihli ve Mıgırdıçyan 'dan Bogos N u b a r ' a gönderilen 
telgrafta; Zeytunlu Ermenilerin dağlara çıktıkları; onlara karşı yollanan ilk 
birliklerin yok edildiği; şimdi yirmibin (20.000) Türk askerine karşı 
çarpışmaların sürdüğü; zamanında yardım gönderilmezse durumun endişe verici 
olacağı bi ldir i lmişt ir . 1 5 9 

14 Temmuz 1915 tarihli ve Fransa Dışişleri Bakanına sunulan Çobanyan 
imzalı mektupta ise ayaklanan Zeytun 'un düştüğü bilgisi yer a lmış t ı r . ' 6 0 

29 Temmuz 1915 tarihli ve 4. Ordu Kumandanlığından (Cemal imzalı) 
Başkumandanlığa gönderilen şifre telgrafta; Maraş'ın Kandıcık Köyünde 
toplanan dörtyüz kadar Ermeni eşkıyası ile bu haydutları yok etmekle görevli 
132. Alay arasında bugün öğleden sonra üçten itibaren çatışma başladığı, bu 
eşkıyanın son birkaç günde yöre Müslüman köylerde ondan fazla Müslüman 
öldürdükleri veya yaraladıkları, jandarmadan iki şehit, üç yaralı bulunduğu, 
"Müslümanların işe karışmaması ve Hükümete bağlı Ermenilerin incinmemesi 
görevinin Adana Valisi Hakkı Bey ' e verildiği bildirilmiştir . 1 6 1 

1 5 7 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2053, Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, 86 (Nisan 1987), ss. 25-26. 
1 5 8 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1824, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 116. 
1 5 9 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları II, s. 138. 
1 6 0 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları II, s. 171. 
1 6 1 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1836, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 176. 
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29 Temmuz 1915 tarihli ve Adana Vilayetinden Vali Hakkı imzasıyla 
Dahiliye Nezaret ine gönderilen şifrede; Ayvacık yaylasına 6 saat uzaklıkta 
Maraş Sancağının Fındıcak Köyü ile Dönüklü Köyü Ermenilerinin nakli için 
Maraş ' tan gönderilen yirmi kadar jandarmaya, Ermenilerin silahla karşı 
koydukları ve söz konusu köyleri ateşe verdikleri; söylenenlere göre, Zeytun ve 
(Saimbeyli) Haçin eşkıyasının burada toplandıkları; rastladıkları köyleri 
yaktıkları, halkını katlettikleri; 132. Alay Komutanı ve Mutasarrıf Fethi Bey ' le 
henüz haberleşme sağlanamadığından, ayrıca süvari çıkardıkları arz 
o lunmuş tur . 1 6 2 

2 Ağustos 1915 tarihli ve 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa imzasıyla 
Başkomutanlığa gönderilen şifrede; Maraş ' ın Fındıcak Köyünde toplanan ve 
köyü tahkim eden, tahminen dörtyüz kadar Ermeni eşkıyası ile bu eşkıyayı imha 
etmekle görevlendirilen 132. Alay arasında, bugün öğleden evvel saat üçten 
itibaren çatışma başladığı; bu çetenin, son birkaç gün içinde çevredeki 
Müslüman Köylerde birçok evi yaktığı; ondan fazla Müslüman ' ı katlettiği veya 
yaraladığı; jandarmadan iki şehit ve üç yaralının olduğu; 132. Alayın takviyesi 
için ayrıca bir nizamiye taburu ile bir cebel takımı gönderildiği; Maraş ile 
Adana 'dan sevk edilecek j andarma ve nizamiye kuvvetlerini birlikte idare 
ederek çeteyi imha, Müslümanların işe karışmasını men ve itaat eden 
Ermenilerin incinmemelerini temin vazifesinin Adana Valisi Hakkı B e y ' e 
verildiği ve kendisinin olay yerine gönderildiği bilgisi yer a lmış t ı r . 1 6 3 

V A N A Y A K L A N M A S I ( 1 9 1 4 A R A L I K - 1915 M A R T - M A Y I S ) 

29 Ekim 1914 tarihli ve Van hakkında, Seyyar Jandarma Tümeninden 
3 . Orduya gönderilen "gayet önemli ve bir dakika bile geri bırakılmayacaktır" 
uyarılı şifrede; düşmanın top ve mitralyözlerle Deyr'e saldırdığı, kendilerinin 
kuvvetleri yetersiz olduğundan Hoşap yönüne çekildikleri, yakalanan iki 
casusun ifadelerinden, bu günlerde Van'da ve vilayet içinde ayaklanma 
olacağının anlaşıldığı arz o lunmuştur . 1 6 4 

30 Kasım - 1 Aralık 1914 tarihli ve Van Vilayetinden (Vali Vekili Cevdet 
imzalı) Dahiliye Nezaretine gönderilen şifre telgrafta; Ermeni ileri gelenleriyle 
görüşüldüğü, Ermeni ve İslam arasında meydana gelebilecek bir olayın, 
Osmanlı ülkesinde bütün Ermenileri etkileyeceğinin kendilerine bildirildiği; 
birkısım aşiretler alay sancaklarını düşmana itaat ederek teslim etmiş 

m ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 311, E. Dosya: 1028, A, Y. Dosya: 1264, Fihrist: 9'dan: Arşiv 
Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 227. 

1 6 3 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 13, E. Dosya: 1049, A, Y. Dosya: 63, Fihrist: 7'den: Arşiv Belgeleriyle 
Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 229. 

1 6 4 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1812, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 50. 



2 0 0 Ç A T I Ş M A L A R 

olduklarından jandarma fırkasının uzun müddet savunma yapamayacağının 
tahmin olunduğu, ailelerin Bitlis'e gönderileceği arz o lunmuş tur . 1 6 5 

4 Aralık 1914 tarihli ve Hoşap'ta Van Seyyar Jandarma Tümeninden 3. 
Orduya gönderilen şifrede; düşmanın Başkale'yi ele geçirdiği, Müslüman 
ahalinin elindeki silahları alıp bunlarla Ermenileri silahlandırdığı, kayıplar ve 
kaçaklar nedeniyle kuvvetin azaldığı arz o lunmuştur . 1 6 6 

7 Aralık 1914 tarihli ve Van Vilayetinden Başkumandanl ığa gönderilen 
şifre telgrafta; vilayet merkezinde Ermenilerin şimdilik sükunetlerini muhafaza 
ettikleri, ancak Selmas civarındaki bütün Ermenilerin Ruslarla birlikte harp 
ettikleri, sınırdaki çetelere kumanda edenin, vaktiyle Talori İsyanını 
gerçekleştiren Antranik ve arkadaşları olduğu, Hanik müsademesinde ve sonra 
Ermeni erlerden firar ve düşmana iltihakın bulunduğu, komite reislerinin vakti 
gelinceye kadar herhalde bir hadiseye meydan verilmemesi için gizlice 
nasihatte bulunulduğu öğreni lmişt i r . 1 6 7 

20 Aralık 1914 tarihli ve Erzurum Vilayetinden (Vali Tahsin Bey imzalı) 
Başkumandanlığa gönderilen şifrede; Van'ın Karkıçan ve Gevaş kazalarında 
Ermenilerin ayaklandığı, telgraf tellerinin kesildiği, bir onbaşının öldürüldüğü, 
kaymakama ve yanındakilere silah kullanıldığı ve birçok yerlerde gençler ve 
asker kaçaklarının toplandıkları, oradaki kuvvetlerin yetersiz olduğu ve önlem 
alınması arz o lunmuş tur . 1 6 8 

9 Şubat 1915' te Hizan Kazasının Karkar Nahiyesine bağlı Gevaş 
tarafında Sekûr Köyüne gönderilen iki jandarmayı , artık Hükümetin emirlerine 
boyun eğmeyeceklerini ve bir daha gelmemelerini söyleyerek kovmuşlardır. 
Bunun üzerine, gönderilen sekiz jandarmadan ibaret müfrezenin köye 
girmesiyle, içerde güvenli bir yerde sığman komitenin açtığı şiddetli ateş 
karşısında müfrezeden altısının şehit, diğer iki kişinin de kaçmayı başardığı 
haberi alınmıştır. Ayrıca Korsor köyüne gönderilen iki jandarmadan da bilgi 
alınamamıştır. Korsor, Sekûr, Arşin köylerinde de çok sayıda Ermeni 
çetelerinin toplanarak civar Müslüman köylerine taarruza başladıkları ve çok 
şiddetli mezalim yapmakta oldukları haberi verilmiştir. Karkar Nahiyesindeki 
birkısım çete kuvveti de kaza merkezi olan Hizan 'a hücum ederek orayı zapt 
etmek istemiştir. 

Hizan ' ı zapta gelen Ermeni Milisleri, kaza merkezinde bulunan jandarma 
ve silahlı ahalinin direnişi karşısında durmaya mecbur olmuştur. Bitlis ' ten 
Jandarma Alayı Komutanı kumandasında kuvvetli bir müfreze hareket ettirildiği 

ATAŞE Arşivi, Belge No: 1996, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 85 (Ekim 1985), s. 3. 
ATAŞE Arşivi, Belge No: 1813, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 54. 
ATAŞE Arşivi, Belge No: 2050, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 86 (Nisan 1987), s. 12. 
ATAŞE Arşivi, Belge No: 1814, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 58. 
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gibi, Van Valiliği de haberdar edilerek, Gevaş ' tan ve ayrıca Van 'dan da bir 
müfreze sevk edilmiştir. Gevaş ' tan Hizan istikametine gelen müfreze ile Gevaş 
yolunu tutan çeteler arasında çıkan çatışma neticesinde jandarmalardan altısı 
şehit o lmuş ve biri yaralanmıştır. Müfreze, takviye alarak ilerlemiştir. Van ve 
Bitlis ' ten sevk edilen müfrezeler de Kapan Yolu ve Arnis köylerini işgalden, 
Hizan ' ı kuşatmadan kurtarmıştır. Müfrezeler, taarruzlarını Ahkis 'e 
yöneltmişlerdir. İki gün süren çarpışmadan sonra Ahkis ile (Gevaş) Beygiri 
köyleri işgal ediliyorsa da, asiler kaçmayı başarmışlardır . 1 6 9 

4 Mart 1915 tarihli ve (Van) Mahmudi Kaymakamı Kemal imzalı şifrede; 
yerli Ermeniler tarafından katledilen veya yaralanan Mirkeho Köyü erkeklerinin 
ve kadınlarının isimleri ile katledilme veya yaralanma biçimleri ayrıntılı olarak 
anlat ı lmışt ı r . 1 7 0 

15 Mart 1915 tarihli ve Van Vilayetine Mahmudi Mutasarrıflığından 
gönderilen raporda; komitelerin, bilhassa Saray ve havalisini kanlarla boğan 
iğrenç eylemlerinin seferberlik ilanıyla başladığı, Ermenilerin bu civardaki 
kasaplıklarının ise Hükümetin kazayı tahliyesinden bir saat sonra ve Rus istila 
kuvvetinin gelişinden iki gün evvel görüldüğü, her sayfası derin bir üzüntü ile 
kaydedilen bu defterin kadınlara düşünülmüş olan kısmının, insan ruhunu korku 
ile titretecek ve nefret ettirecek bir alçaklık belgesi olduğu arz o lunmuştur . 1 7 1 

19 Mart 1915 tarihli ve Van jandarmasından gönderilen 16-17 Mart 1915 
tarihli şifre telgrafta; Çıtak Kazası Ermenilerinin jandarma erlerine ve 
karakollara saldırdıkları ve telgraf hattını tahrip ettikleri, gerekli yerlere 
müfrezeler gönderildiği ve silahlı Ermenilerle çarpışmaların başladığı, durumun 
Van Vilayetinden sorulduğu arz o lunmuştur . 1 7 2 

24 Mart 1915 tarihli ve 3. Ordudan Başkumandanlığa gönderilen şifre 
telgrafta; 17 Mart 1915 tarihinde Van'a dört saat mesafede Timar Bucağı İrmiye 
Köyünde tahsildar ve jandarmaya ateş açıldığı, 22 Mart 1915 tarihinde, aynı 
bucakta sayıları bine varan silahlı Ermenilerin Müslüman köylerine 
saldırdıkları, Van Seyyar Jandarma Tümen Kumandanlığının, yayılma niteliği 
gösteren bu olaylar karşısında "Hükümetin onurunu da korumak koşuluyla" 
sükûneti sağlayacak önlemlerin alınması yolundaki görüşünü yazdığı, Vali 
Cevdet'in de aynı görüşü paylaştığı arz o lunmuştur . 1 7 3 

1 6 9 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 528, E. Dosya: 1029, Y. Dosya: 2061, Fihrist: 21(l-18)'den: Arşiv 
Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, ss. 104-105. 

1 7 0 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 520, E. Dosya: 1027, Y. Dosya: 2024, Fihrist: l l ( l -3) ' ten: Arşiv 
Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, ss. 61-65. 

1 7 1 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2051, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 86 (Nisan 1987), ss. 15-16. 
1 7 2 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1821, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 102. 
1 7 3 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1822, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 107. 
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25 Mart 1915 tarihli ve Van Vilayetinden (Cevdet imzalı) 
Başkumandanlığa gönderilen şifre telgrafta; Rusların Van işgalini 
kolaylaştırmak için Ermenilerin umumî bir ayaklanma hazırlığında bulunduğu 
ve bunun için yolların açılmasını beklediklerinin bilindiği, sonradan mal sayımı 
sırasında memur ve jandarmalara tecavüze yeltenerek belirlenen zamanı 
beklemedikleri , İslam ahalinin müdafaası ve Van'dan sevk olunan müfrezelerin 
takibi neticesinde toplanan isyancıların dağıldığı; fakat, bu durumun geçici 
olduğu; Rusların yaklaşmasıyla birlikte Ermenilerin ayaklanacaklarından kuşku 
duyulmadığı, top gönderilmesi ve daha başka önlemler alınması arz 
o lunmuş tur . 1 7 4 

16-17 Nisan 1915 tarihli ve Van Seyyar Jandarma Tümeninden 
gönderilen şifre telgrafta; Van Vilayeti Çıtak Kazası Ermenilerinin jandarma 
eratına ve karakollara saldırdıkları ve telgraf hattını kestikleri, bölgeye 
jandarmaların sevk edildiği ve çarpışmaların başladığı arz o lunmuştur . 1 7 5 

18 Nisan 1915 tarihli ve Hakkâri 'de Van Seyyar Jandarma 
Kumandanlığından (Kazım imzalı) Başkumandanlığa gönderilen şifre telgrafta; 
düşmanın Hoy havalisindeki kuvvetlerinin arttığı, haberin doğruluk derecesinin 
yarma kadar anlaşılacağı, Vilayetin Çıtak Kazasında isyan eden Ermenilerin 
yollar üzerinde işgal etmiş oldukları yerlerde, Çı tak 'a sevk edilen müfrezelerle 
çatıştıkları, henüz müfrezelerin Çıtak'a giremediği, Şitak telgraf teli 
kesildiğinden, isyan hareketinin oluş şekli hakkında henüz hükümetçe bir bilgi 
alınamadığı, Van'da ve diğer merkezlerde bir sükûnet varsa da ayaklanmanın 
genişlemesi ve vilayet içinde yaygınlaşması ve telgraf hatlarının tamamıyla 
kesilmesi muhtemel bulunduğundan, bu gibi bir durum vuku olduğunda vilayet 
asayişine tahsis edilen kuvvetin yetmemesi halinde, asilerin yola getirilmesi için 
fırka kuvvetinden ne kadarının bu vazifeye memur edileceğinin emir ve 
bildirilmesi arz o lunmuştur . 1 7 6 

Bir Ermeni kaynağına göre; 18 Nisan 1915 tarihli Dilman Muharebesinde 
Ermeni Milisler 25 ölü, 45-46 yaralı, "neyar" 700 ölüyü çatışma alanında 
bırakmıştır. Bir başka istatistikte, Ermeni kayıplarının 300 ölü, 45-46 yaralı, 
"neyar ın" ise 3.000 ölü ve 1.500 yaralı verdiği kaydedi lmişt i r . 1 7 7 

20 Nisan 1915 tarihli ve Van Vilayetinden (Vali Cevdet imzalı) 
3. Ordu 'ya gönderilen şifre telgrafta; isyancıların, şehrin Ermeni mahalleleri 

1 7 4 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2052, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 86 (Nisan 1987), ss. 21-23. 
1 7 5 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1825, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 120. 
I 7 " ATAŞE Arşivi, Belge No: 2054, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 86 (Nisan 1987), s. 29. 
1 7 7 Antranik Çelebiyan, Antranik Paşa, s. 179. 
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çevresinde, karakollara ve evlere ateş etmeye başladığı, karşılıklı çatışmaların 
sürdüğü, bazı kazalarda telgraf tellerinin kesildiği arz o lunmuş tur . 1 7 8 

20 Nisan 1915 tarihli ve Van Vilayetinden (Vali Cevdet imzalı) 
3. Orduya gönderilen şifre telgrafta; Çıtak'ta baş gösteren karışıklığın 
genişlediği ve çarpışmaların sürdüğü, kayıpların olduğu, pek çok silahlı asilerin 
bulunduğu, imkân var ise Erzurum'dan gelecek jandarma taburu ile birlikte seri 
ateşli bir batarya ve top da gönderilmesi arz o lunmuştur . 1 7 9 

21 Nisan 1915 tarihli ve Van Vilayetinden (Vali Cevdet imzalı) 
gönderilen şifre telgrafta; gece sabaha kadar şehrin her yanında ateşin devam 
ettiği, gündüz kaleden yağdırılan binden fazla top atışıyla askerin zayiat verdiği, 
Duyun-u Umumiye, Posta, Reji ve Osmanlı Bankası binalarının yakılarak tahrip 
olunduğu, şehrin bağlar kısmında Müslüman mahallelerine taarruz etmişlerse de 
etkisiz kılındığı, çatışmaların devam ettiği, isyancılar tarafından şehirde 
siperlerin kazıldığı arz o lunmuş tur . 1 8 0 

22-23 Nisan 1915 tarihli ve Van Vilayetinden gönderilen şifrede; 
çatışmanın şiddetle devam ettiği, Ermeniler tarafından kaleye hücum için şehir 
ve köylerden yetmişyedi kişinin seçildiği, Venezuelalı Nogales Efendi'nin de 
Vali ile birlikte çalıştığı, birkaç gün bu asilerle uğraşmak üzere vilayette 
kalacağı, daha şiddetle taarruz edildiği arz o lunmuştur . 1 8 1 

Van şehir merkezinde bu çatışmalar sürerken, köylerde de katliamlar 
düzenlenmiştir . Ermeni Milislerin çok acımasız bir katliam yaptıkları Zeve 
Köyünden sağ olarak kurtulabilen bir tanığın anlatımı şöyledir: 

"Zeveliler daha önceki hadiselerde Ermenileri himaye etmişlerdi. Bu 
himaye, sırf insanî yönden yapılan bir hareketti. Diğer köylülerde şu kanaat 
vardı: Zeveli ler 'e Ermeniler bir şey yapmaz, çünkü Zeveliler önceleri onlara 
iyilik etmişlerdi. Biz de oraya iltihak ederiz. Bu düşünce ile yedi köy halkı 
Zeve ' de birleşmiş olduk. ( . . . ) Yalnız Alaköy 'de öldürülen erkeklerin adedi 
asgari 400 ile 500 arasında idi." 

"Kadınlar Van ' a götürülürken Mermit Köprüsünden kendilerini dalga 
dalga çaya attılar. Bir kısmı boğuldu, kalanları Ermeniler muhafaza altında 
çaydan öteye geçirdiler. ( . . . ) 1 8 2 

1 7 8 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1826, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 124. 
1 7 9 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1827, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 128. 
1 X 0 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1909, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (Mart 1983), s. 99. 
1 8 1 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2003, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 85 (Ekim 1985), s. 41 . 
1 8 2 Zeve, (İstanbul, Van'ı Tanıma ve Kültür Cemiyeti Y., 1963) s. 21 ve 22. 



2 0 4 Ç A T I Ş M A L A R 

24 Nisan 1915 tarihli ve Van Seyyar Jandarma Tümeninden (Kazım 
imzalı) gönderilen şifre telgrafta; dün Rusların Kator Boğazına girdiği; Ermeni 
ayaklanmasından haberdar olduğu, vilayet içinde Ermenilerin ayaklanmasından 
istifade ile İran'dan Ermeni çetelerinin Van'a girmek teşebbüsünde 
bulunacakları , bunun durdurulmasına çalışılacağı; Çölemerik Kazasında isyan 
eden Nesturilere karşı o civarda aşiretlerin toplanarak harekete geçmeleri , Van 
içinde çatışmanın sürdüğü; Kuvve-i Seferiye geciktiği için isyanın fenalaştığı 
arz o lunmuş tur . 1 8 3 

14 Mayıs 1915 tarihli ve Rusya'nın Paris Elçisinden Fransa Dışişleri 
Bakanına gönderilen telgrafa göre; 28 Nisan 'da, Van Ermeni Kolonisi tarafından 
yollanan habercinin elbisesinde dikili olarak Tiflis Ermenilerine ulaştırılan 
mektupta; "Van bölgesinde Ermeniler tarafından yaklaşık 6.000 insanın 
öldürüldüğü, Van ve Şitak savunmasının devam ettiği; top mermilerinin Van 'da 
fazla hasara neden olamadığı; çok geç olmadan yardım gerektiği" bildirilmiştir. 1 8 4 

20 Mayıs 1915 tarihli ve Tiflis ' te Horizon gazetesinde yayınlanan bir 
Ermeni mektubunda; "Van, Bitlis ve Muş bölgesinde Ermenilerin ayaklanmaları 
sürmektedir. Bazı bölgelerde mücadele, amansız ve inatla sürmektedir. Bize 
gelen bilgiler de Erzurum'da durumun korkunç olduğudur. ( . . .) Erzurum'da 
tifüs salgını, birlikler ve halk üzerinde korkunç etkisini göstermektedir. Bütün 
ordu salgından yok olma tehlikesi karşısındadır. 300 kişi tifüsten ölmüştür. ( . . .) 
Köylerde salgın yüzünden ölüm oranları inanılmaz rakamlara ulaşmakta 
[olduğu]" yazı lmışt ı r . 1 8 5 

20 Mayıs 1915 tarihli ve İstanbul 'dan (Pallavicini) Avusturya-Macaristan 
Dışişleri Bakanı Bur ian 'a gönderilen raporda; Van 'da Ermenilerin ayaklandığı 
ve durumun kötü olduğu; Osmanlı Hükümetinin olayları bastırmak için önlem 
alma kararı verdiği yazı lmış t ı r . 1 8 6 

26 Mayıs 1915 tarihli, Zavr iyef ten Tiflis ve Petrograd'a gönderilen 
telgrafta; "Derhal cevap veriniz. Çetelerimiz ne durumda? Van halkı ve 
arkadaşlarımızın durumu? Öğrendiğimize göre İstanbul'daki tüm arkadaşlarımız 
tutuklanmışlar. Haber vermeye devam ediniz. Çıkarlarımız için gerekmektedir" 
cümleleri yer almışt ır . 1 8 7 

27 M a y ı s 1915 tar ihl i , v e İ s t a n b u l ' d a n (Pomianovvski ) A v u s t u r y a -
M a c a r i s t a n H a r p B a k a n l ı ğ ı n a gönder i l en raporda ; E r m e n i a y a k l a n m a -

1 8 3 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2005, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 85 (Ekim 1985), ss. 51-52 
1 X 4 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları II, s. 105. 
1 8 5 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları II, s. 115. 
1 8 6 Ohandjanian, No: 1016, HA PA NA XII 209, No: 37/P-C'den: Avusturya-Macaristan ve Ermeni Meselesi, 

1914-1915, Cilt VI B. 
1 8 7 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları II, s. 135. 
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lanyla birlikte Rusların Malazgirt ve Van 'a doğru saldırmaya başladığı 
bildirilmiştir. 1 8 8 

ŞEBİNKARAHİSAR A Y A K L A N M A S I 

( 1 9 1 5 HAZİRAN - TEMMUZ) 

15 Haziran 1915 tarihli ve Sivas'ta 10. Kolordu Kumandan Vekilinden 
gönderilen şifre telgrafta; beşyüz kadar Ermeni eşkıyasının Karahisar 'da eski 
kaleye kapanarak hükümet kuvvetlerine karşı silah kullandıkları ve 
çarpışmalarda Ermenilerden seksen ölü ve güvenlik kuvvetlerinden jandarma 
komutanı ve bir polis ile bir tahsildarın yaralı, ahaliden on kişinin şehit ve yaralı 
oldukları ve kalenin altında bulunan Ermeni evlerinin bütünüyle güvenlik 
kuvvetleri tarafından yakılmakta olduğunun (Vali tarafından) sözlü olarak 
bildirildiği, telgraf ve telefon hatlarını korumak üzere Süvari Depo Kumandanı 
ve otuz atlının şimdi Suşehri 'ne hareket ettiği arz o lunmuş tur . 1 8 9 

18 Haziran 1915 tarihli ve Sivas Vilayetinden (Vali Muammer imzalı) 
gönderilen şifre telgrafta; Ermenilerden yaklaşık sekizyüz kişinin Karahisar 
Kalesine sığındığı; ikiyüz kadarının silahlı olduğu; yanlarında kısmen kadın ve 
çocukların da bulunduğu, Kalenin kasaba ile bağlantısının kesildiği; Ermeni 
mahallelerin yakılması nedeniyle Kalenin açıkta kalmasının sağlandığı, 
yangında isyancı halktan insan kaybına rastlanmadığı arz o lunmuştur . 1 9 0 

2 Temmuz 1915 tarihli ve Karahisar Mutasarrıflığından ve Kuvve-i 
Mürettebe Kumandanlığından (Mutasarrıf Vekili Ahmet ve Ferik Neşet imzalı) 
3. Orduya gönderilen şifre telgrafta; bugünkü tarih ile isyancı Ermenilerden 
alınan mektupta, ahalinin teslim olmaya hazır olduğu, bir kısmının inat eylediği, 
yarın veya öbür güne kadar onların ikna edilebileceği, ikna olmayanların 
hükümete muhalefet diye değil, sırf hayatlarının korkusundan böyle 
davrandıkları, bu itibarla daha ziyade güven verilmesi ve affolunacaklarının 
temini; bu mümkün olursa talihsiz insanlar için unutulmaz bir insaniyet olacağı 
ifade edilmiş ve sorunun çözümüne yardım edilmesinin talep olunması üzerine 
Kale 'de bulunan bi lumum ahaliye 2 Temmuz 1915 tarihli yazının alındığı, 
Karahisar İsyanının sükunetle sonuçlandırılmasının Ermenilerin menfaati icabı 
olduğu, bu nedenle yarın saat beşe kadar süre tanındığı, Padişahın affı için 
ayrıca girişimde bulunulacağı bildiri lmiştir . 1 9 1 

8 Ohandjanian, No: 1021, KA AOK NA 1915 K 3527, No: 9076'dan: Avusturya-Macaristan ve Ermeni 
Meselesi, 1914-1915, Cilt VI B. 

9 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1833, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), ss. 163-164. 
0 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1834, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 168. 

1 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2010, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 85 (Ekim 1985), ss. 73-74. 
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İ S K E N D E R U N V E M U S A D A Ğ I N D A Ç A T I Ş M A L A R 

( 1 9 1 5 E Y L Ü L ) 

3 Şubat 1915 tarihinde Adana sahiline çıkmaya teşebbüs eden 60 kadar 
düşman askerine, Türk kuvvetlerince ateş edildiğinde; Türk tarafından 2 Ermeni 
askeri, avcı siperlerinden çıkıp düşmana doğru koşarak teslim olmuşlardır. 
Bunun üzerine 4. Ordu Komutanlığı , birliklerdeki Ermeni askerlerin geri 
hizmete verilmesini emretmiş t i r . 1 9 2 

26 Şubat 1915 tarihli ve Adana Valiliği imzalı şifreye göre; 12 Şubat 
1915' te Dörtyol bölgesinde Adanalı Öğretmen İbrahim ve Dörtyollu Artin ve 
Bedros adında üç Ermeni, düşman gemisine kaçmıştır. 24 Şubat 1915 tarihinde, 
yine o bölgelerde sazlık içinde, deniz kenarında devriye dolaşan askerler 
tarafından, Dörtyollu Agop adında biri yakalanmıştır. Söz konusu kişinin 
ifadesinde, isimlerini bildirdiği kişilerin toplantılarının sonucunda, Türkiye 'de 
huzur içinde olmadıklarını; küçük bir kuvvetle buraya geldiklerinde, 
kendilerinin de silahlarıyla hazır olduklarını, Türkleri katledeceklerini ve söz 
konusu bölgedeki askerin kuvvetinin bulunmadığını, düşman zırhlısına, firar 
ederek ihbar etmek üzere sevk edildiklerini anlatmıştır. Yine söz konusu 
bölgeden İskenderun'a giden demir yolunun 34. kilometresinin ilerisinde, Azirli 
Köyünün Payas tarafında, deniz kenarındaki sazlık içinde, devriyeler tarafından 
ışıldak işaretine mahsus, -iki tarafı siyah, ortası kırmızı- bir camlı aynanın 
bulunduğu, kaymakamlığın verdiği haberden anlaşı lmaktadır . 1 9 3 

10 Eylül 1915 tarihli ve Kahire 'den Fransa Dışişleri Bakanlığına 
gönderilen şifrede; İskenderun Körfezinin güneyinde Cebel Musa 'da 
"öldürülme korkusuyla" 6.000 Ermeninin ayaklandığı bilgisi bu lunmaktadı r . 1 9 4 

14 Eylül 1915 tarihli ve 4. Ordudan (Cemal imzalı) Başkumandanlığa 
gönderilen şifre telgrafta; Antakya Kazasından uzaklaştırılan Ermenilerin Musa 
Dağında toplandıkları, bunlardan bir-iki kişinin sahilden kayıkla düşman 
gemilerine alındıkları, ihtimal ki bunların çağırmaları üzerine, Süveydiye 
bölgesinde, Victor Hugo, Henry Fastersin Lui kruvazörleri ile isimleri 
anlaşılamayan diğer üç harp gemisinin toplandığı, isyancılara karşı 41 . 
Tümen 'den iki alay ile bir dağ topçu takımı gönderildiği, harp gemilerinin 
bombardımanından, civardaki asker ve ahaliden sekiz şehit, iki yaralı, yirmi 
hayvan öldüğü ve yaralandığı, Kabaklı Köyünün tahrip olduğu; Müfrezenin, 
30 Ağustos 1915 gece yarısında, isyancıların saklandıkları Damlara hareket 
ettiği, hiçbir bozguncu ile karşılaşmadıkları, bundan, Ermenilerin geceleyin 

1 9 2 Ali Fuad Erden, Suriye Hatıraları, (İstanbul, 1954), s. 115. 
1 9 3 ATAŞE Arşivi, K: BDH, Klasör: 13, E. Dosya: 1049, Y. Dosya: 63, Fihrist: 2 (l-3) ' ten: Arşiv Belgeleriyle 

Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 55. 
1 9 4 Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları 1, s. 263. 
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düşman gemilerine sığındıklarının anlaşıldığı, gerek düşman filosuna karşı 
ordugâhın gizlenmesine özen göstermeyerek boş yere kayıp verdirenler, gerek 
Ermenilerin kaçmasına göz yumanlar hakkında ağır ceza uygulamak için General 
Fahrimin (Türkkan) derhal olay yerine gönderildiği, İskenderun ve Antakya'daki 
diğer Ermenilerden, uzaklaştırılmayanların çabuklukla uzaklaştırılmalarının 
yapıldığı bildirilmiştir. 1 9 5 

22 Eylül 1915 tarihli ve Fransız askerî makamları tarafından yayınlanan 
tebliğde; Fransız kruvazörlerinin, Antioch Limanının kuzeyindeki Musa Dağı 
silsilesinde bulunan ve Temmuz sonundan beri dayandıkları halde artık 
cephaneleri ve yiyecekleri kalmamış olan beşbin (5.000) Ermeni göçmeni 
alarak Port Said'e taşıdıkları bildiri lmiştir . 1 9 6 

U R F A A Y A K L A N M A S I ( 1 9 1 5 E Y L Ü L - E K İ M ) 

26 Eylül 1915 tarihli ve 4. Ordudan (Cemal imzalı) Başkumandanlığa 
gönderilen "acele" şifre telgrafta; Urfa'da dayanıklı binalara sığman Ermeni 
eşkıya üzerine, mevcut kuvvete ek olarak bir nizamiye ve bir topçu takımı 
gönderildiği, isyancıların bir kısmının Amerikalı Misyoner Leslie'nin yetimler 
evine sığındığı, asilere karşı top ateşinden, kurumun da zarar görmesinin 
mümkün olduğu, kurumdaki yabancı uyrukluların hayatları harcanırsa bunun 
kaçınılmaz sonuçları hakkında şimdiden A B D Elçisine bilgi verilmesi 

197 
istenmiştir. 

29 Eylül 1915 tarihli ve Urfa Mutasarrıfının yardım talebinin 
Başkumandanlık tarafından (İsmet imzalı) Şam'da 4. Ordu Kumandanlığına 
gönderildiği şifre telgrafta; Urfa Mutasarrıfının, kasabada silah atılan bir Ermeni 
hanesini aramaya gittiği, jandarma erlerinden üçünün bu sırada yaralandığı, 
Müslüman ahali arasında başlayan galeyanı yatıştırmak için ve bilhassa şu son 
zamanlarda Ermenilere haddinin bildirilmesi gerektiği, mevcut jandarmanın 
yetersizliğinden bahisle ve kasabaya muhtemel bir hücumu engellemek için bir 
askerî kuvvete lüzum bulunduğu, gereğinin yapılması bildirilmiştir. 1 9 8 

29 Eylül 1915 tarihli ve Urfa Mutasarrıflığından (Mutasarrıf adına 
Muhasebeci Nazmi imzasıyla) Dahiliye Nezaretine gönderilen telgrafta; 
sabahleyin atılan silahlar bir iki haneye münhasır iken, akşama kadar Ermeni 
mahallelerinin her tarafından silahların ateşlendiği ve çatışmanın sürdüğü, 
yaralı j andarma sayısının altı olduğu, bir de şehit verildiği, Ermenilerin 
civardaki İslam hanelerine hücum ederek hepsini kestikleri, mevcut 

1 9 5 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1840, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 196. 
1 9 6 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1841, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 200. 
1 9 7 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1842, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 207. 
1 9 8 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1922, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (Mart 1983), s. 157. 
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jandarmanın iki misline çıkarılması gerektiği, hatta mümkün ise bir topla 
birlikte acele yardım gönderilmesi arz o lunmuştur . 1 9 9 

3 Ekim 1915 tarihli ve 4. Ordudan Başkumandanlığa gönderilen şifre 
telgrafta; Urfa çatışmasında, bozguncuların saklandıkları yerin ele geçirildiği ve 
bozguncuların ortadan kaldırıldığı, meselenin daha evvel sonuçlanmamasının 
bozguncuların saklandıkları yerin taştan yapılmış sağlam ve elde edilmesindeki 
zorluktan ve önceden beri topçu kuvvetine gerek oluşundan kaynaklandığı 
bi ldir i lmişt ir . 2 0 0 

5 Ekim 1915 tarihli ve Urfa'dan (Kumandan Vekili Fehmi imzalı) 
Başkumandanl ığa gönderilen telgrafta; 29 Eylül Çarşamba gecesi yedi buçukta, 
Ermenilerin birkaç kere tekrar edilmek üzere iki-üç ara ile ve gerekçesiz olarak 
18-19 defa ateş eyledikleri işitilmiş, sabahleyin yapılan tahkikat ardından, 
Bıçakçı Meydanındaki Ermenilerin kendilerini yakalamak üzere giden bir zabit 
ve onyedi j andarma ile üç polise mukavemet etmeleri üzerine bir jandarmanın 
şehit ve dört jandarmanın yaralı olduğu, çıkan çatışmada Ermenilerin hazırlıklı 
olduklarının anlaşılmasından sonra 4. Ordu Kumandanlığına başvurularak iki 
top ile bir tabur asker istendiği, istenilenlerin gönderildiği, 4. Ordu Kumandanı 
Vekili Fahri Paşa 'nın bizzat Urfa'ya geldiği ve isyanı bastırma harekâtını idare 
ettiği, şimdiye kadar iki şehit ile sekiz yaralı ve ahaliden de otuz kadar ölü ve 
yaralı bulunduğu arz o lunmuştur . 2 0 1 

18 Ekim 1915 tarihli ve 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa 'dan 
Başkumandanlık Vekaletine gönderilen şifre telgrafta; çarpışmalarda ölü ele 
geçirilen Ermeni sayısının 349 olduğu; sağ ele geçirilenlerin Divan-ı Harbe 
sevk edildiği; kadın ve çocuk olmak üzere 2.000 Ermeninin güvenlik içinde 
Musu l ' a yollandıkları bildiri lmiştir . 2 0 2 

19 Ekim 1915 tarihli ve Başkumandanlıktan (Semih imzalı) elçilere 
gönderilen, Urfa'da Ermeni ayaklanmasıyla ilgili raporda; EylüPün onaltıncı 
Çarşamba gecesi Urfa Mutasarrıflığının en hâkim mahallinde sağlam binalara 
sığınan Ermeni eşkıyasının jandarma devriyelerine ateş açmak suretiyle silahlı 
şekilde isyan ettiği, jandarmalardan ikisini şehit ettiği ve sekizini yaraladığı, 
güvenlik kuvvetlerinin her tarafta ateşle karşılanması ve bundan başka, 
Ermenilerin bazı yabancı kurumlara dahi tecavüz ve girmek suretiyle yeniden 
bu binalarda mazgallar açtıkları ve binaların sahiplerini zorla beraberlerinde 
alıkoydukları, mahallî kuvvetlere katiyen mukavemete karar vermiş olmaları ve 
subayların azlığından istifade, civarda Müslüman mahallelerine hücum ederek 

1 9 9 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2017, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 85 (Ekim 1985), s. 101. 
2 0 0 ATAŞE Arşivi, Belge No: 1843, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 81 (Aralık 1982), s. 212. 
2 ( 1 1 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2020, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 85 (Ekim 1985), s. 115. 
2 0 2 ATAŞE Arşivi, Belge No: 2058, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 86 (Nisan 1987), s. 45. 
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kati ve yaralamaya başlamaları üzerine, zorunlu olarak harp cephesinde bulunan 
askerî kuvvetlerin bir kısmının Urfa'ya sevk edildiği ve ancak bu sayede 16 
Ekim'de eşkıyanın bulunduğu yerlerin tahrip ve asilerin tenkil ve imha 
edildikleri; başlangıçtan itibaren asker ve jandarmalardan yirmi şehit ve elli 
yaralı olduğu, çatışmaların tesiriyle şehirde mevcut İtilaf devletlerinin şubesi 
yabancı kurumlara ve memurlarına can ve malca zarar verdirmek gibi üzüntü 
verici bir olay çıkarmak ve bir taraftan harp cephelerine gerekli kuvvetleri, pek 
sağlam sandıkları kendi üslerine çekip oyalamak istedikleri ve öteden beri bu 
içyüzlerini birçok olaylar ile ispat ve bu vaka ile de bir daha açığa çıkardıkları, 
eşkıyanın bu maksatları, askerî kuvvetin çabuk ve etkili önlemleri sayesinde 
eyleme geçmemiş, gerek düşman ve gerek tarafsız halka hiçbir suretle ziyan ve 
zarar verilmeyerek hadisenin bastırıldığı bildirilmiştir. 2 3 

ATAŞE Arşivi, Belge No: 2057, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 86 (Nisan 1987), s. 41 . 





Yusuf SAR İN AY* 

18. ve 19. yüzyıllarda meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmeler, 
dünyadaki geleneksel toplum ve devlet yapılarını esastan değişime zorlamıştır. Bu 
yeni gelişmeler; "millet sistemi" sayesinde, hâkimiyeti altında bulunan farklı din, 
mezhep ve milliyetlerden oluşan tebaasını yüzyıllarca barış içinde yaşatmış olan 
Osmanlı Devletimi de etkilemekte gecikmemiştir. Özellikle Fransız İhtilali ile 
ortaya çıkan milliyetçilik akımının yayılması ve sanayi devrimi sonucu güçlenen 
Avrupalı büyük devletlerin yayılmacı ve himayeci politikaları, Osmanlı 
Devleti 'ndeki gayrimüslimlerin bağımsızlık hareketlerine girişmelerini 
özendirmiştir. Bu çerçevede Balkanlardaki Hıristiyan topluluklar, Sırplar, 
Yunanlılar, Romenler ve Bulgarlar; Avrupalı büyük devletlerin destek ve 
kışkırtmaları ile isyanlara başladılar. Sonuçta Balkan toplumlarının bağımsız devlet 
olarak ortaya çıkmaları Ermeniler için de özendirici olmuştur. 

Nitekim Osmanlı Devletinin hoşgörülü yönetim anlayışı sayesinde dinî, 
millî, sosyal ve kültürel kimliklerini yaşatıp geliştiren Ermenilerde de, 
milliyetçilik fikirleri, misyonerler, yabancı okullar ve büyük devletlerin desteği 
ile giderek güçlenmiş, kiliselerin öncülüğünde bağımsızlık hareketlerine 
yönelmişlerdir . 1 Özellikle 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşımın sonucunda 
imzalanan Berlin Antlaşması ile Ermeni sorunu uluslararası bir mahiyet 
kazanmış, başta Rusya olmak üzere, bölgede emelleri olan Avrupa devletlerinin 
Osmanlı Devletine baskı aracı olarak kullandıkları bir mesele haline gelmiştir. 
Büyük Devletlerin desteğinden cesaret alan Ermeni milliyetçileri; kendilerinden 
önce bağımsızlık hareketlerine girişen Sırp, Yunan ve Bulgarlar gibi aynı yolu 

Doç. Dr., Devlet Arşivleri Genel Müdürü. 
1 Ermeni milliyetçiliğinin Doğuşunda etkili olan faktörler için bkz: Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, 

(Ankara, 1983), s. 29-53; Bayram Kodaman, "Ermeni Meselesi (Tarihî ve Siyasî Bir Değerlendirme)", 
Yeni Türkiye, Sayı, 37, (Ocak-Şubat-2001) s. 200-212. 
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izleyerek, Doğu Anadolu 'da bağımsız bir Ermenistan kurmak amacıyla harekete 
geçmişlerdir. Ancak Ermeniler; Sırplar ve Yunanlılar gibi Osmanlı Devletinin 
hiçbir yerinde çoğunluk oluşturamamışlardı . 2 Dolayısıyla bağımsız bir 
Ermenistan kurmak için gerekli olan maddî unsurlar (nüfus, sınırları belli bir 
bölge) mevcut değildi. Bu sebeple Ermeni milliyetçileri, maddî unsurlardan 
mahrum bir milliyetçilik akımının amaçlarını gerçekleştirmek için meşru 
devletlerine, yani Osmanlıya karşı mücadele metodu olarak terörü seçmişlerdir. 

Ermeni milliyetçilerinin mücadele metodu olarak terörü seçmelerinin iki 
önemli sebebi vardır. Birincisi, bağımsız devlet kurmayı amaçladıkları 
bölgedeki Müslüman çoğunluğu katlederek veya göçe zorlayarak nüfus 
çoğunluğunu elde etmek; ikincisi, meydana gelen olayları Batı dünyasında 
"Ermenilerin katl iamı" olarak propaganda ederek, Avrupalı devletlerin kendileri 
lehine askerî ve siyasî müdahalesini sağlamaktır. 

Bu amaçla Berlin Antlaşması ile büyük devletlerin desteğini elde eden 
Ermeni milliyetçileri, Osmanlı sınırları içinde ve dışında ihtilalci-silahlı 
terörizmi mücadele metodu olarak seçen parti ve dernekler kurarak 1890 
yılından itibaren silahlı eylemlerini yoğunlaştırmışlardır. 3 1890-1914 yılları 
arasında Doğu Anadolu 'dan Akdeniz 'e , Orta Anadolu 'dan İstanbul 'a kadar 
uzanan bölgelerde, Ermeniler 40 ' tan fazla isyan çıkarmış ve terör olayı 
gerçekleştirmişlerdir. 4 Bu olayları bahane eden Büyük Devletler de bir taraftan 
Ermeniler lehine ıslahat yapılması bahanesiyle Osmanlı Devlet i 'ne baskı 
yaparken, diğer taraftan Ermeni milliyetçilerini isyana teşvik etmişlerdir. Büyük 
Devletlerin Ermeniler için reformlar yapılması hususunda Osmanlı Hükümetine 
baskıları, Dünya Savaşı öncesine kadar devam etmiştir. 5 

Sonuçta, 8 Şubat 1914 tarihinde imzalanan bir anlaşma ile Doğu Anadolu 
vilayetlerinde Ermeniler lehine ıslahat yapılmasını, Osmanlı Hükümeti büyük 
devletlerin baskısı ile kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu anlaşma ile 
Anadolu 'da bağımsız bir Ermeni devletinin kurulmasının temelleri a t ı lmış t ı r . 6 

2 Osmanlı Devleti'nde Ermeni nüfusu için bkz: Hikmet Özdemir ve diğerleri; Ermeniler: Sürgün ve Göç, 
(Ankara, TTK Y., 2004), s. 5-52. 

3 Ermeni kuruluşları için bkz: Ermeni Komiteleri (1891-1895), Devlet Arşivleri Y., Ankara, 2001; Esat Uras; 
Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, (Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul, Belge Y., 1987), s. 421-457. 

4 Ermeni isyanları için bkz: Azmi Süslü ve diğerleri, Türk Tarihinde Ermeniler, (Ankara, 1995), s. 148-153; 
Uras, age, s. 458-531; Gürün, age, s. 126-176. 

5 Geniş bilgi için bkz: Münir Süreyya Bey; Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi (1877-1914), (Ankara, 
Devlet Arşivleri Y., 2001); Ercüment Kuran; "Ermeni Meselesinin Milletlerarası Boyutu" Yeni Türkiye, 
Sayı: 37 (Ocak-Şubat-2001) s. 235-244 ve Ali Karaca, Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa (1838-1899), 
(İstanbul, 1993). 

6 Dünya Savaşının başlaması üzerine uygulanamayan bu ıslahat projesi için bkz: Bölüm 3: "Unutulan 
Senaryo." 
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Dünya Savaşının başlaması ve Osmanlı Devleti 'nin İtilaf devletlerine 
karşı Almanya 'n ın yanında savaşa girmesi Ermeni milliyetçileri tarafından 
amaçları olan bağımsız Ermenistan ' ın kurulabilmesi için büyük bir fırsat olarak 
görülmüştür. Dünya Savaşına kadar büyük ölçüde silahlandırılan Ermeniler, 
savaş başladığında Osmanlı Devletine karşı savaşarak bağımsız Ermenistan ' ı 
kurmak amacıyla başta Rusya olmak üzere İtilaf devletleri ile işbirliği içine 
girmişlerdir. Osmanlı Ordusunun Sarıkamış ' ta Rusya 'ya yenilmesi ve 
arkasından İngiltere ve Fransa 'nın Çanakkale 'ye saldırmasına paralel olarak 
Ermeni komitecileri, savaşan Osmanlı Ordularını arkadan vurmak ve ikmal 
yollarını kesmek için harekete geçmişler ve silahlı isyanlara başlamışlardır. 

Osmanlı yönetimi tarafından Sırbistan, Yunanistan, Romanya ve 
Bulgaristan ' ın bağımsızlıklarını tanıyarak, bu toprakları terk etmek, bir anlamda 
küçülme olarak algılanmıştır. Fakat Kafkaslardan Akdeniz 'e uzanan geniş 
bölgeyi Ermenilere terk etmek, bir küçülme değil, doğrudan doğruya Osmanlı 
Devlet i 'n in tamamen dağılması anlamına gelirdi. Bu sebeple Ermenilerin 
birlikte yaşamayı reddederek Türklerin anayurduna sahip olma iddiası ile 
Avrupalı devletlerin desteği ile toplu isyanlara kalkışmaları, Osmanlı 
Hükümetini radikal bir tedbir almaya sevk etmiştir. 

SEVK VE İSKÂN KARARI 

Yukarıda ana hatları ile bahsedildiği gibi Ermeni milliyetçileri, Avrupalı 
devletlerin desteğine güvenerek kendilerinden önce bağımsızlık hareketlerine 
girişen Sırp, Yunan ve Bulgarlar gibi aynı yolu izleyerek hiçbir yerde 
çoğunlukta olmadıkları halde gerçekleşmesi imkânsız siyasî amaçları için 
Dünya Savaşı başlarında birçok bölgede toplu silahlı isyan başlatıp, başta Rusya 
olmak üzere itilaf devletleri ile işbirliği içine girmişlerdir. 7 Bu beklenmedik kriz 
karşısında Osmanlı Devleti, savaşın başlarında ilk önce küçük idarî ve askerî 
tedbirlerle olayları önlemeye çalışmış, fakat yükselen Ermeni terör olaylarına ve 
isyanlara bağlı olarak alınan tedbirleri giderek artırmak zorunda kalmıştır. 
Osmanlı Devlet i 'nin aldığı tedbirlerle, uyguladığı sevk ve iskân kararının 
önceden planlı ve siyasî amaçlı olmadığı, tamamen askerî ve güvenlik sebebiyle 
alındığı bilinmektedir. 

7 Ermeniler, Dünya Savaşının başlarında gönüllü birlikler oluşturarak Rus Ordusuna katılmışlar ve vatandaşı 
oldukları Osmanlı Ordusuna karşı savaşmışlardır. Doğu Anadolu'da Müslümanlara karşı toplu katliamlar 
yapmışlardır. 1914 ve 1915 yılının ilk yarısında Kars, Ardahan, Van, Bitlis vb. bölgelerde yapılan 
katliamlar için bkz: Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri C. 1. (Ankara, Devlet Arşivleri Y., 
2001), Ayrıca Ermenilerin Rusya, İngiltere ve Fransa ile işbirliği için bkz: Hikmet Özdemir ve diğerleri, 
age, s. 58-60; Recep Karacakaya, Türk Kamuoyu ve Ermeni Meselesi (1908-1923), (İstanbul, 2005), 
s. 237-248. 
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Nitekim bütün ikazlara rağmen; yapılan aramalarda Ermenilerin topyekûn 
bir isyan hazırlığı içinde olduklarının anlaşılması üzerine Başkumandanlık, 
27 Şubat 1915 tarihinde askerî birliklere verdiği talimatla; Ermenilerde 
yakalanan silah, bomba ve birtakım şifre belgelerinin bir ihtilal hazırlığını 
gösterdiğini, bu sebeple Ordudaki Ermeni askerlerin silahsızlandırılmasını, 
Ermeniler içinde devlete sadakatle bağlı olanlara zarar veri lmemesi, sadece 
komite mensubu olan Ermeni memurların azledilmeleri emredilmiştir . 8 

Nihayet Osmanlı Ordularının Doğu Anadolu 'da Rusya karşısında 
yenilmesinden sonra Çanakkale Savaşları ile İstanbul 'un tehlike altına girdiği 
bir dönemde Zeytun, Bitlis, Muş , Erzurum'un ardından Van İsyanının da patlak 
vermesi, Türklere yönelik katliamların artması üzerine Osmanlı Hükümeti 
24 Nisan 1915 tarihli genelgeyi yayınlamıştır . 9 Vilayetlere ve mutasarrıflıklara 
gönderilen bu genelge ile Ermeni komitelerinin kapatılması, belgelerine el 
konulması, liderlerinin tutuklanması, bunlardan bulundukları yerlerde kalmaları 
sakıncalı görülenlerin uygun yerlerde toplanması istenilmiştir. Dahiliye 
Nezareti tarafından yayınlanan bu genelge üzerine İs tanbul 'da komite mensubu 
235 civarında kişi tutuklanmışt ı r . 1 0 

Bu sırada İs tanbul 'da Alman Büyükelçisi olarak görev yapan 
Wangenheim, 30 Nisan 1915 tarihinde Almanya Başbakanına gönderdiği 
raporda; birçok Ermeni ev ve kilisesinde patlayıcı maddeler, bombalar ve silah 
bulunduğunu; Ermenilerin 27 Nisan 1915'te Bab-ı Al i 'ye ve birkısım resmî 
binalara bombalı saldırıda bulunacaklarını, bu sebeple, 24-25 Ni san 'da 
İstanbul 'da Taşnak örgütü üyesi 500 kadar Ermeninin tutuklandığını 
belirtmiştir. 1 1 

Tutuklananların, sıradan Ermeniler değil, Taşnak, Hınçak ve Ramgavar 
gibi örgüt üyeleri olduğu İngiliz askerî istihbaratı tarafından da 
doğrulanmaktadır . 1 2 Bunlardan bir kısmı Haydarpaşa 'dan trenle Ankara ve 
Çankır ı 'ya yerleştirilmiştir . 1 3 Bu komitecilerden Çankır ı 'ya gönderilenlerden 
Agop Nargileciyan, Kazabet Keropeyan, Zare Bardiyan, Pozant Keçiyan, 
Pervant Tolayan, Rafael Karagözyan, Vartabet Gomidas ' ın suçsuz oldukları 
daha sonra anlaşıldığından serbest bırakılarak İstanbul 'a dönmelerine izin 

8 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı: 85 (Aralık-1985), Belge No: 1999. 
lJ BOA DH. ŞFR. Nr. 52/96-97-98. 
1 0 Ermeni Tehciri ve Soykırım İddiaları" Yeni Türkiye, Yıl 7, Sayı: 37, (Ocak-Şubat 2001), s. 296-297 

Komitelerinin Amal ve Harekât-ı Ihtilaliyyesi, İlan-ı Meşrutiyetten Evvel ve Sonra, (İstanbul, 1332), s. 
242. 

" Nejat Göyünç, "Ermeni Tehciri ve Soykırım İddiaları" Yeni Türkiye, Yıl 7, Sayı: 37, (Ocak-Şubat 2001), 
s. 296-297. 

1 2 Hikmet Özdemir vd., age, s. 62. 
1 3 BOA DH. ŞFR. Nr. 52/102. 
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veri lmişt ir . 1 4 Diran Kelekyan ise İs tanbul 'a dönmemek şartıyla, ailesi ile birlikte 
başka bir yerde yaşamak üzere serbest bırakılmıştır . 1 5 Bu sırada çıkarılan geçici 
bir kanunla da gayrimüslimlerin, özellikle Ermenilerin elinde bulunan 
silahlarının toplatılması bütün vilayetlerden istenmiştir. 

Rus Ordusunun Doğu Anadolu 'da ilerlemesi, Van, Maraş ve Bitlis ' teki 
Ermeni isyanlarının artması üzerine, Başkumandanlık tarafından 2 Mayıs 1915 
tarihinde Dahiliye Nezaretine gönderilen yazıda; Rusların 20 Nisan 1915 günü 
kendi sınırları içindeki Müslümanları sefil ve perişan bir halde Türk 
sınırlarından içeriye sürdüğü vurgulanıyor; Van 'daki Ermeni İsyanına da atıf 
yaparak Ermenileri aileleriyle birlikte Rus sınırı içine veya Anadolu içinde 
çeşitli yerlere dağıtmak gereklidir, deniliyordu. Yazıda devamla, bir mahzuru 
yoksa, isyancıların ailelerinin ve isyan bölgesi halkının sınır dışına gönderilmesi 
ve onların yerine dışarıdan gelen Müslüman halkın yerleştirilmesinin tercih 
edileceği belir t i lmekteydi. 1 7 

Dahiliye Nazırı Talat Bey, Başkumandanlıktan gelen bu teklife rağmen 
Ermenileri Rusya içlerine sürmekten daha insanî bir seçeneği tercih etmiştir. 
Nitekim Zeytun, Maraş, Van, Erzurum, Bitlis, Muş ve Sason bölgelerindeki 
Ermeni isyanlarının büyük boyutlara ulaşması üzerine Talat Bey bizzat 
sorumluluğu üzerine alarak Ermeni sevkıyatını başlatmıştır. Talat Bey 
öncelikle, Zeytun ve Maraş civarında isyan eden zararlı Ermenileri Konya 'ya 
sevk etmeye başlamışt ır . 1 8 Fakat burada da toplu halde bulunmaları ve Ordunun 
ikmal yollarını kesme tehlikesinin ortaya çıkması üzerine, bundan sonra 
Ermeniler güney bölgelerine sevk edilmeye başlanacaktır. Nitekim Talat Bey, 
9 Mayıs 1915'te gönderdiği talimatla; Erzurum'un güneyi ile Van, Bitlis, Muş 
ve Sason 'daki Ermenilerin savaş bölgesine uzak olan güney bölgelerine sevk 
edilmelerini istemiştir . 1 9 Ayrıca, daha önce Erzurum'dan çıkarılarak Sivas ve 
Kas tamonu 'ya şevkleri kararlaştırılan Ermeniler de yoldan çevrilerek Urfa ve 
Musu l ' un güneyine ve Zor Sancağına sevk edilmiş, bundan sonra sevk 
edileceklerin de aynı bölgelere gönderilmeleri emred i lmiş t i r . 2 0 

Osmanlı Hükümeti , seferberlik ilanından itibaren dokuz ay dayandıktan 
sonra isyan eden Ermeniler için köklü tedbirler almak zorunda kalmıştır. Krizin 
t ırmanması karşısında Dahiliye Nezareti tarafından Mayıs ayı başlarından 
itibaren başlatılan sevk ve iskân uygulamasını Osmanlı Hükümeti o günün 

1 4 BOA DH. ŞFR. Nr. 52/255. 
1 5 BOA DH. ŞFR. Nr. 52/266. 
1 6 BOA DH. ŞFR. Nr. 52/188. 
1 7 BOA DH. ŞFR. Nr. 52/282. 
1 8 BOA DH. ŞFR. Nr. 52/286. 
1 9 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), s. 28-29. 
2 ( 1 BOA DH. ŞFR. Nr. 53/48. 
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şartlarında bir kanuna dayandırmıştır. Nitekim Dahiliye Nazırı Talat Bey; 26 
Mayıs 1915 tarihinde Ermeni ayaklanmaları ile sevk ve iskâna dair, Sadarete bir 
tezkere göndermişt ir . 2 1 

Tezkerede, savaş bölgelerine yakın yerlerde Ermenilerin, Ordunun 
hareketini zorlaştırdıkları, düşmanlarla aynı gayeyi paylaşarak bir kısmının 
onların safına katıldıkları vurgulanmakta ve Van, Bitlis, Erzurum vilayetleri ile 
Adana, Mersin, Kozan, Maraş (şehir merkezleri hariç olmak üzere), İskenderun 
gibi yerlerdeki Ermenilerin, Musul Vilayeti ve Zor Sancağı ile Halep 
Vilayetinin Doğu ve güneyDoğusu ile Suriye Vilayetinin Doğusuna 
nakledilmesi teklif edilmektedir. Talat Bey ' in tezkeresinden bir gün sonra, 27 
Mayıs 1915 tarihinde "Vakt-i seferde icraat-ı hükümete karşı gelenler için cihet-
i askeriyece ittihaz olunacak tedâbir hakkında kanun-ı muvakkat" 2 2 adıyla sevk 
ve iskân kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla askerî yetkilere; asayişi bozan silahlı 
saldırgan ve direnişçileri, casusluk ve vatana ihanet eden köy ve kasaba halkını 
tek tek veya toplu halde başka yerlere sevk ve iskân yetkisi veriliyordu. Dört 
maddelik olan bu kanun, tamamen, devleti ve kamu düzenini korumaya yönelik 
bir yetki kanunudur. En önemli özelliği ise, kanun metninde herhangi bir etnik 
veya dinî grubun belirtilmemiş olmasıdır. 

Diğer taraftan çıkarılan sevk ve iskân kanununun uygulanması , 
idarecilerin yorum ve kabiliyetine bırakılmamış, uygulamada idarecilerin neyi 
nasıl yapacakları da esasa bağlanmıştır. Nitekim Meclis-i Vükela, 30 Mayıs 
1915' te Dahiliye Nezaretinin teklifini onaylamış ve sevk ve iskânın nasıl 
yapılacağının da esaslarını belirlemiştir . 2 3 Meclis-i Vükela kararına göre; 
Ermenilerden şevke tâbi tutulacaklar, kendilerine tahsis edilen bölgelere rahat 
bir şekilde, can ve mal güvenlikleri sağlanarak nakledilecektir. İaşeleri, 
muhacirin tahsisatından karşılanacak, eski malî ve iktisadî durumları göz 
önünde tutularak kendilerine emlâk ve arazi verilecek, çiftçi ve zanaat erbabına 
tohumluk ve alet temin edilecek ve muhtaç olanlara hükümetçe mesken inşa 
edilecektir. Ayrıca, taşınır malları kendilerine verilecek, taşınmaz malların 
bedelleri veya kiraları sahiplerine ödenmek üzere mal sandıklarınca emanete 
kaydedilecek ve bu konuda bir tal imatname hazırlanacak ve özel komisyonlar 
teşkil edilecektir. Sözü edilen tal imatname, 10 Haziran 1915 tarihinde 
yayınlanmıştır . Bu hükümler gereğince Emvali Metruke Komisyonları 
kurularak, sevk edilen Ermenilerin malları koruma altına al ınmışt ır . 2 4 

BOA (Babıâli Evrak Odası) BEO. Nr. 236758. 
Bu Kanun 1 Haziran 1915 tarihinde Takvim-i Vekayi, Nr. 2189'da yayınlanmıştır. 
BOA, Meclis-i Vükela Mazbatası Nr. 198/24. 
Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri (1914-1918), Cilt I, (Ankara, ATAŞE Y., 2005), s. 435-438. 



Yusuf SARINAY 217 

Osmanlı Hükümetinin aldığı sevk ve iskân kararı, başlangıçta tamamen 
cephelerin güvenini sarsacak bölgelerde uygulanmıştır. Ancak Haziran ayından 
itibaren Ermenilerin Şebinkarahisar 'da Türklere saldırmaları, Adapazarı , İzmit 
ve Bahçecik ' te bomba ve silahların yakalanması, Bursa ve civarında isyan 
çıkarmaları, Boğazlıyan Kazasında Ermeni çetelerinin saldırıları, Urfa 'da 
jandarmalara silahlı saldırıların olması gibi olayların artması ve bütün ülkede 
bir iç savaş ortamının yaratılması üzerine sevk ve iskân uygulaması isyan 
çıkaran ve Ermeni komitecilerine yardım eden diğer bölgelerdeki Ermenileri de 
kapsamıştır. Bu çerçevede, başlangıçta Katolik ve Protestan Ermeniler tehcir 
dışında tutulmasına rağmen, daha sonra onların da zararlı faaliyetlerde 
bulunmaları sebebiyle bir kısmı şevke tâbi tu tu lmuş tu r . 2 5 

Ancak sevk ve iskân kararı, bütün Ermenilere uygulanmamıştır . İstanbul 
ile Kütahya Sancağı ve Aydın Vilayetindeki Ermeniler, komite mensubu olanlar 
hariç Antalya Ermenilerinin de tamamı şevke tâbi tutulmamışlardır . 2 6 Trakya 
bölgesindeki Ermenilerin de çoğunluğu göçe tâbi tutulmadığı gibi, Karahisar-ı 
sahip (Balıkesir) Ermenilerinin de çevre köylere yerleştirildiği bi l inmektedir . 2 7 

Ayrıca sevk ve iskâna tâbi tutulan bölgelerde de; güçsüz kadınlarla, askerî 
imalathanede çalışanlar, Ermeni Katolik Misyonerleri, Duyun-u Umumiye ' de 
görevli Ermeni memurlar, Ermeni Milletvekillerinin aileleri, şimendifer 
memurları ve ameleleri, asker, subay ve sıhhiye subaylarının aileleri ile ticaretle 
uğraşanlar da göçe tâbi tutulmamışlardır . 2 8 

Osmanlı Hükümeti , sevk ve iskân kararından sonra Ermenileri kendileri 
için de emniyetli olacağını düşündüğü güney bölgelerine göç ettirmeye 
başlamıştır. Sevk ve iskân kararı ile ülkede yeni isyanlar ile bir iç savaşı da 
önlemeyi amaçlayan Hükümet; sevk edilen Ermenilerin gittikleri yerlerde 
nüfuslarını kontrol etmiş, bölge ahalisinin %10 'unu geçmemesine özen 
göstererek Ermenileri farklı köy, kasaba ve şehirlere yerleştirmiştir . 2 9 Bu amaçla 
5 T e m m u z 1915 tarihinde vilayetlere gönderilen bir tebligatla Ermenilerin 
iskânlarına tahsis edilen bölge genişleti lmiştir . 3 0 Buna göre; Ermeniler, Kerkük 
Sancağının İran sınırına seksen kilometre mesafede bulunan köy ve kasabalar 
ile Musul Vilayetinin güney ve Batısı, Diyarbakır 'dan yirmi beş kilometre 
içeride Habur ve Fırat nehirleri vadisi ile Zor Sancağının güney ve Batısı ile 
Halep Vilayetinin kuzeyi hariç diğer köy ve kasabalarla, Suriye Vilayetinin 

2 5 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918), (Ankara, TTK Y., 2001), s. 53-54; Recep 
Karacakaya, age, s. 258-259. 

2 6 Bkz: Bölüm 13: "Tehcir Edilmeyenler". 
2 7 BOA DH. ŞFR. Nr. 63/137. 
2 8 BOA DH. ŞFR. Nr. 53/295, 53/303, 54/55, 54/221, 55/19, 55/20; 55/48, 55/42, 55/18 
2 9 BOA DH. ŞFR. Nr. 54/308. 
w BOA DH. ŞFR. Nr. 54/315. 
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Havran ve Kerek Sancakları dâhil olmak üzere tren yolu güzergâhından yirmi 
beş kilometre dışarıdaki köy ve kasabalara, Müslüman nüfusunun %10 'unu 
geçmeyecek şekilde yerleştiri leceklerdi. 3 1 Ayrıca Osmanlı Hükümeti , 
Ermenilerin yerleştirilecekleri bölgelerde de gerekli tedbirleri almıştır. Bu 
amaçla 10 Haziran 1915 tarihinde yayınlanan talimatnamede özetle; 

1- Sevk edilen Ermenilerin, taşınabilir bütün mallarını ve hayvanlarını 
yanlarında götürebilecekleri; 

2- Sevk edilen Ermenilerin can ve mallarının korunması ile iaşe ve 
istirahatlarının sağlanmasından, güzergâhta bulunan mahall î görevlilerin 
sorumlu olacağı; 

3- Ermenilerin; ya mevcut köy ve kasabalarda ayrı ayrı inşa edilecek 
evlere, ya da mahallî idareciler tarafından tespit edilecek yerlerde kurulacak 
köylere yerleştirileceği, bu köylerin tarıma ve gelişmeye uygun yerlerde 
kurulması gerektiği; 

4- İskân bölgelerinde Ermenilerin yerleştirilebileceği devlete ait arazi 
bulunmaması halinde devlete ait çiftlik ve köylerin iskân için tahsis edilmesi; 

5- Mevcut köy ve kasabalar ile yeni kurulan köylere yerleştirilen 
Ermenilerin nüfus kütüklerine düzenli olarak kaydedilmesi; 

6- İskân yerlerine varan Ermenilerin iaşeleri ve muhtaç bulunanların ev 
inşası için gerekli paranın muhacirin tahsisatından karşılanacağı; 

7- İskân edilen her aileye daha önceki iktisadî durumları ile mevcut 
ihtiyaçları dikkate alınarak uygun miktarda arazi verilmesi; 

8- Muhtaç durumda olan çiftçi ve meslek sahiplerine yeterli sermaye 
veyahut alet ve edevat verileceği bel i r t i lmektedir . 3 2 

Osmanlı Hükümeti , Dünya Savaşının olağanüstü şartlarına rağmen, 
Ermeni sevkıyatının düzenli ve güvenli bir şekilde uygulanması ve sevk edilen 
Ermenilerin can ve mallarının korunması amacıyla mümkün olan önlemleri 
almıştır. Osmanlı Hükümetinin Ermeni sevkıyatını büyük bir intizam içinde 
gerçekleştirdiğini, bölgede görev yapan yabancı görevlilerin bir kısmı da 
doğrulamaktadır . 3 3 Bu konuda A B D Halep Konsolosu J. B. Jackson' ın 
İs tanbul 'da bulunan A B D Büyükelçisi H. Morgenthau 'ya 8 Şubat 1916 
tarihinde yazdığı raporda; Halep, Şam ve Zor bölgesine gelen ve yardıma 

31 

32 

33 

BOA DH.ŞFR.Nr . 54/315. 
15 maddelik talimatname için bkz: Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I. s. 430-431. 
Geniş bilgi için bkz: Hikmet Özdemir vd., age, s. 70-88. 
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ihtiyaç duyan 486.000 Ermeni göçmenin bulunduğunu belirtmektedir. Zaten 
Talat Bey de 29 Ağustos 1915 tarihinde valilik ve mutasarrıflıklara gönderdiği 
tebligatta sevk ve iskân kararının amacının; Ermenilerin Hükümet aleyhine 
bulunmalarını önlemek ve bir Ermenistan idaresi kurma konusundaki emellerini 
takip edemeyecek hale getirmek olduğunu, bunların imhasının söz konusu 
olmadığını, bu sebeple sevk sırasında kafilelerin can güvenliğinin sağlanması ve 
iaşelerinin karşılanmasını, Ermenilere kötü muamelelerde bulunan jandarma ve 
memurların derhal azledilerek Divan-ı Harplere teslim edilmesi gerektiğini 
vurgulamaktadır . 3 5 

Osmanlı Hükümetinin 1915' te aldığı sevk ve iskân kararı, olabilecek, 
yani ihtimal dahilindeki bir Ermeni isyanına karşı düşünülmüş bir tedbir değil, 
fiilen ortaya çıkan isyanlara ve düşman ordusuyla işbirliğine karşı alınan geçici 
bir tedbirdir. Dolayısıyla yok etme amaçlı önceden karar verme, kararı 
uygulamak amacıyla planlar yapılması , gerekli teşkilâtlanmanın oluşturulması 
ve nihayet hazırlıklar tamamlanarak sevk ve iskâna başlanılması söz konusu 
olmamış, tamamen askerî ve güvenlik sebebiyle olayların gelişimine bağlı 
olarak bu karar alınmıştır. Osmanlı Devletimin almış olduğu sevk ve iskân 
kararı birkısım vatandaşlarını geçici bir süre için savaşın ve iç çatışmanın 
doğrudan etkisinden koruyacak şekilde ülkenin daha güvenlikli başka 
bölgelerine yerleştirme hareketidir. Yani Osmanlı Hükümeti , Ermeni 
vatandaşlarını hudut harici e tmemiş, Halep, Rakka, Zor, Kerek, Havran, Musul , 
Diyarbakır ve Cizre gibi güney bölgelerine geçici olarak iskân etmiştir. 

K A F İ L E L E R İ Ç İ N T E D B İ R L E R 

Osmanlı Hükümeti , savaş şartları içinde göç ettirmek zorunda kaldığı 
Ermeni vatandaşlarının yol emniyeti , can güvenliği, yiyecek ve barınaklarının 
sağlanması ve geri dönüşlerinde iade edilmek üzere her türlü mal ve mülklerinin 
muhafaza altına alınması hususlarında gerekli tedbirleri daha sevkıyatın başında 
almaya başlamıştır. Sevk ve iskân sırasında İstanbul 'dan taşra yöneticilerine 
gönderilen talimatlar ve hükümet tarafından alınan kararlar Osmanlı merkezî 
yönetiminin bu konuda ne kadar hassas davrandığını göstermektedir. 

SALDIRGANLARIN CEZALANDIRILMASI 

Osmanlı Hükümeti savaşın olumsuz şartları içinde Ermeni sevkıyatını 
yürütürken, kafilelerin güvenliklerinin sağlanması konusunda büyük gayret sarf 
etmiştir. Başta Meclis-i Vüke la 'da alınan sevk ve iskân kararı olmak üzere, 

3 4 Ara Sarafıan, United States Offıcal Documents on the Armenian Genocide, (Mass., 1993), s. 112-113. 
3 5 BOA DH. ŞFR. Nr. 55/292. 
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Dahiliye Nezareti tarafından taşra yöneticilerine gönderilen talimatlarda; 
Ermenilerin can ve mal güvenliği üzerinde önemle durulmuş, gerekli tedbirlerin 
alınması ve Ermenilere kötü muamelede bulunan jandarma ve memurların 
derhal azledilerek Divan-ı Harplere teslim edilmesi vurgulanmışt ı r . 3 6 

Ermeni sevkıyatı sırasında, Erzurum-Erzincan arasında 500 kişilik bir 
kafilenin Kürtlerin saldırısına uğrayarak katledilmesinin haber alınması üzerine, 
Dahiliye Nezaretinden Erzurum, Elazığ ve Bitlis vilayetlerine 14 Haziran 1915 
tarihinde gönderilen talimatta; Ermenilerin şevkleri esnasında yollarda 
muhafaza edilmeleri, hiçbir zaman ahalinin işe karıştırılmaması ve mukateleye 
(karşılıklı çatışma) meydan veri lmemesi , bu amaçla sevk güzergâhlarında tedbir 
alınması ve Ermenilere karşı kati ve gaspa cüret edeceklerin şiddetle 
cezalandırılması emredilmişt ir . 3 7 

26 Haziran 1915 tarihinde Elazığ Vilayetine gönderilen talimatta; Ermeni 
kafilelerine Dersim eşkıyası tarafından saldırıldığı, bu saldırıların önlenmesi ve 
kafilelerin emniyet içinde şevklerinin sağlanması hususunda derhal tedbir 
alınması emredilmişt i r . 3 8 

28 Ağustos 1915 tarihinde Trabzon Vilayetine gönderilen talimatta; 
Ermenilere karşı gasp ve yağmada bulunanların şiddetle cezalandır ı lması ; 3 9 

29 Ağustos 1915 tarihinde Ankara Vilayetine gönderilen talimatta ise, sevk 
olunsun olunmasın Ermenilerin her türlü tecavüzden korunmaları ve güvenliğin 
sağlanamadığı mahallerde sevkıyatın ertelenmesi, Ermenilere herhangi bir 
saldırı olursa, ilgili memurların Divan-ı Harplere verilmesi emredi lmişt i r . 4 0 Bazı 
bölgelerde Ermeni kafilelerinin mallarının gasp edildiği ve saldırılara maruz 
kaldıkları ve mahallî yöneticilerin görevlerini suiistimal ettiklerinin haber 
alınması üzer ine 4 1 Hükümet, olayları önlemek amacıyla daha sert tedbirler 
a lmaya başlamıştır. Bu konuda Hükümet, Ermeni sevkıyatının yapıldığı 
vilayetlere gönderdiği talimatta; muhafızsız hiçbir kafilenin yola 
çıkarılmamasını, muhafız sayılarının artırılmasını ve Ermeni kafilelerine 
saldırıda bulunanların yakalanarak cezalandırılmasını emretmiştir. Bu 
çerçevede; Tokat Jandarma Komutanına soruşturma açılmış; Aziziye 
Kaymakamı Hamid Bey' in Ermeni şevki sırasında usulsüz hareketlerinden 
dolayı görevden alınarak Divan-ı Harbe verilmesine karar verilmiş, Tenos 

3 6 BOA Meclis-i Vükela Mazbatası, Nr. 198/24; BOA, DH, ŞFR. Nr. 54/9; 54/156, 54/162; 55/292 
3 7 BOA DH. ŞFR. Nr. 54/9, 54/10 
3 8 BOA DH. ŞFR. Nr. 54/162 
3 9 BOA DH. ŞFR. Nr. 55/266 
4 0 BOA DH. ŞFR. Nr. 55/290 
4 1 Halep-Meskene'de gasp için yapılan saldırılarda 2.000 Ermeninin öldürüldüğü, Diyarbakır'dan Zor'a, 

Suruç'tan Halep'e sevk edilenlerden de 2.000 kişinin soyuldukları konusunda bkz: Yusuf Halaçoğlu, age, s. 
59-60. 
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Kaymakamı azledilmiştir. Urfa bölgesinde kafilelere refakat eden jandarmalar 
ihmalleri sebebiyle Divan-ı Harbe sevk edilmişlerdir . 4 3 Urfa 'dan, Resulayn ve 
Nusaybin yoluyla şevke tâbi tutulan Ermenilere tecavüzlerin önlenmesi 
amacıyla yol güzergâhı değiştiri lmiştir . 4 4 

18 Eylül 1915 tarihinde Konya Vilayetine gönderilen şifrede; Karaman 
İstasyonunda bir jandarmanın Ermeni göçmenleri kırbaçladığının haber alındığı, 
böyle davranan jandarma ile bu duruma müsamaha gösterenler hakkında 
tahkikat yapılması ve şiddetle cezalandırılması emredilmişt ir . 4 5 

Ermenilerin sevk ve iskânı sırasında istenmeyen bazı olayların cereyan 
etmesi ve birkısım görevlilerin Hükümetin kararlarına aykırı davranışlarda 
bulunmaları nedeniyle Hükümet , ülke çapında durumu incelemek ve 
sorumluları cezalandırmak için harekete geçmiştir. Bu amaçla Talat Bey ' in 
28 Eylül 1915 tarihli tezkeresi üzerine, Meclis-i Vükela, 30 Eylül 1915 
tarihinde soruşturma komisyonları kurulması kararı almıştır. Bu kararda; 
Ermenilerin sevk ve iskânı sırasında ahaliden bazıları ile birkısım memurların 
suiistimalleri ve kanuna aykırı hareketlerinin olduğunun anlaşıldığı, bu sebeple 
bunları yerinde incelemek ve suçlu görünenleri Divan-ı Harplere sevk etmek 
amacıyla; Hüdavendigar, Ankara vilayetleri ile İzmit, Karesi, Eskişehir, 
Karahisar-ı Sahib, Kayseri , Niğde livalarına Temyiz Mahkemesi Reisi Hulusi 
Bey ' in Başkanlığında Şuray-ı Devlet Azasından Seyyid Haşim ve Jandarma 
Binbaşılarından Galip Beyefendilerden; Adana, Halep ve Suriye vilayetleriyle 
Maraş , Urfa ve Zor livalarına İstinaf Mahkemesi Reisi Asım Bey ' in 
Başkanlığında İzmir Jandarma Mıntıka Müfettişi Kaymakam Hüseyin 
Muhyiddin ve Ankara Vilayeti Mülkiye Müfettişi Muhtar Beylerden; Erzurum, 
Trabzon, Sivas, Mamuretülaziz, Diyarbakır ve Bitlis Vilayeti ile Canik Livasına 
Bitlis eski valisi Mahzar Bey ' in başkanlığında İstanbul Bidayet Müdde-i 
Umumisi Nihad ile Jandarma Binbaşılarından Ali Naki Beylerden üç heyet 
oluşturulduğu belir t i lmektedir . 4 6 Olayları önleme konusunda çok hassas 
davranan Hükümet, henüz Meclis-i Vükela kararı çıkmadan muhtemel heyet 
üyelerine hazırlıklı olmaları konusunda önceden bilgi de vermişt i r . 4 7 

Bu soruşturma heyetlerine verilen talimatta; jandarma, polis, amirler ve 
memurlar hakkında soruşturma yapılması ve yapılacak soruşturma sonucuna 

4 2 BOA DH. ŞFR. Nr. 57/105; 57/116 
4 3 BOA DH. ŞFR. Nr. 57/309 
4 4 BOA DH. ŞFR. Nr. 57/277 
4 5 BOA DH. ŞFR. Nr. 56/64 
4 6 BOA Meclis-i Vükela Mazbatası Nr. 199/35; Seyyid Haşim Bey'in hastalığı sebebiyle daha sonra yerine 

Şuray-ı Devlet azası İsmail Hakkı Bey tayin edilmiştir. BOA DH. ŞHR. Nr. 58/38; Talat Paşa'nın Anıları, 
(Haz. Alpay Kabacalı), (İstanbul, 1994), s. 83'te dört heyet oluşturulduğu belirtilmektedir. 

4 7 Bu konuda Ankara Vilayeti Mülkiye Müfettişi Muhtar Bey ile Bitlis Eski Valisi Mahzar Bey'e önceden 
emir yazılmıştır. Bkz: BOA DH. ŞFR. Nr. 56/179; 56/186 
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göre, suçlu bulunan ve görevlerini suiistimal edenlerin Divan-ı Harplere sevk 
AQ 

edilmeleri emredilmiştir. 
Osmanlı Devlet imde "Divan-ı Harbi Örfi Mahkemeler i" olarak bilinen bu 

mahkemeler ; sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde devletin iç ve dış güvenliğini 
ihlal edecek bütün suçlar ile isyan, ihtilal, çetecilik faaliyetleri, savaş sırasında 
hükümetin yayınlamış olduğu her türlü kanun, emir ve talimat hükümlerine 
aykırı davrananları yargılamışt ır . 4 9 

Ermenilerin sevk ve iskâna tâbi tutulduğu bütün bölgelerde incelemeler 
yapan bu soruşturma komisyonlarının verdikleri raporlara dayanarak, görevini 
kötüye kullanan birçok görevli azledilmiş; yargılanmak üzere Divan-ı Harplere 
sevk edilmiştir. Bu mahkemeler , mütareke döneminde İtilaf Devletlerinin 
baskısı sonucu kurulan mahkemelerden farklı olarak yukarıda belirtilen 
komisyonların raporlarına dayanarak yargılamada bulunmuşlardır . Dahiliye 
Nezaret inden Hariciye Nezaretine gönderilen 19 Şubat 1916, 12 Mart 1916 ve 
22 Mayıs 1916 tarihli gizli yazıların ekinde yer alan listelere göre Divan-ı 
Harplerde yargılananların vilayetlere göre dağılımı şöyledir: 5 0 

Amasya 2 
Ankara 148 
Bitlis 29 
Canik 89 
Diyarbakır 70 
Eskişehir 29 
Halep 56 
Hüdavendigar 21 
İzmit 28 
Kayseri 146 
Konya 16 
Mamuretülaziz 249 
Niğde 8 
Sivas 579 
Suriye 27 
Urfa 170 
Genel Toplam 1.673 

4 8 BOA DH. ŞFR. Nr. 56/267 
4 9 Osman Koksal, Tarihsel Süreci İçinde Bir Özel Yargı Organı Olarak Divan-ı Harb-i Örfiler (1877-1922), 

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1996). 
5 0 BOA (Harici Siyasî) HR. SYS. Nr. 2882/29. Gürün bu sayıyı 1397 olarak vermektedir bkz: Kamuran 

Gürün, age, s. 221-222. 
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Divan-ı Harplerde yargılanmak üzere tutuklanan 1.673 kişinin içinde 
asker, polis ve teşkilât-ı mahsusa elemanı sayısı 528 kişidir. Bunların arasında 
binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, j andarma bölük komutanı , polis komiseri 
ve polis gibi rütbeli kişiler bulunmaktadır. Ayrıca, sıhhiye müdürü, tahsildar, 
kaymakam, belediye reisi, nahiye müdürü, kâtip, sevk memuru, mal müdürü, 
tapu memuru, muhtar, telgraf müdürü, nüfus memuru, başkâtip ve Emval-i 
Metruke Komisyonu Reisi gibi 170 kamu görevlisi de yargılanmıştır. Diğer 
taraftan, Ermeni sevkıyatı sırasında gasp ve saldırı olaylarına kalkışan çete 
mensubu ve halktan da 975 kişi yargılanmak üzere Divan-ı Harplere sevk 
edilmiştir. 

Divan-ı Harplere sevk edilen bu kişiler adam öldürme, yaralama, 
Ermenilerin mallarına zarar verme, çalma, zorla para ve eşya alma, rüşvet, 
yağma ve yankesicilik, Ermeni kızlarıyla izinsiz evlilik ve vazifeyi suiistimal 
suçlarından yargılanmışlardır. 

1916 yılı ortalarına kadar Divan-ı Harplerde yapılan yargılamaların 
sonucu verilen cezalar ve mahkemelerin safahatı şöyledir: 

67 kişi : İdam cezası 

524 kişi : Hapis cezası 

68 kişi : Kürek, para, kalebent, pranga ve sürgün cezası 

227 kişi : Berat ve yargılama reddi 

109 kişi : Mahkeme devam etmekte ve inceleme aşamasında 

4 kişi : Velisine teslim 

674 kişi : Hakkında henüz bir işlem yapılmayanlar 

Yukarıdaki rakamlar değerlendirildiğinde, yargılaması devam eden veya 
henüz hakkında bir işlem tesis edilmeyenler arasında da çeşitli cezalara 
çarptırılanların sayısının daha da artması muhtemeldir . 

Dahiliye Nezaret inden Konya Vilayetine gönderilen yazıda; idam 
cezasına çarptırılanlardan SirozTu Ahmet ve arkadaşı Hali l ' in, Ermenileri kati 
ve eşyalarını gasp suçlarından 4. Ordu Divan-ı Harbinde yargılanmak üzere 
Konya 'ya sevk edildiği, firarına meydan verilmemesi ve Cemal Paşa 'dan talep 
olana kadar Konya 'da hapsedilmeleri emredi lmiş , 5 1 daha sonra Suriye Divan-ı 
Harbinde idama mahkûm edilen bu kişi ler 5 2 Şam 'da ası lmışlardır . 5 3 

5 1 B O A D H . Ş F R . N r . 55 A/177. 
5 2 BOA HR. SYS. Nr. 2882/29-25. 
5 3 Ali Fuad Erden, Suriye Hatıraları, (Yay. Alpay Kabacalı), (İstanbul, 2003), s. 269. 
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Ermenilerin sevk ve iskânı sırasında alınan tedbirlere ve yargılamalara 
baktığımızda, Osmanlı merkezî yönetiminin, Ermenilerin can ve mal 
güvenliklerinin sağlanması konusunda gerekli bütün tedbirleri aldığını, taşrada 
kanun dışı davranan ve suiistimali görülen devlet görevlileri ile çetecilik yapan 
vatandaşları cezalandırdığını görmekteyiz. Yok etme veya katliam yapmak 
amacında olan bir yönetimin; can güvenliği, suç işleyen veya ihmali görülen 
kamu görevlilerinin görevlerinden alınmaları ve cezalandırılmaları konularında 
bu kadar hassas davranması mümkün müdür? 

İ H T İ Y A Ç L A R I N K A R Ş I L A N M A S I 

Osmanlı Hükümeti , sevk ve iskâna tâbi tuttuğu Ermenilerin can güvenliği 
konusunda gösterdiği hassasiyeti; mallarının korunması, göç sırasında ve 
yeniden iskânlarındaki bütün ihtiyaç ve masraflarının karşılanması konularında 
da göstermiştir. Yukarıda belirtildiği gibi sevk ve iskânla ilgili olarak 30 Mayıs 
1915 tarihinde çıkarılan Meclis-i Vükela kararında; Ermenilerin gerekli iaşe ve 
iskân masraflarının muhacirin tahsisatından karşılanacağı, eski malî ve iktisadî 
durumları göz önünde tutularak kendilerine emlâk ve arazi verileceği, çiftçi ve 
zanaat erbabına tohumluk ve alet temin edileceği belirtilerek hükümetin 
politikasının esasları ortaya konulmuştur . 5 4 Daha sonra sevk ve iskân 
işlemlerine paralel olarak çıkarılan tal imatname ve para tahsisatları ile 
Ermenilerin ihtiyaçları karşılanmıştır. Nitekim 10 Haziran 1915 tarihinde 
yayınlanan tal imatnamede; Ermenilerin iskân ve iaşe masraflarının muhacirin 
tahsisatından karşılanması, her aileye ihtiyaçları ve meslekleri dikkate alınarak 
arazi tahsis edilmesi veya sermaye, alet ve edevat verilmesi vurgulanmaktadır . 5 5 

Dahiliye Nezaretinin 7 Ekim 1915 tarihli tal imatnamesinde ise; 
Ermenilerin sevk ve iskânı sırasında ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı detaylı bir 
şekilde ortaya konulmaktadır . 5 6 Bu tal imatnameye göre özetle; 

1- Sevk ve iskânın düzenli yürütülmesi ve ihtiyaçların karşılanması için 
bir genel müdür ve bölgelere atanacak memurlardan oluşacak bir teşkilât 
oluşturulacağı; 

2- Sevk güzergâhı ve iskân bölgelerinde yeterli iaşe, sevk ve ambar 
memurları bulundurulacağı; 

BOA Meclis-i Vükela Mazbatası Nr. 198/24. 
Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, C. I, s. 430-431. 
56 maddelik bu talimatname metni için bkz: BOA (Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti 
Evrak Kalemi) DH. EUM. VRK. 15/71. 
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3- Kara yoluyla sevk edileceklerin özellikle genç ve dinç olmasına dikkat 
edilecek, kafileler en fazla İ .000 kişiden oluşacak, yeteri kadar muhafızın yanı 
sıra, kafiledeki çocuk ve kadın sayısına göre merkep, katır veya deve verilecek, 
her kafilenin, dört günlük yiyecek ve içeceklerini birlikte götürmelerinin temin 
edileceği; 

4- Başta sevkıyat merkezi olan Halep olmak üzere, her menzil ve 
merkezde Ermenilerin yiyecek sıkıntısı çekmemesi için un ambarları tahsis 
edileceği; 

5- Bu ambarlara un ve bulgur temini için yeteri kadar para gönderileceği; 

6- Ekmek ihtiyacını karşılamak için sevk ve menzil mahallerinde derhal 
fırınlar tesis edilmesi, buna imkân olmayan her merkeze ekmek yapmak için 
100'er sac gönderilmesi ve tuz ihtiyacının karşılanması; 

7- Her merkez ve ambar mahalline gelenlere günlük yarım okka 5 7 ekmek 
verileceği, iskân edilecek yerlerde tarıma elverişli toprakların ve yeterince 
suyun bulunması; 

8- Sevk edilenlerin yiyecek ve içeceklerinin yanı sıra, istirahatlarının 
sağlanması, seri ve uzun yürüyüşlerden kaçınılması, her üç menzilden birinde 
istirahat mahalleri oluşturulması, buralarda sağlık memurları bulundurularak 
hastaların tedavi edilmesi; 

9- Her sevk merkezi ve mevkide, sevk ve iaşe memuru ile en az 10 
muhafız bulundurularak, iaşelerinin temini ve güvenliklerinin sağlanması, 
hususları vurgulanmaktadır . 

Bu esaslar çerçevesinde sevk ve iskân işlemlerine paralel olarak, gerek 
yolculuk esnasında gerekse yeni iskân bölgelerine yerleştirilmeleri sırasında 
Ermenilerin ihtiyaçları için gereken para, muhacirin tahsisatından 
karşılanmıştır. Nitekim sevkıyat sırasında Ermeni kafilelerinin masrafları 
başlangıçta vilayetlerdeki muhacirin tahsisatından karşı lanırken, 5 8 giderek 
masrafların artması üzerine İstanbul 'dan para gönderilmeye başlanmıştır. Eylül 
1915 tarihinde Adana Vilayetine 300.000, Konya Vilayetine 400.000, Ankara 
Vilayetine 300.000, Halep Vilayetine 300.000, Suriye Vilayetine 100.000, İzmit 
Sancağına 150.000 ve Eskişehir Sancağına 200.000 Kuruş havale gönderilmiş, 
Ermeni muhacirlerin katiyen sefalet çekmemeleri için ihtiyaçlarının 
karşılanması vurgulanmıştır . 5 Ayrıca Ermenilerin yerleştirileceği yerlerden 
olan Zor Mutasarrıflığına her ay düzenli olarak 4.000 Lira gönderilmesi 

Okka, 1283 gramlık Osmanlı ağırlık ölçüsüdür. 
BOA DH. ŞFR. Nr. 53/152 
BOA DH. ŞFR. Nr. 55/A/17 
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kararlaştırılmıştır. 5 Eylül 1915 tarihinde de Halep Vilayetine 5.000 Lira 
aktarılarak bu paranın Ermenilerin bir an evvel sevk edilecekleri yerlere 
gönderilmesi ve iaşelerinin temini için kullanılması ve para yetmez ise yeniden 
tahsisat talep edilmesi emredilmiştir. 6 1 

Ermenilerin sevk ve iskânı sırasında her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için 
olağanüstü gayret gösteren hükümet, onların borçlarını ya tamamen affetme, ya 
da erteleme yoluna da gitmiştir. Bu amaçla 1 Haziran 1915 tarihinde Maraş 
Mutasarrıflığına Ermenilerin borçlarının alınmaması talimatı ver i lmiş , 6 2 

4 Ağustos 1915 tarihinde de diğer vilayetlere gönderilen talimatla, Ermenilerin 
vergi borçlarının ertelenmesi talimatı verilmiştir. Bu sırada Anadolu 'da tifüs, 
tifo, kolera ve veba gibi salgın hastalıklar oldukça yaygın bulunmaktadır . Bu 
sebeple, Osmanlı Hükümeti , bu salgın hastalıkların yol açtığı ölümleri önlemek 
amacıyla da büyük çaba sarf etmişt ir . 6 3 

Ermenilerin sevk ve yeniden iskânı sırasında gerekli ihtiyaçlarının ve 
masraflarının karşılanması amacıyla vilayetlere gönderilen tahsisatlar artarak 
devam etmiştir. Sivas Vilayetine 10.000 Li ra , 6 4 Zor Mutasarrıflığına 20 Eylül 
1916'da 10.000 Lira , 6 5 8 Ekim 1917 tarihinde Urfa Mutasarrıflığına 2 .500 , 6 6 

Mamüretülaz iz 'e 1.000, 6 7 Halep Vilayetine 2 .000 , 6 8 Adana Vilayetine 2 .000 , 6 9 

Suriye Vilayetine 5 .000, 7 0 Musul Vilayetine 3 .750, 7 1 Maraş Mutasarrıflığına 
2 .500 7 2 Lira tahsisat gönderilmiştir. 

Hükümet, Ermeni muhacirlerin yol masrafları, yiyecek ve içecekleri ile 
iskân bölgelerindeki arazi ve ev ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda günlük 
kişi başı yevmiye de ödemiştir. Mesela 16 Mayıs 1916 tarihinde Konya 'da 
bulunan Ermeni muhacirlere büyük veya küçük ayırt etmeden yirmişer para 
yevmiye verilirken, Çorum ve Yozgat mutasarrıflıklarına gönderilen şifre 
telgrafta; büyüklere verilen iki kuruş yevmiyenin üç kuruşa, küçüklere verilen 

6 0 BOA (Dahiliye Nezareti İdare-i Umumiye) DH. İUM. Nr. 4-1/9 
6 1 BOA DH. ŞFR. Nr. 55 A/77 
6 2 BOA DH. ŞFR. Nr. 53/200 
6 3 Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler (1914-1918), (Ankara, TTK Y., 2005). 
6 4 BOA DH. ŞFR. Nr. 55 A/135 
6 5 BOA DH. ŞFR. Nr. 68/73 
6 6 BOA DH. ŞFR. Nr. 80/73 
6 7 BOA DH. ŞFR. Nr. 80/78 
6 8 BOA DH. ŞFR. Nr. 80/80 
6 9 BOA DH. ŞFR. Nr. 80/82 
7 0 BOA DH. ŞFR. Nr. 80/86 
7 1 BOA DH. ŞFR. Nr. 80/88 
7 2 BOA DH. ŞFR. Nr. 80/95 
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7 3 BOA DH. ŞFR. Nr. 70/18 
7 4 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 180-181 
7 5 BOA DH. ŞFR. Nr.95/85 
7 6 BOA DH. ŞFR. Nr. 95/124 
7 7 BOA DH. ŞFR. Nr. 95/137 
7 i t BOA DH. ŞFR. Nr. 98/59 
7 9 BOA DH. ŞFR. Nr. 99/124 
8 0 BOABEO.Nr . 341055. 
8 1 Bu konuda verilen bazı talimatlar şunlardır: Geri dönen Ermenilerin muhtaç olanlarına yevmiye ve hububat 

dağıtılması BOA DH. ŞFR. Nr. 95/52; Geri dönen Ermeniler ve Rumların mallarının iade edilmesi BOA 

bir kuruş yevmiyenin altmış paraya yükseltilmesi ve muhtaç olanlara elbise 
tedarik edilmesi talimatı veri lmiştir . 7 3 

Osmanlı Hükümetinin güvenlik ve askerî sebeplerle daha güvenli 
bölgelere geçici olarak iskân ettiği Ermenilerin geri dönüşlerinde de can ve mal 
güvenlikleri ile her türlü ihtiyaçlarının sağlanması konusunda aynı hassasiyet 
gösterilmiştir. Nitekim Dahiliye Nezareti tarafından 5 Kasım 1918 tarihinde 
vilayetlere gönderilen talimatta; geri dönecek Ermenilere haftada iki defa tren 
tahsis edilmesi, yol masraflarının harbiye tahsisatından karşılanması, ekmek 
ihtiyacının karşılanması ve her türlü saldırı ve tecavüze karşı korunmaları 
hususlarına son derece itina gösterilmesi emredilmişt ir . 7 4 Ermeni kadın, çocuk 
ve hastaların araba ile, yürüyebilecek durumda olan erkeklerin yaya olarak 
gönderilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir . 7 5 Mardin Mutasarrıflığına sevk ve 
iaşe masrafı olarak 10.000 lira havale gönder i lmiş , 7 6 Konya Vilayeti ile 
Eskişehir ve İzmit mutasarrıflıklarına gönderilen şifrede; Ermenilerin kendi 
memleketlerine kadar yol ve zarurî masraflarının ödenmesi is tenmiş, 7 7 

Ermenilerin iaşe ve sevk masraflarının, muhacirin tahsisatından karşılanması 
talimatı veri lmişt ir . 7 8 Ermenilerin memleketlerine iadeleri için para tahsis 
edilmişt ir . 7 9 

Nihayet 18 Aralık 1918 tarihinde Hükümet tarafından çıkarılan geri 
dönüş kararnamesi ile, sevk ve iadenin isteyenlere uygulanması , kafilelerin 
ihtiyaçları ve güvenlikleri sağlandıktan sonra sevk edilmesi, dönüşlerinde eski 
ev ve arazilerinin kendilerine verilmesi, eğer Ermeni evlerine muhacir 
yerleştirilmiş ise derhal tahliye edilmesi, yetim çocukların velilere ve 
cemaatlerine teslim edilmesi, kilise ve okul gibi binalar ile bunlara ait eşyaların 
cemaatlerine teslim edilmesi ve muhtaç durumda olanların sevk ve iaşe 
masraflarının harbiye tahsisatından karşılanması karar laşt ı r ı lmışt ı r . 8 0 

Osmanlı Hükümeti , Ermenilerin geri dönüşlerinde herhangi bir sorunla 
karşılaşılmaması amacıyla gerekli tedbirleri almış, bu tedbirlerin herhangi bir 
aksaklığa meydan verilmeden uygulanması konusunda vilayet ve 
mutasarrıflıklara sürekli talimatlar ve rmiş t i r . 8 1 
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M A L V E E Ş Y A L A R I N K O R U N M A S I 

Osmanlı Hükümeti , sevk ve iskâna tâbi tuttuğu Ermenilerin can 
güvenliklerinin yanı sıra, mal güvenliklerini sağlama konusunda da tedbirler 
almıştır. Daha başlangıçta sevk ve iskânla ilgili olarak 30 Mayıs 1915 tarihinde 
alınan Meclis-i Vükela kararında; Ermenilerden şevke tâbi tutulacakların can ve 
mal güvenliklerinin sağlanacağı, taşınır mallarının kendilerine verileceği, 
taşınmaz malların ise bedelleri veya kiraları sahiplerine ödenmek üzere, mal 
sandıklarınca emanete kaydedileceği ve düzenlemeler yapılacağı 
vurgulanmaktaydı. 8 2 

Bu konuda ilk düzenleme, 10 Haziran 1915 tarihinde yayınlanan 34 
maddelik bir ta l imatname ile yapılmışt ır . 8 3 

Bu tal imatnameye göre: 

1- Nakledilen Ermenilere ait mal ve eşyaların mühürlenerek koruma 
altına alınacağı; 

2- Koruma altına alman eşyanın cins ve miktarı ile takdir edilen 
kıymetleri, sahiplerinin isimleri kaydedildikten sonra uygun yerlerde 
korunacağı; 

3- Sahibi bil inmeyen mal ve eşyaların, bulunduğu köy adına 
kaydedilerek korunacağı; 

4- Taşınabilen mallar içinde bozulabilen mallar ile hayvanlar, kurulan 
komisyonlar tarafından açık artırma usulü ile satılacak ve bedellerinin, sahibi 
adına, emaneten mal sandıklarına teslim edileceği; 

5- Taşınmaz mal, mülk ve terk edilen arazinin cins ve miktarı ile 
kıymetleri, sahiplerinin isimleriyle birlikte kayıt altına alınacağı; 

6- Taşınmaz mülk ve arazilerdeki ürünlerin açık artırma ile satılacağı ve 
bedellerinin, sahipleri adına, mal sandıklarına kaydedileceği; 

7- Tahliyesi gerçekleştirilen köylere geçici belgelerle göçmenlerin 
yerleştirileceği; 

8- Mal ve mülklerin satış ve kiralarından elde edilecek gelirlerin, mal 
sandıklarında emanete alınarak daha sonra sahiplerine verileceği; 

DH. ŞFR. Nr. 95/226; Mültecilerin parasız olarak sevk edilmesi ve Resmi dairelere geçici olarak nakledilen 
eşyaların sahiplerine verilmesi, BOA DH. ŞFR. Nr. 96/230; Gayrimüslim çocukların akraba veya 
cemaatlerine teslimi, BOA DH. ŞFR. Nr. 96/248; Geri dönecek Ermenilerin iaşesinin temini BOA DH. 
ŞFR. Nr. 98/59. 
BOA Meclis-i Vükela Kararı Nr. 198/24. 
Talimatnamenin metni için bkz: Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, Cilt I, s. 435-438. 
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9- Boşaltılan yerleşim birimlerinde terk edilen mal ve mülklerin 
korunması, kayıt altına alınması ve idaresinden, emval-i metruke 
komisyonlarının sorumlu ve yetkili olacakları belirtilmektedir. 

Osmanlı Hükümeti , bu talimatnamenin uygulanması ve herhangi bir 
suiistimale meydan verilmemesi hususunda oldukça hassas davranmıştır. 
Nitekim 9 Haziran 1915 tarihinde Erzurum Vilayetine gönderilen şifrede; 
Ermenilerin geride bıraktıkları mal ve eşyaların bedeli hükümetçe sahiplerine 
ödeneceğinden, bu malların muhafaza edilerek sahipleri adına satılması talimatı 
vermişt i r . 8 4 27 Haziran 1915 tarihinde Kayseri Mutasarrıflığına gönderilen 
şifrede; ayrıntılı talimatnamenin postada olduğu, şimdilik emvali metrukenin 
muhafaza ve kaydedilmesi gerektiği bi ldir i lmiş, 8 5 5 Temmuz 1915 tarihinde ise 
Trabzon Vilayetine, yukarıda bahsedilen 10 Haziran 1915 tarihli talimatname 
esaslarına uyulması hususunda detaylı bir emir veri lmişt ir . 8 6 

Ağustos 1915 tarihinde bütün vilayet, mutasarrıflıklar ve Emvali Metruke 
Komisyonu başkanlıklarına gönderilen bir şifrede; 

1- Nakledilen Ermenilerin emval-i metrukelerinin ucuza satıldığı yolunda 
bilgiler alındığı, eğer Ermenilerden ucuz mal almış varsa, satışın feshedilerek 
esas değerine satılması ve gayr-i meşru bir menfaat teminine kesinlikle meydan 
veri lmemesi; 

2- Tahliye edilen veya edilecek bölgelere hiçbir yabancı ve şüpheli şahsın 
girmesine müsaade edilmemesi; 

3- Ermenilerin istedikleri eşyayı götürmelerine izin verilmesi; 

4- Götüremeyecekleri eşyadan, bozulacak olanların satılması, durmakla 
bozulmayacak olan eşyaların sahipleri adına muhafaza edilmesi; 

5- Taşınmaz malların icar ve rehin gibi muamelelerinin sahipleri ile olan 
alakalarının bozulmaması ve göçün başlangıcından itibaren bu esasa aykırı 
uygulamalar yapılmış ise feshedilmesi talimatı veri lmiştir . 8 7 

Hükümet, herhangi bir suiistimale meydan vermemek için devlet 
memurlarının Ermeni mallarının satın almalarını dahi önceleri yasaklamış, 
ancak daha sonra memurların gerçek değeri üzerinden ve peşin para ile 
Ermenilerden ev satın almalarına izin ve rmi ş t i r . 8 8 

8 4 BOA DH. ŞFR. Nr. 53/303 
8 5 BOA DH. ŞFR. Nr. 54/226 
8 6 BOA DH. ŞFR. Nr. 54/310 
8 7 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 76 
8 8 19 Ağustos 1915'te Hüdavendigar Vilayetine gönderilen şifre için bkz: BOA DH. ŞFR. Nr. 55/107 
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Osmanlı Hükümeti , Ermenilerin geride bıraktıkları mal ve eşyalarla ilgili 
uygulamayı ilk aylarda talimatnamelerle yürütmüş, 26 Eylül 1915 tarihinde 
geçici bir kanun çıkararak hukukî bir zemine oturtmuştur. "Ahar mahallere 
nakledilen eşhasın emval ve düyun ve matlubat-ı mezkuresi hakkında kanun-ı 
muvakkat" adıyla yayınlanan 11 maddelik bu geçici kanunla; Ermenilerin 
geride bıraktıkları gayrimenkul ve menkul malların korunması ve kaydedilmesi 
ile açık artırma yoluyla yapılacak satışlardan elde edilecek gelirlerinin sahipleri 
adına emaneten mal sandıklarında tutulacağı belirt i lmektedir. 8 9 

Daha sonra 10 Kasım 1915 tarihinde bu geçici kanuna dayanan bir 
uygulama nizamnamesi yayınlanmışt ı r . 9 0 25 maddelik bu nizamnameye göre; 
nakledilen Ermenilere ait mal ve eşyaların bulunduğu her mahalde "Emval-i 
Metruke Tasfiye Komisyonlar ı" ile bu komisyonlara bağlı olarak çalışacak talî 
komisyon ve memurluklar oluşturulacaktır. Bu komisyonlar, boşaltılan yerleşim 
birimlerindeki Ermenilere ait malları tespit ederek ayrıntılı defterlerini tutacaktı. 
Bozulabilir mal ve eşyalar ile hayvanlar açık artırma ile satılacak, bedelleri 
sahipleri adına korunacaktı. Bu mal veya bedellerinin korunmasından, 
komisyonlar ve mahallî idareler sorumlu olacaktı. Çıkarılan kanun ve 
nizamname hükümlerini büyük bir titizlikle uygulayan hükümet, daha önce 
bahsedildiği gibi bu hükümlere uymayan veya suiistimal eden kamu 
görevlilerini azletmiş ve yargılayarak cezalandırmıştır. 

Ermenileri, askerî ve güvenlik sebebiyle geçici olarak sevk ve iskâna tâbi 
tutan Osmanlı Hükümeti , onlara ait mal ve eşyaları da geri dönüşlerinde iade 
etmek üzere gerekli düzenlemeleri yapmış ve her türlü tedbiri almıştır. 

G E R İ D Ö N Ü Ş L E R 

Osmanlı Hükümetinin Mayıs 1915 tarihinde başlattığı sevk ve iskân 
hareketi, 25 Kasım 1915 tarihinde vilayetlere gönderilen emirle geçici olarak 
durdurulmuş, 15 Mart 1916 tarihinde ise genel bir emirle Ermeni sevkıyatının 
tamamen durdurulduğu, bundan sonra hiçbir sebep ve vesileyle sevkıyat 
yapılmaması bütün vilayet ve mutasarrıflıklara bildirilmiştir. 9 1 Bu sırada henüz 
iskân edilecekleri bölgelere ulaşmamış olan Ermenilerin de bulundukları vilayet 
içerisinde yerleştirilmeleri talimatı verilmiştir. 

Osmanlı Devleti, Dünya Savaşının sonlarına doğru, Ermenilerin sevk ve 
iskân edilme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünerek tekrar eski yerlerine 
dönmeleri konusunda çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu konuda ilk haberler 

8 9 BOA Kavanın Defteri, Nr. 28, s. 245-246; Takvim-i Vekayi, 14 Eylül 1331, Nr. 2303 
9 0 Takvim-i Vekayi, 28 Teşrin-i Evvel 1331, Nr. 2345 
9 1 BOA DH. ŞFR. Nr. 62/21 
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1918 yılı Ağustos ayından itibaren gazetelerde yer almış, ancak resmî uygulama 
Ekim 1918'de başlamıştır. Dolayısıyla, Mondros Mütarekesi imzalanmadan 
Ermenilerin geri dönüş işlemlerine başlanmıştı. Nitekim 21 Ekim 1918 tarihinde 
Dahiliye Nezareti tarafından vilayetlere gönderilen şifrede; savaş dolayısıyla 
başka mahallere sevk edilmiş olan bütün ahalinin çıkarıldıkları mahallere geri 
dönmelerine müsaade edildiği açıklanmıştır. 9 3 Aynı tarihte Erzurum, Bitlis, Van 
vilayetleri ile Erzincan Mutasarrıflığına gönderilen şifrede, Kafkasya'ya iltica 
eden Ermenilerin dönüşüne izin verildiği, iskân ve iaşeleri için gerekli tedbirlerin 
alınması istenilmiştir. 9 4 23 ve 27 Ekim 1918 tarihlerinde de vilayetlere gönderilen 
tamimde, eski yerleşim yerlerine dönecekler için alınan tedbirler açıklanmıştır. 9 5 

Geri dönecek Ermeni ailelerin masraflarının seferberlik tahsisatından 
karşılanmasına karar verilmiştir. 9 6 Ermenilerin sevk edildikleri eski yerlerine 
iadeleri hakkında hükümetçe alınan karar ve tedbirlere paralel olarak, Ekim ayı 
sonlarından itibaren geri dönüşler başlamıştır. 9 7 Kasım ve Aralık ayı boyunca 
vilayetlere gönderilen talimatlarda; Ermenilerin geri dönüşlerinde kolaylık 
gösterilmesi, ihtiyaçlarının ve can güvenliklerinin sağlanması, emlaklerinin 
boşaltılması, tren tahsisi, kadın, çocuk ve hastaların araba ile sevk edilmesi 
hususlarında hassasiyetle durulmuştur. 9 8 Nihayet Osmanlı Hükümeti , 18 Aralık 
1918 tarihinde çıkardığı bir kararname ile geri dönen Ermeni ve Rumların emlâk 
ve arazilerinin iadesi, yetim çocukların veli veya cemaatlerine teslim edilmesi, 
ihtida edenlerin eski dinlerine dönmeleri, muhtaç olanların sevk ve iaşe 
masraflarının karşılanması hususlarına köklü çözümler getirmiştir. 9 9 

Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin yenilmesi üzerine, 30 Ekim 1918 
tarihinde imzaladığı Mondros Mütarekesinden sonra ülkenin bazı bölgelerinin 
işgal edilmesi sebebiyle Osmanlı Hükümetinin geri dönen Ermenilerin sayısını 
tam olarak tespit edemediği bilinmektedir. Ancak, Ermeni Patrikhanesi 
tarafından 1921 yılında hazırlanan bir tabloya göre; geri dönen ve Osmanlı 
topraklarında yaşayan Ermenilerin sayısı 644.900 olarak ver i lmektedir . 1 0 0 

Bilindiği gibi Ermenilerin büyük bir kısmı da ABD, Rusya, Fransa, İran ve 
Yunanistan gibi ülkelere göç e tmişt i r . 1 0 1 

9 2 Karacakaya, age, s. 283 
9 3 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 175-176. 
9 4 BOA DH. ŞFR. Nr. 92/200 
9 5 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 177-178. 
9 6 BOA DH. ŞFR. Nr. 92/270; 92/271; 93/118 
9 7 1 Kasım 1918 tarihinde Sivas'a 3160, Elazığ'a 2721, Samsun'a 271 kişinin geri döndüğü açıklanmıştır. 

Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 179-180. 
9 8 BOA DH. ŞFR. Nr. 93/57, 93/65, 93/108, 93/142, 94/17, 94/49, 94/92. 
9 9 15 maddelik kararname için bkz. BOA BEO. Nr. 341055 
" ) 0 Hikmet Özdemir vd., age, s. 120-126. 
"" Geniş bilgi için bkz: yage, s. 142-174. 
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D E Ğ E R L E N D İ R M E 

Osmanlı Devletimin son elli yılına damgasını vuran Ermeni sorunu; 
dönemin büyük devletlerinin Ermenilere verdikleri destekle, önce uluslararası 
bir sorun haline getirilmiştir. Ermeniler de bu devletlerin desteğine güvenerek 
kendilerinden önce milliyetçilik hareketlerine girişen Sırplar, Yunanlılar ve 
Bulgarlar gibi aynı yolu izleyerek bağımsız devlet kurma amacına 
yönelmişlerdir. Ancak, Osmanlı Devletimin hiçbir yerinde çoğunluğa sahip 
olmayan Ermeniler, bağımsız bir devlet kurmak için gerekli olan maddî 
unsurlardan mahrum bir milliyetçilik akımının amaçlarını gerçekleştirmek için 
1890 Mı yıllardan Dünya Savaşının başlamasına kadar, ülkenin birçok 
bölgesinde terör olaylarına girişmişlerdir. Nihayet, Dünya Savaşının çıkmasını, 
amaçlarını gerçekleştirmek için bir fırsat olarak değerlendiren Ermeni 
Komitecileri , savaşın başlarında toplu silahlı isyanlar başlatıp, kendi devletleri 
olan Osmanlıya karşı Rus Ordusu ile işbirliği içine girmişlerdir. Bunun üzerine 
Dünya Savaşına kadar küçük çaplı idarî ve askerî tedbirlerle 1915 Krizini 
önlemeye çalışan Osmanlı Hükümeti , Ermenileri ülkenin daha güvenli 
bölgelerine göç ettirme kararı almıştır. 

Dolayısıyla, Osmanlı Hükümetinin 1915'te aldığı sevk ve iskân kararı; 
olabilecek, yeni, ihtimal dahi l indeki bir Ermeni isyanına karşı düşünülmüş bir 
tedbir değil, fiilen ortaya çıkan isyana ve düşman ordusuyla işbirliğine karşı 
alınan bir kriz yönetimi uygulamasıdır . Bu sebeple yapılan sevk ve iskân, planlı 
ve siyasî amaçlı değil; tamamen askerî ve güvenlik nedeniyle alınmıştır. 

Osmanlı Hükümeti , sevk ve yeniden iskân uygulamasını Ermenilerin can 
ve mal güvenliklerinin korunması ve rahatça yeni yerleşim bölgelerine iskân 
edilmelerini öngören kanun ve kararlara dayandırmış, hiçbir şekilde keyfî bir 
uygulamaya gitmemiştir. Ni tekim hükümet tarafından alınan kararlar topluca 
değerlendirildiğinde; Ermenilere yönelik bu tedbirin, geçici bir süre için savaşın 
doğrudan etkisinden ve karşılıklı çatışmalardan korumak amacıyla ülkenin 
güvenli bir başka bölgesine yerleştirme hareketi olduğu anlaşılacaktır. Bu 
tedbir, 600 yıllık Osmanlı tarihinin bütünlüğü içinde ele alındığı zaman, hemen 
hemen her dönemde çeşitli sebeplerle ortaya çıkan toplu hareket ve isyanların 
din ve etnik kökenine bakılmaksızın, sürgün (göç) cezasına çarptırıldığı 
görülecektir. Bu sebeple, Ermeni tehcir olayını da bu çerçevede değerlendirmek 
gerekir. 

Aksi halde, yok etme amacında olan bir yönetimin; Ermenilerin can 
güvenliklerinin sağlanması, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, mal ve 
mülklerinin geri dönüşlerinde iade edilmek üzere koruma altına alınması, ihmali 
görülen veya suç işleyen kamu görevlilerinin azledilmeleri ve cezalandırılmaları 
gibi konularda bu kadar hassas davranması mümkün müdür? 
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Zaten Osmanlı Hükümetinin kendisi de; Ermeniler konusunda ileri 
sürülen katliam iddialarının araştırılması için Dünya Savaşında taraf olmayan 
İspanya, Hollanda, Danimarka ve İsveç 'e Şubat 1919 tarihinde gönderdiği 
notalarla, ikişer hukukçu gönderilmesini ve soruşturma komisyonu kurulmasını 
talep e tmiş t i r . 1 0 2 N e yazık ki bu girişim, İngiltere'nin müdahalesi ile sonuçsuz 
kalmış, bu ülkeler temsilci göndermeyi redde tmiş , 1 0 3 dolayısıyla sorunun 
uluslararası bir komisyon tarafından soruşturulması engellenmiştir. Osmanlı 
Devlet i 'nin bu girişimi, gerçekleştirmiş olduğu sevk ve iskân işlemlerinde 
kendisine olan özgüvenin önemli bir göstergesidir. Eğer bu komisyon 
kurulabilseydi, günümüzde Türk ulusuna yöneltilen gerçek dışı iddialar tarihin 
derinliklerine gömü lebi lecekti. 

BOA HR. SYS. Nr. 2569/2 
Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 592-597 





Yusuf HALAÇOĞLU* 

Ermenilerin Suriye 'ye nakillerinin, Dünya Savaşının devam ettiği ve 
Osmanlı Devleti 'nin üç cephede savaştığı bir sırada meydana gelmesi, malî 
açıdan da dikkatle değerlendirilmesi gereken bir husustur. Osmanlı ve İtilâf 
Devletleri belgelerine göre, tamamen güvenliğe bağlı nedenlerle alındığı 
kesinlik kazanmış bu kararla, Anadolu 'nun iç ve Doğu kısımlarında yaşayan 
Ermenilerden yaklaşık 500 bini, savaş alanı dışında bulunan Suriye'nin Halep-
Şam arasıyla, Deyri Zor bölgesine nakledilmiştir. Nitekim, ABD'n in Halep 
Konsolosu J. B. Jackson, 8 Şubat 1916 tarihinde Amerikan Büyükelçisi Henry 
Morgenthau 'ya gönderdiği raporunda, 1 500 bin Ermeni göçmenin Suriye 
bölgesine geldiğini ve bunlara Şam 'da oluşturdukları iki yardım kuruluşu 
vasıtasıyla yardımda bulunduklarını bildirirken, yardım alan 486.000 kişinin 
yerleştirildikleri bölgeler hakkında da bir liste sunmuştur. Bu belgeden; Şam, 
Maan ve çevresinde 100.000; Hama ve köylerinde 12.000; Hums ve köylerinde 
20.000; Halep ve köylerinde 7.000; Maarra ve köylerinde 4.000; Bâb ve 
köylerinde 8.000; Mümbiç ve köylerinde 5.000; Re'sül-ayn ve köylerinde 
20.000; Rakka ve köylerinde 10.000; Deyr-i Zor ve köylerinde 300.000 kişinin 
yerleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Aslında bu göçmenlerin şehir, kasaba ve 
köyler yanına hükümet tarafından inşa edilecek evlere yerleştirilmeleri 
konusuna, 10 Haziran 1915 tarihinde çıkarılan Sevk ve İskân Tal imatnamesinin 2 

4. maddesinde yer verilmektedir. Bu tal imatnamede; "İskân bölgelerine varan 

Prof. Dr., Türk Tarih Kurumu Başkanı. 
1 Bkz: US ARCHIVES NARA RG 59, 867.48/27l'den Ara Sarafyan, United States Officiai Documents on 

the Armenian Génocide, Vol I, The Périphéries, (Massachusetts, 1994), s. 112-113 (Ek). Ayrıca bkz: 
Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü, 1915-1917, (Ankara, TTK Y., 2005), s. 249. 

2 Bu talimatnamenin tam adı şöyledir: "Savaş ve olağanüstü siyasî zaruret dolayısıyla başka bölgelere 
nakilleri gerçekleştirilen Ermenilerin yerleştirilmeleri, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarının temini hakkında 
talimatname". 
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Ermeniler, durum ve şartlara göre, ya bireysel olarak mevcut köy ve kasabalara 
eklenecek evlere veya hükümet tarafından belirlenecek köylere 
yerleştirileceklerdir. Yeni kurulacak köylerin, sağlığa zararlı olmayacak ve 
ziraat yapılabilecek yerlerde kurulmasına bilhassa dikkat edilecektir," hükmü 
yer almaktadır. 3 Esasen Ermenilerin sevk işleminin 16 Haziran 'dan itibaren 
başladığı gözönüne alınacak olursa, talimatnamenin 10 Haziran 1915'te 
vilâyetlere gönderilmesinde, aniden alınan bu nakil kararından dolayı 
Hükümetin, yerel yetkilileri, düşmeleri muhtemel kargaşadan kurtarmayı ve 
uygulamada birlik sağlamayı hedeflediği söylenebilir. Gerçekten de, sevk 
yollarında bulunan vilâyetlere yazılan emirnamelerde, yerel makamların 
bölgelerinden geçecek kafilelerin bütün ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli 
tedbirleri almaları ve yiyecek stoklamaları ifade edilmiştir. 4 

Talimatnamenin 3 , 9, 10 ve 11. maddeleri de bununla ilgilidir. Bu 
maddeler, sevk edilen Ermenilere karşı hükümetin yapacağı harcamalar ve 
harcama kalemlerini de ortaya koymaktadır. Bu hükümler şöyledir: 

Madde 3- İskân bölgelerine sevk edilen Ermenilerin, yolculukları sırasında, 
can ve mallarının korunması, yiyeceklerinin ve rahatlarının sağlanması, yolları 
üzerinde bulunan vilâyet görevlilerine aittir. Bu konudaki herhangi bir gecikme 
ve ihmalden her kademedeki devlet görevlileri sorumludur. 5 

Madde 9- Kararlaştırılan bölgelere ulaşan ahalinin, yerleştirilinceye kadar 
yiyecek ve içeceklerinin temini , muhtaç durumda bulunanların evlerinin 
yapılması, muhacirin tahsisatından karşılanmak üzere kesin olarak hükümetçe 
yerine getirilecektir. 

Madde 10- Yiyecek-içeceklerinin temini, yerleştirilmeleri ve bununla 
ilgili uygulamalar ile halkın sıhhati konusuna itina gösterilmesi, ayrıca sevk 
edilenlerin gönüllerinin hoş tutulması, bulundukları bölgenin en üst düzeydeki 
idarecileri başta olmak üzere, Muhacirin Komisyonuna aittir. Muhacirin 
Komisyonu bulunmayan yerlerde bu komisyonlar, belirlenen kurallara uygun 
şekilde kurulacaktır. 

Madde 11- Yiyecek-içecek ve yerleştirme işlerinin aksatılmadan yerine 
getirilmesi için gerekli memurların tayini valilere aittir. 

3 Bkz: TTK Arşivi, NP. D : 1, B: 6-3. Ayrıca bkz: Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, 1914-1918, 
(Ankara, ATAŞE Y., 2005), Cilt 1, s. 428, 430-431. 

4 BOA Dahiliye (DH), Şifre Kalemi (ŞFR), nr. 55/291; nr. 55/341; nr. 57/345; nr. 57/351. 
5 Sevk sırasında ihmalleri görülen 1.673 kişi Divân-ı Harbe verilmiş, 19 Şubat-22 Mayıs 1916 tarihleri 

arasındaki yargılamalarda 67 kişi idam, 524 kişi hapis, 68 kişi kürek, para vs. gibi cezalara çarptırılmıştır. 
(Bkz: BOA DH. ŞFR., nr. 56/267'den: Yusuf Sarınay, "Ermeni Tehciri ve Yargılamalar", Türk-Ermeni 
İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 Olayları Sempozyumu, (Gazi Üniversitesi, 23-25 Kasım 2005). 
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Yukarıdaki maddeler çerçevesinde bir değerlendirme yapılacak olursa, 
sevk ve iskân işinde ihtiyaç duyulabilecek hemen her türlü malî tedbirin alınmış 
olduğunu söylemek mümkündür . Ermeni göçmenlerin ihtiyaçlarının giderilmesi 
için Muhacirîn Komisyonu görevlendirilmiştir. Buna bağlı olarak da yiyecek 
temini için İskân-ı Aşâir ve Muhacirîn Müdüriyetine çeşitli emirler ve talimatlar 
verilmiştir. 6 İhtiyaçların tespit ve temini için Talat Paşa tarafından İskân-ı Aşâir 
ve Muhacirîn Müdürü Şükrü Bey bizzat görevlendirilerek, 7 şevke tâbi 
tutulanların ihtiyaçları ile ilgili her türlü tedbirin alınmasını istemiştir. Buna 
bağlı olarak Şükrü Bey ' in bizzat incelemeleri sonucunda gördüğü lüzum 
üzerine vilâyetler emrine birçok defa ödenek yollandığı anlaşılmaktadır. Bu tür 
tahsisata örnek olmak üzere 1 Eylül 1915 tarihli şifre telgrafla, 8 sevkıyat 
sırasında kafilelerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Konya 'ya 400.000, İzmit 
Sancağına 150.000, Eskişehir Sancağına 200.000, Adana Vilâyetine 300.000, 
Halep Vilâyetine 300.000, Suriye Vilâyetine 100.000, Ankara Vilâyetine 
300.000, 9 Musul Vilâyetine de 500.000 Kuruş olmak üze re 1 0 toplam 2.250.000 
Kuruş tahsis edilmişt ir ." Konya, Adana, Halep, Suriye, Ankara Vilâyetleri ile 
İzmit ve Eskişehir mutasarrıflıklarına, nazır adına Suphi Bey imzasıyla yollanan 
telgrafta; 1 2 "Belir lenmiş bölgelere sevk edilmekte olan Ermeniler hakkında 
araştırma ve incelemede bulunmak üzere Aşâir ve Muhacirîn Müdürü Şükrü 
Bey, tespit edilmiş olan liva/vilâyetlere giderek, bu hususun acilen temini 
yolunda muhacirîn tahsisatından bu kere de (vilâyet ve sancaklara yollanan 
yukarıdaki meblağ yer almaktadır) kuruşluk havalename göndermekle ve adı 
geçen ahalinin idare ve yiyeceklerinin muntazam bir surette temini ile bir an 
evvel ve rahatları teminen belirlenen iskân bölgelerine nakledilmeleri son 
derece önemli bulunduğundan, gereğinin yerine getirilmesi için her neye ihtiyaç 
duyuluyorsa yerine getirilmesi ve istasyonlarda Ermenilere verilmek üzere, 
mümkün olan miktarda ekmek ve zahire depolanarak se fa le t çekmelerine 
meydan verilmemesi ve mal sandığı mevcudu yeterli gelmezse telgrafla 
tarafımıza bildiri lmesi" talimatı verilmiştir. Talat Bey, 31 Ağustos 1915 
tarihinde İzmit, Eskişehir, Kütahya, Karahisar, Hüdavendigâr, Konya, Ankara, 
Adana ve Halep 'e gönderdiği şifre telgrafla, vilâyetlere yukarıdaki meblağın 
yollandığını bildirmiştir. Bu telgrafta ayrıca, istasyonlarda bulunan veya yukarı 

6 BOA DH. ŞFR., nr. 55-A/17; nr. 55-A/77; nr. 57/110; nr. 55-A/135; nr. 55/152; nr. 55/291; nr. 55/341. 
7 BOA DH. ŞFR., nr. 55-A/16 (18 Ağustos 1331/31 Ağustos 1915 tarihli telgraf). 
8 Belgeden daha önce de tahsisat verildiği anlaşılmaktadır (YH). 
9 BOA DH. ŞFR., nr. 55-A/17. 
"' BOA DH. ŞFR., nr. 53/305. 
" İskân-ı Aşâir ve Muhacirîn Müdüriyetinin 1331 yılı bütçesi 78.000.000; 1332 bütçesi ise 200.000.000 

kuruş idi ve bu meblağ, tehcire tâbi tutulan Ermeni, Rum ve Araplarla, düşman istilâsına uğrayan 
bölgelerden gelen Müslüman muhacirlere sarf edilmekteydi (BOA Bâb-ı Alî Evrak Odası (BEO), nr. 
334063). 

1 2 Asıl metin kısmen sadeleştirilmiştir (YH). 
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mevkilerden gelecek Ermeniler için muhacirin tahsisatından sarfiyat yapılması 
ve üç-dört günlük ekmek hazırlanması, sefalete sebep olunmaması talimatı da 
veri lmiştir . 1 3 Yine 7 Eylül 1915 tarihinde 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa ile 
Suriye vilâyetine yollanan şifre telgrafla da, Ermenilerin ihtiyaçlarının 
giderilmesi için vilâyet emrine muhacirin tahsisatından 10.000 Liranın 
gönderildiği, miktarın yeterli gelmemesi halinde yeni tahsisat talebinde 
bulunmaları ifade edi lmektedir . 1 4 8 Kasım 1915 tarihinde ise, Dahiliye 
Nezâretinden gönderilen bir tal imatnamede, Halep 'e ulaşan göçmen sayısının 
artmasından dolayı, kafilelerin yiyecek ihtiyacında ve şevklerinde sarf edilmek 
üzere emvâl-i metruke hâsılatından Halep Vilâyetine 600.000 kuruş tahsis 
olunduğu gibi, ayrıca Eskişehir 'den de 200.000 kuruş gönderileceği, ihtiyaç 
olması halinde yeniden tahsisat talep edilmesi istenmiştir. 1 3 Aslında savaşın 
ilerleyen bu safhasında Osmanlı maliyesinin tamamen alt-üst olduğu, borç 
bulunamaz hale geldiği, üretimin yarı yarıya düştüğü ve büyük bir malî sıkıntı 
yaşandığı anlaşı lmaktadır . 1 6 Nitekim savaş sebebiyle ülkede bir önceki yıla göre 
buğday üretimi %30 azalmıştır. Suriye 'de ise bir önceki yıla nazaran %100 'ün 
üzerinde bir azalma meydana gelerek 557 bin tondan 257 bin tona düşmüştür . 1 7 

Bu nedenle olsa gerek, 1914 yılında buğdayın kilesi 28, Sur iye 'de 31 ve 
Lübnan 'da 40 kuruş iken, 1915'te fiyatlar % 3 5 , Suriye 'de %50 ve Lübnan 'da 
ise %125 oranında artmıştır . 1 8 Görülen odur ki, bu nedenle, Osmanlı 
bütçesinden yeterli tahsisatın gönderilemediği ve bundan dolayı da Ermeni 
göçmenlerin düştükleri sıkıntının ortadan kaldırılması düşüncesiyle emvâl-i 
metruke hâsılatına başvurulduğu, ihtiyaç duyulan miktarın bu kalemden 
yollandığı anlaşılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, 1914-15 malî yılında 
3.401.200.396 Kuruş olan Osmanlı bütçesinin % 4 4 ' ü Düyûn-ı Umûmiyye ' ye 
aitti. Kalan kısmın 102.716.036 kuruşu Dahiliye Nezareti bütçesine ayrılmıştı 
ve genel bütçenin %3.01 ' in i teşkil e tmekteydi . 1 9 Bu nedenle 4. Ordu, çekilen 
yiyecek sıkıntısını gidermek düşüncesiyle iaşe ambarlarını aç insanlar için 
açmış ve 1916 yılında 300 bin kilo zahire çıkışı yapmışt ı r . 2 0 Esasen tahsisat 
yetersizliğinden Osmanlı ordularından bazı birliklerin terhis edildiği de bir 
gerçektir. Bu arada Talat Bey, 7 Kasım 1915 tarihinde Niğde Mutasarrıflığına 
gönderdiği şifre telgrafta, Ulukış la 'da bulunan ve çoğunluğu çocuk ve 
kadınlardan meydana gelen Ermenilere pek az ekmek verildiğinin haber 

1 3 BOA DH, ŞFR., nr. 55/341. 
1 4 BOA DH, ŞFR., nr. 55-A/l 18; nr. 55-A/135. 
1 5 BOA DH, ŞFR., nr. 57/348; nr. 57/349. 
1 6 Abdüllatif Şener, "İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin İktisadî ve Malî Politikaları (1908-1918)", Hacettepe 

Üniversitesi İktisadî ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1 (1990), s. 218. 
1 7 Kemal Çiçek, Aynı Eser, s. 276. 
1 8 Kemal Çiçek, Aynı Eser, s. 280. 
1 9 Abdüllatif Şener, Aynı makale, s. 224, 230. 

2 0 Kemal Çiçek, Aynı eser, s. 278. 
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alındığını ve bunlara verilen ekmeğin yeterli bir miktara çıkarılmasını talep 
etmiştir. 2 1 Keza 8 Kasım 1915 tarihinde yine Talat Bey' in imzasını taşıyan başka 
bir şifre telgrafta, Pozantı 'dan sevk edilen Ermenilerin de ekmek ihtiyacının 
giderilmesi ve buradaki ordu fırınlarından çıkarılan dört-beş bin ekmeğin ancak 
ordu mensuplarının ihtiyacını karşılayabildiğinin bildirildiği, bundan dolayı 
Ermeniler için mahallî idarece ekmek çıkartılması konusunda talimat verilmiştir. 2 2 

Esasen bu durum, bazı yabancı misyon şeflerinin raporlarında da yer almaktadır. 
Nitekim ABD'nin Mersin Konsolosu, Ermenilere yeterli miktarda ekmek 
verilemediğini söylemektedir. 2 3 1915 yılında, tehcir edilen Ermeniler ile 
Rumlardan büyüklere 3 kuruş, küçüklere 60 para günlük verildiği 
kaydedilmiştir. 2 4 Konya 'da görev yapan doktorlardan Dr. W.M. Post 'un 3 Eylül 
1915 tarihinde ABD Büyükelçisi Morgenthau 'a gönderdiği raporunda da, 
yetişkinlere 1 kuruş, çocuklara 20 para gündelik verildiğini yazmaktadır." 5 

Merkezî hükümet tarafından taşraya sarf için gönderilen meblağa ek 
olarak vilâyetlerin de kendi imkânları nispetinde yardımlarda bulundukları, 
bazen de ihtiyaç durumuna göre merkezden yeni para tahsisinin yapıldığı tespit 
edi lmektedir . 2 6 Amerika'da yaşayan bazı Ermenilerin, aralarında topladıkları 
önemli miktarda parayı, gizli yollardan Osmanlı Ermenilerine dağıttıkları, bu 
dağıtımın kimler tarafından gerçekleştirildiğinin tespiti istenmiş ve bunun için 
de Edirne, Adana, Ankara, Bitlis, Halep, Bursa, Diyarbakır, Suriye, 
Sivas, Trabzon, Konya, Mamuretülaziz vilâyetleri ile Urfa, İzmit, Karahisar-ı 
Sahip, İçel, Niğde, Zor, Karesi, Kayseri , Kütahya, Eskişehir ve Maraş 
mutasarrıflıklarına 30 Ocak 1916 tarihli, Talat Bey imzasıyla yazı 
gönderi lmişt ir . 2 7 Bunun üzerine yapılan tahkikat sonucunda, A B D ' d e çeşitli 
yardım kuruluşları aracılığı ile toplanan paraların dağıtılmasına, yardımların 
devlet eliyle gerçekleştirilmesi suretiyle izin verileceği tebliğ edilmiştir. 
Nitekim Halep ve Mamuretülaziz vilayetleriyle Kayseri Mutasarrıflığına 
yollanan talimattan, Amerikan konsolosu ve misyonerleri tarafından Ermenilere 
verilen paraların hükümetin bilgisi dâhilinde dağıtıldığı anlaşı lmaktadır . 2 8 

Ayrıca A B D tarafından kamplardaki Ermenilere yüzbinlerce dolar yardım 
edildiği kayıtlara geçmişt i r . 2 9 İngiltere tarafından ise, Kafkasya 'ya göç etmiş 
585.000 Ermeni için değeri 4 milyon poundluk un, 2 milyon poundluk buğday, 

2 1 BOA DH. ŞFR., nr. 57/345. 
2 2 BOA DH. ŞFR., nr. 57/351. 
2 1 Kemal Çiçek, Aynı eser, s. 273-279. 
2 4 Kemal Çiçek, Aynı eser, s. 102. 
2 5 Kemal Çiçek, Aynı eser, s. 237-238. 
2" BOA DH. ŞFR., nr. 53/305; nr. 55-A/l 18. 
2 7 BOADH. ŞFR, nr. 60/178. 
2 8 BOADH. ŞFR., nr. 60/281. 
2<J Kemal Çiçek, Aynı eser, s. 285. 
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1 milyon poundluk tohumluk arpa v.s. olmak üzere yardım yapılmıştır.30 Öte 
yandan gerek devlet, gerekse yabancı kuruluşlar tarafından yetimhaneler 
kurulmuş, daha sonra, devletin kontrolündeki çoğu yetimhane, daha iyi bakım 
için yabancı yardım kuruluşlarına devredilmiştir.31 

Osmanlı Hükümeti, sevkıyat için tahsis ettiği paranın yanı sıra, tehcire 
tâbi tuttuğu Ermenilerden, devlete ve şahıslara borcu olanların borçlarını 
erteleme yoluna gitmiş veya tamamen defterden silmiştir. Nitekim Talat Bey 
tarafından 1 Haziran 1915'te Maraş Mutasarrıflığına gönderilen bir şifre 
telgrafta, Ermenilerin devlete olan borçlarının alınmaması bildirilirken,32 bütün 
vilâyetlere 4 Ağustos 1915'te gönderilen diğer bir emirle de, iskâna tâbi tutulan 
Ermenilerin âşar-ı ağnam ve diğer vergi borçlarının ertelenmesi talimatı 
verilmiştir.33 Diğer taraftan sevk edilen kafilelere hastalık durumlarında tedavi 
edilmeleri için sağlık görevlileri atanmıştır.34 Ayrıca, tehcir edilenler arasında 
bulunan suçlu ve zanlılar hakkındaki takibat da ertelenmiştir.35 

Bütün bunlardan sonra genel bir değerlendirme yapacak olursak, 
Ermenilerin şevki sırasında ne kadar sarfiyat yapıldığını ve göçmenlere ne gibi 
kolaylıklar sağlandığını rakamlarla ifade etmenin hayli güç olduğunu 
belirtmemiz gerekir. Osmanlı belgelerine göre, Osmanlılar tarafından 
gerçekleştirilen; yiyecek, barınma, nakil, sağlık harcamaları gibi olanlar dışında 
doğrudan nakdî yardımlar kısaca aşağıdadır: 

1 Eylül 1915'te : 2.250.000 kuruş 

7 Eylül 1915'te : 10.000 lira (116.900 kuruş)* 

8 Kasım 1915'te : 800.000 kuruş 

Toplam : 3.166.900 kuruş 

Bu miktara, yetimhanelerin kurulması ve işletilmesi, hastaneler açılması 
ve işletilmesi gibi masraflar ile yabancı kuruluş ve devletlerin yaptıkları yardım 
dâhil değildir. Aslında harcamanın boyutları, İskân-ı Aşâir ve Muhacirin 
Müdüriyet-i Umûmiyesi'nin 1915 senesi bütçesi olan 10 milyon kuruşa, 
Kafkasya'dan Anadolu'ya sürgün edilen Müslüman muhacirler ve Suriye'ye 

3 0 Kemal Çiçek, Aynı eser, s. 286. 
3 1 Kemal Çiçek, Aynı eser, s. 112, 286, 287 vd. 
3 2 BOA DH. ŞFR., nr. 53/200. 
3 3 BOA DH. ŞFR., nr. 54-A/268. 
3 4 BOA DH. ŞFR., nr. 54-A/226. 
3 3 Aralık-Ocak 1915/1916 tarihinde Adliye ve Mezâhib Nezaretinden Sadaret'e yazılan bir tezkire ile 

sevkedilenlerin mahkemelerinin gönderildikleri yerlerde, sevk edilmeyenlerin ise bulundukları yerlerde 
görülmesi kararı alındığı bildirilmektedir (BOA BEO, nr. 329176). 
1914 itibariyle 1 Osmanlı lirası 11,69 kuruş idi (Kemal Çiçek, Aynı eser, s. 284). 
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sevk edilen Ermenilerden dolayı 68 milyon kuruşluk ek ödenek tahsis edilmiş 
olması, konu hakkındaki belirsizliği nispeten ortadan kaldırmaktadır. Zira 
müdüriyetin 1915 yılı bütçesinin 78 milyon kuruşa çıkarılmasıyla,36 bu yıla ait, 
müdüriyetin bağlı olduğu Dahiliye Nezareti bütçesinin dörtte üçüne tekabül 
etmesi, hükümetin Ermenilerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ne kadar 
hassas davranmış olduğunun da bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Keza 
İskân-ı Aşâir ve Muhacirîn Müdüriyet-i Umûmiyesi'nin 1916 yılı bütçesinin 
200 milyon kuruşa çıkarılması da, aynı düşünceyi teyit ediyor. Talimatnamenin 
12, 13, 14 ve 15. maddelerinde yer alan, yerleştirilen her aileye ekonomik 
durumu ve ihtiyacı göz önüne alınarak yeterli miktarda toprak tahsisi, ziraat 
yapan veya sanat sahibi olan ihtiyaç sahiplerine belli miktarda sermaye veyahut 
alet-edevat verilmesi gibi hususlar,37 muhtemelen bütçe artışının ana sebebi idi. 
Henry Morgenthau'nun hatıratında, Ermeni Protestanlarının vekili Zenop 
Bezciyan'la olan görüşmesinde bu konu şöyle yer almıştır: "Ermeni 
Protestanlarının vekili Zenop Bezciyan uğradı. Schmavonian kendisini benimle 
tanıştırdı. Okul arkadaşıymışlar. [İçerilerdeki] şartlar hakkında bana çok şey 
anlattı. Zor'daki Ermenilerin hallerinden oldukça memnun olduklarını 
söylemesine şaşırdım; işlerini kurup, hayatlarını kazanmaya başlamışlar bile... 
Bana çeşitli kampların nerelerde olduğunu gösteren bir liste verdi ve yarım 
milyon kişinin buralara nakledildiğini sandığını söyledi. Kış bastırmadan onlara 
yardım edilmesi gerektiği hususunda ısrarlıydı."38 

İskân-ı Aşâir ve Muhacirîn Müdüriyet-i Umûmiyesi'ne aktarılan 
ödeneklerden ayrı olarak, 1915 yılında Sıhhiye Nezâretine de 40 bin liralık 
(467.600 kuruş) ek bir meblağın tahsis edildiği kayıtlarda yer almaktadır.39 

Keza aynı yıl için yine Sıhhiye Nezaretine, salgın hastalıklarla mücadelede 
kullanması için 2 milyon kuruş ödenek verilmiştir.40 Sıhhiye Nezaretine verilen 
bu ek ödenekten önemli bir miktarı şüphesiz Ermeniler için harcanmıştır.41 

Nitekim 1915 yılında kafileler arasında meydana gelen hastalığa karşı Halep'te 
Cemile Mahallesindeki Fransız hastanesi tamamlanarak 850 yatakla hizmete 
sokulmuş, başhekimliğine ise Dr. Altunyan getirilmiştir.42 Yine Şam, Halep ve 

3 6 BOA BEO, nr. 334063. 
3 7 Bu talimatname için bkz: Yusuf Halaçoğlu, Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları, Belgeler, (İstanbul, 

Babıali Kültür Y , 2006), s. 41 . 
3 8 Heath W. Lovvry, Büyükelçi Morgenthau'nun Öyküsü'nün Perde Arkası, (İstanbul, 1991), s. 47-48. 
3 9 BOA İrade, Meclis-i Mahsus (t.MMS), 1333, 1/21. 
4 , ) BOA İ.MMS, 1333, N/19. 
4 1 Sıhhiye Nezâreti bütçesinin 12.755.830 Kuruş (bütçenin % 0.37'si) idi ki, yapılan ek ödemenin önemi 

ortaya çıkıyor (Bütçe için bkz. Abdüllatif Şener, Aynı makale, s. 230. 
4 2 Ekmeleddin İhsanoğlu, Suriye'de Modern Sağlık Müesseseleri, Hastahaneler ve Şam Tıp Fakültesi, 

(Ankara, TTK Y., 1999), s. 20-21 ve Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler, 1914-1918, 
(Ankara, TTK Y., 2005), s. 247. 
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bazı Suriye şehirlerinde kurulan hastanelerin yatak sayısı toplam 4.400'dür . 
Bu hastanelerde Kızılhaç yetkilileri ile Ermeni doktorların da görev yaptıkları, 
belgelerde yer a lmaktadır . 4 4 Bunlara ek olarak, 16 Ekim 1915 tarihi itibariyle, 
hastalıklarla mücadele için Sıhhiye Nezaretine 11 milyon kuruşluk bir ödenek 
daha tahsis edildiği görülüyor. 

Bu arada yabancı yardım kuruluşlarının da Ermeni göçmenler için önemli 
ölçüde harcamalar yaptıklarını belirtmek gerekir. Nitekim "American 
Commit tee for Armenian and Syrian R e l i e f ile "Near East R e l i e f gibi 
kuruluşlar, Osmanlı yetkililerinin izniyle, göçmenlerin gerek salgınlara karşı 
korunmasında, gerekse yiyecek-içecek ihtiyaçlarının giderilmesinde büyük 
destek sağlamışlardır . 4 6 

Öte yandan, savaşın sona ermesinden sonra Ermenilerin eski yerlerine 
geri dönüşlerinde de devlet tarafından harcamalar yapılmıştır. Nitekim 18 
Aralık 1918 tarihli Geri Dönüş Kararnamesinde , 4 7 yerlerine iade edileceklerin, 
yollarda perişan olmamaları ve dönüş mahallerinde mesken ve iaşe sıkıntısı 
çekmelerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması; Ermenilerden muhtaç 
olanların dönüşlerinde sevk ve iaşe masraflarının Harbiye tahsisatından 
karşılanması gibi maddeler yer a lmaktaydı . 4 8 Ayrıca yerlerine dönenler için 20 
günlük yiyecek ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması da 
kararlaştırı lmıştı . 4 9 Nitekim bu konularda vilâyetlere gerekli talimat 
yol lanmışt ı r . 5 0 Bilindiği üzere bu karar sonrasında eski yerlerine dönen veya 
Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilerin sayısı Sevr öncesinde 644.900 
olarak belir lenmektedir . 5 1 20 Mart 1919 tarihli bir Osmanlı belgesine göre ise, 
232.679 Ermeni ve R u m ' u n geri döndükleri , evlerinin, mallarının ve resmî 
dairelerde geçici olarak muhafaza edilen eşyalarının iade edildiği yer 
a lmaktadır . 5 2 Buna bağlı olarak Dahiliye Nazırı Vekili Ahmet İzzet imzasıyla 
vilâyetlere yollanan bir şifre telgrafta, terkedilmiş malların iadesiyle verilecek 
tazminata dair hazırlanmakta olan kararnamenin uygulanması konusunda bilgi 

4 3 Hikmet Özdemir, Aynı eser, s. 227 ve Kemal Çiçek, Aynı eser, s. 268. 
4 4 Hikmet Özdemir, Aynı eser, s. 340-34İve Kemal Çiçek, Aynı eser, s. 238-239, 243, 270. 
4 3 Hikmet Özdemir, Aynı eser, s. 259. 
4 6 Kemal Çiçek, Aynı eser, s. 270 vd. 
4 7 Dahiliye Nezaretinin geri dönüş kararı, "Ermenilerin yerlerine iadeleri zımnında ittihaz olunan tedâbire 

dâir" adını taşımaktadır. 
4 8 Kararnamenin Osmanlıca ve Türkçe metni için bkz: Hikmet Özdemir, Kemal Çiçek, Ömer Turan, Ramazan 

Çalık, Yusuf Halaçoğlu, Ermeniler: Sürgün ve Göç, (Ankara, TTK Y., 3. baskı, 2005), s. 118-124. 
4 9 BOA D R , ŞFR, nr. 95/52; ŞFR, nr. 96/279. Ayrıca bkz: Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, 1915-1920, 

(Ankara, Devlet Arşivleri Y., 1995), s. 195, 225, Belge 224, 251. 
5 0 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, 1915-1920, s. 204 vd . 
5 1 US NARA 860 J.584. Ayrıca bkz: Sürgün ve Göç, s. 124-130. 
5 2 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, 1915-1920, s. 228-232, Belge 254. 
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verilmektedir. Buna bağlı olarak, Suriye'ye tehcir edilen bir Ermeninin 
mensucat fabrikasının başkası tarafından işletildiği ve bu nedenle zarara 
uğradığı iddiası ve tazminat isteği üzerine dava açılmıştır.54 

Osmanlı Hükümeti, Dünya Savaşının yüklediği malî sıkıntılar, yiyecek 
temininde karşılaşılan zorluklar, seferberlik ilanı dolayısıyla ülke içinde 
güvenliğin yeterince sağlanamaması ve ülkenin hemen her yöresinde ortaya 
çıkan salgın hastalıklar gibi olumsuzluklara rağmen önemli bir malî kaynağı, 
Ermenilerin sevk ve iskânı ile ihtiyaçları için tereddütsüz olarak harcamıştır. 
Osmanlı Hükümetinin bu harcamaları, tehcir edilen Ermenilerin geri dönüşleri 
sırasında da devam etmiştir. 

BOA DH. ŞFR, nr. 96/195. 
BOA Meclis-i Vükelâ Mazbataları, nr. 217/593. Ayrıca bkz: Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, 1915-1920, s. 
250-252. 





Davut KILIÇ' 

Osmanlı Devleti topyekûn bir savaşa hazırlanırken, Komitacı Ermeniler, 
Büyük Ermenistan ' ı kurma hayaliyle Rus Çarıyla temasa geçerek, bütün 
güçlerini Rusya 'n ın emrine vermişlerdi. Bunların bir kısmı Rus ordularının 
önünde, bir kısmı da cephe gerisinde sivil, asker demeden Doğu Anadolu 'da 
herkese saldırıyordu. Osmanlı Hükümeti , Komitacı Ermenilerin saldırılarına 
karşı yaklaşık dokuz ay boyunca, birtakım tedbirler alarak olayların önüne 
geçmeyi denedi. Sonuç alamayınca Ermeni toplumunu Patrik nezdinde uyardı. 
Ancak, Bundan da bir sonuç çıkmayınca özel tedbirler almak zorunda kaldı. 

Tehcir kararının ilk işareti sayılan, 2 Mayıs 1915 tarihli; Başkumandan 
Vekili Enver Paşa 'dan, Dahiliye Nazırı Talat Bey 'e gönderilen yazıda, Enver 
Paşa özetle; Ermenilerin isyan çıkarmayacak şekilde dağıtılmaları gerektiğini, 
isyancı Ermeniler, küçük gruplar halinde çeşitli yerleşim yerlerine dağıtılacak 
olursa, isyan etme imkânlarının kalmayacağını 
uygulama da bu yönde olmuştur. 

belirtmektedir. Nitekim 

29 Ağustos 1915 tarihli, Dahiliye Nezaretinden Bursa, Ankara, Konya, 
İzmit, Adana, Maraş , Halep, Zor, Sivas, Kütahya, Karesi, Niğde, Elazığ, 
Diyarbakır, Balıkesir, Erzurum ve Kayser i 'ye gönderilen telgrafta, Ermenilerin 
bulundukları yerlerden çıkarılarak tayin edilen bölgelere yerleştirilmelerinin 
sebebini şöyle açıklamaktadır: "Bu unsurun (Ermeni Komitecilerin) hükümet 
aleyhine teşebbüs ve faaliyette bulunmamaları ve bir Ermenistan hükümeti 
kurmaları yönündeki faaliyetlerini önlemek olduğu, bu kimselerin imhası söz 
konusu olmadığı gibi sevkıyat esnasında kafilelere taarruz ve gasp edenlerin, 

Yrd. Doç. Dr., Elazığ Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 
' Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), (Ankara, Devlet Arşivleri Y., 1994), s. 7 vd; ayrıca bkz: 

Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler, (Ankara, TTK Y., 2001), s. 47. 
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bunlara ön ayak olanların görevlerinden el çektirilerek divan-ı harbe teslimi ve 
isimlerinin Dahiliye Nezaretine bildirilmesi ve bu olayların tekrarında vilayet 
veya livanın mesul tutulacağı" açık bir şekilde beyan olunmuştur. 

Osmanlı Hükümeti aynı belgede, anarşi ve teröre karışmamış, şevke tâbi 
olmayan Ermenilerin yerlerinden çıkarılmamaları, asker aileleriyle birlikte, 
sanatkâr, Protestan ve Katolik Ermenilerin sevk olunmaması gerektiğini de 
vurgulamıştır . 2 

Tehcir olunmayan Ermenileri , altı başlık altında gruplandırmak 
mümkündür . 

TEHCİR O L U N M A Y A N L A R 

Bugün Ermeni tehciri denildiğinde, hiçbir fark gözetmeden bütün 
Ermenilerin böyle bir muameleye tâbi tutulduğu akla gelmektedir. Hâlbuki, 
tehcir kararının uygulanması çok sınırlı olmuş, anarşi ve teröre bulaşmamış, 
belirli özelliklere sahip olanlar istisna tutulmuştur. Başka bir ifadeyle, sırf 
Ermeni olduğu için insanların tehcir edildiği düşüncesi yanlıştır. Nitekim 
17 Ağustos 1915 tarihli Dahiliye Nezaretinden Antalya Mutasarrıflığına çekilen 
telgrafta, nüfuslarının azlığı sebebiyle Antalya 'daki Ermenilerin şimdilik 
ihracına lüzum görülmediği ifade edilmektedir. 3 Yine, Urfa 'dan dışarı Ermeni 
sevkıyatının yapılmadığı, yalnız merkeze bağlı yerlerden birkaç hanenin sevk 
edildiğine dair, bilgiler mevcuttur . 4 Ayrıca 23 Ekim 1915 tarihli, Dahiliye 
Nezaretinden, Kastamonu Vilayetine yazılan telgrafta, Kastamonu 
Vilayetindeki Ermenilerin ihracına lüzum olmadığı belirtilmiştir. 5 

13 Mart 1916 tarihli, Dahiliye Nezaretinden Karesi Mutasarrıflığına 
gönderilen yazıda, Kares i 'den sevk edilen yirmiyedi Ermeni ailenin sevk edilme 
sebebinin bildirilmesine ve bunların derhal yerlerine iade edilmesine, ancak 
komitelerle münasebet ve alakası olan, ihanetleri belli Ermenilerin sevk 
edilmelerinin gerektiği bildirilmiştir. 6 Ayrıca 30 Nisan 1916 tarihli, Dahiliye 
Nezaretinden Karahisar-ı Sahib (Balıkesir) Mutasarrıflığına gönderilen 
telgrafta, Balıkesir Ermenilerinin liva dâhilinde münasip köylere dağıtılmaları 

2 BOA DH. ŞFR, nr. 55/292. Yalnız zararlı faaliyetlere karışan Katolik ve Protestan Ermenilerin de iskân 
sahalarına sevk edildikleri 2 Eylül 1915 tarihli, Adana Vilayetine gönderilen bir telgrafta anlaşılmaktadır. 
BOA DH. ŞFR, nr. 55-A/23; ayrıca bkz: Y. Halaçoğlu, age, s. 63. 

3 BOA DH. ŞFR, nr. 55/59. 
4 Bu hususta 18 Eylül 1915 tarihli, Urfa Mutasarrıflığına Dahiliye Nezaretinden gönderilen yazı için bkz: 

BOA DH. EUM, 2. Şb. 68/74. 
5 BOA DH. ŞFR, nr. 57/82. 
6 BOA DH. ŞFR, nr. 61/2-290. Bunun yanı sıra 19 Nisan 1916 tarihli telgrafta, Erzurum ve Bitlis vilayetlerinde 

ordunun çekilmesi esnasında sevk edilmeyen Ermenilerin olduğu anlaşılmaktadır. BOA DH. ŞFR, nr. 
63/50. 
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istenmiştir. 7 Bu dönemde Doğu Anadolu bölgesinin dışında kalan şehirlerdeki 
teröre bulaşmamış Ermenilerin bir tehlike olarak görülmediği, belgelerden 
açıkça anlaşılmaktadır. , 

Arşiv belgelerinin yanı sıra Ahmet Emin Yalman ' ın hatıralarında, tehcir 
zamanında sürgün yeri olarak Kütahya 'ya gittiğini, orada Mutasarrıf olan Faik 
Ali Bey ' in tehcir emrini kâğıt üzerinde bıraktığını ve Kütahya Ermenilerinin 
tam bir huzur içinde yaşamaya devam ettiklerini Dabağyan nakleder. 8 Ayrıca bu 
dönemde İstanbul Ermenileri 9 ile Kütahya Sancağı ve Aydın Vilayetindeki 
Ermenilerin de göç ettirilmediği bi l inmektedir . 1 0 

K A T O L İ K L E R V E Y A P R O T E S T A N L A R 

17 Haziran 1915 tarihli, Dahiliye Nezaretinden Erzurum Vilayetine 
gönderilen telgrafta, Ermeni Katolik misyonerlerle sörlerin şimdilik sevk 
edilmemeleri istenmektedir. 1 1 Bundan 48 gün sonra 4 Ağustos 1915 tarihli, 
Dahiliye Nezaret inden Erzurum, Adana, Ankara, Bitlis, Halep, Diyarbakır, 
Sivas, Trabzon, Elazığ, Van vilayetleriyle Urfa, Canik, Maraş 
mutasarrıflıklarına gönderilen yazıda da, adı geçen 13 vilayet ve mutasarrıflıkta 
kalan Katolik Ermenilerin sevk edilmeyerek nüfuslarının bildirilmesi 
istenmiştir . 1 2 

Katolik Ermenilerin şevkinin durdurulmasından 11 gün sonra, Protestan 
Ermenilerin de sevk edilmemeleri yönünde bir emir çıkarılmıştır. 15 Ağustos 
1915 tarihli bu emirde, Dahiliye Nezaretinden Erzurum, Adana, Ankara, Bitlis, 
Halep, Hüdavendigar, Diyarbakır, Sivas, Trabzon, Konya, Elazığ ve Van 
vilayetleriyle Urfa, İzmit, Canik, Karesi, Karahisar-ı Sahib livaları, Maraş, 
Niğde, Eskişehir mutasarrıflıklarını kapsayan yazıda, Protestan mezhebinde 
bulunan Ermenilerden sevk olunmayanların şevkinden sarf-ı nazar olunması ve 
vilayet dahi l indeki nüfusları ile bu nüfustan kalan ve sevk olunanların 
miktarının bildirilmesi istenmiştir . 1 3 Buna cevap olarak Kayser i 'den 18 Eylül 

7 BOA DH. ŞFR, nr. 63/137. 
8 Levon Panos Dabağyan, Sultan Abdulhamid Han ve Ermeni Meselesi, (İstanbul, 2001), s. 158. 
9 Hükümet merkezi İstanbul'da belli başlı ihtilalcilerin dışında başka kimse tehcir olunmamıştır. Bkz: L. P. 

Dabağyan, age, s. 159 vd. İstanbul'da ikamet eden 77.730 Ermeniden yalnız ihtilal hareketleriyle bağlantısı 
veya zanlı konumunda olan 235 kişi tutuklanmıştır. Diğer Ermenilerle ilgili bir tasarrufta bulunulmamıştır. 
[Bkz: Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri, (Yay. Mehmet Kanar), (İstanbul, 2001), s. 323; 
Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri (Yay.) İsmet Parmaksızoğlu), (Ankara, 1981), s. 119.] 
E. Uras da, matbaa hatası olsa gerek İstanbul'da tutuklanan Ermeni sayısını 2.345 olarak ifade etmektedir. 
Bkz: Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, (İstanbul, 1987), s. 608. 

1 0 Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, (Beşinci baskı, 2001), s. 312. 
" BOA DH. ŞFR, nr. 54/55. 
1 2 BOA DH. ŞFR, nr. 54-A/252. 
1 3 BOA DH. ŞFR, nr. 55/20. 
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1915 tarihli, Dahiliye Nezaretine gönderilen yazıda, şevke tâbi tutulan 
Ermenilerin dışında 4.911 asker ailesi ve Protestanlar ile Katoliklerden oluşan 
bir grubun kaldığı belirtilmektedir.14 Yine Niğde Vilayetinden Dahiliye 
Nezaretine gönderilen 18 Eylül 1915 tarihli belgede de, liva dâhilinde Katolik 
ve Protestan Ermenilerden 221 nüfus kaldığı bildirilmektedir.15 

Dahiliye Nezaretinden Konya Vilayetine gönderilen 4 Kasım 1915 tarihli 
telgrafta, Konya'da bulunan 2.000 Ermeninin şimdilik sevk olunmayarak 
muhafazada bulundurulması, asker aileleriyle Katolik ve Protestan olanların da 
vilayet dâhilinde uygun mevkilerde iskân edilmeleri istenmektedir.16 Yine aynı 
vilayete gönderilen 10 Temmuz 1916 tarihli yazıda, zararlı ve çeteci 
Ermenilerin Zor'a sevk edilmeleri istenirken, Protestan ve Katoliklerin bundan 
istisna tutulması istenmiştir.17 Bu arada, Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal 
Paşa'ya gönderilen 26 Nisan 1916 tarihli belgenin içeriğinde ise, Maraş'ta sevk 
olunmamış 3.845 erkek, 5.000 küsur kız ve kadın bulunduğu, bunların 3.500 
kadarının Gregoryen, diğerlerinin Katolik ve Protestan olduğu 
bildirilmektedir.18 Buna göre Maraş'ta Gregoryen Ermenilerin dışında yaklaşık 
5,345 Katolik ve Protestan Ermeninin yerinde kaldığı anlaşılmaktadır. 

GÖREVLİLER 

Osmanlı Devleti'nin çeşitli kademelerinde görevli ve komitacılarla iş 
birliği yapmayan, devletine bağlı memurlar da tehcirden istisna edilmişlerdir. 
Dahiliye Nezaretinden 12 vilayet ve 9 mutasarrıflığa gönderilen 15 Ağustos 
1915 tarihli emirde, Ermeni mebus ve ailelerinin ihraç edilmemeleri 
istenmiştir.19 Yine aynı tarihli başka bir belgede ise asker, zabit ve sıhhiye 
zabitlerinin ailesinden olan Ermenilerin sevk edilmeyerek yerlerinde bırakılması 
belirtilmiştir.20 

Dahiliye Nezaretinden çeşitli vilayet ve mutasarrıflıklara gönderilen 
17 Ağustos 1915 tarihli yazıda, ellerinde belgeleri bulunan şimendifer 
memurları, ameleler ve müstahdemlerin aileleriyle birlikte şimdilik 
şevklerinden vazgeçilmesi ve bunların miktarının bildirilmesi istenmiştir.21 Bu 
arada 28 Haziran 1915 tarihli, Dahiliye Nezaretinden Trabzon Vilayetine 
gönderilen yazıda ise, Düyun-ı Umumiye'deki Ermeni memurların yerlerinde 

1 4 BOA DH. EUM, 2. Şb. 68/75. 
1 5 BOA DH. EUM, 2. Şb. 68/69. 
1 6 BOA DH. ŞFR, nr. 58/2. 
1 7 BOADH. ŞFR, nr. 65/176. 
l s BOADH. ŞFR, nr. 63/110. 
" BOA DH. ŞFR, nr. 55/19. 
2 0 BOADH. ŞFR, nr. 55/18. 
2 1 BOA DH. ŞFR, nr. 55/48. 
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kalmaları emredilmektedir. Çeşitli valilik ve mutasarrıflıklara gönderilen 
başka bir belgede de, tahliye edilen yerlerdeki Düyun-ı Umumiye ve Reji 
İdaresinde şevkten istisna edilen Ermeni memurlarla, yeniden tayin edilen 
Ermenilerin isimlerinin, tayin tarihlerinin ve nereli olduklarının bildirilmesi 
istenmiştir.23 

TİCARET VE BENZERİ İŞLERDEKİLER 

Osmanlı Hükümeti, ticaretle uğraşan Ermeniler arasında da aynı 
hassasiyeti göstererek, komitacılarla ilgisi olmayan tüccarları şevke dâhil 
etmemiştir. Dahiliye Nezaretinden Maraş Mutasarrıflığına gönderilen 8 Haziran 
1915 tarihli telgrafta, göç ettirilen yerlerde, ticaret ve sair suretle ikamet eden 
Ermenilerin yerlerinde bırakılmaları istenmektedir.24 Dahiliye Nezaretinden, 
Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Elazığ valiliklerine ve Canik Mutasarrıflığına 
gönderilen 4 Temmuz 1915 tarihli başka bir belgede ise, Hükümetçe muzır 
tanınmış Ermenilerin, aileleriyle birlikte uzaklaştırılması ve kendi işleriyle 
meşgul tüccar ve esnafın yerlerinin değiştirilerek alıkonulması belirtilmiştir.25 

KİMSESİZ ÇOCUKLAR 

26 Haziran 1915 tarihli, Maarif-i Umumiye Nezaretinden Diyarbakır, 
Adana, Trabzon, Sivas, Bitlis, Van ve diğer vilayetlere çekilen telgrafta, yerleri 
değiştirilen veya uzaklaştırılan Ermenilerin küçük çocuklarının yetimhanelere 
yerleştirilmeleri için uygun bina bulunup bulunmayacağının ve ne kadar çocuk 
olduğunun bildirilmesi istenirken,26 başka bir belgede de, kimsesiz Ermeni 
çocukların bulundukları yerlerde kalmalarının uygun görüldüğü, Dahiliye 
Nezaretinden Elazığ Vilayetine çekilen 26 Haziran 1915 tarihli telgraftan 
anlaşılmaktadır.27 9 Ağustos 1915 tarihli, Dahiliye Nezaretinden, Halep Valisi 
Bekir Sami Bey'e gönderilen telgrafta ise, erkekleri olmayan Ermeni ailelerin 
büyük şehirlere getirilmemeleri, ancak küçük yaştaki kimsesiz çocukların İslam 
karyelerine (köylerine) yerleştirilebileceği belirtilmektedir.2 

Dahiliye Nezaretinden Sivas Vilayetine gönderilen 17 Ağustos 1915 
tarihli yazıda ise, yetimhanede bulunan muallim ve çocukların şimdilik orada 

BOA DH, ŞFR, nr. 54/221. 
BOA DH. ŞFR, nr. 60/48. 
BOA DH. ŞFR, nr. 53/295. 
BOA DH. ŞFR, nr. 54/287. 
BOA DH, ŞFR, nr. 54/150. 
BOA DH, ŞFR, nr. 54/163. 
BOA DH. ŞFR, nr. 54-A/325 
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kalmalarında bir beis olmadığı şeklindedir. Aynı tarihli, Dahiliye 
Nezaretinden Bursa Vilayetine gönderilen başka bir belgede, Bilecik 
civarındaki Mura tça 'da Almanya tebaasından Maria Hunman ' ın nezaretinde 
bulunan Ermeni çocukların sevk olunmaması bildiri lmektedir . 3 0 

Dahiliye Nezaretinden Adana Vilayetine gönderilen 17 Ağustos 1915 
tarihli başka bir belgede ise, Haruniye Nahiyesi Alman Misyonerleri 
yetimhanesindeki Ermeni çocuklara dokunulmaması istenmektedir . 3 1 

3 Mayıs 1916 tarihli, Dahiliye Nezaretinden Kayseri Mutasarrıflığına 
gönderilen yazıda, askerî sebeplerden dolayı tahliyesi icap eden yetimlerin 
devlet yetimhanelerine dağıtılması ifade edi lmektedir . 3 2 Yaklaşık 6 ay sonra 
Dahiliye Nezaretinden Kayseri Mutasarrıflığına gönderilen 21-23 Eylül 1916 
tarihli telgrafta, Ermeni kızlarının ebeveynlerine verilmesi, ebeveyni 
bulunmayanların yetimhaneye yerleştirilmesi ve buraların birer misafirhane 
haline getirilmesi istenmiştir . 3 3 Bunların dışında, hasta ve görme engelli Ermeni 
ailelerin sevk dışı bırakıldığı, Dahiliye Nezaretinden Adana Vilayetine 
gönderilen 15 Eylül 1915 tarihli yazıdan anlaşı lmaktadır . 3 4 

B A Z I Ö Z E L Ş A H I S L A R 

Dahiliye Nezaret inden Bursa Vilayetine gönderilen 15 Ağustos 1915 
tarihli telgrafta, İstanbul Bulgar Hastanesi doktorlarından Nikolo 'nun 
kayınpederi Ermeni milletinden Fotoğrafçı Papazyan ' ın , ikinci bir emre kadar 
şevkinin ertelenmesi gerektiği belirt i lmektedir. 3 5 Yine 27 Ekim 1915 tarihli bir 
yazıda, Tekfurdağlı eski mebus Agop Boyacıyan Efendinin yeğeni Tekfurdağlı 
Bogos 'un Konya 'da kalması istenmektedir . 3 6 

Dahiliye Nezaret inden Halep Vilayetine gönderilen 23 Ekim 1915 tarihli 
belgede de, Adana Osmanlı Bankası memurlarından Halep ' te bulunan Edvar 
Simkiyan, Manok Sarrafyan ve Agop Gagayan ile Tarsus şubesi memurlarından 
Serkis Kişiyan ' ın Halep şubesinde çalışabilecekleri bildirilmiştir. 3 7 Ayrıca 
15 Mart 1916 tarihli, Dahiliye Nezaretinden bazı vilayet ve mutasarrıflıklara 

M BOA DH. ŞFR, nr. 55/42. 
3 0 BOA DH. ŞFR, nr. 55/49. 
3 1 BOA DH. ŞFR, nr. 55/43. 
3 2 BOA DH. ŞFR, nr. 63/178. 
3 3 BOA DH. ŞFR, nr. 68/95. 
3 4 BOA DH. ŞFR, nr. 56/27. 
3 5 BOADH. ŞFR, nr. 55/21. 
3 6 BOADH. ŞFR, nr. 57/136. 
3 7 BOA DH. ŞFR, nr. 57/86. 
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gönderilen telgrafta, bundan böyle idarî ve askerî gerekçelerle hiçbir Ermeninin 
sevk edilmemesi istenerek, tehcirin durdurulduğu belirtilmiştir.38 

9 Haziran 1915'ten 8 Şubat 1916 tarihine kadar Anadolu'nun muhtelif 
bölgelerinde yerlerinde bırakılan Ermenilerle ilgili olarak Osmanlı Arşivi 
tasniflerindeki belgelere göre; Adana 16.000; Ankara 733; Karahisarı Sahip 
2.222; Kayseri 4.911; Elazığ 4.000; Maraş 8.845; Sivas 6.055 olmak üzere 
toplam 42.766 Ermeni yerlerinde bırakılmıştır.39 

Bu vilayetlerin dışında Karesi Mutasarrıflığı, Kastamonu, Balıkesir, 
Antalya, İstanbul, Urfa, Kütahya, Aydın vilayetlerindeki Ermeniler de sevk 
edilmemiştir. 

Katolik ve Protestan Ermenilerin ilk anda tehcire tâbi oldukları,40 Alman 
ve Amerikan büyükelçiliklerinin baskıları neticesinde Katolik ve Protestan 
Ermenilerin şevkinin durdurulduğu belgelerden anlaşılmaktadır. Bunun 
haricinde iddia edildiği gibi4 1 Gregoryen Ermenilerin tamamı da sürülmemiştir. 

Meclis-i Vükela'nın çıkarmış olduğu tehcir kararına bakıldığında, tehcir 
edilecek Ermeniler "düşmanla işbirliği yapan, masum halkı katleden ve isyan 
çıkaran Ermeniler şeklinde tarif edilmektedir."42 Başka bir belgede ise, 
Ermenilerin hükümet aleyhinde çalışmalarına engel olunmak için sevk 
edildikleri; amacın, bir Ermenistan hükümeti kurmaları yönündeki faaliyetlerini 

3 8 B O A D H . Ş F R , tır. 62/21. 
3 y Rakamlar için Bkz: Y. Halaçoğlu, age, s. 74 vd. Tehcire tâbi tutulmayan Ermenilerin bulunduğu yerlere 

Niğde Mutasarrıflığında kalan 221 Ermeniyi de ilave etmemiz gerekmektedir. Bkz: BOA DH. EUM, 
2. Şb. 68/69. 

4 0 Doktor Fred Sheped, 1915 yılında Ermeni tehciri sırasında İstanbul'a giderek, Katolik ve Protestan 
Ermenilerin cemaat olarak gönderilmemelerini talep eder. Fakat kendisi İstanbul'dan dönünceye kadar, 
yerli Protestan yardımcı görevlilerin tehcir edildiğini söylemektedir. Bkz: Erdal Açıkses, Tanzimat Sonrası 
Harput (Mamuratülaziz)'ta Amerikan Misyoner Faaliyetleri, (Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi 
Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 1991) s. 217, nu: 463. 

4 1 Bkz: Taner Akçam, İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu, (Ankara, 1999), s. 289. Yine Akçam, Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğünün neşretmiş olduğu, Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920) adlı eseri 
kaynak göstererek, "18 Eylül 1915 tarihinde Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır ve Niğde'den gönderilen 
telgraflarda, mutasarrıf ve valiler kendi bölgelerindeki tüm Ermenilerin sürüldüğünü, sevk edilecek Ermeni 
kalmadığını bildirmektedir." [Bkz: T. Akçam, age, s. 291.] Oysa kaynak gösterilen eserde bu belgelere 
dikkatlice bakıldığında (Kayseri'den, Dahiliye Nezaretine gönderilen 109 nolu belge,) dahili livada kalan 
4.911 neferin asker ailesi ve cüzi miktarda Protestan ve Katolik bakiyesi olduğunu bunların da yüzde beş 
nispetinde köylere dağıtılacağı belirtilmektedir. [Bkz: Osmanlı Belgelerinde s. 94 vd.] (Eskişehir'den, 
Dahiliye Nezaretine gönderilen 111 no'lu belgede ise,) Liva dahilindeki Ermenilerden ihracı icap edenler, 
7 bin civarında olup hepsinin sevk edilmiş olduğu arz olunur. [Bkz: Osmanlı Belgelerinde..., s. 96.] 
Buradaki ifadeye göre tehcir kanununun belirlediği tarife uymayan Ermenilerin yine yerlerinde kaldığı 
anlaşılmaktadır, (yine eserde 113 nolu başka bir belgeye bakıldığında da,) Niğde dâhilinde Katolik, 
Protestan ve Gregoryen Ermeni olmak üzere 221 nüfus kaldığı görülmektedir. [Bkz: Osmanlı Belgelerinde 

s. 97.] Yukarıda da ifade edildiği gibi pek çok belgede, sevk edilecek Ermeninin tarifi açıkça 
yapılmıştır. Bunun için belgelerde geçen "Ermeni kalmadı" ifadesinin tehcire tâbi olan Ermeninin 
kalmadığı şeklinde anlaşılması gerekir. 

4 2 Bkz: Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), s. 30. 
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önlemek olduğu; belirlenenler dışındakilerin sevk edilmemeleri istenmektedir. 
Yine bir belgede, Hükümet, Ermenilerin bulundukları yerden alınarak fesat 
çıkarmasına imkân bulamayacakları yerlere yerleştirilmelerini ve sürgün 
işleminin sadece bozguncu ve isyancı Ermenilere uygulanmasını istemektedir.44 

Osmanlı Devletimden valiliklere ve mutasarrıflıklara gönderilen 
telgrafların genelinde bu ifadeler özellikle vurgulanmıştır. Bu da Gregoryen 
Ermeniler içerisinde de masum olanların kaldığını göstermektedir. Yukarıda 
incelenen belgelerden ve verilen rakamlardan da bu sonuç çıkmaktadır. 

Katolik ve Protestan Ermeniler konusunda da durumu açık görmeyenler 
bulunmaktadır. Zira iddialara göre, özellikle tüm yaz boyunca süren Katolik ve 
Protestan Ermenilerin sürgünden muaf tutulması yönünde, Alman ve Amerikan 
büyükelçiliklerinin girişimleri sonucunda, bölgelere artık Katolik ve Protestan 
Ermenilerin gönderilmemesi konusunda Talat Paşa emir vermesine rağmen 
bölgelerden gelen konsolosluk raporlarına göre sürgünler devam etmiştir.43 

Halep'e gönderilmiş olan Katolik ve Protestanların orda tutulmasını sağlamak 
amacıyla Talat Paşa'yla yapılan görüşmelerin bir netice vermediğini, 1916'da 
da durumun farklı olmadığını, Katolik ve Protestanların korunamadığı 
söylenmektedir.4 

Oysa, 2 Mayıs 1916, tarihli Dahiliye Nezaretinden Halep Vilayetine 
gönderilen şifre telgrafta, Halep'te bulunan Maraş Katoliklerinin sevk 
olunmamaları kararlaştırılmıştı. Bunların şevklerine başlandığı haber veriliyor. 
Niçin sevk edildiklerinin bildirilmesiyle beraber sevk olunanların da geriye 
getirilmeleri istenmiştir.47 Bundan 11 gün sonra, 13 Mayıs 1916 tarihli, Dahiliye 
Nezaretinden Halep Vilayetine ve Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal Paşa'ya 
gönderilen telgrafta, Halep'teki Katolik ve Protestanların dışındaki yabancı 
Ermenilerin başka yerlere şevklerine ve çete teşkilâtıyla ilgisi olanların bilgisine 

Bkz: BOA DH. ŞFR, nr. 55/292. 
Y. Halaçoğlu, age, s. 56; Ayrıca Osmanlı Hükümeti, anarşi ve teröre karışan Ermenilerin ihtida ederek 
yerlerinde kalmasına da müsaade etmemiştir: Dahiliye Nezaretinden çeşitli vilayetlere ve mutasarrıflıklara 
gönderilen 1 Temmuz 1915 tarihli şifre telgraf da; ihraç olunan Ermenilerden bazılarının toplu veya ferdi 
olarak ihtida ettikleri ve bu suretle memleketlerinde kalmak gayretine girdikleri anlaşılmaktadır. Bu gibi 
durumlarda meydana gelen ihtidalara itimat olunmayacağını çünkü öteden beri kendilerinin menfaatleri 
tehlikeye girdiği andan itibaren ihtida ettiklerini ileri süren şahısların müracaatlarının kesinlikle kabul 
edilmemesi önemle belirtilmektedir. İslam namı altında bunların yine fitne ve fesat yaymaktan geri 
durmayacakları düşünülmektedir. [BOA DH. ŞFR, nr. 54/254.] Diğer taraftan o dönemi yaşayan 
Kozanlıların anlattıklarına göre; Kirkor Yaver, sevilen bir Ermeni olduğu, anarşi ve terör eylemlerine 
karışmadığı için tehcir yasasının dışında tutulmuştur. Büyük savaş boyunca Kozan'da kalarak, belediye 
meclis üyeliği yapmıştır. Bkz: Mustafa Onar, Hacın Dosyası, (Adana, 1981), s. 53. Bu tür örnekleri 
çoğaltmak mümkündür. 
T. Akçam, age, s. 289 vd. 
T. Akçam, age, s. 291 vd. 
BOA DH. ŞFR, nr. 63/157. 
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müracaat etmek için tevkifine dair telgraf, bu olayların hiç de böyle 
gelişmediğini göstermektedir. Ayrıca Osmanlı Hükümeti, Halep sevkıyatı 
sırasında devlet hizmetinde bulunan ve devlete karşı kötü niyet beslemeyenlerin 
daha iyi şartlara sahip olmaları maksadıyla başka yerlere iskân edilmelerini 
istemiştir.49 Osmanlı sınırları içerisinde yukarıda saydığımız özellikleri haiz 
olan Ermenilerin, çoğunlukla bulunduğu bölgelerde kalmaları veya belirli 
bölgelere toplanarak güvenlikleri temin edildikten sonra hayatlarını 
sürdürmeleri sağlanmıştır. 

Yanlışlıkla tehcire tâbi tutulan Katolik ve Protestan Ermeniler ise, 
araştırılarak o sırada bulundukları şehirlere yerleştirilmişlerdir. Ancak konunun 
başından bu yana ifade ettiğimiz gibi, zararlı faaliyetlere karışan Katolik ve 
Protestan Ermeniler yeni iskân sahalarına sevk edilmişlerdir.50 

SONUÇ 

Justin McCarthy'nin yaptığı hesaplamalara göre; 1922 yılında savaşın 
sona ermesinin hemen sonrasında Türkiye Cumhuriyetimde yaklaşık 140.000 
Ermeni kalmış bulunuyordu. 1927 Türkiye nüfus sayımı yazımlarına göre 
77.433 Gregoryen, 6.658 Protestan, 34.000 Katolik bulunmaktaydı. Yine 
McCarthy'nin ifadesine göre, bu nüfus sayımı, Ermeni Protestan Kilisesinin 
yaptığı hesaplamalara da uygundur.51 

Sonuç olarak, Ermeni asıllı Türk vatandaşı Dabağyan'ın ifadesiyle; 
"...Tehcir hareketi, Kafkas Ermenilerinden kurulu çetelerin Anadolu'da icra 
ettikleri dehşet verici katliamların tezahüründen kaynaklanmış pek uğursuz bir 
vakadır."52 Yine Ermeni asıllı başka bir Türk vatandaşı Zekiyan'da, bu 
konudaki düşüncesini şöyle açıklamaktadır: "Ermeni toplumunun öncüleri olan 
Amiralar ve Osmanlı Devleti içinde yüksek makamlara gelmiş, deneyim sahibi 
Ermenilerle açık bir çatışma içinde olan genç entelektüeller, özellikle Batılı 
Hıristiyan güçlere, nerede ise Mesihvari bir umutla duyulan saf bir güven 
hissediyorlardı. Sonuç, Osmanlı Ermenilerini yurtlarından koparan büyük 
felaket oldu," demektedir.53 

4 8 BOA DH. ŞFR, nr. 63/306. 
4 9 BOA DH. EUM, 2. Şb. 68/80. 
5 0 Y. Halaçoğlu, age, s. 63. 
s ı Justin McCarthy, Müslümanlar ve Azınlıklar, (Çev. B. Umar), (İstanbul, 1998), s. 126 vd. 
5 2 L. P. Dabağyan, age, s. 161. 
5 3 Bkz: Boğos Levon Zekiyan, Ermeniler ve Modernité, (İstanbul, 2001), s. 103. 
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Burada, zorunlu göçe tâbi tutulan Ermenilerin yerleştirildikleri kamplarda 
karşı karşıya kaldıkları yaşam koşulları hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu 
çerçevede dönemin Osmanlı Hükümetinin, Ermeni göçmenlerin kamplarda 
barınma, beslenme ve sağlık koşullarını iyileştirmek amacıyla yaptığı çalışmalar ve 
başka yardım kuruluşlarının faaliyetlerine karşı takındığı tutum incelenmektedir. 
Göçmenlerin kamplardaki durumlarının tespit edilmesi, 1915 tartışmaları açısından 
büyük önem arz etmektedir. Çünkü Amerika'nın Harput Konsolosu Lesli Davis'ten 
mülhem olarak birkısım tarihçiler 27 Mayıs 1915 günü çıkarılan geçici kanunun 
Osmanlı Ermenilerini topyekûn tasfiye etmeyi amaçladığını ileri sürmüşlerdir. Bu 
yüzden zorunlu göçe tâbi tutulan Ermenilerin gerek yolculukları gerekse de 
evlerinden çıkarılmaya karşı direnişleri ele alınırken, geçici şevkin özüne uygun 
olarak Osmanlı Hükümetinin Ermenilerin olumsuz yaşam koşullarını iyileştirmek 
amacıyla aldığı önlemleri gözardı etmişlerdir. O nedenle burada ağırlıklı olarak 
kamplarda ve konaklama merkezlerinde toplanan Ermenilere karşı Osmanlı 
Hükümetinin izlediği politika ve organize ettiği yardım faaliyetleri ele alınmıştır.1 

DÜZENLEMELER 

1915 tarihli sevk ve iskân kanunu, güvenlik önlemleri yanında Ermenilerin 
göç ettirildikleri yerlerde barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını gidermek 
amacıyla da bazı önlemleri uygulamaya koymuştur. 30 Mayıs 1915 tarihinde 
çıkarılan bir yönetmelik ise, aslında tam anlamıyla yerlerine ulaşan Ermenilerin 
daha sağlıklı bir ortamda barındın İmaları için gerekli şartların ve kamp alanlarının 

Prof. Dr., Türk Tarih Kurumu Ermeni Araştırmaları Merkezi. 
' Bu arada Kafkasya'dan göç eden Müslümanlar için kamplar bulunmadığı kaydedilmelidir. Bkz: Justin 

McCarthy, Ölüm ve Sürgün, (Çev: Bilge Umar), (İstanbul, 1998), s. 257 vd. 
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hazırlanmasını emretmektedir. 2 Örneğin bu yönetmeliğin 2. Maddesi, kamp 
alanlarında göçmenlerin ekonomik bakımdan rahatlamalarını temin için yanlarında 
taşınabilir mallarını ve hayvanlarını götürmelerine izin vermektedir. 4. Maddede ise 
yerleşim yerlerine ulaşan Ermenilerin, yerine göre ya oradaki köy ve kasabalarda 
yapılacak evlere ya da Hükümet tarafından kararlaştırılacak yerlerde kurulacak 
köylerde barındınlacakları bildirilmektedir. Ayrıca, Hükümetin hazine arazileri ve 
çiftliklerinden uygun olanlarını kamplar için tahsis edeceği, köy ve kasabalara 
yerleştirilen Ermenilerin nüfus sayımı yapılarak; bir deftere aile ismi, lakabı, yaşları, 
sanatları, geldikleri ve yerleştirildikleri yerlerin yazılacağı kaydedilmektedir. Ayrıca 
yerleşim alanına varanların, kesin yerleşime kadar yiyeceklerinin sağlanması ve 
ihtiyacı olanlara ev yapılması için gereken harcamaların "muhacirin tahsisatından" 
karşılanacağı bildirilmektedir (Madde 9). Yönetmeliğin 12. Maddesi, kesin 
yerleşimi yapılan her aileye, eskiden sahip olduğu ekonomik durum ve o andaki 
gereksinimine göre yeterli miktarda arazi verilmesini öngörmektedir. 

Bu yönetmelik maddeleri , açık bir şekilde, Hükümetin Rusya ile 
sürdürülen savaş bölgesi uzağına gönderilen Ermeniler için daha uygun 
koşullarda iskân planları olduğunu kanıtlamaktadır. Hükümetin öngördüğü bu 
önlemlerin savaş koşullarında tam olarak uygulanması beklenmese bile, iyi 
niyetin kabul edilmesi gerekir. Özellikle 15. Maddede çiftçi ve zanaatkar olan 
sürgün Ermenilere, sermaye ve araç-gereç sağlanmasının planlanması gerçekten 
önemlidir. Nitekim ileride de görüleceği gibi, kampları ziyaret eden bazı 
yabancı diplomatlar, kısa süre içinde Ermenilerin geçici yerleşim bölgelerinde 
üretim yapacak bir ortama kavuşmalarını hayretle not etmişlerdir. Hükümet, bu 
yönetmelikle, tehciri başarıyla sonuçlandırmak için ciddi bir gayret içerisindedir. 
Zorunlu göç uygulamasını sistemli bir şekilde yürütmek için özel bir bütçe, yani 
"muhacirin tahsisatı" ayrılmıştır. Yiyecek ve barınma problemlerinin yerinde ve 
zamanında çözülmesi için özel bir komisyon kurulmuştur. 

Y A B A N C I Y A R D I M L A R 

Osmanlı Hükümetinin bu iyi niyetli çalışmaları, dönemin yabancı 
diplomatları ve misyoner yardım kuruluşları tarafından propaganda faaliyeti gibi 
gösterilmiştir. Ne yazık ki savaş şartlarında, savaş propagandalarının psikolojik 
savaş boyutu ile makul bir açıklaması olan bu davranış biçimleri, günümüz 
tarihçileri tarafından da gerçek olarak kabul edilmiş ve Osmanlı Hükümetinin 
göçmenlere yardım konusunda yaptığı çalışmalar gizlenmek istenmiştir. Örnek 
olarak, Osmanlı Hükümetinin Ermeniler için yaptıkları yardım faaliyetlerine bizzat 

2 Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (Mart 1983), Belge No. 1916; Krş: Arşiv Belgelerinde Ermeni 
Faaliyetleri, 1914-1918, Cilt I, (Ankara, ATAŞE Y., 2005), s. 132-33. 



Kemal ÇİÇEK 257 

tanık olan A B D İstanbul Büyükelçisi Morgenthau, gerek Talat Paşa ve gerekse de 
Enver Paşa'nın sürgün edilen Ermenilere yardım edilmesini özellikle engellediğini 
iddia edecek kadar ileri gitmiştir. Morgenthau'nun anlatımına göre, Talat Paşa, bir 
gün kendisine; Ermenilerin ihanet içinde olduklarını, Amerika'dan Ermenilere 
yardım için gönderilen paraların devlete verilmesi gerektiğini söylemiştir. 3 Enver 
Paşa'nın yardım konusundaki tavrı ise daha katıdır ve ümitsizdir. Morgenthau'nun 
edindiği izlenimleri özetlemek gerekirse; Enver Paşa, Amerikan yardım 
kuruluşlarının Ermenilere yardım etmesine izin verildiği takdirde, bunun onları 
isyankâr olma konusunda daha fazla cesaretlendireceğini, Müslüman halkı da 
kışkırtacağını ileri sürmüştür. 4 Halbuki gerek Talat gerekse de Enver Paşa, 
Büyükelçinin üstü kapalı yazdığı gibi Ermenilere yardım yapılmasına karşı 
değillerdir. Ancak yardımların devlet eliyle dağıtımını önermişlerdir. Morgenthau, 
kafileleri soyan jandarmalara paraların emanet edilmesinin komik olduğunu iddia 
ederek, bu öneriye karşı çıkmıştır. 5 Morgenthau, Enver ve Talat Paşaların yardım 
konusuna bakışını bu şekilde yansıtmasına karşılık, Amerikan büyükelçisine ulaşan 
pek çok misyoner raporu, farklı bir tablo ortaya koymaktadır. Misyonerlerin ve 
konsolosların raporları, devletin yardım konusunda başlangıçtaki tutumunun sürgün 
edilenlere kendi imkânlarıyla yardım götürmek olduğunu göstermektedir. 

Aslında Morgenthau 'nun, Talat Paşa ve Enver Paşa ile yaptığı 
görüşmelerden, Hükümetin farklı bir politika izlediği sonucu çıkmamaktadır . 
Özellikle Enver Paşa, Ermenilerin, A B D gibi güçlü bir devletin desteğini 
arkalarında hissederlerse çok daha fazla problem çıkaracaklarını düşünmektedir. 
Enver Paşa 'ya göre Ermeniler, dış yardım olmadığını görürlerse, ülkelerine 
bağlı ve sadık kalacaktır. Said Halim Paşa 'nın da Morgenthau ile yaptığı bir 
görüşmede benzeri görüşleri savunduğu görülmektedir. Morgenthau, hazırda 
20.000 dolar yardım parası olduğunu söylediğinde, Said Halim Paşa kendisine, 
"Bu [yardım konusu] Osmanlı Hükümetinin işidir," demiştir. Gerekçesinde ise 
Ermenilerin yerleşme, barınma ve yiyeceklerinin sağlanmasının kendi 
kendilerine yeterli olacakları ana kadar süreceğini açıklıkla belirtmiştir. Ayrıca 
"Hükümet doğal olarak sorumluluğunu yerine getirecektir, kaldı ki elinizdeki 
20.000 dolar aslında hiçbir şey değildir," demiştir . 6 Bu sözlerden çıkarılabilecek 
anlam şudur: Büyükelçinin ileri sürdüğü gibi Osmanlı Hükümeti Ermenilere 

3 Henry Morgenthau, Ambassador Morgenthau's Story, (New York, 1918), s. 332 
4 Morgenthau, Morgenthau's Störy, s. 347-363. 
5 Morgenthau, Morgenthau's Störy, s. 349. Aslında Ermenilere ve Süryanilere yardım amacıyla kurulan The 

American Committee for Armenian and Syiran Relief (ASASR) adındaki yardım kuruluşunun kurucusu 
olması nedeniyle Morgenthau'nun bu konuda taraf olduğu ve söylediklerinin ihtiyatla karşılanması 
gerektiği belirtilmelidir. 

6 Morgenthau, Morgenthau's Störy, s. 361-62. Said Halim Paşa ile görüşmesinde büyükelçi, söz konusu 
miktarın başlangıç olduğunu, daha fazla yardım sağlayabileceğini belirtmiştir. Ancak Sadrazam, Enver 
Paşa'nın fikrini desteklediğini söylemiştir. 
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yardım edilmesine karşı değildir, fakat Amerikan yardımının psikolojik 
hedefleri nedeniyle haklı bir kaygı duymuştur. 

Kısa bir süre sonra Osmanlı Hükümeti bu kaygısından da kendi 
kaynaklarının yeterli olmaması nedeniyle 1915 yılı ortalarından itibaren 
vazgeçmek zorunda kalmıştır. 7 Aşağıda örneklerle gösterileceği gibi Vali ve 
Mutasarrıflar Misyonerlere yardım konusunda müdahale etmemişler, 1916 yılına 
ait bazı raporlara göre, kamplardaki yardım faaliyetlerinin organizasyonunu 
tamamen ACASR adlı Amerikan yardım kuruluşu ile Kızılhaç' ın inisiyatifine 
bırakmışlardır. Bu politika değişikliğini İstanbul'daki Amerikan Büyükelçiliği 
merkeze çeşitli tarihlerde yazı ile bildirmiştir. 8 Halep Konsolosu Jackson'm 
14 Haziran 1917 tarihinde yardım faaliyetleri ile ilgili olarak Mr. L.R. Fowle 'ye 
yazdığı bir mektup da bu durumu doğrulamaktadır. Söz konusu mektuba göre, 
1916 yılı Aralık ayında Talat Paşa, Amerikan büyükelçisine, yardım dağıtımında 
Osmanlı memurlarının yardımcı olmalarını emrettiğini söylemiştir. 9 Nitekim 
İstanbul 'dan Amerikan Dışişleri Bakanlığına gönderilen 9 Eylül 1916 tarihli bir 
telgrafta, Suriye'deki kamplara Kızılhaç'ın çeşitli kuruluş ve temsilcilerinin 
yardım götürmesine Osmanlı Hükümetinin itirazı olmadığı belirtilmiştir. 1 0 

Dr. Wilfred Post ve Miss. E. Cushman ise Konya 'da yardım faaliyetlerini 
Hükümetin tamamen kendilerine bıraktığını ve yeni yardım projelerinin 
koordinasyonu için belediye meclisine teklif götürdüğünü kaydetmektedir . Bu 
sayede Ermeni erkekler, şehirde buldukları işlerde çalışmaya başlamışlar, pek 
çok aile kendi kendine yeterli hale gelmiştir . 1 1 

Buna karşılık yine Konsolos Jackson, Cemal Paşa'nın, Zor şehrinde bazı 
"Osmanlıları" Ermeni göçmenlere yardım ettikleri için tutuklattığını 
kaydetmektedir. Yukarıda yazdıklarıyla zıtlık teşkil eden bu bilginin detaylarına, 
Konsolos da vakıf değildir. Çünkü bu haberi Auguste Bernau 'ya dayanarak 
yazmıştır. Bu tarihlerde diğer kaynaklarda yardımların engellendiğini ortaya 
koyan bir veri olmadığından hareketle tutuklanma sebeplerinin başka nedenlere 

7 Morgenthau kitabında tarih vermediği için görüşmelerin hangi olaylar ve dönemleri kapsadığı 
anlaşılamamaktadır. Şu ifadeler bu yorumu açıklıkla desteklemektedir: "They must never known," he said, 
"that they have a friend in the United States. That would absolutely ruin them it is far better that they 
starve. (...) If they can only be convinced that they have no friends they will settle down, recognize that 
Turkey is their only refuge, and become good citizens.". Morgenthau's Story, s. 350. 

8 NARA 867.48/421. Büyükelçi Philip'den Dışişleri Bakanına. 9 Eylül 1916 tarihli telgraf hakkında bilgide 
şu satırlar yazılmıştır "The Sublime Porte informs me it has no objection to distribution of relief to the 
indegent in Syria.". 

9 RG 84 Box 20; 310 January 20, 1916. From Jackson to W.W. Peet, American Embassy, s. 2. 
1 0 NARA 867.48/421. Bu çerçevede Amerika bir gemi dolusu yardım göndermeyi taahhüt etmişti. Bu gemi 

uzun diplomatik yazışmalardan sonra yükünü Suriye'ye getirebilmiştir. Bkz: Moranian, The American 
Missionaries, s. 203-4. 

" NARA 867.4016/306. 28 Kasım 1916. 
"Osmanlılar" ile kastedilen Müslüman zümre olmalıdır (KÇ). 
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dayandığını düşünmek daha mantıklıdır. 1 2 Üstelik Wilfred Post, 1915 Eylül 
ayında yazdığı raporunda, Hükümetin kamptaki sürgün mağdurlarına, yetişkinler 
için 1 kuruş, çocuklar için 20 para günlük harçlık dağıttığını belirtmiştir. Bu 
azımsanacak bir miktar değildir. Çünkü o dönemde bir pamuk işçisi günlük 6,8 
kuruş, Şirket-i Hayriye işçisi 5,5 kuruş, maden işçisi 12,5 kuruş ücret almaktadır 
ve bu ücretler savaş sırasında işçi kıtlığı sebebiyle artmış ücretlerdir. 1 4 

Hükümet, yeni iskân bölgesi olarak ilan ettiği yerlerde, başlangıçta 
istenmemesine rağmen yabancı yardım kuruluşlarıyla işbirliği yapmış ve kendi 
kaynakları elverdiğince birlikte çalışmıştır . 1 5 Öte yandan Osmanlı Hükümeti ile 
uzlaşmaya varan Amerikan misyonerleri de göçmenlere yardım ulaştırmak için 
ülkelerinde büyük bir yardım kampanyası başlatmışlardır. Özellikle A B D 
Dışişleri Bakanlığının talebi ile A C A S R çatısı altında organize edilen yardımlar 
büyük miktarlara ulaşmış, birkaç yıl içinde milyonlarca dolar toplanmışt ır . 1 6 

Osmanlı Hükümetinin her türlü kolaylığı göstermesi sayesinde, Kızılhaç da 
dahil olmak üzere Amerikan yardım kuruluşları, Osmanlı Ermenileri arasındaki 
faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır. Dr. Wilfred Post 'un bildirdiğine göre ACASR, 
yardımlarını dört kategoride yürütmüştür: Genel yardım, özel yardım, tıbbî 
yardım ve yetimhaneler. Bu doğrultuda misyoner kuruluşları pek çok yerde para 
ve ekmek dağıtmış, çadır kentler kurmuş, kalıcı konutların yapılmasına katkıda 
bulunmuş, hastaneler işletmiş ve birçok yerde yetimhaneler açmıştır . 1 7 

Amerikan Protestanları tarafından finanse edilen ACASR, özellikle 
Amerika 'daki kiliselerde düzenlediği kampanyalarla topladığı önemli paraları 
kamplardaki ve seyahat halindeki Ermenilere ulaştırmak amacıyla kullanmıştır. 
Amerikan arşiv belgeleri, gerek Osmanlı Muhacirler Komisyonunun gerekse de 
Amerikan yardım kuruluşunun geçici yerleşim bölgelerinde önemli kamp ve 
geçici konaklama yerleri yaptığını göstermektedir. Bu yerler arasında en 
önemlileri özellikle A C A S R ' ı n Amerikan Kızılhaçı ve Amerikan Yardım 
Kuruluşunun (American Relief Administration) katkılarıyla İstanbul ve Trakya 
dışında, Anadolu ve Suriye ile Afyon, Konya, Kilikya, Harput, Diyarbakır, 

1 2 NARA 867.4016/301. 15 Eylül 1915. Krş. Ara Sarafian, United States Official Documents on the 
Armenian Genocide I: The Lower Euphrates, (Watertown, Mass., 1993), s. 122-125. 

1 3 NARA 867.4016/188.Morgenthau'dan Dışişleri Bakanlığına. 
1 4 Vedat Eldem, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi, (Ankara, TTK Y., 

1994), s. 45. 
1 5 Bu yardım kuruluşlarının en önemlileri ACASR, Kızılhaç ve Lord Mayor's Fund idi. 
1 6 Suzanne E. Moranian, The American Missionaries and the Armenian Question, 1915-1927, (Madison, 

Basılmamış Doktora Tezi, The University Of Wisconsin, 1994), s. 126 vd. James L. Barton, Story of Near 
East Relief, 1915-1930: An Interpretation, (New York, Macmillan Co, 1930). Bu eserde 15 yıl boyunca 
süren yardım kampanyasında, kuruluşun Ermenilere harcadığı paranın 160 milyon dolara ulaştığı 
belirtilmektedir. 

1 7 Cemal Paşa'nın Ermenilere yardımları için bkz: Nevzat Artuç, Ahmet Cemal Paşa (1872-1922): Askerî ve 
Siyasî Hayatı, (İsparta, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2005), s. 270 vd. 
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Urfa, Antep, Birecik, Cizre, Mardin, Maraş , Kilis, Mumbaç (?), Suruç, Bab, 
İslip ve Meskene, Hamam, Rakka, Ebuharara, Sebha, Selimiye, Hama, H u m a ve 
Şam gibi yerlerde kurduğu konaklama merkezleridir. 

Ayrıca yine Amerikan yardım kuruluşuna bağlı olarak Ermenistan 
(Ecmiyadzin) , Filistin, Mezopotamya, İran, Trans-Kafkasya 'da (Rusya 
Ermenistan ' ı ve Gürcistan dahil) kamplar bulunuyordu. 1 8 Konya, Birecik, 
Harput, Diyarbakır, Halep ve Cizre gibi yerlerde ise doğrudan Osmanlı 
Hükümetinin kampları vardı. Bütün bu kamplar, Osmanlı hükümet 
görevlilerinin denetiminde olmakla birlikte, bir süre sonra işletmesi neredeyse 
tamamen misyonerler veya diğer yardım kuruluşları tarafından 
gerçekleştirilmişlerdir. Çünkü Adana örneğinde olduğu gibi, başta, yardım 
kuruluşlarından destek almadan göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan 
Hükümet, kendi kaynaklarının yetersiz kalması üzerine kapılarını her türlü 
yardıma açmıştır. Hatta Amerikan raporlarına göre, Suriye bölgesindeki 
yardımlar Halep ' te kurulan iki büyük dağıtım merkezinden yönetilmiştir. 1916 
Şubat ayında üçüncü bir merkezin de Şam 'da kurulması planlanmıştır. Buranın 
yönetimi ise Papaz Vahran Tahniz ian 'a veri lmişt ir . 1 9 Halep bölgesinde yardım 
faaliyetlerinin organizasyonunda ise zaten Papaz Hovhannes Eskijian anahtar 
kişi konumundadı r . 2 0 Her ne sebeple olursa olsun, Osmanlı Hükümeti , 
kampların yönetimini misyoner kuruluşlara ve yardım derneklerine 
devredebiliyorsa, burada Ermenilerin imhası ile ilgili bir plandan söz edilemez. 

Üstelik Osmanlı Hükümeti de kampların uluslararası kamuoyunun gözü 
önünde olmasının hem kendisini göçmenlere kötü muamele yapıldığı 
suçlamalarından koruyacağının hem de yardım kuruluşlarının desteğinin sürekli 
olmasını sağlayacağının bilincindedir. Bu nedenle kampları ücra yerlerde değil, 
istasyon çevrelerinde, ırmak kıyılarında ve şehir yakınlarında kurmuştur. Ayrıca 
yabancı misyoner ve diplomatlar da hatıralarında sık sık kampları ziyaret 
ettiklerini ve yardım ilettiklerini not etmişlerdir. Nitekim Kahdem'dek i kampı 
Halep Konsolosunun da isteği üzerine bizzat ziyaret eden Fahrî Konsolos 
George Young, Büyükelçi Morgenthau 'ya gönderdiği 20 Eylül 1915 tarihli 
raporunda, bu ziyareti sırasındaki izlenimlerini aktarmıştır . 2 1 Ziyareti Suriye 
Genel Valisinin izniyle gerçekleştirdiğini kaydeden George Young, 
kamplardaki durum ve söylentiler hakkında şunları yazmıştır: 

"(...) Eziyet, yokluk, açlık, yürüyecek durumda olmayanların yürümeye 
zorlanması , muhafızların zulümleri , genç kadınların kaçırılması, kendilerine ev 
bulabilecek çocukların verilmesi veya satılması vs. gibi pek çok hikaye ortalıkta 

1 8 M 353 Roll 55: Report of the NER to the Congress of the USA for the year ending December 31 , 1921. 
1 9 NARA 867.48/271. 
2 0 Kaiser, Der Zor, s. 37. 
2 1 NARA 867.4016/212. 
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dolaşıyor, ancak ben bunlara inanmıyorum ve şu an bile en kötü hikayelerin pek 
çoğunun fazlasıyla abartılı o lduğuna eminim. Bununla birlikte, güvenilir 
bulduğum bazı hikayeler de var:" 

"(...) Birkaç gün önce koşullar hakkında fikir sahibi olmak üzere burayı 
[Kahdem, Şam] ziyaret ettim. Burası hiç ot bitmemiş, bir iki ağacı olan büyük bir 
açık alan. Tüm alan neredeyse tamamen üstü başı yırtık-pırtık, yola zorlanmış, 
kederli ve tamamen tükenmiş öbek öbek insanla kaplıydı. Ancak bir iki tane çadır 
ve benzeri sığınak vardı ve bunlar da daha ziyade eğreti yapılmış gibiydi. Kampın 
dışında, beni kamptan sorumlu adama götüren bir Polis tarafından karşılandım. 
Hemen hemen hiçbir şey görmedim ve yalnızca o adamın bana anlattığı kadarını 
öğrendim. Çok kibar biriydi. (...) Hastalar için bir hastane kurulmuştu ve bana 
halen 50 kişinin hastanede olduğu iletildi. Ayrıca adam bana, hiçbir ölüm vakası 
olmadığını, Hükümetin tüm sürgünlere yiyecek temin ettiğini de anlattı. Kamp 
müdürünün çadırından ayrıldım ve yola doğru geçirilirken gördüğüm tek şey 
kampla hastane arasında şehir dışına sefer yapan vagon oldu. Bir hayli dolu 
gözüküyordu. Aynı gün İspanya konsolosu, Kahdem'e doğru yola çıktı. Benim 
kadar da yakına gitmiş olduğunu sanmıyorum." 

Kamptaki Ermenilere ihtiyaçlarını karşılamaları için düzenli olarak nakit 
para yardımı bile yapılmıştır. Konya 'daki kamplarda 6.000 Protestan Ermeniye 
düzenli para yardımı yapıldığını ve kişi başı 1 kuruş ödendiğini Misyoner 
raporlarından öğrenmekteyiz . 2 2 Wilfred Post, raporunda, katolik rahibe 
dağıtması için ayda 100 lira verdiklerini belirttikten sonra, genel yardımlar 
çerçevesinde 1-20 saat mesafeli köylere de yardım gönderildiğini 
belirtmektedir. Wilfred Post ayrıca, transit geçiş yapan Ermeniler ile izinli gelen 
ve hükümetten yolluk almayan hasta Ermeni askerler ve hapistekilere de maddî 
yardımda bulunduklarını yazmaktadı r . 2 3 

Yine Konya 'da bulunan W. W. Peet; yardım listesine 700 kişi 
eklediklerini ve bunun fazladan para gereksinimi Doğurduğunu yazmaktadır . 
Yardım gelmediği takdirde kişi başına dağıttıkları parayı azaltacaklarını, aylık 
yardım bütçesinin 1.500 Lira olduğunu bildirmektedir . 2 4 

Benzeri bir bilgi de Amerika 'n ın Halep Konsolosu Jackson tarafından 
verilmektedir. Konsolosluk görevlisi Mr. Bernau aracılığı ile Urfa'daki 
Müslüman ve Hıristiyan mültecilere dağıtılmak üzere 7200.00 Ltq . 2 5 değerinde 
arpa ve 1000,00 Ltq. nakit dağıttığını söylemektedir . 2 6 Ayrıca Jackson kendisi 

NARA 867.4016/306. W. W. Peet'den Morgenthau'ya, 24 Ocak 1916. 
NARA 867.4016/306. 
NARA 867.4016/267. 
Bir Osmanlı lirası 1914 başlarında 903 İngiliz lirası veya 11.69 kuruşa eşittir. Bkz: Vedat Eldem, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun Ekonomisi, s. 15. 
M 353 Roll 52. Halep Konsolosunun 858 no.lu gönderisi. Jackson'dan Abram I. Elkus'a. 21 Şubat 1917. 
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de düzenli olarak kamptaki ve hatta köylere yerleştirilmiş Ermenilere düzenli 
olarak para dağıtmıştır. 

Bu yardımlar, NER tarafından savaş sonrasında da sürdürülmüştür. 1921 
tarihli genel raporda, YakınDoğuda, çoğu Ermeni olmak üzere sürgün edilen 
ırklara mensup en az 1.000.000 kişiye bakıldığı belirtilmektedir. Bununla birlikte 
savaş sırasında ve sonrasında N E R tarafından en büyük yardım operasyonunun 
Rusya Ermenistanında yapıldığı kesindir. Burada da NER verilerine göre kesin 
olarak 500.000 kişi savaş döneminde yardım almıştır. 2 7 Zaten N E R yardımlarının 
büyük bir kısmı Kafkasya'daki Ermeni göçmenlere harcanmıştır . 2 8 NER 
raporlarına göre Suriye'deki kamplarda yaşayan Ermeniler için 1918 yılı Aralık 
ayında İngiltere 900 Türk lirası ve 100 İngiliz sterlini yardım yapmıştır. 
24 Arahk ' ta ise ACASR ve Birleşik Yardım Komitesi 100.000 dolar tahsis 
etmiştir . 2 9 Bununla birlikte 1919 yılı Ocak ayı sonlarında The Armenian National 
Union of America tarafından Dışişleri Bakanlığına yazılan bir yazıda, Suriye ve 
Filistin'de Ermenilere yardım için günde 125 bin dolar gerektiği belirtilmektedir. 
Aynı yazıda Kafkasya'da ise son 4 yılda 300.000 Ermeninin beslendiğini 
kaydetmektedir. 18 Ocak 1919 günü Halep'ten alınan bir yazıda ise Halep'teki 
mülteci sayısının 40.000, Musul 'dakilerin ise 10.000 olduğu ve her geçen gün 
arttığı bildirilmektedir. 3 0 Halep Konsolosu Jackson ise Halep'teki Ermeni mülteci 
sayısını 120.000 olarak verir. 3 1 

Yine 23 Ocak 1919'da İs tanbul 'dan A. Aharonian imzasıyla Paris ' teki 
Ermeni Millî Delegasyonuna yazılan bir raporda, Kafkasya ve Doğu 
Anadolu 'da ihtiyaç duyulan yardım miktarı kaydedilmiştir. Bu raporda dikkat 
çeken en önemli husus, "Türk Ermenistanında" savaş öncesi 900.000 kişinin 
yaşadığının belirtilmesidir. Rapora göre bu nüfusun bir kısmı savaş sırasında 
kaybedilmiştir ve 60.000 ev tahrip edilmiştir. Dolayısıyla, Erzurum, Van, Bitlis 
gibi yerlere insanların dönebilmesi ve yerleşebilmesi için yardım istenmektedir. 
Bir kısmı halen Kafkasya 'da olup topraklarına dönme ihtimali bulunan en az 
585.000 Ermeni için, 4 milyon p o u n d 3 2 un, 2 milyon pound buğday, 1 milyon 
pound arpa (tohumluk), 40 bin saban, 77.000 orak, tırpan vb gereç, 231.000 
sığır, 50.000 süt sığırı, 200.000 koyun ve domuz gerektiği belir t i lmektedir . 3 3 

2 7 M 353 Roll 55: Report of the NER to the Congress of the USA for the year ending December 31, 1921. 
2 8 NER raporlarına göre 1915-1930 yılları arasında Kafkasya'da harcanan para 28.017.000 dolar, 

Türkiye'deki ise 20.551.000 dolardır. Daha sonra 12.257.000 dolarla Suriye ve Filistin gelmektedir. James 
L. Barton, Story of Near East Relief, 1915-1930: An Interpretation, (New York, Macmillan Co, 1930), s. 
411. 

2 9 NARA M 353 Roll 54; 867.48/1117. 1 Şubat 1919 günü Amerikan Kızılhaçına gönderilen yazı. 
3 0 NARA 867.48/115. 
3 1 NARA 867.48/837 Ekteki raporlar. 
3 2 Pound ya da bir libre 454 gramdır. 
3 3 NARA M 353 Roll 54; 867.48/1159'un ekleri. 
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Görüldüğü gibi, Osmanlı Hükümeti , başlangıçta, bütün zorunlu göç 
mağdurlarına yardımı kendi kaynaklarından yapmayı planlamış, ancak 
kaynakların yeterli olmaması üzerine A C A S R ile işbirliği yapmıştır. Öyle ki 
zamanla kampların yardım organizasyonunu tamamen bu kuruluşa bırakmıştır. 
Yardımlar 1,5 milyon Ermeninin ihtiyacını elbette tam olarak karşılayamamış, 
insanlar açlık ve sefalet içinde günler geçirmek mecburiyetinde kalmışlardır. 
Fakat kamplara ulaşanların durumları, yapılan yardım organizasyonları 
sayesinde büyük ölçüde düzelmiştir. Ne var ki kampların sakinleri de salgın 
hastalıkların pençesinden tam olarak kurtulamamışlardır. Bununla birlikte 1,5 
milyon insanın hayatının kurtulmasında N E R başta, Kızılhaç gibi pek çok 
yardım kuruluşu önemli rol oynamışt ı r . 3 4 

Y E T İ M H A N E L E R 

Hem kamp yerlerinde hem de dışında bulunmaları nedeniyle ayrı bir yere 
sahip olan yetimhanelerin bazıları Osmanlı Hükümeti tarafından, bazıları da 
misyonerler tarafından açılmıştı. Ancak savaşın bütçe dengelerini altüst etmesi 
üzerine Osmanlı Hükümeti aldığı bir kararla 1915 ortalarından itibaren Maraş, 
Urfa, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Samsun ve diğer bölgelerde 
yetimhanelerdeki Ermeni çocukları, hızlı bir şekilde uluslararası yardım 
kuruluşlarına devretmişti . ACASR kontrolündeki yet imhanelerde yetimlerin 
sayısı bu karardan sonra çok artmıştır. İstanbul başta olmak üzere, Anadolu ve 
Suriye 'nin çeşitli yerlerinde çok sayıda yet imhane işleten misyonerler, 
buralarda eğitim faaliyetlerini de sürdürmüşlerdir. Mesela Harput ' ta Amerikan 
misyonerlerinin kontrolündeki yet imhanede 5.000 yetime ulaşılmıştır. N E R ' d e n 
Amerikan büyükelçiliğine gönderilen gizli bir telgrafa göre de Halep ' te 1.350 
yetime bakı l ıyordu. 3 5 Post ve Cushman ' ın 28 Kasım 1916 tarihli raporlarında 
belirtildiğine göre Konya 'da yardım kuruluşlarının gözetiminde 70-80 yetim 
vardı ve 20 yetime de kısmen bakılıyordu. 4-14 yaş aralığındaki bu çocuklara 
yatak ve giyecek yardımından başka "özel okul" açılmıştı. Ekim ayında yapılan 
harcama miktarları şu şek i ldeyd i : 3 6 

Genel Yardım 1245,55 Lira 

Özel Yardım 143,43 Lira 

Yetimler 222,73 Lira 

Servisler ve Muhtelif 45,80 Lira 

3 4 Bu rakamlar NER raporlarında geçmektedir. Ayrıca 15 yıl zarfında 100.000 yetimin de yetim okullarından 
mezun edildiği kaydedilmektedir. Aktaran: Maronian, The American Missionaries, s. 231. 

3 3 Moranian, The American Missionaries, s. 130. 
3 6 NARA 867.4016/306. 
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Church Missionary Society mensubu olan E. E. Lavy tarafından, 1917 yılı 
sonunda hazırlanan "Bağdat ve Mezopotamya 'da Ermeni Mültecilere Yardım 
Çalışmaları İkinci Raporu"nda, Kilise Misyoner Derneğinin yetimhanesinde 
sayının 100'ü aştığı ve yetimhanenin dar geldiği belirtilmektedir. 3 7 

1918 yılında savaşın bitiminden sonra, Müslüman ailelerden toplanan 
çocuklar yüzünden yetimhaneler çok daha kalabalıklaşmalardır . 1922 yılında 
N E R ' i n YakınDoğudaki yetimhanelerinin sayısı 124'e, buralarda bakılan yetim 
sayısı da 64.107 ulaşmıştır. Ayrıca 50.000 yetim çocuk da yet imhane dışında 
evlerde, yetimhanelerin yardımı sayesinde barındırılmaktadır. 

Bunların dışında binlerce çocuk da N E R kaynaklarına göre bakım 
alamamıştır. Mesela Alexandropol 'da (İskenderun) bu durumda 20.000 yetim 
olduğu bildirilmektedir. Erivan Hükümeti yetimlerin bakımına kaynak 
ayırmamaktadır , fakat İstanbul 'da durum farklıdır. N E R kaynaklarına göre 
burada Osmanlı Hükümetinin desteğiyle 9.585 yetim barındırılmaktadır. 4.990 
yetimin de evlerde bakılması sağlanmıştır. Beyrut ' ta ise, Kil ikya 'dan son 
tahliye ile gelen yetimler evlerde bakılmaktadır. Bu sayede NER, Suriye 'de 
bakım altında tuttuğu yetim sayısını 6 .775'e kadar düşürmüştür. Ancak 
Kil ikya 'da hala pek çok sayıda yetim bulunmaktadır. N E R ' i n amacı, bu 
yetimleri kısa zamanda Beyrut veya Kuzey Suriye bölgesine nakletmektir. 

Türk İstiklâl Savaşı sürerken, yetimhaneler bir düzineye kadar düşmüş, 
fakat faaliyetlerini sürdürmüştür. Ankara 'da 350 Ermeni, Kayser i 'de 3.190, 
Harput ' ta 5.176, Konya ' da 813, Samsun 'da 1.000, Sivas ' ta 1.368, Merzi fon 'da 
465 yetim barınmaya devam etmiştir. Ancak yetimhanelerin en kalabalık 
olduğu yer Kafkasya bölgesidir. Anadolu 'dan mülteci olarak gelen 400.000 
Ermeni göçmenin çocuklarının barındırıldığı, N E R raporlarında açıklıkla 
belirti lmiştir . 3 8 

SORUNLAR 

Suriye 'ye sevk edilenler için kurulan bu kamplar, çok değişik yerlerde 
kurulmuş ve iskân edilen Ermenilerin sıkıntılarını hafifletmede önemli bir işlev 
görmüştür. Ancak fizikî bakımdan yetersiz olmaları, daha fonksiyonel 
olmalarını önlemiştir. Nitekim kampları ziyaret eden yabancı diplomat ve 
misyonerler sıklıkla çadır kentlerin dağınıklığından ve çadırların 
kalitesizliğinden yakınmaktadırlar. Pek çoğu çadırların eğreti malzemelerden, 
ince kumaş ve hatta çaput parçalarından imal edildiğini, güneşin yakıcı 

Bu rapor, Bağdat'taki Amerikan Konsolosu Oscar S. Heizer tarafından Dışişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. NARA M 353. Roll 53; Belge No: 78. 
M 353 Roll 55: Report of the NER to the Congress of the USA for the year ending December 31 , 1921. 
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ışınlarına veya gecenin soğuğuna karşı korumasız olduğunu yazmaktadırlar. 
Dr. W. M. Post, 3 Eylül 1915 günü yazdığı bir mektupta, Eskişehir 'de istasyon 
yakınlarındaki çadırları "Birkaç sopa üzerinde tutturulmuş halı, kilim veya en 
iyisi pamuk dokuma örtülü ince çadırlar," şeklinde tasvir etmekte, bunların 
hiçbir şekilde onları beklenen sonbahar yağmurlarından koruyacak çapta 
olmadıklarını kaydetmektedir . 4 0 26 Kasım 1915 tarihli raporunda, Elazığ 'daki 
kampı anlatan Sister B. Rohner, "Binlerce küçük, ince materyalden yapılmış, 
engin çadırlar" gördüğünü yazmakta ve bu çadırlarda "Her yaştan ve toplumun 
her kesiminden, sayılamayacak kadar kalabalık bir insan grubunun" yaşadığını 
söylemektedir . 4 1 

Ereğli 'de, demiryolu istasyonunun yakınındaki açık arazide kurulan kampı 
gezen Wilfred Post da, kampların Ermeniler tarafından derme çatma kurulduğunu 
ve çadırlar dışında bir barınak bulunmadığını söylemektedir. Bu yüzden 
insanların açık arazide; gündüz güneşin kavurucu ışıkları altında, geceleri 
nemden, korunmasız olarak yatmak zorunda kaldıklarını kaydetmektedir . 4 2 Dr. 
Dodd 'un aynı kamp hakkındaki izlenimleri de farklı değildir. 4 3 

Ancak savaş koşullarında bu fakirlik ve sefalet yalnızca Ermenilere özgü 
değildir. Osmanlı Ordusundaki askerler bile daha iyi durumda değildir. Askerlerin 
giyim eksikliği savaş boyunca sürmüş ve erlerin büyük bir çoğunluğu üstü başı 
yırtık, eğreti, iklim koşullarına uygun olmayan kumaşlardan yapılan elbiseler 
giymek zorunda kalmıştır. Çoğunun ayaklarında ayakkabı hatta çarık bile 
olmadığı için, birçoğu ayaklarında kilim parçası sarılı yürümek zorunda kalmıştır. 
Dolayısıyla, askerinin durumu bu kadar acı olan bir ülkede, kamplarda ikamet 
eden sivil halkın daha iyi durumda olması zaten beklenemez. 4 4 

Bu olumsuzluklar içerisinde, göçmen kamplarının büyük bir kısmının 
istasyon kenarında ve nehir kıyılarında kurulmuş olması bir avantaj teşkil 
etmiştir. Bu sayede çevredeki insanlar istasyon civarında konaklayan çilekeş 
Ermenilere yardım etme imkânı bulmuşlardı . Eskişehir İstasyonu yakınında 
kurulan kampı ziyaret eden Ahmet Refik, halkın her şeyini bu insanlarla 
paylaştığını ama yine de yardımların yetersiz kaldığını belirtir. Onun 
aktardığına göre Eskişehir 'deki kamp neredeyse 20.000 kişidir ve çadırlar 
arasında sokaklar açılmış, pazarlar kurulmuştur . 4 5 

3 9 Ahmet Refik'in Eskişehir Kampını tarifi de farklı değildir bkz: Ahmet Refik, Kafkas Yollarında, İki 
Komite İki Kıtal, (Haz. O. Selim Kocahanoğlu), (İstanbul, Temel Yayınları, 1998), s. 161. 

4 0 NARA 867.4016/188. Morgenthau'dan Dışişleri Bakanlığına. 
4 1 NARA 867.4016/260. 
4 2 NARA 867.4016/188. 
4 3 NARA 867.4016/189. 
4 4 Ali İhsan Sabis, Hatıralarım, Birinci Dünya Harbi, (İstanbul, 1991), C. IH, s. 331. 
4 5 Ahmet Refik, İki Komite İki Kıtal, s. 161. 
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ASAYİŞ İŞLERİ 

Hükümet, asayişi sağlamak için kampları ve göç güzergâhın d ak i 
konaklama merkezlerini istasyon yakınlarına veya şehre yakın yerlere kurmayı 
tercih etmiştir. Bu sayede güvenlik sorununu kısmen daha kolay çözmeyi ümit 
etmiştir. Ancak savaş kaçkınlarının kurduğu çeteler veya Ermenilerden intikam 
almayı düşünen başıbozuklar, bu insanların yanlarında değerli mal ve 
mücevherlerini taşıdığını da varsayarak sık sık kamplara saldırı 
düzenlemişlerdir. Bu yüzden kamplarda hem dış hem de iç güvenliğin 
sağlanması, Hükümeti uğraştıran önemli bir problem olmuştur. 

Hükümet, kampların güvenliğini sağlamak için polisiye önlemler almıştı 
almasına, ancak Konya İstasyon Müdürünün Dr. D o d d ' a anlattıklarına göre, 
bazı polisler, kamplara saldıranlarla işbirliği içerisine giriyordu. Saldırganlar 
genelde eylemlerini yağma veya intikam amacıyla gerçekleştiriyorlardı. 
Misyoner raporlarında sık sık belirtildiği gibi saldırganlar, kamptaki insanların 
değerli eşyalarını, hatta yatak yorgan neleri varsa çalıyorlardı. Kamplar ancak 
çalınacak bir şey kalmadığı zaman saldırılardan tamamen kurtulmuş oluyordu. 4 6 

Bazen hedef, kamp yolundaki Ermeniler oluyordu. Örneğin Ereğli 'de sürgün 
edilen kafilelerden birisi Cayan yakınlarında soyguncuların saldırısına uğramış, 
erkeklerin bir miktar direniş göstermesi üzerine hepsi bıçaklarla öldürülmüştü. 
Bu olayla ilgili olarak Wilfred Post, hikâyenin doğru olduğunu, Hükümetin 
olayı soruşturarak suçluların bulunmasına çalıştığını ve ele geçirildiklerinde 
cezalandırılacaklarına söz verdiğini kaydetmektedir . 4 7 

Yine anlatılanlara göre, bazı polisler bir bahane yaratarak kamp 
sakinlerinden sürekli rüşvet almak peşindeydi. Bu bahane bazen hareket eden 
ilk trene bilet almada öncelik elde etmek için, bazen de kamp dışında daha 
uygun bir yerde barınmaya göz y u m m a şeklinde olabiliyordu. Mesela Dr. Dodd 
8 Eylül 1915 tarihli raporunda "Muafiyet ve gecikmeler herhangi bir sebep 
olmadan gerçekleşiyor ve daha çok polisi zenginleştiriyor" demektedi r . 4 8 

Kamplardaki kadın ve kızları taciz etmek de saldırıların amaçlarından 
birisiydi. Wilfred Post 'un raporunda, Konya 'da bazı ailelerin, kendilerine 
gelerek, saldırganlardan korumak istedikleri kızlarını, hemşire veya hizmetli 
olarak hastanede bırakmak için yalvardıklarını kaydetmektedir . Wilfred Post, bu 
talepler hakkındaki tavırlarını "Cesaret edebildiğimiz kadarını aldık, kendimiz 
korktuğumuzdan değil, hizmetimizdeki hemşire ve hizmetlileri sayıca artırarak 
onları tehlikeye atmaktan korkuyorduk" şeklinde açıklamaktadır. Sığınma 

NARA 867.4016/189. 
NARA 867.4016/251. 
NARA 867.4016/189. 
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isteyen kızları geri çevirmenin korkunçluğunu anlatmak için, Post, ilginç bir 
örnek kaydetmektedir: 

". . .Dün bize 15 yaşında çok güzel bir kız geldi, bir subay kendisini 
Bursa 'dan beri takip ediyormuş ama ailesi, subayı ve diğer polisleri kızdan uzak 
tutmayı başarmışlar. Hastanemiz onu barındırmak için çok göz önünde bir yer 
ve bu yüzden ona başka bir yer ar ıyoruz ." 4 9 

Bazı görevliler, kamp içi güvenliği sağlamak için insanlara aşırı kaba güç 
kullanıyordu. Halep Konsolosu Jackson 'a göre, Halep içinde bile ellerinde silah 
olan refakatçi muhafızlar kadın ve çocukları sık sık dövmekteydi . 5 0 Geddes , 
10.000 kadar göçmenin yaşadığı Afyon çevresindeki kamplarda polisin 
insanları kırbaç ve sopayla dövmesine şahit olmuş, hatta bu tür muamelenin 
olağan bir şey olarak algılanmaya başladığını rapor etmiştir . 5 1 Buna rağmen, 
Geddes , kamp sakinlerinin teslimiyetçi olmadığını yazmaktadır . Mesela Çay 
Kazasında zor koşullarda konaklayan birkaç bin Ermeni, silahsız olmalarına 
rağmen saldırganları korkutup uzaklaştırmayı başarmışlardı . 5 2 

H İ J Y E N V E S A Ğ L I K 

Göçmenlerin barındırıldığı kamplarda, güvenlik dışında en önemli 
problemlerden birisi de, kamplara sağlık hizmetlerinin götürülmesi olmuştur. 
Gerek Hükümet ve gerekse Amerikan yardım kuruluşları, kamplarda mümkün 
olduğunca sağlık hizmetleri vermeye çalışmışlardır. Özellikle Dr. Dodd ve 
Wilfred Post sayesinde, faaliyetleri hakkında iyi bilgiler aldığımız Konya 
Amerikan Hastanesinde, çok sayıda Ermeni ayakta veya yataklı tedavi hizmeti 
almıştır. Dr. Dodd bir raporunda, hastaneye günde yaklaşık 300 Ermeninin 
bakım ve tedavi için geldiğini not etmiş ve kapasitelerinin yetersizliğinden 
yakınmıştır . Öte yandan Osmanlı Hükümeti de, salgınlarla baş etmek amacıyla 
sürgün Ermenilere de hizmet veren hastaneler kurmuştur. Örneğin Halep ' te 
yaygınlaşan ve Ermeni göçmenler arasında çok büyük kayıplara sebebiyet 
vermeye başlayan tifüs salgını ile etkin mücadele için 850 yataklı bir hastane 
süratle hizmete sokulmuştur . 5 3 Cemal Paşa, Suriye 'de yaygınlaşan tifüsle 
mücadele için sıkıyönetim ilan etmek zorunda kalmıştır . 5 4 

Kamplar, temizlik yeterince sağlanamadığından her türlü salgınlara 
açıktır. Dr. Dodd ve Wilfred Pos t 'un raporlarına göre Konya 'da bile veba ve 

4 9 NARA 867.4016/188. 
5 0 NARA 867.4016/222. 
5 1 NARA 867.4016/188. Morgenthau'dan Dışişleri Bakanlığına. Krş. 867.4016/243. 
5 2 NARA 867.4016/188. Morgenthau'dan Dışişleri Bakanlığına. Krş. 867.4016/243. 
" Ekmeleddin İhsanoğlu, Suriye'de Modern Sağlık Müesseseleri, Hastahaneler ve Şam Tıp Fakültesi, 

(Ankara, TTK Y., 1999), s. 20-21. 
5 4 Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler, 1914-1918, (Ankara, TTK Y., 2005), s. 248. 
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dizanteri gibi ölümcül hastalıklar kamplara yayılmıştır. Çünkü kamplar açık 
alanda kurulmuş ve insanlar bu alanlarda her türlü gereksinimlerini 
karşıladıkları için sıtmaya uygun bir ortam vardır. Bu pislik ve sağlıksız 
koşullardan, doğal olarak en çok çocuklar etkilenmiş olmalıdır. Wilfred Post bir 
raporunda, hastanenin asker ve göçmenlere klinik hizmeti verdiğini kaydettikten 
sonra, hastanenin karşı karşıya kaldığı hasta yığınlarına örnek olarak şunları 
anlatmaktadır: 

"(...) Bugün bekleme odalarımızdan birinde, sırf yorgunluk sebebiyle 21 
kadın ve çocuk saydım. Çocuklardan birisi kızıl, diğer ikisi aynı şekilde kızıl 
olabilirler. Grubun hemen hemen yarısı da kamp yerinde yaşamaya devam 
ederlerse birkaç gün içerisinde ölecekler. Bugün bir kız geldi, 4 gün önce çok 
iyiydi ama her şeyleri çalınan kızcağız yerde yatmak zorunda kalınca, hastaneye 
kabulünden birkaç saat sonra dizanteriden ö ldü ." 5 5 

Klinik hizmetleri dışında, hastanede, günde iki kez ekmek ve meyve 
dağıtı lmasına rağmen salgınların önüne geçilemiyordu. İhtiyaçlar çok fazla, 
kaynaklar kıtt ır . 5 6 Yiyecek fiyatları birkaç katına fırlamıştır. Peet ' in yazdığı 
muhtelif raporlara göre, insanlar, mesela Halep ' te bazen ottan başka yiyecek bir 
şey bulamıyorlardı. Burada yardım için gerekli para haftada en az 1.000 lira 
o lmal ıydı . 5 7 Dr. Wilfred Post, en çok muhtaç olanlardan başlayarak göçmenlere 
yorgan dağıtıldığını, fakat ellerinde yeterince yorgan bulunmadığını 
kaydettikten sonra, "Hükümetten izin alırsak, bütün hastaları birkaç Ermeni 
doktor yardımıyla hastanede tedavi etmek niyetindeyiz" d iyordu . 5 8 

Konya 'daki Misyonerlerin yoğun çalışmalarına rağmen, hastane 
yetersizdi. Bu yüzden Wilfred Post, bir dönem evinin birinci katını kliniğe 
çevirmiş ve burada toplam 1.500 hasta tedavi etmiştir. Wilfred Post 'a , 
kliniğinde, Miss North yanında, 3 Ermeni hemşire ve kapıcı yardımcı 
o lmuştur . 5 9 Bu klinikte, Ermeni hemşirelerin çalışması da not edilmelidir. 

Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, Amerikan Kızılhaçı ve ACASR, 
muhtelif iskân bölgelerinde ve geçici kamplarda hastaneler kurmuştur. Bunlar, 
misyoner kuruluşları tarafından işletilmekte olup, savaşın bitiminden sonra 
sayıları hızla artmıştır. N E R raporlarına göre 1921 itibariyle bu sağlık 

5 5 867.4016/188. 
5 6 1914-18 arasında ülkede yaşanan üretim düşüklüğü ve beraberinde gelen kıtlık, savaş dönemi ekonomik 

hayatın bir parçası, yansımasıdır. Nitekim 4 yılda koyun sayısı 21,9 milyondan 12 milyona, keçi sayısı 15,3 
milyondan 10,2 milyona düşmüştür. Üzüm üretimi 69 bin tondan 28 bin tona, zeytinyağı üretimi 49 bin 
tondan 6 bin tona düşmüştür. Avrupa'da durum daha iyi olmakla birlikte, orada da üretim miktarlarındaki 
düşüş %40-50 arasındadır. Bkz: Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi, s. 38. 

5 7 Nakleden Moranian, The American Missionaries, s. 201. 
5 8 867.4016/188. 
5 9 NARA 867.4016/306. 
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merkezlerinin 38 tanesi hastane ve 59 'u klinik statüsündedir. Son aylık raporda 
84.401 hastaya bakıldığı rapor edilmiştir. Bu hastanelerde karantina ve 
koruyucu sağlık hizmetleri de verilmektedir. Örneğin Er ivan 'da 3.000 çocuk, 
trahom tedavisi görmektedir. Maalesef ölümlerin çoğu, yetersiz beslenme 
yüzündendir . 1921 Kışında 6.000 çocuk Kars ' tan Er ivan 'a tedavi amacıyla 
nakledilmişt ir . 6 0 

Var olan hastaneler de, Osmanlı Hükümetinin verdiği izinle hizmetlerini 
sürdürmüştür. Kamplardaki hastane hizmetleri ve sağlık koşullarının 
iyileştirilmesi çerçevesinde göç edenlere sıcak hamam sağlanmıştır. Hükümetin 
yardım kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, kamplardaki sıkıntıları hafifletme 
çabaları sonuç vermeye başlamıştır. Nitekim, yardımların organizasyonunu 
yapan Misyonerler, kamplardaki insanların durumlarında, 1915 yılı sonuna 
doğru bir iyileşmeden söz etmişlerdi. Mesela Mr. Dodd, "Size son yazdığımdan 
beri durum oldukça fazla değişti ama temel ihtiyaçlar ve çile devam ediyor. 
Demiryolu yakınındaki bütün kamp temizlendi ve belediye doktorlarının 
gözetiminde tedavi edilen difteri, kızıl vb. gibi bulaşıcı hastalıklardan 
muzdaripler dışındakiler gönderildi ," demektedir . 6 1 

Dünya Savaşı boyunca insanlığı tehdit altına alan salgın hastalıklardan, 
Ermenilerin barındırıldıkları kamplar da bağışık kalmamıştır . Dr. Dodd 'un , 
8 Eylül 1915 tarihli raporunda işaret ettiği gibi, kampların kalabalık ve özellikle 
demiryolu istasyonlarının yakınındaki açık arazilerde hijyen şartları 
gözetilmeden kurulmuş olması, dizanteri başta olmak üzere çeşitli salgın 
hastalıkların yayılmasına uygun bir ortam hazırlamıştır. Ayrıca sürgünlerin yaz 
aylarında başlaması, sıtmanın kamplarda hızla yayılmasına sebep olmuştur . 6 2 

Yine su sıkıntısının hemen bütün kamplarda yaşanması , hijyen koşullarını her 
geçen gün kötüleştirmiştir. Yine Dr. Dodd ' a göre, kamplarda su kaynaklarının 
çok az olması, insanların çeşmeden kaplarını doldurmak için her zaman şiddetli 
bir mücadele içerisinde olmalarını gerektirmiştir . 6 3 

Wilfred Post 'un, 25 Kasım 1915 tarihinde Peet 'e yazdığı bir mektupta, 
İstasyon yakınında kazadan sürgün edilmiş ve terkedilmiş iki odalı bir eve 
doluşmuş, bit içinde ve durumları tarif edilemeyecek perişanlıkta 200 kişiye 
rastladığını yazmaktadır . Yaşadıkları yer çok sağlıksız olduğu için Wilfred Post, 
şartlar düzelmeden bunlara verilecek hiçbir ilacın onlara fayda getirmeyeceğini 

6 , 1 M 353 Roll 55: Report of the NER to the Congress of the USA for the year ending December 31, 1921 
6 1 NARA 867.4016/189. 
6 2 NARA 867.4016/189. 
6 3 NARA 867.4016/189. 
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belirtmektedir. Wilfred Post, Tarsus 'u ziyaret ettiğinde de sağlık koşullarının 
çok farklı olmadığını gördüğünü haber vermektedir . 6 5 

Adana'nın Bahçe-Osmaniye kazalarına bir seyahat yaptıktan sonra izlenim
lerini yazan Misyoner Hemşire Paula Schafer, Kasım 1915 tarihli bir mektubunda, 
kamplardaki salgın hastalıkların ulaştığı boyutu gözler önüne sermektedir. Bölgede 
büyük bir kampı ziyaret eden Schafer, sürgünler arasında tifonun çok yaygın 
olduğunu vurgulamak için "her üç çadırdan birinde hasta var" demektedir. 6 6 

Misyoner Hemşire B. Rohner de, 1 Aralık 1915 tarihinde İslâhiye'deki 
kampta, hayatının en üzücü olayına tanık olduğunu söylemekte ve 57 dizanteri 
kurbanının gömülmemiş cesetlerini kamp girişinde gördüğünü yazmaktadır . 
Rohner, "Bit lenme o kadar çok ki, inanılmaz ve ölümlere sebebiyet veriyor. 
Defin komisyonu, bir günde 580 kişiyi gömdü," demektedir . 6 7 Hoffman Philip 
de, 21 Eylül 1916 tarihli bir raporunda, Dışişleri Bakanlığını, Meskene 'de 
salgınlardan ölen 60.000 kişi hakkında bilgilendirmektedir. Philip raporunda 
ayrıca, Meskene ile Fırat arasındaki bölgede 4.500 Ermeni arasında, özellikle 
çocukları etkileyen korkunç bir dizanteri salgını olduğunu kaydetmekte ve "450 
yetimin bu kamptaki çadırlarda öldüğünü gördüm" demektedir . 6 8 

B E S L E N M E S O R U N U 

Kamplardaki sağlık ve hijyen sorunlarının en başta gelen müsebbibi, 
açlık veya yetersiz beslenmeydi. Göç ettirilen Ermenilerin yolculuk sırasında, 
yerleşim alanlarında ve kamplarda yiyecek ihtiyaçlarını kısmen Hükümet 
kısmen de Misyoner yardım kuruluşları karşılamaya çalışmışlardı, fakat 
yetersizdi. Henüz zorunlu göç uygulamasının sosyal ve ekonomik boyutu 
hakkında yeterli çalışma bulunmadığı için, kafilelerin yiyecek ihtiyaçlarının 
karşılanması için devletin merkezden gönderdiği emirlerin taşrada ne ölçüde 
uygulandığını tam olarak bilmek mümkün değildir. Ancak 30 Mayıs 1915 
tarihinde yayınlanan yönetmelikte bile, kafilelerin iaşelerinin sağlanması görevi, 
geçtikleri yerlerin idarecilerine bırakılmıştır. Ayrıca daha sonra yayınlanan 
yönetmeliklerde, gerekli yerlerde merkez ambar, ambar, mutfak, fırın vs. 
hazırlanması ve yeterli memur bulundurulması emredilmiştir. Devlet her 
göçmene, kişi başına yarım k ıyye 6 9 ekmek veya un vermeyi planlamıştır. 

NARA 867.4016/251. 
NARA 867.4016/251. 
NARA 867.4016/260. 
NARA 867.4016/260. 
NARA 867.4016/302. From Hoffmann Philip to the Secretary of State. 
Burada sözü edilen "kıyye-i cedide", yani yeni kıyyedir ve 1000 grama karşılık kullanılmaktadır. Eski 
kıyye ise "okka" olarak biliniyordu ve 1282 gramdı. Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik 
Lügat, (13. Baskı, Ankara, 1996). 
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Memurların, yönetmelikler doğrultusunda Ermeni göçmenlerin beslenme 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yaptığı bilinmektedir. ABD' l i 
Diplomat ve Misyonerler de yazdıkları raporlarda Hükümetin yardım 
faaliyetlerinde bulunduğunu doğrulamaktadır. Ancak aksini iddia edenler de 
vardır. Mesela Edward Nathan 27 Eylül 1915 tarihli raporunda; sürgün edilen 
Ermenilerin beslenme sorununu çözmek için pek gayret göremediğini 
belir tmişt ir . 7 0 Bu tespit doğru olmasa gerektir. Çünkü Hükümet , kısa sürede 
kendi kaynakları ile beslenme sorununu çözemeyeceğini anlamıştır ve önlemler 
almıştır. Başlangıçta Hükümetin yardım faaliyetlerini kendi bütçesinden 
karşılamaya çalıştığı bilinmektedir. Nitekim, Fahri Konsolos George Young, 
Ağustos 1915 ayında Suriye Genel Valisi Cemal Paşa 'ya, Kızıl Haç gibi yardım 
kuruluşlarının kamplardaki Ermenilere yardım için fon sağlamaya hazır 
olduğunu söylediğinde, "Hükümetin buna izin veremeyeceğini , Hükümetin 
yiyecek sağlanması, çadır bulunması ve benzeri şeyler için yapabileceği her şeyi 
yapmakta o lduğu" yanıtını almıştır . 7 1 

Misyoner raporları, özellikle ilk aylarda, Hükümetin, kamplardaki 
Ermenilere yetersiz de olsa ekmek dağıtmasını olumlu karşılamışlardır. Örneğin 
Dr. Dodd Alayund 'da , zor koşullarda yaşam mücadelesi veren 5.000 Ermeniye 
iki hafta içinde Hükümetin iki defa ekmek dağıtımı yaptığını, ama bu yardımın 
ancak bir günlük ihtiyacı karşılayabildiğim kaydetmektedir . 7 2 Wilfred Post, 
Konya Ereğl i 'de asker yakını, zanaatkar vb. sebeplerden sürgün edilmeyen 
2.000 Ermeniye Hükümetin günde bir ekmek verdiğini yazmaktadı r . 7 3 Pozantı 
ile Tarsus arasındaki vadide rastladığı, daha perişan durumdaki 250 göçmene de 
yine Hükümetin zaman zaman bir miktar ekmek gönderdiğini, fakat bunun 
düzenli olmadığını kaydetmektedir . 7 4 

Rohner, ziyaret ettiği Der Zor Kampındaki 15.000 kişiye Hükümet 
tarafından kişi başı günde 150 gram ekmek dağıttığını ve çorba servisi yaptığını 
kaydetmektedir . 7 5 Kudüs'teki tahsisatın da günde 150-200 gramı geçmediği, 
Dr. Rupin tarafından Ekim 1916 yılında hazırlanan bir rapordan da 
anlaşılmaktadır. 7 6 Tabii ki bu bir insanın beslenmesi için yeterli değildir. Ancak 
Hükümetin maddî kaynakları, daha fazla yardımı mümkün kılmamaktadır. Bu 
durumun Ermenilerin kasıtlı aç bırakılması ile de ilgisi yoktur. Osmanlı askerleri 
ve Türk halkı da daha iyi beslenememektedir. Nitekim bir Osmanlı askerinin 
günlük ekmek tahsisatı, aynı dönemde azami 900-500 gramdır. Kaldı ki, 

7 0 NARA 867.4016/200. 
7 1 NARA 867.4016/212. 
7 2 NARA 867.4016/188.Morgenthau'dan Dışişleri Bakanlığına. 
7 3 NARA 867.4016/251. 
7 4 NARA 867.4016/251. 
7 5 Kaiser, Der Zor, s. 64. 
7 6 NARA 867.48/448 "A Report by Dr. Ruppin of Conditions in Palestine". 
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muhtemelen bu resmen planlanan tahsisattır ve pratikte durum daha vahimdir. 
Örneğin 4. Ordu bölgesinde 16. Tümene verilen ekmek miktarı 1915 yılı 
sonlarında 400 grama kadar düşmüş ve bu yüzden askerler arasında hastalıklar 
artmış, askerin %20's inden fazlası açlık veya yetersiz beslenmenin sebep olduğu 
hastalıklardan dolayı Filistin topraklarında hayatlarını bırakmışlardır. 7 7 

Hollandalı bilim adamı Prof. Zürcher ' in bir araştırmasına göre, günlük 
ekmek tahsisatı Çanakkale 'de 1916 yılında 900 gram iken, mesela 
Mezopotamya 'da 1918 yılında 300 grama kadar düşmüştür . 7 8 Pek çok askerin 
aslında bu miktarı da bulamadığı ve açlıktan kırıldıkları, hatıratlarda sıkça 
belirtilmektedir. Diğer taraftan halkın tahsisat miktarı elbette askerden çok daha 
düşüktür. Bu konuda sağlıklı bilgiler olmamakla birlikte mesela Sivas' ın 
Suşehri Kazasında erzak taşıyanlara verilen ekmek miktarı 6 gün için 1,5 okka 
id i . 7 9 Yine 1917 yılında İs tanbul 'da kişi başına günlük ancak 15 gram şeker, 300 
gram fasulye tahsisatı yapı lmış t ı . 8 0 

Bu durum, beslenme probleminin sadece Ermeni göçmenleri 
etkilemediğinin en açık kanıtıdır. Aslında ülkede savaş sebebiyle pahalılık, 
kıtlık ve açlık vardır. 1915 yılında, önceki yıla göre Osmanlı topraklarında 
buğday üretimi %30 oranında azalmıştır. 1916 yılında durum daha da 
kötüleşmiş ve kıtlık başlamıştır . 8 1 Sürgünlerin yapıldığı Sur iye 'de buğday 
üretimi, 1915 yılında, önceki yıla göre %100 'ün üzerinde azalmış, 557 bin 
tondan 257 bin tona düşmüştür . 8 2 İs tanbul 'da bile, un ihtiyacının üçte birinden 
daha azının karşılanabilmesi nedeniyle, bir çuval un 1915 yılında 90 kuruştan 
300 kuruşa kadar çıkmışt ı r . 8 3 

Bu durumu değerlendiren ve devletin kaynaklarının ihtiyaca yanıt 
vermediğini gören Hükümet , yabancı yardım kuruluşlarının desteğini sağlama 
yoluna gitmişlerdir. Nitekim aldıkları talimat doğrultusunda Valilerin Kızılhaç 
yetkilileriyle bağlantı kurdukları bilinmektedir. Dr. Dodd, bu konuya açıklık 
getiren bir raporunda "Vali ve Göçmen Komitesinin Ereğl i 'den dönmesini 
bekliyoruz. Kızılhaç yardımından daha fazla yararlanmak için temasa gittiler" 
d iyordu. 8 4 Yine ondan öğrendiğimize göre Kızılhaç' ın organizasyonu altında 

7 7 Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler, s. 171. 
7 8 Diğer tahsisat miktarları için bkz. Erik Jan Zürcher, "Between Death and Desertion: The Experience of the 

Ottoman Soldier in the World" I, Turcica 28 (1996), s. 248-250. 
7<J Tevfik Sağlam, Büyük Harpte 3. Orduda Sıhhî Hizmet, (İstanbul, Askeri Matbaa, 1941), s. 69-70. 
8 0 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi, s. 44. 
8 1 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi, s. 34. 
8 2 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi, s. 231. 
8 3 Hükümetin iaşe sorunu ve çözüm çabaları için bkz: Hasan Babacan, Mehmet Talat Paşa, 1874-1921 (Siyasî 

Hayatı ve İcraatı), (Ankara, TTK Y., 2005), s. 151 vd. Misyonerlerin ekmek satın almasının Hükümetin 
izniyle gerçekleştiği açıktır, zira ülke genelinde tahsisat sistemi işlemektedir. 

8 4 NARA 867.4016/188. 
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A C A S R gibi yardım kuruluşlarının Ermenilere yardım etmesine Hükümet izin 
vermişti . 

Bu işbirliğinin meyveleri kısa sürede alınmış olmalıdır. Çünkü Amerikan 
Kızılhaçı da kısa sürede kendi fırınlarını devreye sokmuştur. Mesela Port 
Said 'deki fırınlarda 1916 yılında 179 ton un işlenerek 4.404.081 kek, 1917 
yıl ında ise 453 ton un işlenerek 4.968.370 kek, kantinlerde satılmak üzere 
üretilmiştir. Nitekim Dr. Dodd, yılın son aylarında Konya 'da , 600 'ü aşkın 
Ermeniye iaşe sağlanmaya başladığını yazmıştır. Ayrıca pek çok misyoner de 
hem yolculuk güzergâhı üzerindeki konaklama noktalarında hem de kamplarda 
Ermenilere yiyecek yardımı başlatmışlardır. Wilfred Post; Pozant ı 'da , "bir eşek, 
bir araba yükü ekmek" alarak sürgünlere dağıttığını not etmiştir. Yine Wilfred 
Post, Konya 'da kamp nüfusundaki artış sebebiyle ortaya çıkan yiyecek 
sıkıntısının fiyatları birkaç kat artırmasına rağmen, mümkün olduğunca 
Ermenilere yiyecek yardımı yaptıklarını yazmışt ır . 8 5 Dr. Dodd ise klinikteki 300 
kişiye günde iki kez meyve ve ekmek dağıtıldığını kaydetmiştir. 

Ancak bu kuruluşların yardımları bile binlerce Ermeni için yetersiz 
kalmıştır. Wilfred Post, Eylül 1915 tarihinde kaleme aldığı raporlarında, 
Konya 'dak i sürgünler arasında açlık ve susuzluğun baş gösterdiğini 
kaydetmektedir . Mesela Kachin H a n ' d a konaklayan Ermenileri ziyaret eden Dr. 
Dodd ve Miss Cushman adlı misyonerler; İstasyonda bekleyen 100 Ermeninin 
erzaklarının tamamının bittiğini, üç gündür aç olduklarını ve tıpkı Hindis tan 'da 
görülen insanlar gibi açlıktan iskelet gibi göründüklerini belirtmektedirler. Bu 
yüzden Dr. Dodd, yakındaki bir Türk fırınından aldığı ekmeği, herkese bir tane 
olacak şekilde dağıtmışt ır . 8 6 Charles P. Brissel de sürgün edilen Ermenilerin 
Hükümetten yeterli yardımı alamadığını ve açlık çektiklerini söylemektedir . 8 7 

Geddes , Halep' ten İzmir 'e yaptığı yolculuk sırasında yoldaki kafilelerin paraları 
ve yiyecekleri yetersiz olduğu için açlık ve sefalet içinde cefa çektiklerini 
gözlemlemiştir . Bununla birlikte Geddes, güzergâh üzerinde belirli yerlerde 
ekmek dağıtıldığını da yazmaktadır . O, bu sefaletin biraz da organizasyon 
eksikliğinden kaynaklandığını düşünmekte ve Pozant ı 'da Türk askerî kampında 
yeterli ekmek olmasına rağmen, iki saat uzakta bir kadının ekmek için 
ağladığına tanık olduğunu nakletmektedir . 8 8 

NARA 867.4016/251. 
NARA 867.4016/226; 27 Ekim 1915. Krş: J. Bryce and A. Toynbee, The Treatment of Armenians in the 
Ottoman Empire 1915-1916, Documents Presented to Viscount Grey of Falloden by Viscount Bryce, 
(Uncensored Edition, Great Britain, 2000), s. 445. 
NARA 867.4016/191. 
NARA 867.4016/243. 



274 G Ö Ç M E N L E R İ N Y A Ş A M I 

Ancak, açlık ve kıtlık, esas anlamda 1915 yılının Eylül ayında 
hissedilmeye başlamıştır. Suriye 'nin de içinde bulunduğu 4. Ordu sorumluluk 
bölgesinde Cemal Paşa, her gün açlıktan insanların sokaklarda ölümünü 
gördüğünü yazmıştır. Bu yüzden ordu, iaşe ambarlarını Suriye halkına da açmış 
ve 1916 yılında 300 bin kilo zahire sarf etmiştir . 8 9 Kaldı ki savaş döneminde 
ordu da kıtlık ve açlıktan büyük ölçüde etkilenmiş, askerler açlıktan ve sebep 
olduğu salgın hastalıklardan dolayı büyük kayıplar vermişlerdir . 9 0 

Misyoner Paula Schafer de raporunda, Osmaniye çevresindeki kamplarda 
ekmek satın alıp dağıttığını yazmaktadır . 9 1 Başka bir kampta ise 30 - 40 bin 
göçmen gördüğünü ve bunlara güçlükle ekmek dağıttığını yazmaktadır. Sister B. 
Rohner adlı bir Misyoner ise Elazığ Kampını ziyaret raporunda, aç ve susuz bir 
grubun "Hanım, ekmek! Hanım, ben açım ve biz bugün ve dün hiçbir şey 
yemedik" diyerek ayaklarına kapandığını belirtmektedir. Rohner, kampta 1.300 
kadar ekmek temin edilebildiğini, ekmeklerin dağıtımından sorumlu rahiplerin 
canları pahasına bu işi yaptıklarını anlatmaktadır. 9 2 Meskene Kampını ziyareti 
sonrasında yazdığı raporda ise Rohner, durumun çok dramatik olduğunu ve 
devletin yiyecek vermediğini vurgulamakta, fakat yardım kuruluşlarının kampta 
her gün az miktarda ekmek ve çorba dağıttığını not etmektedir. 9 3 

Hükümet, yardım faaliyetinin yabancı kuruluşlarca ve hatta Ermeni din 
adamlarıyla işbirliği halinde yapılmasına izin vermesine rağmen bile açlığa çare 
bulunamamıştır . Ayrıca şu husus vurgulanmalıdır ki; un temini, ekmek üretimi 
ve dağıtımı kotaya ve karneye tâbidir ve Merkez İaşe Komisyonunun iznini 
gerektirmektedir. Dolayısıyla, misyonerler tarafından satın alınıp dağıtılsa bu, 
Hükümetin verdiği izin çerçevesinde mümkün olabilmektedir . 9 4 

Diğer taraftan sevkıyatın zor olduğu, daha uzak yerlerde, sıkıntının daha 
fazla hissedilmiş olduğu muhakkaktır . Nitekim savaş yıllarında Suriye, Filistin, 
Lübnan ve çevresinde kıtlık çok daha ciddi boyutlarda yaşanmış, fiyatlar tavan 
yapmışt ı r . 9 5 Örneğin 1914 yılında İs tanbul 'da buğdayın kilesi 28 kuruş iken, 
Sur iye 'de 31 kuruş, Lübnan 'da 40 kuruştur. 1915 yılında ise fiyatlar İstanbul 'da 
% 3 5 , Suriye 'de %50 , Lübnan 'da %125 oranında yükselmiş t i . 9 6 

8 9 Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler, s. 270-71. 
9 0 Osmanlı ordularında askerler arasında açlığın etkisi hakkında muhtelif hatırat ve bilgiler Hikmet Özdemir 

tarafından özetlenmiştir (Salgın Hastalıklardan Ölümler, s. 14-113 ve 164-172). 
9 1 NARA 867.4016/260. Krş. Bryce and Toynbee, The Treatment of Armenians, s. 469-72. 
9 2 NARA 867.4016/260. 
9 3 Hilmar Kaiser, At the Crossroads of Der Zor: death, survival and humanitarian resistance in Aleppo 1915-

1917, (Princeton, Gomidas Institute, 2002), s. 63. 
9 4 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi, s. 33-47. 
9 3 Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler, s. 104 vd. 
9 6 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi, s. 52-53. 
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Morgenthau da, tren istasyonu olmayan yerlerde durumun daha vahim 
olduğunu yazmış ve hazırdaki 100 bin dolarlık yardımın yeterli olmaması 
nedeniyle, özellikle iyi kullanılmasına büyük gereksinim olduğunu 
söylemişt ir . 9 7 Fakat savaş sonrasında bile, kamplardakilerin beslenme problemi 
çözülememiştir . Tebriz üzerinden 4 Şubat 1918 tarihinde ACASR' in N e w 
York ' taki merkezine çekilen bir telgraftan öğrendiğimize göre, Musul 
kentindeki 3.000 mülteciye, yardım kuruluşunun fırınından günde kişi başı 
yarım pound (yaklaşık 220 gram) ekmek dağıtılmakta, miktarın yetersiz olması 
nedeniyle kapasitenin iki katına çıkarılması gerektiği belirt i lmektedir. 9 8 N E R 
de, 1918 yılında İstanbul 'da kadın ve çocukları barındırdığı iki kamptaki 
ailelere de o tarihlerde hane başı günde ancak bir ekmek dağıtabilmiştir . 9 9 

DEĞERLENDİRME 

Burada konu edilen ve büyük çoğunluğu misyoner ve diplomatların 
kaleme aldığı raporlara dayalı bilgiler, sürgün edilen Ermenilerin ihtiyaçlarını 
giderme konusunda Osmanlı Hükümetinin en baştan gayretli ve istekli 
olduğunu göstermektedir. Yolculuk esnasında ve yerleşim alanlarında 
Ermenilerin kolay adaptasyonunu sağlamayı amaçlayan Hükümet , çıkardığı 
yönetmeliklerle, sevk ve iskânın disiplin içerisinde gerçekleştirilmesini 
sağlamıştır. Ancak sevk ve iskâna tâbi tutulan insanların sayısının yarım 
milyona ulaşması ve ayrıca Kafkaslardan Anadolu 'ya başlayan Müslüman 
göçmenlerin de artan ihtiyaçları karşısında, Osmanlı Hükümeti , Ermeniler için 
kurulan geçici konaklama merkezleri ve kampları Amerikan yardım 
kuruluşlarına devretmiştir. Bu kamp alanlarında, güvenlik dışında hemen tüm 
organizasyon, yardım kuruluşlarının inisiyatifine bırakılmıştır. Ancak Osmanlı 
Hükümeti buna rağmen yetersiz olmakla birlikte, zaman zaman bu kamplara 
yiyecek ve giyecek desteğinde bulunmuştur. Bu sayede kamplarda barınma, 
beslenme, sağlık ve ibadet hizmetleri vs. gibi günlük yaşamın gerektirdiği 
ihtiyaçlar hızla karşılanarak, Ermenilerin sürgünden kaynaklanan sıkıntıları en 
aza indirilmeye çalışılmıştır. K a m p koşulları hakkında yıllık N E R raporlarına 
bakıldığında, kamplardaki yaşam koşullarının Anadolu 'nun içlerindeki halktan 
daha iyi olduğu gözlemlenebilmektedir . Bu kamplarda insanların topluca 
katliama tâbi tutulduğuna dair dedikoduları raporlaştıran diplomatlar, yaptıkları 
teftişler sonucu bu tür duyumların gerçek dışı olduğunu bildirmişlerdir. 

97 

98 

99 
NARA 867.4016/145. 
NARA 867.48/720. 
M 353 Roll 55: Report of the NER to the Congress of the USA for the year ending December 31, 1921. 





Celalettin YAVUZ* 

Ermeni zorunlu göç ve iskânı sırasında, Osmanlı Devlet imin Dünya 
Harbindeki müttefiki olan Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu' 
nun çok sayıda asker ve sivil görevlileri de Osmanlı topraklarında idi. 
Bunlardan General Liman von Sanders 1. Ordu Komutanı olup, daha sonra 
Suriye 'de Yıldırım Orduları Komutanı olacaktı. General Fritz Bronsart von 
Schellendorf ise Erkânı Harbiye Reisi iken, önce Amiral Souchon ve halefi 
Amiral Paschwitz de Osmanlı Donanmasının Komutanı idiler. Benzer şekilde 3. 
Ordu Kurmay Başkanı Felix Guse, General Otto von Lossovv, General Kress 
von Kressenstein, General Liman von Sanders ' in Türkiye 'ye gelişinde 
yaverliğini yapan Cari Mühlmann ve hatta savaş sırasında Bağdat ' ta tifüsten 
ölen General Freiherr Colmar von der Goltz, Alman Deniz Ataşesi Binbaşı 
Humann, General Hans von Seeckt ve diğer birçok Alman subayı, Türk 
topraklarında görevli ve karar makamlarında idiler. Bu konum ve etkilerine 
ilaveten, zorunlu göç ve iskân sırasında tüm cephelerde ya görev alarak olanı 
biteni görmüş, ya da ana karargâhlarda kalmakla birlikte, göç ve iskânla ilgili 
endişe verici gelişmelerin (salgın hastalık, katliam, tecavüz, açlık vb.) 
önlenmesi için Osmanlı Hükümetinin ya da ordu komutanlıklarının hangi 
çarelere başvurduklarını izleme imkânı bulmuşlardı. 

Alman general, amiral ve subaylarının dışında Türk topraklarında Alman 
Büyükelçiliği yanında 14 Alman konsolosluğu, Alman misyonerlik kuruluş 
ve okulları, Bağdat demiryolu gibi önemli projeler nedeniyle bölgede bulunan 
sivil ve resmî görevliler, Alman istihbaratçılar, gazeteciler, Alman Kızılhaç 
görevlileri, silah sanayii başta olmak üzere Alman sanayiinin muhtelif 
temsilcileri de kısmen ya da büyük ölçüde Ermeni zorunlu göçünün 
tanıkları olmuşlardı. Bu Alman görevlilerinin bir bölümü de, Cemal Paşa 'nın 

Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi İnkılâp Tarihi Birimi. 



278 G Ö Ç M E N L E R V E C E M A L P A Ş A 

sorumluluğunda bulunan Suriye-Filistin Cephesinde bulunmuşlardı. Onlar da 
Suriye 'de Ermenilerin iskânı sırasında Cemal Paşa 'nın neler yaptığı konusunda 
yakın tanıklar arasındaydılar. 

Dünya Harbi sırasında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da, Almanya 
ve daha sonra da Bulgaristan gibi Osmanlı Devleti 'nin müttefiki idi. Almanya 
kadar olmamakla birlikte, Avusturya-Macaristan İmparator luğu 'nun da önemli 
sayıda büyükelçilik ve konsolosluklarda görevli Dışişleri mensupları ile az 
sayıdaki askerî personeli de o dönemde Türk topraklarında bulunmuşlardı . 

Almanya 'n ın istihbarat ve propaganda birimi tarafından, Ermenilerin 
Osmanlı Devleti aleyhindeki faaliyetleri görülmüş ve incelenmişti. 
Almanya 'n ın bu istihbarat ve propaganda biriminin sorumlularından von 
Oppenheim' in Ermeniler hakkındaki değerlendirmesi şöyledir: 

".. .Ermenilerin Müslümanlara nazaran su götürmez el çabukluğu ve 
kısmen de zekâ üstünlüğü, iş hayatlarında darbımesel olan hilekârlıkları, entrika 
arayışları, bilgiçlikleri ve isyankâr duyguları , hele hele kendileri tarafından 
çevrelerinde sürekli yapılan taşkınlıkları ve son zamanlarda Türk düşmanlığını 
açıkça göstermeleri ile gerilimi artırmışlardı." 1 

Türk - Ermeni husumeti konusunda von Oppenheim da üst rütbeli Alman 
subaylarından pek farklı olmayan şekilde, özellikle İngilizleri ve Rusları itham 
eden aşağıdaki değerlendirmelerde bulunmuştur: 

"Sultan Hamid II dönemi başlayıncaya kadar olan sürede Ermenilerin 
Türk hükümdarlarıyla olan ilişkileri o zamanki Hıristiyan Osmanlılardan daha 
kötü değildi. Tam tersine memuriyetten bakanlığa kadar geniş bir yelpazede 
görev alıyorlardı. Türkler ile Ermeniler arasındaki derin ihtilaf ve kin henüz 
yeni tarihliydi. Kişisel tecrübelerime göre bu kinin başlangıcı ilk etapta 19. 
yüzyılın ortalarında başlayan Amerikan ve İngiliz misyonerlik faaliyetleri ile 
Rus, İngiliz ve Fransız konsolosların kışkırtıcı tahrikleri nedeniyle oluşmuştu." 

" Geçen yıllar içinde Suriye 'de ve Mezopotamya 'da Müslüman 
meslektaşları tarafından kardeşçe muamele gören sayısız Ermeni asker ve 
jandarma gördüm. O zamanlar özellikle Ermeniler olmak üzere Hıristiyan 
askerler konusunda çok kötü deneyimleri olmasına rağmen, Türklerin 
olağanüstü iyi tutumları Balkan Savaşları ilerleyinceye kadar devam etmişti. 
Tek tük bazı Ermeni subaylar şu anda Süveyş Kanalı cephesindeki Müslüman 
birlikler emrinde ve fedakârlık madalyası taşırken, bir kısmı da Türk karargâh 
subaylarına dâhildir. Harbin henüz daha yeni ilerleyen safhalarında Ermeni 
askerler silahlarından arındırılarak hizmet bölüklerine dağıtıldılar." 

1 AA MA Nr. 7253: von Oppenheim'in 29 Ağustos 1915 tarihinde Şam'da yaptığı değerlendirme. 
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Türklerin harp ilanından önce ve sonra, büyük sayıda gönüllü 
Ermeniler, Fransız, İngiliz ve Rus bayrağı altında harbe katıldılar. 

Kafkaslarda Rusları desteklemek için ellerinden geleni yaptılar. ...Van ve 
Anadolu 'nun Doğusunda Türk egemenliğini yok etmek için uzun zamandır 
düşmanla ortaklaşa hareket hazırlığı yaptıkları daha yeni ortaya çıktı. Van Olayı 
da biliniyor. Sayısız Türk memuru, subayı ve sivil şahıslar, Van ve çevresinde 
Ermenilerin Müslümanlara yaptığı kanlı ve tiksindirici katliam hakkında bilgi 
verdiler. ..Türkler çok geniş alanlarda Rus komutasında düzenli birlikler 
halindeki Türkiye Ermenilerine karşı savaştılar." 

"Diyarbakır ve Anadolu 'nun diğer şehirlerinde askerî olarak organize 
edilmiş komploların ipuçları ortaya çıkarıldı. Fark edilen Ermenilerin Yüzbaşı 
ya da Albay olduğu kesindi. . . .Mardin'deki piskoposun kendi kilerinden bile 
Rus silahları ve bombaları ile Ermenilerin özgürlük ve Rusya için savaştıklarını 
kanıtlayan üniforma parçaları bu lunmuş tu . " 2 

Ermenilerin çıkarmış olduğu ve yukarıda Alman istihbaratçı ve şarkiyatçı 
tarafından da özetlenen -sadece Van İsyanı bile- Kafkasya Cephesindeki Rusya'nın 
işini kolaylaştırmanın yanında, aynı zamanda Alman İstihbaratının "Cihad" 
hareketini dahi baltalamıştı. Van' ın Doğusunda bulunan Albay Halil Bey'in 
kuvvetleri, Van bölgesindeki jandarma kuvvetleri tamamıyla Van'daki Ermenilerle 
uğraştığı için ihtiyaçları olan takviyeyi alamamış ve Hoy 'da Ruslara yenilmişti. 
Dolayısıyla Van İsyanı ile birlikte "Cihad"ın başarı şansı azaldığı gibi, o dönemin 
Avusturya-Macaristan Askerî Ataşesi General Pomianskowiski'nin ifadesiyle 
ayrıca, "Enver Paşa'nın 'Turan' hayali de suya düşmüş oluyordu." 3 

Osmanlı Ermenilerinin bir bölümünün Rusya tarafına geçerek Türklere 
karşı çarpışmaları, içeride ise çeteler kurarak, eli silah tutan gençleri cephelerde 
düşmana karşı çarpıştığı için korumasız kalan Türk köylerine saldırmaları, 
Sarıkamış bozgunu, Van 'daki gibi yer yer çıkarılan Ermeni ayaklanmaları 
sonucunda, öncelik Doğu illerindekiler olmak üzere, Ermeniler zorunlu göç ve 
iskâna tâbi tutuldular. Bu Doğu illerini daha sonra Suriye Cephesine yakın 
bölgeler ile İstanbul intikal yolları üzerindeki bölgeler takip etti. Keza, 
Rusya 'nın Karadeniz sahillerine yönelik muhtemel bir çıkarma harekâtına 
yardım edebilecekleri düşüncesiyle Trabzon, Samsun hatta Adapazarı bölgesi 
de bunlara dâhil edildi. 

2 AA MA Nr 7253. 
3 Joseph Pomiankowski, Der Zusammenbruch des Ottomanischen Reisches, Leipzig, Zürich, Wien, 1928, 

s. 147. Ayrıca bkz: Ali İhsan Sabis, Birinci Dünya Harbi, Cilt 3, (İstanbul, Nehir Y., İstanbul), 1990, 
ss. 116-117. Cihad fikri tutmamıştı. Ali İhsan Bey (Sabis) 1915'te Kafkas Cephesinde Ruslarla yapılan 
muharebelerde esir alınan Rus askerleri arasında Kazanlı Türkler olduğunu görmüş ve onlara bizzat 
Türkçe sormuş, almış olduğu cevap ise şöyle olmuştu: "Bu, din kavgası değil, gün kavgasıdır. Bu işin 
Halife'nin Cihad ilanıyla ilgisi yoktur. Bugün bir Müslüman Devletler Birliği ve onların başında İmam ül-
Müslim'in yönetimi veya ümmet rejimi mevcut değildir." 



2 8 0 GÖÇMENLER VE CEMAL PAŞA 

Öte yandan, Dünya Harbi sırasında, Ermenilerin sadece Rusya 'ya yardım 
ve yakınlaşması yoktu. İskenderun Körfezi sahillerinde yerleşik Ermeni halkın 
düşmanla işbirliğine yönelik muhtelif kuşkulu hareketlerine de rastlanıyordu. 
Bunlar; İskenderun önlerindeki demiryolunun imhası için geçici düşman 
çıkarmalarına rehberlik, kuşkusuz casusluk ve yardım hizmetleri idi. Daha 
26 Şubat 1915 tarihinde Adana Valiliğinden Emniyet Genel Müdürlüğüne 
gönderilen bir şifreli telgrafta, Dörtyol bölgesinde, Adanalı öğretmen İbrahim, 
Dörtyollu Artin ve Bedros adlarındaki üç Ermeninin, düşman gemileriyle kaçtığı 
bildirilmişti. Gene aynı tarihlerde bölgedeki deniz kenarına yakın sazlık arazide 
devriye gezen askerlerce Dörtyollu Agop adında biri yakalanmıştı. Agop 'un 
sorgulanması sırasında; "İsimlerini bildirdiği kişilerin toplantılarının sonucunda, 
Türkiye 'de huzur içinde olmadıklarını, küçük bir kuvvetle buraya geldiklerinde 
kendilerinin de silahlarıyla hazır olduklarını, Türkleri katledeceklerini ve söz 
konusu bölgedeki askerin kuvvetinin bulunmadığını, düşman zırhlısına, firar 
ederek, ihbar etmek üzere sevk edildikleri" bilgisi alınmıştı. 4 

Bölgedeki Ermenilerin casusluk ve ayaklanma çıkarmakla ilgili faaliyetleri 
hakkında Alman istihbarat ve propaganda sorumluları da benzer bilgileri 
vermektedir. Bunlardan birine göre de; Dörtyol 'da Kıbrıs'tan İngiliz Kruvazörü 
Doris ile intikal etmiş olan ve üzerinde çok miktarda para bulunan bir Ermeni 
casus yakalanmıştı. Aynı çevrelerde, gizlenmiş durumda, sayısız İtalyan yapımı 
cephane torbaları bulunmuştu. Bu olaylar sık sık meydana geldiğinden Mersin ile 
İskenderun körfezlerinin kıyılarında her an bir düşman çıkarması yapılması, buna 
bağlı olarak da büyük bir Ermeni ayaklanması bekleniyordu. 5 Nitekim bu beklenti 
uzun sürmeyecekti. Mersin, Dörtyol, İskenderun gibi düşman çıkarma harekâtına 
uygun bölgeler dışında yaşayan Ermenilerin başlangıçta göçe tâbi tutulmaları 
düşünülmüyordu. Ancak, bunlardan Antep ve Kilis Ermenilerinin Maraş 
yakınındaki Fındıcak' ta ayaklanmaları üzerine, onlar da zorunlu göçe tâbi 
tutuldular. Başlangıçta hiç dokunulmayan yerlerden biri Urfa idi. Urfa 'da da daha 
sonra büyük bir ayaklanma çıkınca, hem ayaklanma bastırılmış, hem de buradaki 
Ermeniler de zorunlu göçe tâbi tutulmuşlardı. 6 Avusturya-Macaristan Halep 

4 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, Cilt 1, ATAŞE Y., Ankara, 2005, s. 55. 
5 AA MA Nr. 7253: von Oppenheim, ayrıca: Salahi Sonyel, "Yeni Belgelerin Işığı Altında Ermeni 

Tehcirleri", Belleten, cilt XXXVI, sayı 141-144, Ocak 1972, s. 36. Sonyel'in İngiliz belgelerine dayanarak 
yazmış olduğu, "Kilikya Ermenileri İskenderun, Mersin ve Adana'ya yapılması muhtemel bir çıkarmayı 
desteklemek için gönüllü yazılmaya hazırdırlar. Dağlık bölgelerdeki Ermeniler de kıymetli yardımlarda 
bulunabilecek, silah ve mühimmat temin edilebilirse Türklere karşı ayaklanacaktır," şeklindeki ifadeleri de 
von Oppenheim'in değerlendirmelerini doğrulamaktadır. 
Haftalık Alman Frankfurter Zeitung gazetesi de 12 Ekim 1915 tarihli, 41 nolu sayısında, "Türkiye'de 
Ermeni Sorunu" başlıklı yazıda; Ermenilerin ne şekilde Türklere karşı ayaklandırıldığını ayrıntıları ile 
açıklarken, bir taraftan Erzurum vilayetinde hem Türklere karşı çarpışıp, hem de Ruslar için casusluk 
yaptığına, öte yandan da von Oppenheim'i teyit edercesine İskenderun Körfezi bölgesinde Doris kruvazörü 
ile ilgili gelişmelere ve casusluk düşüncelerine, hatta İstanbul'daki Ermenilerin de komplo kurarak 
hükümeti düşürmek istediklerine dair bilgilere de yer vermektedir. Bkz: AA MA Nr. 7259 (mikrofışler). 

6 Ali Fuad Erden, Suriye Hatıraları, (İstanbul, İş Bankası Y., 2003), s. 150-151. 
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Konsolosluğunun 8 Ağustos 1915 tarihli, "Ermeni Halkının Tahliyesi" konulu 
aşağıdaki raporunda da belirtildiği gibi, bölgede ayaklanmalar birbirinin peşi sıra 
çıkıyordu: 

"Ekselansları İmparatorluk ve Krallık Dışişleri Bakanı Stephan Baron 
Bur ian 'a !" 

"Doğu vilayetlerindeki Ermenilerin tutumunda değişiklik yapmak 
maksadıyla, yaklaşık 10 aylık beyhude gayretlerin sonunda, hükümet köklü 
cezaları yürürlüğe koymaya ve çok sayıdaki şehir ve köylerin tahliyesini 
düzenlemeye karar verdi. Benim bildiklerime göre, Dörtyol, Hasanbeyli , 
Antep, Kilis, Maraş, Zeytun, Osmaniye, Bansa, Kadı Yemen, Haçin, Adana, 
Sis , 7 Tarsus, Diyarbakır ve Harput ' taki Ermeniler bu cezaya çarptırılmışlardı. 
Hâlihazırda tahliye edilenlerin sayısı tahminen 140.000'dir ." 

"Kanlı katliamların sürdüğüne çok az kişi tarafından inanılmakla birlikte, 
ülkenin içlerinde çok sayıdaki tehlikeli Ermeninin topluca idam edildiklerinin 
vuku bulduğu da, büyük bir olasılık olarak kabul ediliyor. Hükümet, Ermeni 
tahriklerine karşı alışılmadık bir sabır ve büyük bir hoşgörü gösterdi. Bugün 
hâlâ tahliye işleminde sert uygulama yapılmamaktadır . Buna karşılık devlet 
organlarının nadir saldırılarının olması da muhtemeldir ." 

"Görünen bir gelecekte, savaş sırasındaki tutumlarının hükümet 
tarafından takdir edilmemesi sebebiyle bazı Hıristiyan toplumlarının da eziyet 
çekeceklerine inanıyorum." 

"Tahliye işlemine tâbi tutulanlar, El Zor ve Halep ' in Doğu kısımlarına 
sevk ediliyorlar. Bu cezaların ekonomik sonuçlarının halen hangi boyutta 
olduğu bil inmemektedir ." 

"Bana göre, senelerden beri günümüze kadar, kendi çıkarları uğruna 
Hıristiyanları sebepsiz yere hükümete karşı ayaklanmaya kışkırttıkları için, 
İtilaf Devletleri bu icraatın sorumluluğunda ilk sırayı almaktadırlar. Benzer 
hususları Z.17/P. sayılı yazı ile İs tanbul 'a b i ld i r iyorum." 8 

Suriye Cephesine yakın Ermeni ayaklanmaları hakkında, Avusturya-
Macaristan Halep Konsolosluğu tarafından hazırlanan raporlar kendi Dışişleri 
Bakanlığına gönderi lmeye devam ediyordu. Gene benzer bir yazı, aynı 
konsolosluk tarafından, 14 Eylül 1915 tarihi itibariyle, "Ermeni Ayaklanması" 
başlığı altında şu şekilde bildirilmiştir: 

"Ekselansları İmparatorluk ve Krallık Dışişleri Bakanı Stephan Baron 
Bur ian 'a !" 

7 Kozan. 
8 Artem Ohandjanian, Österreich-Armenien Faksimilesammlung diplomatischer Aktenstücke 1877-1936, 

Band VII, 1916-1917, (Ohandjanianverlag, 1995), s. 4662. 



282 G Ö Ç M E N L E R V E C E M A L P A Ş A 

"Ermenilerle silahlı güçler arasında Antakya yakınındaki Suediye, Urfa 
ve Zeytun 'un uzak çevresinden kanlı çatışma haberleri alınmaktadır. Türk 
hükümetinin, silahların teslim edilmesi isteğine, Ermeniler silahla cevap vermiş 
ve bu durum bugün de sürmekte olan çatışmalara yol açmıştır. Diyarbakır 
çevresinden gelen 2.000 kişilik bir Ermeni çetesi, Ras El Ayn 'dek i bir Çerkez 
yerleşim bölgesine saldırmıştır. Askeriyenin yardımıyla son kişi kalıncaya kadar 
bunlar yok edilmiştir." 

"Tahliye edilen Ermenilerin nakledilmesi devam ediyor. Hâlihazırda ülke 
içinde ikamet etmekte olan Katolik Ermeniler ile Protestan Ermenileri de 
tahliye ediliyor. Alman hükümetinin son günlerdeki çabaları sonuç 
vermemiştir . Tahliyenin ardında büyük bir sefalet ve ölüm kol geziyor. 
Hükümet, tahliye edilenlerin ıstıraplarının önüne geçmek için çaba sarf 
ediyordu. Hükümetin verdiği desteğe karşın, herkesin kendi rahatını düşündüğü 
Hıristiyan çevrelerinde dahi, hükümet yeteri kadar destek bulamıyordu." 

"Askerler tarafından, devlet memurlarına, yerel ayaklanmaların ciddi bir 
endişe konusu olmadığı, bu anlatılanların genel savaş durumuna göre, 
Türkiye 'n in mukavemet gücüne korkulacak bir zafiyet getirmeyeceği 
söyleniyordu. Benzer raporu Z.20/A. sayılı yazıyla İstanbul 'a b i ld i r iyorum." 9 

Dünya Harbinin sona erişinin üzerinden bir süre geçtikten sonra, savaş 
sırasında Osmanlı Devlet i 'nde görev almış olan Alman subayların Ermeni 
zorunlu göçü ve iskânı sırasında suçlarının olup olmadığı araştırılmıştır. Bu 
araştırma içerisinde yer alanların başında da Alman Protestan Misyonerleri 
geliyordu. Yapılan araştırma sonucunda Doğu Cephesi, Suriye-Filistin Cephesi 
ve İstanbul 'daki Genelkurmay Başkanlığında görev alan üst düzey Alman subay 
ve komutanlarının tamamı, Ermeni zorunlu göçü ve iskânının zorunluluk 
olduğu hususuna değiniyor ve bu nedenle Türk Hükümetinin sorumlu 
tutulamayacağını ileri sürüyordu. 1 0 Benzer şekilde, Avusturya-Macaristan 
İmparator luğu 'nun İstanbul Askerî Ataşesi Joseph Pomiankowski de söz 
konusu göçün bir zorunluluk olduğunu yazmışt ır . 1 1 Zorunlu göç ve iskân 
konusunda Osmanlı Hükümetine hak verenlerden biri de, Dünya Harbi sırasında 
Türk topraklarında görev yapan ve daha sonra bu konuda kitap ve yazılar 
neşreden Alman Subayı Carl Mühlmann id i . 1 2 

4. Ordu Kurmay Başkanlığı da dâhil Suriye Cephesinde görev yapmış 
olan Alman Generali Kress von Kressenstein, Ermenileri; "Ermeni milleti çok 

9 Artem Ohandjanian, age, s. 4704. 
1(1 Christoph Dinkel, German Officers and the Armenian Genocide, Armenian Review, (Spring 1991), 

Volume 44, Nummer 1/173: Bronsart von Schellendorf la ilgili ifadeler, s. 81 'de, Otto von Lossow'la s. 
83'te, Felix Guse s. 95-96'da, Otto von Feldmann ise s. 96-97'de yer almaktadır. 

" Joseph Pomiankowski, age, s. 159-160. 
1 2 Carl Mühlmann, Das Deutsch-Türkische Waffenbündnis im Weltkriege, (Koehler und Amelang Verlag, 

Leipzig, 1940), s.277 
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zeki ve çok entelektüel olan zayıf bir üst tabaka ile çoğunluğu oluşturan ve 
büyük bir kısmı çok düşük kültür düzeyinde bulunan ve Hıristiyan olmalarına 
rağmen, aralarında yaşadıkları İslam halkından barbarlık ve vahşette geri 
kalmayan büyük bir kütleden teşekkül etmektedir. . . . " şeklinde ve bu arada 
Müslümanları da küçümseyen bir ifade kullanmak suretiyle tanımlamaktadır . 1 3 

Alman subayı Kressenstein ' ın Ermenilerle ilgili değerlendirmelerinden 
bazıları şöyle devam etmektedir: 

"Yakın Şark' ın birçok milletlerinde olduğu gibi Türkler nezdinde de 
Ermeniler hiç sevilmiyordu. Irk tezatları, din taassupları, bu sevimsizliği ancak 
bir dereceye kadar izah edebilirse de bunun asıl sebebini iktisadî 
üstünlüklerinden yararlanmak hususunda Ermenilerin, misafiri bulunduğu 
milletlere karşı gösterdikleri saygısızlık teşkil etmektedir. Bundan dolayı onlar 
gerek Rus, gerekse Türk makamları tarafından diğer milletlere nazaran daha 
fena muamelelere maruz kalmış ve hem de daha fazla istismar edilmişlerdir." 

"Dünyanın bütün büyük ticaret yerlerinde, zengin ve parlak Ermeni 
kolonileri vücuda gelmiş ve bunlar daima tamamen kusursuz propaganda 
vasıtalarıyla Rus ve Türk yönetimi altında zulüm gören vatandaşları hakkında 
Hıristiyan âleminin dikkatini çekmeye çalışmışlardır. Bu propaganda, 
Ermenilerin yalnız zaruri ihtiyaçlarının kolaylaştırılması hususunda topluma 
yardım ve hizmet eden birçok teşekküller vücuda getirmekle kalmayıp, aynı 
zamanda büyük Hıristiyan devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu nezdinde 
müdahalesine sebep olmuştu. . . .Harbin daha başında imparatorluğun her 
tarafından Ermenilerin vaziyeti hakkında telaş verici haberler gelmeye 
başlamıştı . Mıs ı r 'da Nubar Paşa 'nın başkanlığında; Paris ' te , Londra ve 
Amer ika 'da kongreler toplanıyor ve bunlar da açıkça Ermenilerin İtilaf 
Devletlerinin dostu ve Türklerin düşmanı olduklarını ilan ediyorlardı. 
Ecmiyadzin 'deki Ermeni Kilisesi ruhanisi olan Katolikos, Türklere karşı 
mukaddes Cihad ilan etmişti. Osmanlı Parlamentosundaki Ermeni ekalliyetin 
lideri Pastırmacıyan, Türk Ermenileri arasında ihtilal organize etmek üzere 
Rusya 'ya kaçmış bulunuyordu. 1915 ilkbaharında büyük bir Ermeni ihtilali 
çıkacağına dair İs tanbul 'a haberler geliyordu. Birçok yerlerde küçük ve/veya 
büyük ölçüde Ermeni silah depoları bulunmuştu. Türk polisi, dört Ermeni genci 
tarafından Tala t ' a karşı düzenlenmiş bir suikastı meydana çıkarmıştı. Türk 
siyaset adamlarının ileri gelenleri, daha o zaman Ermenilere karşı misli ile 
karşılık verilmesini ve istisnai bir kanun layihasının kabul edilmesini talep 
ediyorlardı. Birinci derecede Enver ' le Talat, partilerinin gayret ve amaç etmekte 
olduğu barış siyasetini hatırlatarak, bu gibi tedbirlerin milletler arasındaki 
çelişkiyi artırmaktan başka bir şeye yaramayacağını ileri sürmüşler ve tekliften 

1 3 Kress von Kressenstein, Türklerle Beraber Süveyş Kanalına, (Çev.) Mahzar Besim Özalpsan, (İstanbul, 
Askeri M., 1943), s. 80. 
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vazgeçilmesinin gerekliliğini bildirmişlerdi. Bunun üzerine İstanbul 'daki 
Ermeni Patriğine bir ihtarname tebliği ile yetinilmiş ve bunda Osmanlı 
Ermenilerinin, Türklere karşı bir harekete katılmalarının sebep olacağı 
sonuçlara Ermenilerin dikkati çekilmiş ve iştirake cüret edenlerin vatan ve 
memlekete ihanet suçu ile cezalandırılacakları bildirilmişti. " 1 4 

Kressenstein, Türk yöneticilerinin ikazlarına rağmen, daha 1914 yılı 
Sonbaharından itibaren çeşitli yerlerde mahallî isyanlar çıktığını, 1915 yılı 
İlkbaharında Türkleri tehlikeli bir şekilde tehdit eden büyük bir Ermeni 
isyanının koptuğunu ifade etmektedir. Kressenstein, özellikle Cemal Paşa ile 
birlikte görev aldığı 4. Ordunun sorumluluk sahası olan Suriye Cephesini de 
etkilediği için Ermeni isyanı konusuna büyük önem vermekte ve aşağıdaki 
hususlara dikkat çekmektedir: 

"Hudutta Ruslara karşı savaşan Kafkas Türk Ordusunun gerisinde Fransa 
ve İngiltere tarafından cephane ve silahlarla büyük ölçüde donatılmış Ermeni 
çeteleri faaliyete başlamışlardı. İhtilalciler birkaç önemli yol kavşak noktalarını 
ele geçirmeye muvaffak olmuşlar ve Türk Ordusunun sağ kanadının ulaştırma 
ve ikmal hizmetlerini sekteye uğratmışlardı. İşte bu yüzden önemli arazi 
parçaları, savaşmaksızın Ruslara terk edilmek mecburiyetinde kalınmıştı ." 

"Türkler, kısmen 4. Ordu bölgesinde alınan kuvvetlerle asilere karşı harekete 
geçmişlerdi. Her iki taraf için ağır zayiata sebebiyet veren çarpışmalar olmuş ve 
Ermeniler, Türklere fevkalâde zahmet verecek bir cesaret ve gözüpeklikle 
savaşmışlardı. Bu muharebelerde ölen Ermenilerin sayısı hiçbir zaman tespit 
edilemez, bu sayı çok yüksektir. Fakat ihtilal esnasında Ermenilerin taassup ve 
kinine kurban giden Türk erkek, kadın ve çocuklarının sayısı da önemlidir ." 1 5 

Ermeni zorunlu göç kararının alınmasını gerektiren sebeplere, 
Almanya 'n ın İstanbul 'daki etkili Deniz Ataşesi Binbaşı Humann da değinmiştir. 
Binbaşı Humann ' ın 6 Ekim 1914 tarihli bir raporunda; Ermeni Bogos Nubar 
Paşa 'nın , Marsi lya 'dan Kahi re 'ye gelip geri döndüğünden bahisle, Kahire 'deki 
Ermeni temsilcisi Piskopos Torcon tarafından Anadolu 'daki tüm Ermeni 
piskoposlarına, "Ruslara yardımcı olmalarının Ermenilerin çıkarına olacağı"nın 
telgrafla bildirilmiş olduğu ve bu bilgilerin de askerî makamlar tarafından ele 
geçirildiği yer a lmaktadır . 1 6 

Almanya 'n ın Erzurum Konsolosu Scheubner-Richter de, genelde, Ermeni 
zorunlu göçü konusunda Türk yönetimine eleştirel yaklaşmış olmakla birlikte, 
onun da Türk-Ermeni husumetinin ortaya çıkışı ile ilgili değerlendirmesi aşağı 
yukarı Kressenstein ve diğer Almanlar gibi olup, bunların bir kısmı şöyledir: 

1 4 Kress von Kressenstein, age, s. 81. Alıntılar sadeleştirilmiştir (CY). 
1 5 Kress von Kressenstein, Türklerle Beraber Süveyş Kanalına, s. 82. 
1 6 BA RM 40/V. 456, s. 78: Binbaşı Humann'ın 6 Ekim 1914 tarihli raporu. 
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"Anadolu 'nun yerlileri, ana hatları ile Türkler, Ermeniler ve Kürtlerden 
oluşuyor. Kürtler, kültürel olarak en alt düzeyde, Ermeniler ise en üst 
düzeyde . . . " 

".. .Ticarî faktör ve çalışma gücü konusunda Ermeniler önde. Kentlerdeki 
ticarette neredeyse tüm ticareti ellerinde tutacak kadar hâkimler." 

"... Türklerden her kim bir parça eğitimli, hele de Avrupa diline hâkimse 
memuriyet yolunu seçiyor ve en azından vali adayı haline geliyor. Sadece 
kentlerde değil, aynı zamanda taşradaki Ermenilerin şaşırtıcı boyutlardaki 
eğitim düzeylerini mükemmel okullarına borçlular. Avrupa kültürüne sahipler 
ve tekniği biliyorlar ve buna göre ev idaresi mevcut. Dikkati çeken bir başka 
nokta da Fransız kültürünün Ermeniler üzerindeki etkisinin şiddeti ve 
Fransızlara duyulan sempati idi. Fransızca bir ruhla eğitim verilen sayısız 
okulların bu güçlü etkiyi oluşturduğu kesin." 

"Politik olarak da Doğu Anadolu'daki Ermeniler üzerinde Fransız ve 
İngilizler ile özellikle Rus tarafının güçlü propagandaları mevcut. İngiltere ve 
Rusya'nın politik ilgisi, Türkiye'nin gittikçe içinden çıkılmaz hale gelen Ermeni 
Sorununu çözememesinde idi. Ermenileri, sadece haklı isteklerinin ortaya 
konmasının tertibinde kalmayıp, aynı zamanda bu ütopik politikayı sonlandırmak 
için, onları koruyor gibi görünüyordu. Burada ve Van'daki Rus Konsolosunun 
uğursuz faaliyetlerine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Düşünceme göre, büyük 
miktardaki para gücünün büyük etkisiyle Van'daki Ermenileri kendi yanlarına 
çekmişlerdi. Tabiî ki politik dar görüşlülüğüyle nitelenen Taşnaksutyun'un 
önderlerinin tamamen Rus etkisinde olduklarını da belirtmeliyim." 1 7 

Alman Dışişlerinden Louis Mosel isimli bir ajanın, 1914 yılından itibaren 
Türk-Rus sınırından Berl in 'e göndermiş olduğu raporlarda da Mart (1915) 
sonundan itibaren Ermeni hareketleri hakkında bilgi veriliyordu. Almanya 'n ın 
İstanbul Büyükelçisi Wangenhe im 'e de iletilen bu raporlarda Mosel, Ermeni 
asker kaçaklarının Rus tarafına geçerek savaştıklarına, Rusya adına casusluk 
yaptıklarına ve Türkiye Ermenilerinin çetelerinin "terör hareketlerinde" 
bulunduğuna işaret ediyordu. 1 8 

Kressenstein, Ermenilerin düşmanla işbirliği ve Türk kuvvetlerinin 
gerisindeki ulaştırma hatlarına verdiği zararlar üzerine Osmanlı Hükümetinin, 
"Memlekette tehlikeli ve kancıkça düzenlenmiş taarruzların daha fazla tevessül 
ve bir daha tekrarından kendini korumak için" önlemler almasının hem açıkça 
bir hak, hem de hükümetinin muhafazası ve devamı için de mübrem bir 
zorunluluk olduğunun altını ç izmektedir . 1 9 

1 7 AA BA Nr. 7255, Scheubner Richter'in 10 Ağustos 1915 tarihli Alman Dışişleri Bakanlığına yazısı. 
1 8 Christoph Dinkel, age, s. 105. 
1 9 Kress von Kressenstein, Türklerle Beraber Süveyş Kanalına, s. 82. 
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Öte yandan, yukarıda açıklanan, Suriye Cephesine dâhil ve yakın olan 
bölgelerdeki zorunlu göç ve iskânın nedenlerini Cemal Paşa da hatıratında şöyle 
yazmaktadır: 

"1915 yılı ortalarında Zeytun ve Urfa 'da çıkan olaylar, silahlı Ermeni 
ayaklanmalarından başka bir şey değildi. Musa Baba taraflarındaki ayaklanma 
da bu ihtilale dâhildi. Kanaat imce kesinlik kazanan gerçeklere göre, İskenderun 
Körfezinin başlangıcı olan Resülhınzır 'dan başlayarak Dörtyol, Musa Baba, 
Halep, Antep, Urfa ve Zeytun taraflarında çıkarılacak bir Ermeni 
ayaklanmasının, Suriye'yi Anadolu 'dan ayırmaya sebep olacak bir girişim 
olacağını çok iyi değerlendirmiş olan Fransız ve İngiliz Doğu Akdeniz orduları 
komutanları , Çanakkale Savaşlarının en sıcak anlarında Ermenilere verdikleri 
talimatla bu ayaklanmayı çıkartmışlardı. Bölgedeki Ermeniler de zaten uzun 
zamandır hazır bulunduklarından, işe başlamak için yalnızca böyle bir emir 
almaları yeterliydi." 2 0 

Cemal Paşa 'nın sorumluluk alanlarına dâhil olan bölgelerde çıkan Ermeni 
ayaklanmaları da bastırılmış ve göç işlemlerine bu bölgelerde de başlanmıştı. 
Güney bölgelerindeki ayaklanmaların bastırılmasının ardından Avusturya-
Macaristan İmparator luğu 'nun Halep Konsolosluğu 25 Ekim 1915 tarihli ve 
"Ermeni Ayaklanması" konulu aşağıdaki raporunu da kendi Dışişleri 
Bakanlığına bildirmişti: 

"Ekselansları İmparatorluk ve Krallık Dışişleri Bakanı Stephan Baron 
Bur ian 'a !" 

"Uzun süredir devam eden Suedieh yakınlarındaki savaş sona erdi. 
Ayaklanan Ermenilerin tamamı aileleriyle birlikte İngiliz harp gemisine kaçmış 
olmalılar. Söylendiğine göre, kadınlar ve çocuklar Kıbrıs 'a bırakılırken, yaklaşık 
6.000 erkek de Çanakkale cephesine gönüllü olarak gitmişler. Suedieh 
yakınlarındaki savaşta Türklerin kaybı son derece azdı. Buna karşılık Urfa'daki 
olaylar kanlı çatışmaya yol açtı. Daha birkaç gün önce, taş evlerdeki katı 
barikatlar ve bol miktarda mühimmat, dinamit ve silahlarla donanmış Ermenilerin 
ayaklanmasının bastırıldığı söylendi. Fahri Paşa komutasındaki Türkler 
tarafından, topçuları da olan çok sayıdaki bölükten oluşan ayaklanma bastırıldı. 
Bu savaşlar hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. İddia edildiğine göre 
Türkler yüzlerce şehit ve yaralı vermiştir. Asi Ermenilerin çoğunun da öldüğü 
söyleniyor. İçlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 3.000 kişilik bir 
grup, zarar görmeksizin Türk birliklerinin eline geçmiştir." 

Ahmed Djemal Pascha, age, s. 385. 
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"Bu arada dikkati çeken bir şey de, muhtemelen Türkiye ile A B D arasında 
bir münasebet kurulmasıdır. Üç hafta süren savaş esnasında ayaklananların 
birkaçı aileleri ile birlikte Amerikan misyonerlerine kaçmışlardı. Türk 
komutanının Amerikan misyon şefinden, kaçanların ortadan kaldırılması talebi 
cevapsız kalmıştı. Uzun bir süre sonra misyonerlere karşı ateş açıldığı ve bu 
esnada iki Amerikalının da öldüğü bildirilmektedir. Buradaki Amerikan 
konsolosluk görevlilerinin eşkıya dostu tutumu gibi, Amerikalıların yukarıda 
anlatılan tutumu, Urfa 'da yaşayan Amerikalıları hiç şaşırtmamıştı. Doğu 
vilayetlerinden Diyarbakır ve Bitlis ' te küçük Ermeni eşkıya gruplarının ortaya 
çıktığı bi ldir i ldi ." 2 1 

C E M A L P A Ş A ' N I N T U T U M U 

Cemal Paşa, Ermeni zorunlu göçü başladığı sırada İstanbul 'dan uzakta ve 
Suriye Cephesi Komutanı olarak bulunuyordu. Ermeni olaylarından ilk aşamada 
olumsuz etkilenmediği ve pek ilgilendirmediği için, öncelikle Doğu illerinde 
başlamış olan zorunlu göç hakkında kendisinin pek haberdar edilmediği 
değerlendirilmektedir. Zaten kendisi de zorunlu göç ve iskân hakkında 
başlangıçta bilgisinin olmadığını sıkça ifade etmektedir. 2 2 Zorunlu göçe tâbi 
tutulanların Cemal Paşa'nın sorumluluk sahası olan Suriye Cephesine ulaşmaları 
ile birlikte Cemal Paşa da ister istemez göçmenlerin hemen her sorunu ve onların 
önemli bir kısmının iskân işlemleriyle meşgul olmak zorunda kalmıştır. 

Cemal Paşa'nın Suriye Cephesi ve 4. Ordu Komutanlığı sırasındaki 
icraatlarının en yakın tanıkları arasında; daha sonra Türkiye Cumhuriyeti 
döneminde askerlik ya da çeşitli şekillerde görevlerini sürdüren Ali Fuad Erden, 
Falih Rıfkı Atay gibi Türklerin yanı sıra, Suriye Cephesi ve Cemal Paşa ile ilgili 
hatıralarını yazan üst rütbeli Alman subayları da bulunuyordu. Bu Alman 
subaylarından biri olan ve Suriye-Filistin Cephesinde üst düzey görevlerde 
bulunan General Kress von Kressenstein, Dünya Harbi sonrasında Cemal Paşa'yı 
anlattığı bölümde özellikle 1915 yılında Anadolu ve OrtaDoğuda yaşanan kıtlığa 
da dikkat çekmiştir. Kressenstein'ın yazdıklarına göre 1915 yılı içerisinde İngiliz 
ve Fransız gemilerinin Lübnan ve Suriye limanlarına abluka uygulaması 
nedeniyle dışarıdan yiyecek getirilmesi de mümkün olmamış ve hem silah 
altındaki insanlar, hem de sivil insanlar kıtlıktan kıvranmışlardı. Bir taraftan 
Çanakkale Harbi tüm şiddetiyle sürerken, öte yandan Ermeni zorunlu göçüne tâbi 
tutulan insanlar Suriye Cephesi üzerinden Mezopotamya 'ya gönderilmek 
istenirken, bir taraftan da güney bölgelerindeki Ermeniler isyana kalkışmışlardı. 
Ortalık tifüs, kolera, tifo, sıtma ve açlık gibi felaket ve sefaletle çalkalanırken, 
Cemal Paşa, Kressenstein'ın da övgü dolu ifadeleriyle açıklamış olduğu gibi, 

2 1 Artem Ohandjanian, age, Band VII, s. 4798. 
2 2 Ahmed Djemal Pascha, age, s. 354. 
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organizasyon becerisi ile hem askerleri, hem de zorunlu göçe tâbi tutulan 
Ermenilerin de dâhil olduğu bölge halkını büyük bir faciadan kurtarmıştır. 2 3 

Cemal Paşa, Ermeni zorunlu göçüne karar verildiği sırada Suriye 'de 
olduğunu, Dahiliye Nezaret inden valiliklere bildirilen geçici bir kanun gereği, 
Ermenilerin Mezopotamya 'ya nakledileceklerini ve harbin sonuna kadar burada 
oturacaklarını öğrendiğini yazmaktadır . Cemal Paşa; Dahiliye Nezaretinin 
bildirisine ilaveten, Başkomutanlık Vekaleti tarafından; mülkî amir ve 
memurlarca idare olunacak zorunlu göç esnasında, Silahlı Kuvvetler 
bölgelerinden geçecek Ermenilere tecavüze meydan verilmesinin önlenmesi 
emrinin verildiğini, bunların dışında bir bilgisinin olmadığını da hatıralarında 
bel ir tmektedir . 2 4 

Ermeni zorunlu göçü başladıktan sonra, aslında bu işe Cemal Paşa'nın pek 
rıza göstermediği de anlaşılmaktadır. 2 5 Zira kendisi o sıralarda Suriye-Filistin 
Cephesinde "Kanal Seferi"nin hazırlıkları ile uğraşmaktadır. Suriye'ye sevk 
edilecek asker ve lojistik malzemelerin intikal yolu Toroslar üzerinden Pozantı-
Halep güzergâhı ile mümkündü. Bu güzergâh üzerinde erzak ve zahire ikmali 
yapmakla meşgul olan Cemal Paşa, Ermenilerin de Pozantı 'dan itibaren aşağı 
yukarı aynı intikal yolunu kullanacaklarını ve Tarsus-Adana üzerinden Halep 'e 
doğru yürüyeceklerini anlayınca son derecede hiddetlenmiştir de. Cemal Paşa, 
gene hatıratına göre Başkumandanlık Vekâletine göndermiş olduğu yazılarla, 
Ermenilerin Mezopotamya yerine Konya, Ankara ve Kastamonu gibi iç 
vilayetlere gönderilmesini önermiştir. Ancak, devletin bu konudaki kati emirleri 
gereğince Ermeni kafilelerinin Adana ve Halep üzerinden Mezopotamya 'ya 
intikallerine "çaresiz razı olduğunu" ifade etmektedir. 2 6 

Ermeni zorunlu göçü sırasında Suriye Cephesinde bulunan Ali Fuad 
Erden, bu göçle ilgili olarak 4. Ordu Komutanlığının görüşlerini şöyle 
aktarmaktadır: 

1. Her Ermeni birey olarak vatandaşımızdır. Tehcirden maksat, 
bulundukları yerlerde tehlikeli olabilecek çoğunlukları, zararsız azınlıklar haline 
getirmekten ibarettir. 

2. İşlemler sahilden başlayarak içeriye doğru yapılacaktır. 

3. Kafileler güven içinde nakil ve iskân edileceklerdir. Şahsî haklarının 
kaybına meydan verilmeyecek, kin ve intikamın müdahalesi önlenecektir. 

Kress von Kressenstein, "Ahmed Djemal Pascha", Zwischen Kaukasus und Sinai, Band 3, Jahrbuch des 
Bundes der Asienkaempfer, (Deutsche Orientbuchhandlung Muelzer&Cleeman, Sangerhausen, 1923), s. 23-24. 
Ahmed Djemal Pascha, age, s. 354. 
Kress von Kressenstein, "Ahmed Djemal Pascha", s. 20. 
Ahmed Djemal Pascha, age, s. 355. 
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4. Göçmenler ancak yaşayabilecekleri hayat şartlarını taşıyan yerlere 
gönderilecektir. 

5. Maluller, ağır hastalar, gebeler ve onlara bakacak olanlar zorunlu göç 
ve iskândan istisna tu tu lacaklard ı r . 2 7 

Zorunlu göç sırasında Suriye Cephesinde ve Cemal Paşa 'nın komutası 
altında bulunan Alman von Kressenstein da Cemal Paşa ile ilgili yazılarında 
yukarıdaki ifadeleri doğrulamaktadır. Von Kressenstein 'a göre de Cemal Paşa, 
zorunlu göç ve iskân ile ilgili karara, o sıralarda Suriye 'de bulunduğu için 
katılmamıştı . Kressenstein ' ın ifadelerine göre Cemal Paşa, "Arkadaşlarının bu 
tarz bir uygulama ile bir sonuca varmak istemeleri konusunda aynı fikirde 
değildi. O sırada kendi sorumluluk bölgesine gönderilmiş olan Ermenilerin 
sefalet ve sorunları ile ilgili her türlü mukadderatı yumuşatabilmek için şahsen 
büyük bir ıstırap içerisindeydi." Bunu hem insanlık, hem de mantıkî açıdan 
böyle düşünüyordu. Zira gelecekte İtilaf Devletlerinin ve Ermenilerin bu 
durumun propagandasını yaparak, hem Osmanlı Devleti, hem de müttefikleri 
aleyhinde nasıl kullanabileceklerini görüyordu. 2 8 

Ermeni zorunlu göçü başladıktan sonra Suriye 'den hareketle Amanoslar 
üzerinden Bat ı 'ya geçen Kressenstein, bu esnada göç halindeki Ermenileri 
görmüş, hem göçmenlerin durumuna, hem de Türk kuvvetleri için kullanılması 
gereken ancak göçmenler için kullanılıp elden çıkan askerî vasıta ve malzemeler 
için üzüntüsünü gizleyemeyen şu ifadeleri yazmıştı: 

"Bu seyahatim esnasında çöle yapılan Ermeni tehcirinde görmüş 
olduğum sefalet ve perişanlık her türlü nitelemenin üstündedir. Amanos 'un Batı 
yamacında, Osmaniye civarında, 40.000 kişilik büyük Ermeni ordugâhları 
düşünülebilecek en fena sağlık koşul lan altında toplanmış bulunuyorlardı. 
Kıtalar halinde bunlar buradan, Amaños Dağları üzerinden, çöle doğru sevk 
ediliyorlardı. Mevcut bütün nakil vasıtaları Ermeniler için kullanılıyordu. 
Orduya ait malzeme birçok yerlerde yığılmış kalmış ve pek çoğu mahvolmuştu. 
Tehcirden değil, fakat bu tehcirin tarzından dolayı o zamanki Türk 
yöneticilerine ağır mesuliyetler getirir." 2 9 

Kressenstein daha sonra 4. Ordu karargâhının nakledilmiş olduğu 
Kudüs ' t e Ermenilerin bu sefılane durumunu Cemal Paşa 'ya anlatmıştı. 
Kressenstein ' ın ifadesine göre, Cemal Paşa Ermenilerle ilgili hususlarda çok 
müteessir olmuş ve bayramdan sonra kendisiyle birlikte Halep 'e giderek, orada 

Ali Fuad Erden, age, s. 149. 
Kress von Kressenstein, "Ahmed Djemal Pascha", ss. 20-21. 
Kress von Kressenstein, Türklerle Beraber Süveyş Kanalına, s. 84. 
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yapılan işlerle bizzat ilgileneceğini vaat etmiş ve hatta derhal ordu 
ambarlarından Ermenilere erzak verilmesi emrini vermiş t i . 3 0 

Cemal Paşa, Ermeni zorunlu göçü ve iskânı konusuna, hatıralarında yer 
vermiş olup, bunlardan bir kısmı şöyledir: 

"Anadolu Ermenilerinin zorunlu göçünden sonra Adana ve Halep 
Ermenilerinin de zorunlu göç emri mülkî memurlara verildiğinde, buna karşı 
oldum. Bu muameleye gerek görmediğimi ve bu durumun 4. Ordu bölgesinin 
ekonomik ve tarım koşullarını fena etkileyeceğini uzun uzadıya İstanbul 'a 
bildirdim. Ancak, mülkî memurlara verilen emirlere karışmayarak yalnız onlara 
yardım edebileceğim konusunda ihtar edildiğinden, buna engel olamadım." 

"Tüm Ermeni göçmenlerin Mezopotamya 'ya gönderilmesini; orada 
sefalete duçar olacaklarına emin olduğum için bunlardan birçoklarının Suriye ve 
Beyrut vilayetlerinde iskân edilmelerini uygun gördüm. Buna izin verilmesini 
ısrarla İstanbul 'a yazarak onaylarını aldım. İşte bu sayededir ki, bu vilayetlerde 
hemen 150.000 kadar Ermeniyi yerleştirmeyi başard ım. . . . " 3 1 

Zorunlu göç sırasında Almanların Orta-Doğu İstihbarat Dairesinin 
başında bulunan Baron Max von Oppenheim, bu göç başladıktan sonra, bu 
olayların gelecekte Osmanlı Devleti yöneticileri için getirebileceği sıkıntıları 
fark etmiş ve bu maksatla konu ile ilgili belgelerin toplanarak çok iyi muhafaza 
edilmesi, gerektiğinde de yayınlanması için Cemal Paşa 'ya öneride 
bulunmuştu . 3 2 Muhtemelen Cemal Paşa, von Oppenheim' in bu konudaki 
düşüncelerinden de yararlanmıştır. 

Cemal Paşa 'nın zorunlu göç ve iskâna tâbi tutulan Ermeniler için yapmış 
olduğu iyileştirme çalışmaları, komutası altındaki Kressenstein tarafından şöyle 
aktarılmıştır: 

"Cemal , Ermenilerin binlercesinin hayatını kurtardı, kendi birliklerine 
zarar verme pahasına göçmenlere yiyecek vermek için kendi ambarlarını açtırdı. 
Ermenilerin göç yolu boyunca sağlık görevlilerini organize etti, yaşlı bakım ve 
sağlık yurtları ile yetimhaneler kurdu, imkân bulabildiği yerde onlara yardım 
edip sorunlarını hafifletti. Şu andaki Ermeni sorununda Cemal Paşa; onlar 
kendisini zevkle düşman yerine koyarken, kesinlikle haşin ve kana susamış bir 
despotluk yapmamış, aksine düşmanlarına karşı şövalyece ve insanca 
yaklaştığını ispatlamıştır." 3 3 

3 0 Kress von Kressenstein, Türklerle Beraber Süveyş Kanalına, s. 84. 
3 1 Ahmed Djemal Pascha, age, s. 356. 
3 2 AA MA Nr. 7253: von Oppenheim'in 29 Ağustos 1915 tarihli Şam'da yaptığı değerlendirme. 
3 3 Kress von Kressenstein, "Ahmed Djemal Pascha", s. 21. 
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Cemal Paşa da, göç halindeki Ermenilerin yiyecek ve konaklama 
sorunlarını çözebilmek için neler yaptığını şöyle anlatmıştır: 

" . . . O sırada Pozant ı 'dan Halep 'e kadar olan yol üzerinde göçmenlerin 
yiyeceği için mülkî memurlarca yeteri kadar yiyecek tedarik edilemediğini ve 
Ermenilerin gerçekten acınacak bir sefaletle tüm yol boylarına dağılmış 
olduklarını haber aldım. Vaziyeti şahsen yerinde denetlemek maksadıyla 
Halep ' ten Pozant ı 'ya kadar seyahat ettim. Orduya ait menzil ambarlarından 
Ermeni göçmenlerine ekmek verilmesini emretmiş olduğum gibi, menzil 
tabiplerinin Ermeni hastaları tedavi etmelerini de tembihledim." 

"Sonuç itibariyle, zorunlu göç sırasında Ermenilere yapılacak yardımları 
fazlasıyla yapmaktan geri kalmadım. Bu icraatım, yabancı ve Ermeniler dâhil, 
haksever insanların itiraf ettiği hususlardır." 3 4 

Cemal Paşa 'nın yukarıda belirtmiş olduğu icraatı Kressenstein tarafından 
da teyit edilmektedir. Kressenstein 'a göre; Halep 'e intikal eden Cemal Paşa 
görüp işittiklerinden son derece müteessir olmuş ve sorunlara karşı tüm 
enerjisiyle müdahale etmişti. Cemal Paşa 'nın geleceği haberi ile intikalinden 
önceki günlerde, Cemal Paşa 'dan duyulan korkuyla pisliklerin önemli bir 
bölümü ortadan kaldırılmıştı. Buna rağmen, Ermenilerin yerleştirilmiş olduğu 
yerlerdeki pislik gene de tasavvur edilemeyecek gibiydi. Keza tifonun da 
tahriBatı büyüktü. Kressenste in 'm değerlendirmesine göre, genç sayılabilecek 
yaşta ve muhtemelen partinin desteklediği tecrübesiz yeni vali, derde derman 
olacak hiçbir şey yapmamışt ı . Dolayısıyla 4. Ordu Komutanlığı öncelikle şehrin 
temizlik ve dezenfeksiyon işleri, hasta ve ölü nakilleri ile halkın sağlık kontrolü 
altında bulundurulması hususlarını organize etmişti. Cemal Paşa 'nın arzusu 
üzerine, bu görevi Alman Wieland üslenmişt i . 3 5 

4. Ordu bölgesindeki Ermeni zorunlu göçü; sadece sefalet, hastalık ve 
hatta bu cephedeki önemli birim, araç, malzeme ve erzakın Ermeniler için 
ilaveten kullanılmasıyla, bu orduya ilave kuvvet ve malzeme sarfı yaptırmanın 
yanı sıra başka olumsuzluklar meydana gelmişti. Zira bu göç ile birlikte ordu ve 
demiryolları için, buralarda çalışmakta olan birçok Ermeni tabip, eczacı, 
teknisyen, kâtip, yazıcı birçok ast ve üst dereceli memurlara da yerlerine 
yenilerini koymamak üzere işten el çektiri lmişti . 3 6 Bu durum ve göç yolları 
boyunca yayılan salgın hastalıklar nedeniyle Toros ve Amanos dağlarındaki 
tünel ve demiryolu inşaatları durmuştu. Bu sonuç en çok, 4. Ordunun ikmal 
yollarının aksamasına neden oluyordu. Hem bu durum, hem de Ermenilerin 
bulunduğu güç koşulların İs tanbul 'da anlatılıp, soruna kalıcı bir çözüm 

3 4 Ahmed Djemal Pascha, age, s. 3 55. 
3 5 Kress von Kressenstein, Türklerle Beraber Süveyş Kanalına, s. 85. 
3 6 Kress von Kressenstein, Türklerle Beraber Süveyş Kanalına, s. 82. 
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bulunması maksadıyla Kressenstein; Cemal Paşa 'ya bir ricada bulunmuştu. 
Kressenstein ' ın bu sözleriyle ikna olan Cemal Paşa İs tanbul 'a hareket etmek 
istediğinde Başkomutan Vekili Enver Paşa 'dan gelen ilk cevap o sırada 
o lumsuzdu. 3 7 

Aradan bir süre geçtikten sonra Enver Paşa, Cemal Paşa ve Kressenstein ' ı 
birlikte İs tanbul 'a çağırmıştı. Pozant ı 'ya kadar otomobille intikal ederken 
yollarda hala devam eden Ermeni kafileleri ile karşılaşmışlardı. Kressenstein 'a 
göre, Cemal Paşa gördüklerinden son derece müteessir o lmuş ve hem kendi 
hem de refakatinde bulunanların üzerindeki bütün paraları bu göç halindeki 
Ermeniler arasında taksim etmiş t i . 3 8 

Göç yollarında Ermenilerin sıkıntıları yiyecek sıkıntısı, hastalıklar ve 
konaklama yetersizliği ile sınırlı değildi. Çeşitli bölgelerde, otorite boşluğunu 
fırsat bulup türeyen eşkıyalar da saldırılarıyla göçmenlere büyük zararlar 
veriyorlardı. Cemal Paşa hatıralarında; göç yollarındaki Ermenilerin eşkıya 
saldırıları, tecavüz ve diğer fenalıkların önlenebilmesi maksadıyla da gereken 
önlemler almaya çalışmış olup, bu konuda yaptıklarını şöyle ifade etmektedir: 

" O zamanlar Elazığ ve Diyarbakır illerinde Ermeni göç kafilelerine karşı 
tecavüzler yapıldığına ilişkin uzaktan uzağa haberler duyuyordum. Zorunlu göç 
işlemi sadece mülkî memurlar tarafından yönetiliyor ve orduların bu işle ilgisi 
bulunmuyordu. Ancak, diğer orduların bölgesinde göçmenlere karşı yapılan 
tecavüzlerin benim ordumun bölgesinde de yapılmasına kesinlikle tahammül 
edemeyeceğimden, bu konuda oldukça sert emirler vermeyi kendime karşı bir 
zorunluluk addett im." 3 9 

HASTALIKLARLA MÜCADELE 

Dünya Harbi sırasında çok sayıda Alman general, amiral ve üst rütbeli 
subayların yanında önemli sayıda sağlık personeli subay ve sağlık görevlileri de 
Osmanlı cephelerinde ve cephe gerisindeki sağlık kurumlarında görev almıştı. 
Bu tabip subaylar hem yaralı ve hasta askerî personelin, hem de özellikle 
bulaşıcı hastalığa yakalanan insanların, özellikle de zorunlu göç ve iskâna tâbi 
tutulan Ermenilerin tedavileriyle de ilgilenmişlerdi. Bu tedaviler sırasında en 
çok şikâyetçi oldukları husus sağlık teşkilâtının yetersizliğiydi. 

Enver Paşa 'nın isteği ve yönet iminde girişilen Sarıkamış Harekâtına 
tümen komutanı olarak katılan Alman Hans Guhr 'un yazdıklarına göre, savaş 
sırasındaki kayıpların büyük bir çoğunluğu soğuk ve açlıktan meydana gelmiş, 

3 7 Kress von Kressenstein, Türklerle Beraber Süveyş Kanalına, s. 86. 
3 8 Kress von Kressenstein, Türklerle Beraber Süveyş Kanalına, s. 88. 
3 9 Ahmed Djemal Pascha, age, s. 355. 
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18.000-20.000 civarında yaralanan olmuş, geri kalanları da tifüs kırıp 
geçirmişti . Tifüsün o dönemde Anadolu 'da yaptığı tahriBatı Alman sağlık 
ekibinden Bentmann şöyle anlatmıştır: 

"Tifüs salgını güçlü, bütün ülkeyi kasıp kavuran ve ilk olarak 1915 Ocağında 
Kafkasya'daki 3. Ordunun yıkıntıları arasında doğan bir çöl yangınıydı." 4 0 

Alman sağlık ekibi, genelde, Türk hekim ve sağlık ekibini de yeterli 
bulmuyorlardı . Böyle bir olay 1915 Şubat ayı içerisinde yaşanmıştı . Almanların 
Osmanlı topraklarındaki en yetkili hekimi "Şef Tabip Naumann Paşa", Harbiye 
Nazırı Enver Paşa 'dan, Erzurum'daki garnizon ve devlet dairelerine ait 
binaların hastaneye dönüştürülmesi talebinde bulunmuştu. Bu arada "yeterli 
olmadıkları" gerekçesiyle çok sayıdaki Türk hekiminin de işine son verilmişti . 4 1 

Bu tifüs salgını sırasında sadece Sivas'tan 290.000 olay bildirilmişti. 
Daha sonra da gene Anadolu 'da ortaya çıkan bir başka salgın hastalık -kolera-
ile birleşmişti. İstanbul da tehlike altındaydı. 1916'da Almanlar tarafından 
Ankara 'da gezici bir laboratuvar kurulduktan sonra askerler kolera 
taramasından geçirilmiş ve nihayet kolera ile tifüs önemli ölçüde 
bastırılabilmişti. Gene de bazı yerlerde temizliğe dikkat edilmemesi , bitlenme, 
kötü beslenme ve kuvvetten düşme gibi nedenlerle 1916 yılı içinde de hastalar 
arasında ölümlerin ardı arkası kesilmiyordu. Alman Dr. Niekau 'nun , Harput ' tan 
bildirdiğine göre 1916 yılında ayda ortalama 900 hasta ö lüyordu. 4 2 Şiddeti 
hafifledi diye düşünülen tifüs, 1916 'da yeniden patlak vermiş ve 1917'de doruk 
noktasına ulaşmıştı. Hasta askerler neredeyse "sinek gibi" ölüyorlardı. Acil 
durumlarda gereken sağlık malzemeleri ise cephe gerisinde olup, bunların 
tedariki elverişsiz ulaşım imkânları yüzünden mümkün olamıyor, sadece bir 
kısmı sahra hastanelerine ulaştırılabiliyordu. 

Dünya Harbi sırasında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun 
İstanbul 'daki askerî ataşesi olan General Joseph Pomiankowski de, daha sonra 
yazmış olduğu kitabında bölgede hüküm süren hastalık ve açlık felaketlerine 
dikkati çekmeye çalışmıştır. Pomiankovvski'nin ifadelerine göre, Şark 
Cephesindeki Türk askerleri açlıktan ölecek derecede büyük yiyecek sıkıntısı 
çekiyordu. Keza, "bölgeden gönderilen Ermeni kervanları her türlü temizlik 
imkânı ve hijyenden yoksun bir şekilde hastalıkları topraktan fışkırırcasına 

4 0 Helmut Becker, I. Dünya Savaşında (1914-1918) Osmanlı Cephesinde Askeri Tababet ve Eczacılık (Alman 
Kaynaklarına Göre), (İstanbul, 1983), s. 25. 

4 1 Artem Ohandjanian, age, s. 4502: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Askerî Ataşesinin 02.02.1915 tarih 
ve 56 no.lu, İstanbul çıkışlı raporu. 

4 2 Helmut Becker, a.g.e, ss. 25-27: Burada belirtilmesinde yarar görülen bir husus var ki, o da hastanelerin 
aslında komutanlar tarafından denetleniyor olmasıdır. Ancak, Alman subayı Hans Guhr'un ifadeleriyle; 
"Türk usulü denetleme yapılıyor, komutana temiz yer ve hastalar gösteriliyordu." 
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yayıyordu." Bu bulaşıcı hastalıklar yüzünden en azından bir milyon Müslüman 
hayatını kaybetmişti . Pomiankowski 'ye göre bu sonuç bir bakıma; "öldürülen 
Ermenilerin, kendilerini asanlardan aldıkları intikam" idi . 4 3 

Dünya Harbi sırasında salgın hastalıkların neden olduğu kayıpları gözler 
önüne seren araştırma kitabına göre de salgın hastalıklar, yetersiz kıyafet, yetersiz 
sağlık hizmetleri ve gıda noksanlığından ölümler; Müslümanlar, hatta Türk 
askerlerine de büyük kayıplar verdirmiştir. Amerikan-Ermeni kaynaklarında 
sadece 1915 yılında Anadolu 'da 200.000 - 300.000 insanın tifüsten öldüğü 
bildirilmektedir. Osmanlı Devleti 'nin hastalığı yenmek için gönderdiği hekimlerin 
çoğu da bu hastalıktan hayatını kaybetmiştir. Yine Amerikan kaynaklarına göre; 
bu savaşta köylerinden silah altına alınmak üzere çıkan Türklerden sadece %20's i 
geri dönebilmiş, 600.000 Türk askeri tifüsten ölmüştür. 4 4 

Ermeni zorunlu göçü olayının kayıplara neden olması, bu durum o sırada 
Çanakkale 'de , Şark Cephesinde, Filistin'de ve hatta Irak Cephesinde bastıran 
İtilaf Devletleri kuvvetlerine karşı koymaya çalışan Türkleri ve müttefiklerini 
propaganda ile çökertmek için bir fırsattı. İngiliz, Amerikan ve Rus propaganda 
çalışmalarından sadece İtilaf Devletleri ve Amerika değil, tarafsız Hıristiyan 
devletleri ve hatta Osmanlı Devleti 'nin müttefikleri olan Almanya ve 
Avusturya-Macaristan dahi etkilenmişlerdi. Aslında Alman istihbarat ve 
propaganda faaliyetleri kapsamında ve Osmanlı Devleti toprakları dışındaki 
Müslümanlara "Halife" adına özellikle İngiliz ve Ruslara karşı "Cihad" çağrısı 
yapılmışken, bu durumdan Müslümanlar pek etkilenmemişti . Tam tersine, İtilaf 
Devletleri, tarafsız devletler ve hatta Osmanlı Devleti 'nin müttefiki ülkelerdeki 
Hıristiyan halk, İtilaf Devletlerinin karşı propagandasından daha çok 
etkilenmişlerdi. Onlara göre, Müslüman Türkler "Hıristiyan Ermenileri" 
katlediyor, hatta kökünü kazımaya çalışıyorlardı. Bundan en çok etkilenen, ya 
da bu durumu Almanya 'da kamuoyu ile en sık paylaşan da Almanya 'daki 
misyoner gruplarından "Alman-Ermeni Cemiyet i" olup, liderliğini de bu 
cemiyetin başkanı Johannes Lepsius yapıyordu. Zorunlu göç ve iskânın 
başlamasından sonra 22 Haziran 1915 tarihinde Lepsius, ilk ve önemli icraatını 
Alman Dışişleri Bakanlığına yazmış olduğu, "Ermenilerin katliama uğradığına" 
ilişkin mektubu ile başlatmıştı. Mektubunda o güne kadar zorunlu göçe 
uğrayanların sayısını (200.000) verirken, bu "Hıristiyanların" uzun mesafeler 
kat ederek elverişsiz iklim bölgelerine sevk edilmelerinin bir katliama sebebiyet 

4 3 Joscph Pomiankowski, age, s. 165. Osmanlı Devleti'nin müttefiki bir ülkenin askerî ataşesi olan 
Pomiankovvski, kitabında Ermenilerin ayaklanma sebeplerini oldukça iyi açıklayıp Ermeni propagandasını 
aşırı abartan Amerikan Büyükelçisi Morgenthau'yu oldukça eleştirmesine rağmen, Ermeni zorunlu göçüne 
biraz da Almanya ile aralarındaki çekişmeli müttefiklikten dolayı eleştirel sözlerle yaklaşmaktadır. 

4 4 Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler, 1914-1918, (Ankara, TTK Y„ 2005), s. 358. 
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vereceğini, aslında sadık vatandaşlar olan 120 "Taşnaksutyun" ileri geleninin 
tutuklandığını, bunları durdurmanın ise, bir müttefik olarak nüfuzunu 
kullanmak suretiyle Almanya 'n ın elinde olduğunu yazmış t ı . 4 5 

Almanya 'da gittikçe artan kamuoyu tepkisi sonucu 49 kişilik bir heyet, 
"Berlin Misyonerleri Cemiyeti Direktörü" Dr. Kari Axenfeld başkanlığında 
İs tanbul 'a gelmişti. Bu heyetin ziyareti sırasında Lepsius, 6 Ağustos 1915'te 
Enver Paşa ile görüşmüş, Enver Paşa da Lepsius 'un sorularını cevaplandırmış 
ve ona Ermenilerin Van İsyanı hakkında aşağıdaki bilgileri vermişti: 

" . . .Rus ajanları tarafından yönlendirilen ve kışkırtılan Ermeniler, 
Osmanlı ahalisine karşı büyük tahribatta bulunmuştur. Daha önce Van 
Vilayetinde sayıları 150 bin olan Türklerden geriye sadece 30 bin Müslüman 
ka lmış t ı . . . . " 4 6 

Osmanlı Devlet i 'ne zarar verme konusunda Amerikan misyonerlerinden 
hiç de aşağı kalmayan Lepsius, esaslı bir Türk düşmanı olduğunu, Enver 
Paşa 'yı tanımladığı aşağıdaki ifadeleriyle ele veriyordu: 

"Enver Paşa içeri girdi. Naif omuzları dökülen, sıska, orta boylu bir tip. 
Damarlar ında dolaşan yarı Arnavut kanıyla Türk uyuşukluğunu zaman zaman 
maceralara sürükleyen bu adam, aslında bir kızı andırıyor. Süslü püslü 
üniforması, kürklü kalpağıyla bir çingene ba ronu . . . " 4 7 

Protestan din adamı Lepsius, daha 1913 yılında, Müslümanları ve 
Türkleri aşağılayan "Briefe aus der Türkei" başlıklı bir kitap yazmıştı . Lepsius 
burada Anadolu 'nun ırk bileşimi üzerine hakaret dolu sözler kullanıyordu: 

"Kürtler, bütün komşuları , özellikle de çiftçilikle geçinen Ermeniler ve 
Süryaniler için sürekli ve korkunç bir afettirler. Kürtler, başıbozuk birer haydut 
sürüşüdür. Türkiye çoban, Ermeniler koyun, Kürtler ise sürüye girip koyunları 
parçalayan kurttur." 

" . . .B i r başka haydut sürüsü de Laz la rd ı r . . . " 4 8 

İstanbul ziyareti sonrası Lepsius, Enver Paşa 'nın sözleri ile tatmin 
olmamış, konu hakkındaki bir raporuna ilaveten, ayrıca bir de broşür 

www.armenocide.net. Quelle: DE/PA-AA/R14086, Zentraljournal, 1915-A-19605. 
Ayrıntıları için bkz: BA MA RM 40/V. - 5, s. 84: Almanya'nın İstanbul'daki Deniz Ataşesi Binbaşı 
1 Iumann'ın raporu. • 
Selami Kılıç, Ermeni Sorunu ve Almanya, (İstanbul, Kaynak Y., 2003), s. 98. 
Tamer Bacınoğlu ve Andrea Bacınoğlu, Modern Alman Oryantalizmi, (Ankara, 2001), s. 206. 

http://www.armenocide.net
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hazırlamıştı. Ancak, bu broşür, Alman Hükümeti tarafından yasaklanmıştı . Bu 
karar Lepsius 'u durduramamış ve Türk yöneticilerini suçlayan yazılarına devam 
etmiş t i . 5 0 

Lepsius suçlamalarını sürdürürken, Türk topraklarında kol gezen tifüs 
salgını sadece göç yollarındaki Ermeniler ya da yerleşik Türkler ve Türk 
askerleri için değil, o sırada Türk birliklerinde görevli Almanlar için de büyük 
bir tehlike idi. Nitekim 12 Şubat 1915'te 3 .0 rdu Komutanı Hafız Hakkı Paşa 5 1 

ve 19 Nisan 1916'da Alman Generali Colmar Freiherr von der Goltz de tifüsten 
kurtulamayarak hayata gözlerini yummuşlard ı . 5 2 Bu arada hekimlerden de tifüse 
yakalanıp hasta ya da ölenler olabiliyordu. Urfa'daki misyoner hastanesinin 
hekimlerinden, İsviçreli Jakob da savaş sırasında tifüse yakalanmıştı . 
İyileştikten sonra ise ardı arkası kesilmeyen hastalara hekimlik hizmeti 
verebilmek için para ve tıbbî malzeme yokluğundan şikâyetçi id i . 5 3 Tiflis, hem 
göç yollarındaki Ermeniler, hem yerleşik Türkler ve hem de cephedeki askerler 
için en büyük tehdit ve tehlike idi. Birinci Dünya Harbi sırasında Osmanlı 

4 9 Taner Timur, Türkler ve Ermeniler: 1915 ve Sonrası, (Ankara, İmge K., 2000), s. 6: Timur'un Rene 
Pinon'dan aktardıklarına göre Lepsius şu şekilde değerlendirilmektedir: "Kendisi aynı zamanda bir Alman 
yurtseveridir. Ermenilerle ilgilenirken Almanya'nın siyasî ve iktisadî etkisini de gözden uzak tutmuyordu 
ve bir gün Ermenilerin, Asya Türkiyesinde Alman nüfuzunda en iyi ajanlar olacağı umudunu besliyordu." 
Taner Timur'un çalışmasının 62. sayfasında ve Tamer ve Andrea Bacınoğlu'nun age, s. 209'da benzer 
anlatımlar mevcuttur. 

5 0 Lepsius'un "Ermeni katliamı olduğu" şeklindeki yazılarına, Dünya Harbi sırasında Türk birlik ve 
karargâhlarında görev yapmış olan ve "Ermeni sorunu'Tıu iyi bilen Alman subaylarından eleştiriler 
yapılmıştı. Felix Guse, Lepsius'un çalışmaları hakkında şunları yazmıştı: 
"Zorunlu göç sırasında hayatını kaybeden Ermenilerin sayısı hakkında Lepsius'un verdiği rakamlar abartılı 
ve aynı zamanda kesinlikle inandırıcı değildir. Enver Paşa, bir konuşmasında, 300 bin Ermeninin göç 
yolunda yok olduğundan söz etmekteydi. Lepsius'un verdiği rakamlardan çok bu sayının gerçeklere daha 
yakın olduğuna inanıyorum. Öte yandan, Ermenilerin soykırıma uğratıldığı sloganı tamamen yanlıştır. 
Çünkü Dünya Savaşı sonuçlandığında halen daha güçlü bir Ermeni halkı bulunmaktaydı." 
"Alman kamuoyunun bir kısmı müttefikimiz için değil, aksine Ermeniler için çalışmaktaydı ve 
Almanya'da, Türklerden çok Ermenilerin haksızlığa uğradıkları kanısı yaygındı. Ermeniler kendilerini 
acındırmayı çok iyi becerdiler ve yıllarca bu türden propagandalar yaptılar." 
"Alman kamuoyunun sorunu bu şekilde algılamasında, Dr. Lepsius'un büyük katkıları olmuştur. Lepsius 
sonraları, Ermeni sorunu ile ilgili Alman Dışişleri Bakanlığı arşiv belgelerini de yayımlamıştır. Buna göre; 
Lepsius, bu konuda büyük bir yanılgı içerisindedir ve yanlış bilgilendirilmiştir. Bizzat ifadesine göre; 
Lepsius, Ermeni sorunu ile ilgili olarak dalia çok İstanbul'daki Amerikalılardan malzeme ve bilgi edinmişti 
ve Amerikalıların da bu konuda tarafsız oldukları pek söylenemezdi. Kışkırtıcı propagandalar yapmakta 
büyük rol sahibi olan Amerikan Büyükelçisi Henry Morgenthau, Türklerin ne Türkçe ne de Fransızca 
açıklamalarını dikkate almaktaydı. Tercümanları ise her yerde ve her zaman olduğu gibi Ermeni 
tercümanlardı. Lepsius, Ermenilere Türklerden daha çok güveniyor, Ermenilerin isyan ettiklerine 
inanmıyor ve hatta İtilaf Devletlerine ağır ithamlarda bulunarak, Ermenileri savunuyordu..." (Bkz: Selami 
Kılıç, age, s. 99). 

5 1 Ali İhsan Sabis, Birinci Dünya Harbi, Cilt 3, s. 426. 
5 2 Helmut Becker, age, s. 29. 
5 3 Hans-Lukas Kieser, Der verpasste Friede: Mission, Ethnie und Stat in den Ostprovinzen der Türkei 1839-

1938, (Zürich, Chronos Verlag, 2000), s. 467. 
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cephelerindeki tababet ve eczacılık konusunu doktora tezi halinde işleyerek 
araştıran Alman Helmut Becker, Ermenilerle tifüs ilişkisini şöyle anlatmaktadır: 

"Bu arada 1915'te Ermenilerin sebep oldukları bazı sorunlara da işaret 
etmek gerekir. Ermenilerin sürülmesi ile başlayan salgınlar, birliklerin sağlığını 
ve dolayısıyla savaşma gücünü olumsuz yönde etkilemiştir. 1915 yılında Kress 
von Kressenstein Halep ' te iken Fırat nehri boyunca ilerleyen Ermenilerin 
taşıdıkları salgınlardan haberdar oldu. Kuzeyden gelen askerler de Halep 
üzerinden Filistin 'e yürüyorlardı. Salgınlar "şehirden geçen bütün birlikler için 
ciddi bir tehlike oluşturuyordu." Tehlikenin büyüklüğüne işaret eden hijyen 
uzmanlarının görüşlerine göre 1915 yılında Suriye cephesini, nükseden humma 
ve tifüs tehdit etmekteydi. Bütün kış boyunca yapılan çalışmaların boşa gitme 
tehlikesi belirmişti. Cemal Paşa 'nın yanında bulunan hijyen uzmanlarının, bu 
göçün sonuçlarıyla ilgili yaptıkları bütün uyarılar boşa gitmişti. Cemal Paşa, 
sürülen Ermenilerin durumlarını düzeltmeye gayret etti. Fakat bu amaçla 
kendilerine biraz yiyecek gönderme çabası sonuç vermedi. Çünkü Türk 
birlikleri de yiyecek sıkıntısı çek iyo rdu . " 5 4 

Suriye Cephesindeki görevi sırasında zorunlu göç ve iskân ortamında 
hastalık ve sefaletleri yakından bilen Ali Fuad Erden de, tüm bunlara hatıratında 
yer vermektedir. Kressenstein tarafından da paylaşılan şekilde, Ali Fuad 
Erden ' in yazdıklarına göre; göç yolları aynı zamanda üç cephenin (Doğu, Irak 
ve Suriye cepheleri) de ortak ikmal hatları olup, bulaşıcı hastalıklarla 
dolmuştur. Göçmenlerin içinde bulundukları sefalet koşulları, tifo, kolera ve 
tifüsün yayılmasına elverişliydi. Göç edenler tüm geçtikleri güzergâh boyunca 
bu hastalıkları saçmışlar ve ortak ikmal hattından üç cephedeki ordulara kadar 
uzanıp, hastalıkları onlara da bulaştırmışlardı. Sonuçta, Türk kuvvetlerinde ve 
halk arasında, göçmen Ermeniler kadar, hatta onlardan daha fazla ölüm 
meydana gelmişti. Bu hastalık ve sefalet çemberi içerisinde Cemal Paşa 'nın 
yaptıklarını Ali Fuad Erden şöyle özetlemektedir: 

"Cemal Paşa, Halep ' te sağlık durumunu inceledi. Göçmen izdihamından 
dolayı Halep ' te lekeli h u m m a 5 5 ve tifo şiddetle hüküm sürüyordu. Flalep 
şehrinde sağlık önlemleri alınmasını sivil bir Alman doktoruna bıraktı ve sözü 
geçene lüzum göreceği her nevi önlemler hususunda tam yetki verdi. Kudüs ' te 
Hilal-ı Ahmer Hastanesi Müdürü Doktor Muallim Neşet Ömer Bey'i Ordu 
Sıhhiye Müşavirliğine tayin etti ve Halep-Resulayn demiryolunda sağlık 
durumunun incelenmesiyle bu hattı tehdit eden hastalıkların ortadan 
kaldırılması için gereken önlemleri almakla görevlendirdi. Neşet Ömer Bey ' in 

3 4 Helmut Becker, age, s. 44. 
5 5 Tifüs (CY). 
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lüzum göreceği önlemleri, azami 48 saat zarfında tamamıyla yerine getirmeyen 
sivil ve asker memurların Divan-ı Harp 'e teslim edileceğini de yayınladı ." 5 6 

Cemal Paşa, Halep ' te , göçmenler için bir hastane açtırmış, hatta Halepli 
Ermeni Tabip Altunyan' ı da hastaneye baştabip yapmıştı . Bu arada 4. Ordu 
sorumluluk sahasında iskân edilecek Ermeni göçmenlerin yaşam koşullarının 
düzeltilmesi ve iskânın sorunsuz gerçekleştirilmesi için Hüseyin Kazım (Kadri) 
Bey (Şeyh Muhsini Fani), bir eski vali ile Ordunun Karargâh Tabibi Yüzbaşı 
Akif Sakar Bey 'den oluşan bir komisyon kurmuş, bu komisyon da görevini çok 
iyi bir şekilde yerine get irmişt i . 5 7 

Cemal Paşa 'nın, zorunlu göç ve iskâna tâbi Ermenilerin yaşam 
koşullarını iyileştirmek maksadıyla, Halep ' tekine benzer şekilde Şam'da da 
faaliyetler yaptığı görülmektedir. Alman arşiv belgelerine göre bu konuda 
yazılanlardan bir bölümü şöyledir: 

"Bu yıl Mart ayında telgrafla saygılarımı iletmiş olduğum gibi, buraya 
gönderilmiş olan Ermeniler için Cemal Paşa 'nın başlatmış olduğu sosyal yardım 
faaliyeti altı haftadır sürmektedir. Bu organizasyonun başında ise evvelce 
Selanik ve Halep valiliği yapmış olan, genel olarak itimat edilebilir bir 
karaktere sahip ve çalışkanlığı bilinen Hüseyin Kasım Bey bulunuyor. Yüksek 
dereceden emekli iki memur ile Şam Vali Vekili de onunla beraberdir. Bu üç 
komisyon üyesinin de güvenilir ve iyi karakter sahibi olduğu biliniyor." 

"Hüseyin Kasım Bey, önceki aydan beri Ermenilerin bulunduğu Havran 
ve güneyindeki bölgeleri gezdi. Öncelikle Dera 'da Ermenilere ekmek dağıttırdı 
ve bir hastane ile bir bit ayıklama ve hamam tesisi inşa ettirdi. Başarılı bir vücut 
temizliği faaliyetinden sonra Ermeniler, iş bulabilecekleri değişik bölgelere 
gönderilmişler. Bir dokuma fabrikasında çalışmak için yaklaşık 700 dul ve 
yetim Hama 'ya geldi . . . H a r d e g g " 5 8 

Bölgede görevli olan Alman hastabakıcı Armin Wegner de, Türk 
Hükümetinin Ermeni zorunlu göç ve iskânı konusunda almış olduğu önlemler 
nedeniyle haklılığını kabul ettiği gibi, Türk Hükümetinin göç halindeki 
Ermenilere yiyecek dağıttığını, bu "zavallıların" yazgısını değiştirmek için 
elinden geleni yaptığını belirtmekten geri kalmamışt ır . 5 9 

Suriye Cephesinde görev almış olan ve bunlara hatıralarında değinmiş 
olan Ali Fuad Erden 'e göre de, göçmen Ermeniler ordu bölgesindeki şehir, 

5 6 Ali Fuad Erden, age, s. 151; ayrıca bkz: Kress von Kressenstein, Türklerle Beraber Süveyş Yolunda, s. 86. 
5 7 Ali Fuad Erden, age, ss. 151-152. 
5 8 AA MA Nr. 7262: Alman İmparatorluğu Şam Konsolosluğunun Jr. No. 384 sayılı ve 30 Mayıs 1916 tarihli, 

Almanya'nın İstanbul Büyükelçisi Grafen von Wolf Metternich'e gönderdiği raporu. 
5 9 Georges de Maleville, 1915 Sözde Ermeni Trajedisi (La Tragédie Arménienne de 1915), (Çev. Galip 

Üstün), (İstanbul, Yılmaz Y., 1991), s. 71. Thernon'un Türk aleyhtarı "Le Crime de Silence" kitabından 
(s. 108) alıntılara göre yazılmıştır. 
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kasaba ve köylerde iskân edilmişler, kimse çöle gönderi lmemiş ve kimsenin 
burnu kanamamıştır. Şam kentinde bir koloni oluşturulmuştur. Bu Ermeni 
kolonisi, küçük ticareti ve zanaatı ellerine almışlar, sanattan anlayanlar askerî 
fabrikalarda kullanılmak üzere aileleriyle birlikte Halep ve Şam'da 
toplanmışlardı. Cemal Paşa 'nın Ermenilerle ilgili buradaki çalışmalarından 
bazılarını Ali Fuad Erden şöyle nakletmektedir: 

"Cemal Paşa, Lübnan ' ın Ayni Tura Manastırında, bin göçmen çocuğu 
için bir yetimhane (Göz Doktoru Yüzbaşı Lütfı Bey idaresinde) açtı. Bu, 
mükemmel bir yetimler eviydi. Yetimler ve öksüzler, iyi iaşe ve tedavi edildiler. 
Çok iyi bakıldılar ve okutuldular." 

"Şam 'da bir yet imhane; Halep ' te Doktor Altunyan' ın kızı ile bir Alman 
hemşiresinin idaresinde iki yetimhane açıldı. . . . " 6 0 

Cemal Paşa 'nın Ermenilerle ilgili insanî yaklaşımı daha önceki yıllarda da 
mevcuttu. Ermeni zorunlu göçü konusunda pek çok kitabı ve çalışması bulunan 
Hans Lukas Kieser'in ifadesine göre; 1909 Adana Olayından sonra öksüz ve 
yetim çocuklar için yetimhane kurulması için, Cemal Paşa bizzat cebinden para 
verecek kadar dinler arası ortak projeye ön ayak olmuştur. Ancak, Cemal 
Paşa 'nın misyonerlerden ayrıldığı konu, bu yetimhanelerin cemaatler eli ile 
kurulup onların çocukları olması yerine, devlet tarafından kurulması ve 
çocukların yetimhaneye bir Osmanlı olarak kabul edilmeleri yönündeydi. 6 1 

Cemal Paşa 'nın zorunlu göç sırasındaki yaklaşımını gözler önüne seren 
bir diğer örnek de, savaş yıllarında Urfa'daki misyoner hastanesinin 
hekimlerinden İsviçreli Jakob Künzler ' in 10 Eylül 1915'te Urfa 'dan Deutsche 
Orient Mission 'a gönderdiği mektubundan da anlamak mümkündür . Ermeni Dr. 
Aboııhayatian da, Dr. Vischer ' in savaş nedeniyle ülkesine dönmesi üzerine 
onun yerine hastanedeki görevi devir almıştı. Öte yandan sağlık personelinin 
zaten yeterli olmadığı bir sırada, Bağdat demiryolu inşaatının ihtiyacı nedeniyle 
de bazı sağlık personelini kaybediyorlardı . 6 2 

Cemal Paşa başta olmak üzere, yetkili Türk komutan ve amirlerinin 
Ermeniler konusunda göstermiş oldukları hassasiyetin tüm görevlilerce 
paylaşılması mümkün olamıyordu. Bu nedenledir ki ihmali görülenler hakkında 
daha 1916 yılı içinde davalar açılmış ve mahkemelerce suçlu bulunanlar cezaya 
çarptırılmışlardı. İşte, Ermeni iskânı sırasında canla başla çalışan Türk 

6 0 Ali Fuad Erden, age, s. 152. 
6 1 Hans-Lukas Kieser, Der verpasste Friede: Mission, Ethnie und Stat in den Ostprovinzen der Türkei 1839-

1938, ss. 289-290. 
6 2 Herman Goltz, "Wenn dieser Brief veröffentlicht würde und er in Türkische Haende fiele, Vier Schreiben 

von Jakob Künzler aus Urfa und Basel", Die Armenische Frage und die Schweiz (1896-1923), (Hg.) Hans 
Lukas Kieser, age, s. 344 



3 0 0 G Ö Ç M E N L E R V E C E M A L P A Ş A 

sorumluların da, kimi sorumsuz görevliler yüzünden bunaldıkları anlar 
olmaktaydı. Böyle bir olay Alman belgelerinde şöyle yer almaktadır: 

" . . .Önceki gün, Cemal Paşamın vermiş olduğu bir yemek vesilesiyle 
Hüseyin Kasım Bey ' le karşılaştım. Beni gördüğünde acilen benimle konuşmak 
istediğini söyledi. Heyecanlı bir ses tonuyla, daha fazla çalışmak 
istemediğinden, Ermeni Komisyonu başkanlığını bırakmak istediğini açıkladı. 
Kurallarının yerine getirilmemesinin yanı sıra, memurları da kendisine karşı 
davranıştaydılar. Programa uygun olarak Dera 'dan Şam 'a göndermiş olduğu 
Ermeniler, buradaki memurlar tarafından geri gönderiliyorlardı. Hükümetin 
ona, Ermenilerin büyük ölçüdeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere verdiği paranın 
yetmediği söyleniyor. Çaresiz durumdaydı ve gönderilen Ermenilere Türk 
Hükümetinin ciddi olarak yardım etmek istediğine artık inanmıyordu. Ayrıca, 
onların sistematik olarak imha edilmek istendiğinden korkuyordu. Halep 'e 
yönlendirilen Ermenilerin tekrar Doğuya Musul ve Deyri Zor yönünde 
götürülerek, muhtemelen Bedeviler tarafından öldürüldüklerini duymuş. Bu 
acımasız yok etme politikası Türkiye 'nin bir zafiyetidir ve barıştan sonra 
Türkiye 'ye büyük zarar verecektir. Ayrıca Almanya da, Ermenileri etkin bir 
şekilde kollamadığı gerekçesiyle tüm dünya tarafından suçlanacağından, 
sıkıntıya düşecektir. Tüm Ermenilerin, çoğu Güney Amerika olmak üzere en 
kısa sürede herhangi bir ülkeye gönderilmeleri için Almanların etki etmeleri 
dışında başka çıkış yolu bulamadığını söylüyor. Türklere ve Ermenilere, en iyi 
bu şekilde yardım edilebilecektir." 

"Ermeni karşıtı düşünceye sahip yetkili komite üyelerinin İstanbul 'da 
olduklarını, Cemal Paşa 'nın bile bunlara karşı bir şey yapamayacağını ona 
hatırlattım. Vaziyet elverdiği ölçüde Almanya 'n ın mümkün olduğunca 
Ermenilere yardım edeceğine, mevcut makamından ayrılmamasını ve her türlü 
karşı cereyana rağmen çalışmasını sürdürmesi konusunda dikkatini çektim. 
Cemal Paşa birkaç gün içinde Halep ' ten geri döndüğünde onunla görüşmeye 
devam edecek ve şayet kendisine tam yetki ve yeteri kadar para verilmezse bu 
onurlu görevden istifa edecek. Tahminlerine göre Halep ile Hicaz arasında 
60.000 Ermeni bulunuyor. Şayet İsviçre yardım organizasyonu, buradaki 
Ermeniler için para yardımında bulunacaksa, bu maksat için, Konsolosluk 
vasıtasıyla, tam olarak güvendiğim Hüseyin Kasım Bey ' e para verilmesini 
öneririm. İhtiyaç büyük olduğu için acilen verilmelidir. Hüseyin Kasım Bey, 
konuşmasının çok gizli kalmasını rica etti. H a r d e g g " 6 3 

Ermeni iskânını yakından izleyen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun 
hariciyecilerinden olan Şam Konsolosluğu, 28 Kasım 1916 tarihli "Ermenilerin 

6 3 AA MA Nr. 7262: Alman İmparatorluğu Şam Konsolosluğu'nun Jr. No. 384 sayılı ve 30 Mayıs 1916 
tarihli Almanya'nın İstanbul Büyükelçisi Grafen von Wolf Metternich'e gönderdiği raporu. 
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Zorunlu Göç Durumunun İyileştirilmesi" başlıklı raporunda, bölgedeki Ermeni 
göçmenlere yapılan yardım ve destekleri tüm açıklığıyla şöyle yazmaktadır: 

"Ekselansları İmparatorluk ve Krallık Dışişleri Bakanı Stephan Baron 
Bur ian 'a!" 

"Bu yılın 4 Ağustosunda No: 21/P evrakıyla bildirilen, Ermenilerin 
zoraki İslam dinine geçmelerinin kabulünden kısa bir süre sonra vazgeçildi. 
Yeni Şam Valisi Tahsin Bey ' in görevi devralmasıyla bu zihniyetten vazgeçildi, 
ancak, Valinin onlara kendi inisiyatifini kabul ettirmesi çok yakın bir ihtimaldir. 
Bu önlemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de diğer vilayetlerde izlenen 
gidişatın değerlendirilmesiyle belli olacaktır." 

"Ermenilere karşı davranışta sistem değişikliği açıkça görüldüğünden, 
bundan böyle kısa bir süre içerisinde Ermenilerin geleceğinde belirgin bir iyileştirme 
olacağı kaydedilebilir. Evvelce Suriye'deki Havran ve Kerak'a gönderilmiş olan 
Ermenilerin de, şayet oralardaki köylerde iskânları gerçekleşmemişse, Suriye 
şehirlerine geri getirilerek iskân edilmeleri için uğraşılıyor. Onların çoğunluğu 
tehcir sırasında kocalarından ve ailelerinden ayrılmış olan kadınlar ve çocuklardan 
oluşmaktadır. Bunlardan Havran ve Kerak'a gönderilmiş olanlarının VSü hastalık 
ve açlıktan hayatlarını kaybetmişti. Şayet önlemler yürürlüğe konulursa, en azından 
geri kalanlar bu felaketten kurtulabilecektir." 

"Şam'da , hükümetçe müsadere edilmiş olan çok sayıdaki büyük binalar, 
geriye getirilen Ermeni aileler için angaje edilmiş olup, çoğunluğu buraya 
yerleştirilmiştir. Yönetim, onların günlük parasının garanti edildiği ve ihtiyacı 
kadar kıyafeti kapsayacak şekilde geçimlerini sağlamaktadır. Kadınlara ve 
yetişkin çocuklara iş imkânı bulunuyor, diğer çocuklara okul imkânı sağlanıyor. 
Bu evlerin nezareti kendi içlerinden, güvenilir kişiler tarafından yapılıyor." 

"Özellikle idarenin nedenlerinin doğal olup olmadığının belirlenmesinde, 
Ermenilerin kaderi ile ilgili bu iyileştirme gerçeğinin önemsiz bir anlamı vardı. Bu 
hastalıklı ailelerin, sınırsız ıstırabı olduğundan, her defasında diğerlerine ilaveten 
sağlık sorunları dikkate alınıyordu. Bunun yanında, genel olarak kültürel açıdan 
yüksek düzeydeki Ermeni faktörünün, Suriye halkının düzeyinin yükseltilmesinde 
rol oynamasından yararlanılabilirdi. Ermenilerin Suriye'de iskân edilmeleri ile 
kısmen orada evvelce bilinmeyen geçim yolları ortaya çıktığı gibi, kısmen de 
mevcut olanlar iyileştirilmişti. Onlara daha iyi geçim imkânlarının sunulduğu, 
bilhassa şehirlerde iskân edilmeleri ile bunun gerçekleştiği hesaba katılmalıdır." 

"İnsanlığın dramatik haksızlıklarının politik gerekçelerle yürürlüğe 
sokulmak zorunda kalındığı düşünülse de, bunları bir dereceye kadar kısmen de 
olsa yeniden iyileştirmek hala mümkündür . Benzer bilgileri, aynı tarih ve 
No: 37/P sayılı evrakla İs tanbul 'a b i ld i r iyorum." 6 4 

Artem Ohandjanian, age, s. 5244. 
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Avusturya-Macaristan İstanbul Büyükelçiliğinin, 29 Eylül 1917 tarihli ve 
"Sadrazamın Komite Kongresindeki Konuşmas ı" başlıklı ve Sadrazam Talat 
Paşamın İtilaf Devletleri ve misyonerler tarafından eleştirildikleri konulara 
değindiği İttihat ve Terakki Kongresindeki konuşması ile ilgili değerlendirme 
ilginçtir: 

"Burada uzun bir zamandır düşünüldüğü gibi, bir kez de olsa düşmanın 
resmî tarzdaki asılsız propagandalarına, otoriter pozisyonda karşı koymak ve 
devletin zorunlulukları sebebiyle Ermenilere karşı sıkı önlemler almanın 
mazur gösterildiğini bil iyorum. Ulaşılması istenen şudur ki, şimdi İtilaf 
Devletleri ve Amer ika 'n ın kışkırtmaları sayesinde, Türklerin icraatı tüm 
dünya kamuoyunun düşüncesinde tahripkâr şekilde yargı lanmamalıdır . 
Ermeni sorunu Türkiye 'n in kendi içişlerine müdahale anlamını 
taşıyacağından, bunun barış konferansları sırasında bu şekilde gündeme 
gelmeyeceği umut edilmektedir . Ermenilerin durumunun, tüm konferansa 
katılanlar tarafından Türkiye 'y i iç-politik önlemler a lmaya zor lamak için bir 
vesile olacağı ve bu sayede de Kapitülasyon Rejiminin âdeta yeniden 
canlandır ı lacağından, haklı olarak korku duyulmaktadır . Talat Paşa 'n ın 
anlattığı herşey gerçeğe uygun olup, Ermenilere karşı sıkı önlemler a lma 
temayülünün gündeme gelmesi karşısında Türk hükümetinin mecbur kaldığı, 
inkâr edi lemez bir gerçektir. Önemli olan, Ermenilere karşı bu şekilde alınan 
önlemlerin gerekli olup olmadığı ve Türk devlet adamlarının Ermeni 
tehlikesini nasıl teyit ve onaylamış oldukları değ i ld i r . " 6 5 

Cemal Paşa, yukarıda pek çok örnekle değinilen şekilde, Ermeni iskânı 
sırasındaki tüm insancıl ve devlet adamına yakışır hareketlerine karşılık, Alman 
ve Amerikan misyonerleri ile İtilaf Devletlerinin aleyhine propagandalarından 
nasibini almaktan kurtulamamıştı . 

1922 yılında Cemal Paşa 'nın Tiflis ' te katledilmesinin ardından, Suriye 
Cephesinde emri altında görev alan Alman Subayı von Kressenstein, Cemal 
Paşa ile ilgili sözlerini aşağıdaki iki cümle ile sona erdirmiştir: 

"Türkiye; Cemal Paşa ile; barış anlaşmasını takiben, çağrıldığı ülkesinin 
yeniden inşası için çok kötü durumda bulunduğu bir sırada, çok değerli 
hizmetler sunabilecek çok güvenilir bir evladını ve devlet adamını kaybetti ." 

"Görevi esnasında biz Almanlara, Türkiye ile siyasî ve ticarî alanlarda 
sağlamış olduğu iyi ilişkilerden dolayı, yokluğunu fazlasıyla hissedeceğimiz 
sadık dostumuz Cemal ' in matemini tu t acağ ız . " 6 6 

Artem Ohandjanian, age, ss. 5364-5365. 
Kress von Kressenstein, "Ahmed Djemal Pascha", s. 26. 
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O Cemal Paşa ki, daha 1909 Adana Ermeni İsyanı sırasında, Adana valisi 
iken kurulan mahkemelerce sadece bir Ermen iye ölüm cezası verdirip, 48 
Türk 'ü astırttığı için mahiyetinde görev yapanlar tarafından eleştirilecek, hatta 
Adana Olayının bazı Ermeni elebaşlarının Cemal Paşa tarafından yıllarca 
himaye edildiği ileri sürülecekti . . . 6 7 

Cemal Paşa, birçok Alman ve Avusturya-Macaristan görevlilerin de 
açıklamış olduğu gibi, hatıralarında da Ermeni zorunlu göçü ve iskânı 
sırasındaki insanca tutumunu; " . . . İdd ia ediyorum ki, Ermenilerin kendi 
ordumun bölgesinden geçmesi esnasında bazı münferit olaylar dışında olmak 
üzere, göçmenlere tecavüz edilmesine kesinlikle izin vermedim." diye açıkça ve 
bizzat vurgulamışt ı r . 6 8 

Cemal Paşa, misyonerler tarafından hiçbir şekilde gündeme alınmayan, 
Dünya Harbi sırasındaki Türk ve Kürt göçmenlerin durumunu açıklarken, çifte 
standart uygulayanların yüzlerine şöyle haykırmıştır: 

"Göçlerin gösterdiği sefalet görüntülerine gelince: Rus istilası sırasında 
Ermeni zulmü ve katliamlarından kurtulmak için Diyarbakır üzerinden Halep ve 
Adana yoluyla Konya 'ya , Erzurum ve Erzincan 'dan Sivas 'a iltica eden Kürt ve 
Türk göçmenlerinin görünümleri bundan daha az sefil değildi. Ancak, hiçbir 
Alman ya da Amerikalı misyoner, o çaresizler Müslüman oldukları için, onlar 
hakkında rapor yazmadı, onların sefalet ve felaketini edebî bir dille anlatma 
gereğini vicdanında duymadı ." 

"Osmanlı Hükümetinin Doğu vilayetlerindeki 1.500.000 civarında Ermeniyi 
naklettirmiş olduğunu ve bunlardan 600.000 kadarının yollarda kısmen öldürülmüş 
olduğunu kabul edelim. 6 9 Fakat Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis vilayetlerinin 
Ruslar tarafından işgali sırasında, bu yerlerde iskân eden Türk ve Kürtlerden ne 
kadarının Ermenilerce en barbarca katliamlarla yok edilmiş oldukları ve ne 
kadarının göç sırasında telef olduklarını bilen var mı acaba? Haber verelim ki, işte 
bu yüzden ölen Türk ve Kürt 'ün sayısı, mutlak surette birbuçuk milyonu geçer. 
Ermeni katliamından Türkler sorumlu olurken, Türklerin ve Kürtlerin katliamından 
ve genel sefilliğinden niçin Ermeniler sorumlu tutulmuyorlar? Morgenthaular, 
Mandelstammlar ve benzeri politikacılar nazarında olduğu gibi, yoksa Türk ve 
Kürt, insanlık âleminde sinekler kadar değersiz mid i r " ? 7 0 

Mehmed Asaf, Adana Ermeni Olayları ve Anılarım, (Ankara, TTK Y., 1982), s. 35. 
Ahmed Djemal Pascha, age, s. 358. 
Bazı yorumcular bu rakamların birer örnek olduğunu unutarak Cemal Paşa'nın 1.500.000 Ermeninin tehcir 
olunduğunu ve 600.000 Ermeninin de öldürüldüğünü anılarında itiraf ettiğini iddia etmektedir. Oysa Doğu 
vilayetlerinde bu kadar Ermeni nüfus bulunmadığını Cemal Paşa kadar bu yorum sahipleri de bilir. Cemal 
Paşa burada yalnızca "sözün gelişi" olarak bu rakamları kullanmıştır (Editör). 
Ahmed Djemal Pascha, age, ss. 358-359. 
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Geçmişten günümüze savaşlardan en çok mağdur olanlar, kadınlar ve 
çocuklar oldu. Korunmasız ve istismara açık olmaları, onları ciddî sıkıntılara 
maruz bıraktı. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte cephe kavramının değişimi ve 
çarpışmaların geniş alanlara yayılması, sivil halk için hiç kuşkusuz kötü 
sonuçlar Doğurdu. Osmanlı ülkesi için durum daha da ağırdı. Dünyanın en 
güçlü devletleri ile birkaç cephede birden savaşan, erkek nüfusunun büyük bir 
kısmını askere alan, vatandaşı olan Ermeni ve Rumların içten saldırılarına 
maruz kalan ve aldığı mağlubiyetlerle büyük toprak parçalarını kaybeden, 
yüzbinlerce ahalisi göç eden Osmanlı Devleti; bir de kendisine zarar veren bazı 
toplulukların yerini değiştirmeye başlayınca, ülke, muhacir kaynamaya başladı. 
Erkekler savaşta olduğundan göç kafilelerini genelde yaşlı kadın ve çocuklar 
oluşturuyor, çoğu durumlarda sorumluluk kadınların üzerinde oluyordu. 1 Tabiat 
şartları, salgın hastalıklar, açlık ve asayişsizlik, göç edenlerin ve tabiî olarak 
korunmasız kadın ve çocukların en büyük korkusu idi. 

Osmanlı Hükümeti , ülke içerisinde huzursuzluk çıkaran Ermenilere karşı 
ilk olarak Maraş /Zeytun 'da harekete geçti. İsyan eden Zeytunlular ve birkısım 
Maraşlı Ermeni, Konya 'ya sevk edildi. Cemal Paşa, Ermenilere, sevk sırasında 

Doç. Dr., Erzurum Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü. 
' Osmanlı Ordusunda yedek subay olan Halil Ataman, Rusların önünden Erzurum'a doğru kaçan bir göç 

kafilesi hakkında şunları yazıyor. "Vakit gece, soğuk nakıs 40 derece, kağnı, merkep, kadın, erkek, ihtiyar, 
çoluk-çocuk herkes yollarda perişan vaziyette... Hele bu sırada gördüğüm bir annenin hali, katlandığı 
çekilmez zorluk ve zahmet hiçbir zaman gözlerimin önünden gitmez. Çocuklarının en küçüğü omzunda 
bağlı, diğer ikisinin biri bir elinden tutmuş, diğeri öbür elinden tutmuş, onları adeta sürükleyerek ter döke 
döke yol alışları, ne hazin bir tablo idi. Yine durduk. "Yol kapalı" sesi duyuldu. Yine bir kağnı çökmüş, 
öküzler donmuş, kağnının sahibi kadın ve çocukları mitillere sarılmış bekleşiyorlar kağnı üstünde" (Halil 
Ataman, Esaret Yılları, Bir Yedek Subayın I. Dünya Savaşı Şark Cephesi Hatıraları, (İstanbul, 1990), 
s.73-74; İbrahim Ethem Atnur, "Zihinlerde Yaşatılan Göç", 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan 
Günümüze Erzurum I. Uluslararası Sempozyumu (23-25 Temmuz 2002-Erzurum), (Ankara, 2003), s. 55). 
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ve gittikleri yerlerde her türlü kolaylığın gösterilmesini sağladı. 2 Keiser 'e göre, 
Zeytun 'daki tüm kadınlar ve oniki yaşın altındaki çocuklar Konya 'ya 
gönderildi. Erkekler de Suriye ve Deyr-i Zor ' a sevk edildi. 3 

Genel sevk kararı alınınca, kadın ve çocukların bu işlem içerisindeki 
hukuku da belirginleşmeye başladı. Hazırlanan talimatname ve genel emirlerde, 
sahipsiz çocuk ve kadınlar için de hükümler yer aldı. 28 Ekim 1915 tarihli 
Dahiliye Nezaretinin genel bir yazısında, aile reisi olmayan kadın veya yetimler 
kendilerine ayrılan yerlere gitmek istemiyorlarsa, kafilelerden ayrılarak 
istasyonların bulundukları il veya ilçelerdeki köyler arasında dağıtılacaktı. Sevk 
esnasında demiryolu ile ilk olarak hastalar, kadın, çocuk ve yaşlılar sevk 
edilecekti. Geriye kalanlar kendi güçlerine göre araba, at veya yaya olarak yola 
çıkacaktı. Göçmenlerden rüşvet veya hediye alan, vaat veya tehditle kadınları 
kötüye kullanan veya onlarla kanun dışı ilişkiler kuran memurlar derhal geri 
alınıp Divan-ı Harp ' e verilecekti. 4 Yine 7 Ekim 1915 tarihli bir tal imatnamede 
çocuk ve kadınlarla ilgili özel düzenlemeler yer alıyordu. 5 Her kafileye, mevcut 
kadın ve çocuk sayısına göre en az yüzelli merkep, katır veya deve verilecek, 
değişim ile kadın, çocuk ve hastalar bu hayvanlara bindirilecek ve bunların en 
azından iki günlük yiyeceği yanlarında olacaktı. Ayrıca ilk önce kadın ve 
çocukların barınması için yeterli sayıda binalar inşa edilecekti. 

Osmanlı Hükümeti , şevkten en fazla yetim çocuk ve kadınların olumsuz 
etkileneceğini bildiğinden onlar için özel düzenlemeler yapıyordu. Bu 
düzenlemeler bazen genel, bazen de özel emirlerle vilayet ve mutasarrıflıklara 
iletildi. Bu konuda yapılan ilk düzenleme, şevkin başladığı günlerde "şimdilik" 
kaydıyla sahipsiz kadın ve yetim çocukların tehcirden muaf tutulmaları oldu. 6 

Yabancı kayıtlara göre Türk ahalinin bir kısmı da, Ermeni çocuk ve kadınların 
şevkine razı olmadı . 7 Hatta bazı bölgelerde önemli ölçüde kadın, kız ve erkek 

2 Yaşar Akbıyık, "Arşiv Belgeleri Işığında Zeytun Ermeni Meselesinin Halli", Belleten, LIV/209, (Nisan, 
1990), s. 439-440. 

3 Hans-Lukas Keiser, Iskalanmış Barış, Doğu Vilayetlerinde Misyonerlik Etnik Kimlik ve Devlet 1839-
1938, (Çev. Atilla Dirim), (İstanbul, İletişim Y., 2005), s. 479. Osmanlı kayıtlarında görüldüğü üzere 
Konya'ya genel bir sevk söz konusudur. Osmanlı Hükümeti daha sonra Ermenilerin buradaki 
faaliyetlerinden de rahatsız olunca sevk güneye yönlendirildi. Hükümetin kadın ve çocuklardan rahatsız 
olduğu düşünülemez. 

4 Salahi Sonyel, "Tehcir ve Kırımlar" Konusunda Ermeni Propagandası, Hıristiyanlık Dünyasını Nasıl 
Aldattı", Belleten, XLI/161, (Ocak 1977), s. 140-142. 

5 BOA DH-E.U.M (Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti), 15/71. 
6 BOA DH-ŞFR (Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi), 53/303; 54/163; Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-

1920), (Ankara, 1996), s. 51; Hikmet Özdemir, Kemal Çiçek, Ömer Turan, Ramazan Çalık, Yusuf 
Halaçoğlu, Ermeniler Sürgün ve Göç, (Ankara, 2004), s. 77. Erzurum Valisi Tahsin Bey de hastaların, 
erkeksiz ailelerin, çocukların ve yalnız kadınların Erzurum'da kalmalarına izin verdi. (Johannes, Lepsius, 
Deutschland und Armenien, 1914-1918, Sammlung Diplomatischer Aktenstücke, (Der Tempelverlag, 
Potsdam, 1919), s. 113-114; Selami Kılıç, Ermeni Sorunu ve Almanya, Türk -Alman Arşiv Belgeleriyle, 
(İstanbul, 2003), s. 41-42). 

7 Hikmet Özdemir vd., Sürgün ve Göç, s. 79. 
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çocuk Müslümanlara sığındı ve koruma altına alındılar. Ancak uygulamada her 
zaman "şimdil ik" kaydı geçerli olmadı. Bölgelere göre değişiklikler oldu. 
Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kadın ve çocuklar da göç 
kervanlarındaki yerlerini aldılar. Göç kafileleri ile güneye doğru inen ve Urfa 
civarında yoğunlaşan dul ve yetimlerden 3.000 kişinin Maraş ve Ayıntap 'a 
şevki, geri kalanların da Harran 'da iskânı kararlaştırıldı. 9 Urfa 'da şevke 
katılmayı reddeden Ermenilerin isyanı bastırıldıktan sonra, çarpışmalar 
esnasında dokunulmayan 2.000 kadın ve çocuk, Diyarbakır yoluyla Musul 'a ; 
3.000 kişi de Zor ve civarına sevk edildi. Ayrıca İsviçreli ve Alman 
misyonerlerin evlerinden çıkartılan 500 'ü aşkın kadın, erkek ve çocuğun da 
Z o r ' a gönderilmesi kararlaştırı ldı. 1 0 Anasız ve babasız kalmış küçük çocuklara, 
Muhacir Müdürü Şükrü Bey ' in gayretiyle yetimhane açılması kararı al ındı . 1 1 

Kış kendisini hissettirmeye başlayınca, kimsesiz kadın ve çocukların şevki 
yeniden durduruldu. Göç kafilelerinin merkezî geçiş noktası olan Mamuretülaziz 
Vilayetine gönderilen 25 Kasım 1915 tarihli Talat imzalı telgrafla, kışın kadın ve 
çocukların şevkinin çok zor olacağı, onları korumak için yeterli memur 
verilemeyeceği "Heyet-i Tahkikiye Riyaseti"nce bildirildiğinden, şevkin 
durdurulup, kimsesiz çocuk ve kadınların münasip köylere dağıtılması emredildi. 1 2 

U Y G U L A M A L A R 

Sevk günlerinde Osmanlı yönetiminin karşılaştığı en önemli güçlüklerden 
birisi hiç kuşkusuz sahipsiz çocuklar sorunu oldu. Bunların bakımı, iaşesi ve 
eğitimleri çok önemli konulardı. Bu nedenle baştan bir planlama yapıldıysa da, ara 
ara değişen şartlara göre yeni düzenlemeler de söz konusu oldu. Şevkin başladığı 
günlerde hükümetin yaptığı ilk düzenlemelerden biri çocuklarla ilgili idi. Bu 
konuda tehcirin ilk başlatıldığı illere ve Maraş Mutasarrıflığına Maarif Nazırının 
imzası ile 16 Haziran 1915'te bir telgraf gönderildi. 1 3 "Mevkileri tebdil veya birer 
suretle tebid edilen Ermenilerin on yaşından dûn [küçük] çocuklarını darüleytam 
tesisiyle veya müessis darüleytamlara celp ile talim ve terbiye etmek mutasavver 

8 Hans-Lukas, Keiser, "Bir Misyoner Hastanesinin Çevresindeki Küçük Dünya: Urfa, 1897-1922", Osmanlı 
İmparatorluğunda Yaşamak (Der. François Georgeon, Paul Dumont), (İstanbul, 2000), s. 276-277; Keiser, 
Iskalanmış Barış, s. 681; Stanford J. Shaw, "Resettlemcnt of Refugees in Anatolia 1918-1923," The 
Turkish Studies Association Bulletin, 22/1 (Spring 1998), s. 66. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz, Rus 
işgaline düştüğü ve daha sonra savaşın bittiği dönemlerde bu çocuk ve kadınlar ortaya çıktı (USA NA, 
Near Eastcrn Affairs, Microcopy 353/7, 867.00/963). Bilhassa Erzurum bölgesinde çokça kadın ve çocuk 
bulunmuştu (Hikmet Özdemir vd., Sürgün ve Göç, s. 84-85; The Treatment of Armenians in The Otoman 
Empire (With a Preface By Viscount Bryce); (London, 1916), s. 238). 

9 BOA DH. E. U M , 15/71. 
1 0 BOA DH-ŞFR, 57/217. Çarpışmalarda Türk tarafından 65 şehit, 150 yaralı mevcuttu. İsyancıların çoğu ise 

öldürülmüştü. 
" Keiser, Iskalanmış Barış, s. 679. 
1 2 BOA DH-ŞFR, 58/124. 
1 3 BOA DH-ŞFR, 54/150; Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 50. 
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olduğundan, bunlardan vilayet dâhilinde ne kadar çocuk bulunduğunun ve orada 
darüleytam tesisi için münasip bina bulunup bulunmayacağının acilen iş 'an". Sevk 
esnasında çocukların yol şartlarına dayanmaları oldukça zordu ve dolayısıyla 
hükümet, sayıları da hayli kabarık olan Ermeni çocuklarının bakımı 1 4 ve eğitimi 
için iki yola müracaat etti. Birincisi yukarıda da görüldüğü üzere belli yaşlarda 
çocukların darüleytamlara 1 5 yerleştirilmesi, ikincisi kimsesiz çocukların Müslüman 
aileler yanına dağıtılması idi. 1 6 Elbette savaş şartlarında bütün çocukları 
yetimhanelerde 1 7 barındırmak mümkün olamayacağından bu yol seçilmişti. 
Çocukların yetimhanelere yerleştirilmesi hususunda birtakım sınırlamalar olduğu, 
bunların zamana ve bölgelere göre değiştiği görülmektedir. Nitekim bazı 
durumlarda aşağıda görüleceği üzere Ermeni yetimleri için yetimhaneler açıldığı ve 
mevcutlara yerleştirmeler yapıldığı görüldüğü halde, bazen de yetimhanelere, 
yalnızca din değiştiren çocukların alınabileceği yönünde emirler mevcuttur. 

Kimsesiz ve küçük çocukların yetimhanelere yerleştirilmesi ve bunun 
için uygun binaların bulunup bulunmadığı ve ne kadar çocuk olduğu hususu 
tehcirin ilk gerçekleştirildiği vilayet ve mutasarrıflıklara soruldu. 1 8 Kimsesiz 
çocukların miktarının tespit edilip, Dahiliye Nezaretine bildirilmesi is tendi . 1 9 

Elbette ki sevk başlamadan kimsesiz kalan çocuklar olduğu gibi, sevk esnasında 
da dağılan aileler, kaybolan çocuklar 2 0 ve yetim kalanlar mevcuttu, sayıları da 
gittikçe artmaktaydı. 

1 4 Dahiliye Nezaretinden Musul Vilayetine gönderilen 28 Temmuz 1916 tarihli bir telgrafla, Başkale ve 
Siirt'ten geldikleri bildirilen Ermeni olmayan Süryani ve Keldani kadın ve çocuklarının kendi 
cemaatlerince terbiye ve iaşelerinin sağlanmasının uygun olacağını bildirildi (BOA DH-ŞFR, 54-A/154) 
Sayıları az olan bu kişilere, elbette yerleri değişmemiş, düzenleri yerinde olan cemaat mensupları 
bakabilecekti. Ermeniler için böyle bir durum söz konusu olamazdı. 

1 5 Trablus ve Balkan Savaşlarında çoğalan şehit çocuklarını korumak amacıyla Kastamonu Mebusu İsmail 
Mahir Efendinin çalışmaları sonucu 13 Kasım 1914'ten itibaren Darüleytamlar kurulmaya başlanmıştır. 
Geniş bilgi için bkz. Yasemin Okur, Darüleytamlar (Samsun, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1996); A. 
Rıza Erkan-Dr. Gönül Erkan, "Darüleytamlar" Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 
Dergisi, 501 (Ocak 1987), s. 61-68. 
Mim Kemal Öke, Savaş esnasında babalarını kaybeden Ermeni yetimlerinin yeni bir yuvaya kavuşmaları 
için Osmanlı Hükümetinin şu uygulamayı yaptığını söyler: "Bu yavrular ilkin, başka Ermeni ailelerine, 
eğer bu mümkün değilse, alışık oldukları Hıristiyan atmosferinden kopmasınlar diye misyonerlere 
verileceklerdi. Misyonerlerin bulunmadığı yörelerde yetimler, güvenilir Müslüman ailelere emanet 
edilecekti. En son çare olarak ise Ermeni çocukları için başta İstanbul olmak üzere çeşitli büyük şehirlerde 
özel eytamhaneler kurulması düşünülmüştü" (Mim Kemal Öke, Yüzyılın Kan Davası Ermeni Sorunu, 
1914-1923, (İstanbul, 2001), s. 261-262. Resmî kayıtlara göre Osmanlı Hükümetinin böyle bir sıralaması 
yoktur (İEA). 

1 7 Babasız kalan çocuklara yetim, annesiz olanlara öksüz denilmesine karşın, Osmanlı ülkesinde birkaç tane 
öksüzhanenin varlığına şahit olunmaktadır. Genelde kimsesiz çocukların barındırıldığı merkezler 
yetimhanelerdir. Yani yetimhanelerde yalnızca babasız çocuklar değil, bütün kimsesizler kalmaktadır. 

ı s Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 50. 
1 9 BOA DH-ŞFR, 59/214. 
2 0 Ermeni aileler bazı durumlarda yol şartlarının zorluğundan olsa gerek, çocuklarını atıp kaçıyordu (İ. Hakkı 

Sunata, Gelibolu'dan Kafkaslara Birinci Dünya Savaşı Anılarım, İstanbul, 2003, s. 482) Aynı işlemi 
Ruslardan kaçan Türk aileler de yapmaktaydı. (Erzurum Aşkale ilçesi Cinis/Ortabahçe Köylü 1903 
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Muhacirin Müdüriyeti, bu dönemle ilgili şu bilgiyi vermektedir: "Hükümet 
dağ başlarında, köy harabelerinde, yollarda ve çarpışmalara sahne olan şehirlerde 
anasız, babasız, sefil ve ölümle pençeleşen çocuklara tesadüf etmiş ve bunların 
muhafaza-i hayati için birçok yerlerde alelacele darüleytamlar tesis ederek bila 
tefrik ve cins ve mezhep hepsine dest-i şefkat ve himayesini uzatmıştı. Bir iki 
yaşından, sekiz on ve hatta daha büyük yaşlarda bulunan bu eytamın, ilk 
toplandıkları zaman evvel emirde muhafaza-i hayatları çaresi düşünülerek tayin-i 
mezhep ve milliyetlerine vakit kalmamış iken bilahare lâzım gelen tahkikat icra 
edilmiş ve bunlar meyanındaki İslam ve Ermeni etfali tefrik kılınmıştır". 2 1 Elbette 
ki o esnada çocuklarla ilgili bir kurumun çalışmalarına dair verdiği bu bilgi, 
dönemin şartları açısından önemliydi. Ermeni muhacirlerin yığıldıkları Osmanlı 
ülkesinin güneyinde, çocuklar sorununu çözmede şartlar ölçüsünde ciddi bir 
faaliyet yürütüldüğü görülmektedir. Urfa ve çevresindeki Ermeni muhacirleriyle 
ilgilenen Muhacirin Müdürü Şükrü Bey ' in faaliyetleri sonucu, Urfa 'da yetim 
Ermeni çocukları için bir yet imhane açıldı. Bakıcı ve mürebbiye olarak bazı 
Ermeni kadınları görevlendiri ldi . 2 2 Aynı dönemde komşu illerde de benzer 
faaliyetler yürütüldü. Mamuretülaziz 'de Valinin çabaları sonucu 700 Ermeni 
çocuk için bir yetimhane açılmış, her on veya onbeş çocuk için bir Ermeni 
hemşire tahsis edilmişti. Çocukların giyimleri ve yiyecekleri iyiydi ve Vali bu 
durumla övünüyordu . 2 3 

Mevcut yetimhanelerin, çok sayıdaki Türk ve Ermeni yetimlerini 
barındırması mümkün değildi. Dolayısıyla bölgede yeni yetimhaneler 
oluşturulmaya başlandı . 2 4 Nitekim Diyarbakır 'da 1.000 kişilik yeni bir 
yet imhane açılması kararlaştırılıp, gerekli tahsisat hazır edildiği gibi, Ocak 

Doğumlu Hatice Özdenoğlu'ndan naklen. Göç esnasında 13 yaşında genç bir kız olan Hatice Özdenoğlu, 
bütün ayak parmaklarını kaybetmiştir). Ayrıca bkz: Tuncay Öğün, Unutulmuş Bir Göç Trajedisi Vilayât-ı 
Şarkiye Mültecileri (1915-1923), (Ankara, 2004), s. 57-58. 
Cemiyet-i Akvam ve Türkiye'de Ermeni ve Rumlar, Dahiliye Nezareti Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi 
Neşriyatından, Numro: 6, (İstanbul, 1921), s. 39. 
Keiser, Iskalanmış Barış, s. 689; Talat Paşa, Şükrü Bey'in Ermeni yetimleri hakkındaki çalışmalarını 
uygun buluyordu (BOA DH-ŞFR, 57/228). 
Bu bilgileri Lord Bryce'a Anadolu'da bulunmuş bir misyoner kadın iletmişti. Kadın, yetimhaneyi daha 
sonra ziyaret ettiğinde 700 çocuktan yalnızca onüçünün kaldığını, sonradan çocukların 300'üniin tekrar 
yetimhanede toplandığını ifade etmişti (The Treatment of Armenians, s. 260). 
Savaşın başlaması ile Osmanlı topraklarından ayrılan İngiliz, Fransız, Rus ve İtalyanlara ait olan ve devlet 
tarafından el konulan yetimhane ile binaları, savaşla birlikte artan çocukları yerleştirmek amacıyla yine 
aynı hizmet için kullandı. (Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, (İstanbul, 1977), III-IV, s. 1548; Safiye 
Kırbaç, "Osmanlı Belgelerine Göre Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Almanya'ya Gönderilen Darüleytam 
Öğrencileri", Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, (Ed.) Emine Gürsoy Naskali-Aylin Koç), (İstanbul, 
2003), s. 87-88. 1914'ten sonra Anadolu'da açılan Darüleytam sayısının 62 olduğu ifade edilmektedir 
(Ferhunde Özbay, "1911-1922 Yıllarında Anadolu'nun Kimsesiz Kız Çocukları", Savaş Çocukları 
Öksüzler ve Yetimler, (Ed.) Emine Gürsoy Naskali-Aylin Koç), (İstanbul, 2003), s. 110. 
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1916'da, bölgede yeni yetimhanelerin de hizmete sokulması kararı veri lmişt i . 2 5 

16 Şubat 1916'da Bitlis Darüleytamındaki çocuklar Diyarbakır 'a nakledi lmiş , 2 6 

19 Ağustos tarihli bir şifre telgrafla, yine Bitlis ' teki seksen kadar yetim ve 
kadının Diyarbakır Darüleytamına şevki emredi lmişt i . 2 7 

Ermenilerin güneye doğru başlayan yolculuğu ve iskânları, bölgede 
muhacir sayısını oldukça yoğunlaştırdı. 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın en 
büyük sıkıntısı kendi sorumluluğu altındaki yerlerdeki halk, asker ve muhacirlerin 
iaşesi sorunu idi . 2 8 Bakıma daha fazla ihtiyaç duyan Ermeni yetimlerinin bölgede 
muhafazası da oldukça zordu. Dolayısıyla kimsesiz kalmış çocukların kuzeye, 
ülke içlerine doğru sevk edilmesi, muhafazalarının sağlanması ve iaşelerinin de 
muhacirin tahsisatından karşılanacağı 3 Şubat 1916'da Dahiliye tarafından 
bölgeye bildirildi. 2 9 Bu arada Halep Vilayetinin Ermeni yetimlerini İstanbul'a 
göndermek isteği, Talat Paşa tarafından uygun bulunmadı. Talat, 15 Şubat tarihli 
telgrafı ile Ermeni yetimlerinin terbiye ve tahsillerinin Sivas Vilayetine 
yazıldığını, masrafın muhacirin tahsisatından karşılanmak üzere çocukların 
süratle Sivas 'a nakledilmesini Halep Vilayetine iletti. 3 0 Aynı gün yine Talat Paşa 
imzası ile Sivas 'a da gerekli emir verildi. 3 1 Halep'teki, mevcut Ermeni 
yetimlerinin orada kalması veya İstanbul'a şevki uygun değildi . 3 2 Bunların terbiye 
ve tahsilleri için en müsait yer Sivas'tı . Halep' ten getirtilecek yetimler hemen 
yetimhanelere yerleştirilecekti. Osmanlı kayıtlarından anlaşıldığı üzere Halep'ten 
yalnızca Sivas 'a değil başka bölgelere de Ermeni yetimlerinin şevki ve 
yerleştirilmesi söz konusudur. Bu anlamda İzmit-Armaşa Manastırında 
oluşturulan Darüleytamda, Suriye ve Halep'ten oldukça fazla Ermeni yetimi 
bulunmakta, peyderpey de gelmekteydi. 3 3 Ayrıca Halep'ten; Konya, Balıkesir ve 
Adapazarı 'ndaki devletin yetimhanelerine de kimsesiz Ermeni çocuklar sevk 
edilmektedir. 3 4 1917 yılı sonlarında Halep'teki sıkışıklık devam ediyor olmalı ki, 
buradaki Ermeni çocukların İstanbul 'a şevki yine gündeme geldi. Yeterli barınma 
imkânı olmadığından teklif kabul edi lmedi . 3 5 

2 5 BOA DH-İUM (Dahiliye-i Nezaret-i İdare-i Umumiye Müdüriyeti), 17/1. 
2 6 BOA DH-ŞFR, 61/121. 
2 7 BOA DH-ŞFR, 67/140. 
2 İ ! Halide Edip Adıvar, Mor Salkımlı Ev, (İstanbul, 1996), s. 224, Cemal Paşa, Hatırat, s. 319. 
2 9 BOA DH-ŞFR, 60/230. 
3 0 BOA DH-ŞFR, 61/18. 
1 1 BOA DH-ŞFR, 61/20. Yine 1916 yılı Eylül ayında Karesi'nde bulunan Rum çocuklarının da Büyük 

Ada'daki Rum Mektebine şevkinin uygun olduğu Karesi Mutasarrıflığına iletilmişti. (BOA DH-ŞFR, 
68/86). 

3 2 İstanbul'a çocukların şevkinin yasak olduğu dönemde, İstanbul Yedikule Ermeni Hastanesinde 122 yetim, 
12 tane de bunlara bakan memur bulunmaktaydı. (BOA DH-EUM, 3.ŞB, 25/22). 

3 ' Talat Paşa, 1 Nisan 1916 tarihli telgrafı ile İzmit Mutasarrıflığından çocukların sayılarını ve nereden 
gönderildiklerini soruyordu (BOA DH-ŞFR, 74/165). 

3 4 Lepsius, Deutschland und Armenien, s. 328. 
3 5 BOA DH-ŞFR, 81/273. 



İbrahim Ethem ATNUR 311 

Ermeni yetimlerini genel anlamda yetimhanelere yerleştirip, terbiye ve 
tahsillerinin sağlanmasında, etnik ve dinî ayrım yapılmadığı görülmesine karşın, 
bazı durumlarda da böyle farklılığın ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Nitekim 
kimsesiz Ermeni çocuklarının sorunları ile ilgilenen Başkumandan Vekili Enver 
Paşa, bunların "bizim" darüleytamlara alınması hususunu Dahiliyeden; Talat Paşa 
da 3 Mayıs 1916'da gereğinin yapılmasını Kayseri 'den istemişti . 3 6 Yine Enver 
Paşa, Dahiliye Nezaretine gönderdiği 9 Mayıs tarihli yazısında şu istekte 
bulunuyordu: "Mühtedi ve gayri mühtedi Ermeni kız ve erkek çocukların 
kimsesiz olanlarının bizim darüleytamlara alınması halinde bunlar için sarfı 
muktezi tahsisatı ya siz veriniz veya harp bütçesinden ben vereyim." 3 7 

Darüleytamlar, Maarif Nezaretine bağlı olduğundan Talat Bey, Maarif Nazırının 
olurunu aldıktan sonra Enver Paşa 'yı 11 Mayıs 1916'da bilgilendirdi. 3 8 Mühtedi 
ve gayri mühtedi kimsesiz Ermeni çocukları darüleytamlara alınacak, Dahiliye 
gerekirse yeniden tahsisat verecekti. Maarif Nezaretinin 1 Haziran 1916'da 
Mardin Mutasarrıflığına gönderdiği şifre telgraf, Mardin 'de genişletilecek 
Darüleytama yalnızca mühtedi Ermeni çocuklar alınacağı şeklindeydi. 3 9 

Anlaşıldığı kadarıyla savaş şartlarında ve ciddi bir muhacir karmaşası 
yaşayan Osmanlı Devlet i 'nde hükümet, şartlara göre düzenlemeler 
yapmaktaydı . Bundan dolayı da farklılıklar ortaya çıkıyordu. 4 0 

Farklılıklar yaşanmasına karşın değişmeyen şey, Hükümetin kimsesiz 
Ermeni çocukları ile ilgili faaliyetleridir. Bu konudaki faaliyetlerde önemli katkısı 
olan Dahiliye Nezareti, yapılacaklar hususunda sürekli vilayet ve mutasarrıflıkları 
bilgilendiriyordu. Sevk ve savaş şartlarında ailesini kaybeden Ermeni çocukları, 
ebeveynleri bulunduğunda onlara iade edilecekti. Ailesi bulunamayanlar, 
yetimhanelerde barındırılacaktı. 4 1 Kimsesiz Ermeni çocuklarının İstanbul'a 
şevkini her şartta yasaklayan Dahiliye Nezaret i , 4 2 onların yetimhanelere 
yerleştirilmesini emrediyor, çocukların terbiye ve bakımlarının sağlanmasını 
istiyordu. Yetimhane yetersizliği durumunda ise, bina kiralanarak buraların 
yetimhaneye çevrilip, çocukların yerleştirilmesi emrediliyordu. 4 3 Ayrıca muhacir 

3 6 BOA DH-ŞFR, 63/178; Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 143. 
3 7 BOA DH-KMS (Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus), 39/4. 
5 8 BOA DH-KMS, 39/4. 
3 9 BOA DH-ŞFR, 64/184. 
4 0 Savaş yıllarında sayısı artan yetimler, yetimhaneleri doldurmuştu. Müslüman yetimlerin sayısı o kadar 

artmıştı ki, bazı yetimler "Ermeni eytamhanesine" gönderilmek zorunda kalındı. Ecnebi binalarına 
yerleştirilen çocuklar, savaş bitip, binalar sahiplerine iade edilince yine yetimhane sıkıntısı çekilecekti 
(Ebubekir Sofuoğlu, "Osmanlı Devleti'nde Yetimler İçin Alınan Bazı Sosyal Tedbirler", Savaş Çocukları 
Öksüzler ve Yetimler, s. 54-55. 

4 1 BOA DH-ŞFR, 68/95. Canik Mutasarrıflığına gönderilen bir telgrafta, din değiştirip Zihni adını alan 
çocuğun, Amasya'daki validesi yanına gitmesine müsaade edilmişti (BOA DH-ŞFR, 80/28). Ermeni 
aileler kaybolan çocuklarını yetimhanelerden teslim alabiliyordu (Adıvar, Mor Salkımlı Ev, s. 281). 

4 2 BOA DH-ŞFR, 64082, 77/5, 81/273. 
4 3 BOA DH-ŞFR, 64/67. 
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ve mülteci aileleri yanında ne kadar yetim bulunduğu, bunların ne kadarının erkek 
veya kız olduğunun bildirilmesi de şevkin ve iskânın gerçekleştirildiği 
bölgelerden talep edildi . 4 4 Kimsesiz Ermeni aileler, dul kadınlar ve çocuklar ile 
ilgili 30 Nisan 1917'de gönderilen genel bir telgrafta da, 12 yaşına kadar olan 
çocukların yetimhanelere ve öksüz yurtlarına yerleştirilmesi emredi ldi . 4 5 Dahiliye 
Nezareti, yalnızca yapılması gerekenler ile ilgili düzenlemeler yapmadı. Sonradan 
yapılan işlerle ilgili ayrıntılı bilgi istedi. Nitekim işgal sahası dışındaki bütün 
vilayet ve mutasarrıflıklara gönderilen 25 Temmuz 1917 tarihli telgraf 4 6 şöyleydi: 

" 1 - Dâhil-i Vilayet/Liva da nerelerde kaç nüfus muhacir ve mülteci ve 
Rum ve Ermeni eytamı mevcuttur. Zükûr ve inâs ve Müsl im ve gayrimüslim 
olmak itibariyle ayrı ayrı miktarının inbası. 

2- Bunlardan ne kadarı darüleytamlara yerleştirilmiştir ve hariçteki kısmı 
ne miktara baliğ oluyor ve iaşeleri ne surette temin edilmektedir Acilen iş 'arı." 

Osmanlı yönetiminin kimsesiz Ermeni çocuklarla ilgili yaptığı faaliyetin 
önemli kişilerinden biri Dahiliye Nazırı Talat Bey; diğeri de yaptığı icraatlarla 
yabancı diplomat ve misyonerlerin de takdirini kazanan 4. Ordu Kumandanı Cemal 
Paşa'dır. Cemal Paşa, Türk ordusu dâhil, Arapların ve bölgeye gelen Ermenilerin 
çok ciddi açlık çektiği 4 7 ve İtilaf donanması tarafından ablukaya alındığı için 
yardım alamayan Suriye ve Lübnan'da Ermeniler ile ilgili önemli çalışmalar yaptı. 
Onun bu konudaki en önemli faaliyetlerinden biri de Ayin Tura Manastırında bir 
yetimhane oluşturup, buraya Ermeni yetimlerini 4 8 de alıp bakımlarını, eğitimlerini 
sağlatması oldu. Yetimhane Başhekimliğine Dr. Yüzbaşı Lütfı (Kırdar) Bey tayin 
edilmişti. Suriye'deki 4. Ordu, kimsesiz çocukların bakımını doğrudan 
üstlendiğinden, Şam'da dördüncü bir yetimhane daha açılmıştı . 4 9 Paşa, ayrıca, 
Şam'da birçok Ermeni yetimine yardım ediyor, Kudüs'teki Yahudi ve Hıristiyan 

4 4 BOA DH-ŞFR, 70/138. Savaş yılları ve mütarekeden sonra genelde Ermeniler için "Muhacir", Rus 
işgalinden kaçan Müslümanlar için "Mülteci" tabirleri kullanılmıştır. Dolayısıyla 29 Kasım 1916 tarihli 
telgrafta aslında bütün yetimlerin dökümü isteniyordu. 

4 5 BOA DH-ŞFR, 63/142. 
4 6 BOA DH-ŞFR, 78/204. 
4 7 Cemal Paşa, açlığı önlemek amacıyla Marunî Patriğine mektup yazdırıp İsviçre Elçiliği vasıtasıyla 

Papa'ya ilettirmiş, Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi aracılığıyla Amerika Başkanı Wilson'a müracaat 
edilmişti. Amaç halkı açlıktan kurtaracak zahire, hastalıkları yok edecek tıbbî malzeme idi. İspanya ve 
Amerika'dan iki ton zahire gelmesi üzerine dağıtımda Amerikalılar ve hatta İtilaf görevlilerinin de 
olabileceği teklifi Paşa tarafından yapılmasına karşın, İtilaf Donanması ablukayı kaldırmamış, yardım 
alınamamıştı. Bkz: Cemal Paşa Hatırat, (İstanbul, 1996), s. 318-319. Bölgedeki açlık ve bununla mücadele 
için bkz. Ali Fuad Erden, Birinci Cihan Harbinde Suriye Hatıraları, (İstanbul, 1954), s. 247; Hikmet 
Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler, 1914-1918, (Ankara, 2005), s. 270-271; Adıvar, Mor Salkındı 
Ev, s. 266-267. 

4 8 Cemal Paşa, buranın 1.000 Ermeni yetimini alabilecek bir yetimhane olduğunu söylerken, yalnızca Ermeni 
çocuklar kalıyormuş gibi bir anlam çıkmaktadır. Bu yetimhaneyi yöneten Halide Edip'in anlatımlarında 
ise burada Türk, Kürt ve Ermeni çocuklarının birlikte kaldığı görülmektedir. 

4 9 Cemal Paşa, Hatırat, s. 319; Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Sina-Filistin Cephesi, IV/1, (Ankara, 
1986), s.701; Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler, s. 250. 
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yetimhanelerine, Halep ' te Ermeni yetimlerini barındıran ve Dr. Altunyan 
Efendi'nin kızı ile bir Alman hemşi re 5 0 tarafından tesis olunan iki yetimhaneye ve 
diğer Ermeni muhacirleri ile çocuklarına, erzak anlamında destek sağlıyordu. 
İstanbul'dan getirttiği Halide Edip ve arkadaşları gibi eğitimciler sayesinde, 
Beyrut, Şam ve Cebellübnan'da eğitim alanında ciddi bir faaliyet yürüten Cemal 
Paşa, 3 - 4.000 genç kız ve kadının devam ettiği Beyrut sanayi mekteplerini de 
hizmete sokmuştu. 5 1 Böylece o, hem Araplara ve hem de bölgeye gelen Ermeni 
muhacirleri ve çocuklarına hizmetin, belki de, en önemlisini yapmıştı. 

Yabancı kayıtlar da Cemal Paşa 'nın, bilhassa Ermeni muhacir ve 
yetimleri için gayretlerinden ve iyi niyetinden bahsetmektedir. Alman misyoner 
kayıtlarında, onların, 4. Ordu bölgesinde Ermeni muhacir ve kimsesiz çocukları 
ile ilgili faaliyetlerinde Cemal Paşa 'dan yardım gördükleri, çalışmalarını rahat 
yürüttükleri şeklinde bilgiler mevcut tur . 5 2 Bölgedeki Amerikan misyonerleri de 
Cemal Paşa 'yı İstanbul 'daki yetkililere nazaran Ermenilere karşı şefkatli 
buluyordu. 5 3 Ancak onlar, Paşa 'nın açtığı Ayin T u r a 5 4 (Antoura) 
Yetimhanesinde kalan 2.000 Ermeni çocuğunun Türkler tarafından 
Türkleştirilmeye çalışıldığı iddiasında bulunmaktadır . 5 5 Cemal Paşa 'nın açtığı 
yet imhanede kalmış bir Ermeni ise, hatıralarında, Paşa 'nın kendilerine iyi 
bakılmasını emrettiğini, zira onun Ermenilerin aklına ve yeteneğine çok 
güvendiğini ve savaş kazanıldıktan sonra Türkleşmiş Ermeni çocuklarının 
gelecekte kendi halkını yücelteceğine inandığını ifade, e tmektedir . 5 6 

Cemal Paşa 'nın daveti üzerine 1916'da bölgeye gelen Halide Edip ' in, 
yetim çocuklar sorunu ve bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili anlatımları 
önemlidir. Yapılan çalışma, yetim çocuklar sorununa Osmanlı yönetiminin 
bakışını yansıtmasının yanında, şartların bütün ırklar ve bilhassa çocuklar için 
ne kadar acı olduğunu da gözler önüne sermektedir. Halide Edip ' in bölgedeki 
Ermeni yetimleri ile ilk karşılaşması, Cemal Paşa 'nın onu, Nakiye Hanım ve 
Hamdullah Suphi Bey ' l e birlikte Ayin Tura Yetimhanesini gezdirmesi sonucu 
oldu. Halide Hanım, hatıratında karşılaştığı manzarayı şöyle anlatır: 

" . . .Ş imdi içinde dörtyüz çocuk bulunan bizim hükümete ait bir yetimhane 
idi. İki kadın, iki de erkek hocası vardı. Çocuklar zayıf, mahzun ve bakımsız 
görünüyorlardı. Bunlar Türk, Ermeni ve Kürt çocuklarından müteşekkildi. Hepsi 

5 0 Hemşire, Beatrice Rohner veya Paula Schafer olabilir (İEA). 
5 1 Cemal Paşa, Hatırat, s. 319, 334. 
5 2 Lepsius, Deutschland und Armenien, s. 260-261,272. 
5 3 James Barton, Story of Near East Relief (1915-1930), An Interpretation, (New York, 1930), s.71. 
5 4 Fransız Cizvit Misyonuna ait bir binaydı (İleri, 19 Eylül 1919). 
5 5 Barton, Near East Relief, s. 74. 
5 6 Verjine Svazlian, Ermeni Soykırımı ve Tarihsel Hafıza, (Erivan, 2004), s. 269; 

www.ermeni.org/turkce/kitaplar/htm. 

http://www.ermeni.org/turkce/kitaplar/htm
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kıtal, hicret ve harbin sokağa, hatta beyabana saldığı kimsesiz çocuklar. 
Babalarının hatalarından şu veya bu sebepten mesul olmayan yavrular." 

"Bu yet imhane üzerinde, merhum Cemal Paşa ile aramızda hayli çetin ve 
uzun münakaşalar oldu. Ben, Ermeni çocuklarının Türk veya Müslüman ismi 
taşımalarına itiraz ettim. Bunun sebebini Cemal Paşa, şu suretle izah etti. 
Ş a m ' d a Ermeniler tarafından idare edilen yerde, Cemal Paşa idaresinin yardım 
ettiği birtakım yetimhaneler vardı. Bunlar Ermeni çocuklarını alırlardı. 
Hiçbirinde yeniden çocuk alacak yer kalmadığı gibi yeni bir yet imhane açmak 
için de maddî imkân kalmamıştı . Ayin Tura sadece Müslüman çocuklar için 
olup, orada henüz yer vardı. Ermeni yetimhanesinin alamadığı kimsesiz, avare 
Ermeni çocuklarını Ayin Tura 'ya alırken onlara Türk veya Müslüman ismi 
vermek zaruri id i 5 7 . Esasen din dersi de verilmiyordu. Yani Ermeni çocuklarını 
zorla Müslüman yapmak gibi bir gaye yok tu . " 5 8 

16 Eylül 1916'da İstanbul 'a dönen Halide Edip, yine Cemal Paşa 'nm 
daveti ile Lübnan 'a gitti. Birtakım eğitim faaliyetlerinden sonra Ayin Tura 
Yetimhanesini düzenlemekle görevlendirildi. Yet imhanede kalan çocukların 
sayısı 800 'e çıkmıştı. Halide Edip, bu yetimhanedeki hizmeti kadar ruhunu 
tatmin eden hadiselerin pek az olduğunu, zira burada ıstırap çekenlerin insan 
yavrusu olduğunu söylüyordu. Karşılaştığı manzara aslında dönemin bütün 
yetimhanelerinde görülebilecek türden olsa da korkunçtu. Ve o şunları 
yazıyordu. "Daha evvel de dediğim gibi oranın müdür ve müdürün seçtiği 
heyeti yet imhaneye yerleştirdikten sonra, benim vazifem sadece müfettişliğe 
inhisar edecekti. İstanbul 'dan gelen heyet ikinci kanunun [ocak ayı] ilk 
haftasında işe başladıkları zaman yet imhane inanılmaz bir sefalet ve pislik 
içindeydi. İntizam diye bir mefhum yoktu. Bütün idare a 'dan z 'ye kadar, iki 
tane iyi yürekli, fakat aciz kadın, birkaç erkek, bir düzine askere terk edilmişti. 
Sekizyüz küsur çocuğun beşyüzden fazlası hasta idi. Her çocuk, bazen üç 
çocuğun işgal ettiği yataklar, her eşyanın üstü bit içinde. Hatta taş koridorda 
yürürken önünüzde hareket halinde akıp giden bit akışına basıp geçerdiniz. Bu 
satırları yazarken, Brodin ' in son günlerde çıkan hatıratındaki bir parçanın ne 
kadar realiyete yakın olduğunu, ancak o günlerde, yetim çocuklar cehennemini 
görmüş olanlar takdir ederler. "Kuvvetleri ve yiyecekleri yoktu, kuvvetleri yetse 
bitleri yerlerdi, fakat bitler daha kuvvetli olduğu için onları yed i" Mamafih 
Ayin Tura 'da yiyecek yok denilemezdi. Fakat hiç de bir intizama tâbi değildi. 
Çocukların bir kısmı " i skorba"ya 5 9 tutulmuştu. Çocukların hemen hepsi; küçük, 
büyük, hasta veya ayakta, artık insan yavrusu olmaktan çıkmışlardı. Hayvanlar 

Resmî kayıtlarda böyle bir zorunluluğa rastlayamadık (İEA). 
Adıvar, Mor Salkımlı Ev, s. 252-253. 
C vitamini eksikliğinden ortaya çıkan hastalık. 
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nasıl bütün ihtiyaçlarını her yerde defederlerse, bu çocuklar da, alenen yatak 
içinde ve dışında aynı şeyi yapıyorlardı. Kıyafetlerinden ve yüzlerinden bazı 
çocukların hangisi kız, hangisi oğlan bilemezdiniz. Fakat garip bir insiyakla kız 
çocukların bazısı, belki aileleri tarafından delinmiş olan kulaklarının deliğinden 
bir tire parçası geçirilmiş, küpe gibi bağlanmışt ı ." 6 0 

Yetimhanedeki bu trajik manzara, Dr. Lütfı (Kırdar) ve Halide Edip ' in 
çalışmaları sonucu ortadan kaldırılmış, yet imhaneye sağlık ve düzen hâkim 
olmuştu. Artık çocuklar birtakım işlerle meşgul olmaya başlamış, kendi 
ihtiyaçlarını karşılar olmuş, kavgalar sona ermişti . 6 1 Yet imhanede kalan 
çocuklar hakkında bilgi veren Halide Edip 'e göre Kürt çocuklar, doğru, sakin 
insana bağlanan, liderlik güçleri zayıf; Türk çocukları, disiplinli ve liderlik 
kabiliyetleri çok kuvvetli ve sakin; Ermeni çocukları ise bilhassa musikîye 
yatkın, dolayısıyla da yetimhanenin bandosunu teşkil ediyorlardı. Yetimhanede 
çocuklar artık kahkaha atıyordu. Halide Edip, 1917 Haziranında İstanbul 'a gidip 
Eylül 'de döndüğünde, Lütfı Bey yönetimindeki yet imhane daha da düzelmişt i . 6 2 

Çocukların anne ve babaları yet imhaneye gelip, kimliklerini ibraz ettiklerinde 
çocukları kendilerine teslim ediliyordu. 

Birçok Ermeni kadını gelip çocuğunu almasına karşın, Türk ve 
Kürtlerden kimse gelmiyordu. 6 3 İtilâf orduları Lübnan 'a yaklaşınca bölgede 
okullar tatil edildi ve Halide Edip, yetimhanenin Kızılhaça devredilmesi isteği 

Adıvar, Mor Salkımlı Ev, s. 254, 259-260. 
Halide Edip bir kavgayı şöyle anlatır: "İlk günlerde şimdi örücülükte en ileri olan iki Kürt çocuk başlan 
beyaz sargı ile bana gelmişler ve: 
- Biz Şam'a gitmek için izin istiyoruz, demişlerdi. 
- Niçin gitmek istiyorsunuz? 
- Ermenileri öldüreceğiz. 
- Niçin öldüreceksiniz? 
- Anamızı babamızı Ermeniler öldürdü. Buradaki Ermeni çocuklar bize her gün dayak atıyorlar. 
- Babanızı ananızı öldürenler buradaki çocuklar değildi. Hem onların anasını babasını da başkaları 

öldürmüş. Şimdi bana başınızın nasıl yaralandığını söyleyiniz. 
- Söylemediler, hastaneye gönderdim. Bu hadise olalı iki ay bile geçmemişti. 

İki ay sonra, aynı çocuklar, şimdi Ermeni çocuklarıyla beraber dokuma tezgâhlarında kuzu gibi 
çalışıyor, arkadaşlık ediyorlardı." (Adıvar, Mor Salkımlı Ev, s. 264-265). 

Adıvar, Mor Salkımlı Ev, s. 265-266, 268. 
Yazar, bir Kürt ailenin çocuğunu alışını şöyle anlatır: "Ayin Tura'ya son gidişte kapıdan çıkarken, Arap 
diyarından olmadıkları kıyafetlerinden ve yüzlerinden belli olan bir erkek, yanında bir kadın bana gelerek, 
Kürt çocuklarının bulunduğu yetimhane nerede diye sordular. Ceplerinden dikkatle katlanmış yırtık bir 
kâğıt çıkardılar, gösterdiler. Erzurum'dan gelmişlerdi. Şarka Rus Ordusuyla gelen General Andranik 
zamanında hicret etmişler ve hicret esnasında Hasan ismindeki oğullarını kaybetmişler. Bu çift 
Anadolu'dan Arap diyarına kadar yürümüş, her yetimhaneye başvurarak üstünde muhtelif yetimhaneler 
tarafından yazılmış "Hasan buraya getirilmedi" cümlesi vardı. Bizimki son yetimhane idi. Doktor Lütfü, 
oldukça zayıf, temiz giyinmiş, elinde bohçasıyla küçük bir oğlanın elinden tutmuş geldi. Akşamdı, hiç 
unutmam. Güneşin havada kalan son kızıllığı içinde bir ana baba diz çöktüler, kollarını havaya kaldırdılar. 
Çocuk onların göğsü üstüne atladı. İşte böylece Abdullah oğlu Ramazan namlı baba, Hasan adlı yavrusuna 
kavuştu". (Adıvar, Mor Salkımlı Ev, s. 281-282). 
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ile Mart 1918'de İstanbul 'a döndü. Yetim çocuklar Kızılhaça teslim edildi. 
Beyrut ' taki Amerikalı yardım yetkilileri bu isteği yerine get irmişt i . 6 4 

Halide Edip ' in anlatımları elbette ki Osmanlı ülkesindeki bir 
yet imhaneden küçük bir kesit yansıtmaktadır. Yetimhaneyi paylaşan çocukların 
her birinin ayrı ayrı ancak birbirine benzer acı hikâyeleri vardı. Ermeniler 
şevkle bölgeye gelirken, Anadolu 'dan Lübnan 'a , Suriye 'ye sürüklenen Türk ve 
Kürt çocukları da dönemin şartlarının bir kanıtı olsa gerek . 6 5 Osmanlı yönetimi 
sağdan sola savrulan, kaybolan bu çocukları, imkânları da zorlayarak biraraya 
getirerek bakımlarını üstlenmeye çalışmış, onları daha büyük acılardan korumak 
istemiştir. Amerikalıların iddia ettiği gibi, yetimhanelerde bir Türkleştirme 
operasyonu söz konusu olamaz. Eğitimci kadrosunun büyük kısmı cephelerde 
olan bir devletin niyeti de olsa bunu yapması imkânsızdır. Ayrıca 1917 
sonlarından itibaren darüleytamların ödenekleri tükendiğinden bunların 
kapatılma kararı alınmış ve bakımsız kalmamaları için Ermeni çocuklarının 
uzak veya yakın akrabalarına, akrabası olmayanların cemaatlerine teslimi için 
tebligat yapı lmışt ı . 6 6 Nitekim Talat Paşa 'nın Canik Mutasarrıflığına gönderdiği 
29 Şubat 1918 tarihli yazıda, Ermeni yetimlerinin, "şayan-ı itimat hemşeri ve 
akrabalarına" verilmesini istemesi de bu açıdan öneml id i r . 6 7 

Osmanlı Hükümeti , kimsesiz Ermeni çocuklarını, mevcut darüleytam ve 
öksüz evlerine hatta okul lara 6 8 ve yeni yapılan binalara yerleştirirken elbette ki 
bu mekânların sayısı yeterli olmayacaktı . Bu nedenle birtakım manastırlarda 
darüleytamlar oluşturuldu. 6 9 Osmanlı Hükümeti , yetim çocukların Amerikalı 
misyonerlerden uzak tutulması emrini ve r ip 7 0 Ermeni şevki sonucu öğrencisiz 
kalan okulları Amerikalı ve Alman misyonerlerin yet imhaneye çevirmesini 

Adıvar, Mor Salkımlı Ev, s. 282. Bölge İtilaf Devletleri kontrolüne girince Fransız Cizvit Misyonu tabiî 
olarak dönüp binasını geri aldı. Dolayısıyla Cemal Paşa'nın kurduğu yetimhane, Amerikan Kızıihaçının 
oluruyla dağıtıldı. Ermeni çocukların bir kısmı ailelerine, geri kalanı Halep'e gönderildi. Yüzyetmişsekiz 
Müslüman çocuk da Beyrut'tan İstanbul'a gemi ile sevk edildi. Eylül 1919 ortasında onlar İstanbul'a 
ulaşmıştı (İleri, 19 Eylül 1335/1919). 
Ermeni Çete Reisi Andranik'in, Nahçıvan'da Türklere karşı yaptığı katliamlardan arta kalan çocuklarla 
ilgili bir anısını Tağı Nağdalizade şöyle anlatıyordu: "Yüzlerce İslam avrat ve uşakları vahşi hayvanlar 
gibi dağlarda, sefil sergerdan yaşayarak yalnız ot otlamakla hayatlarını saklıyorlardı. Bir nefer 
Müslümanın bir gece dağlardan dört yüze yakın avrat ve uşağı hayvan sürüsü gibi bir İslam kendine 
götürmeye muvaffak olması hiç hatırımdan çıkmıyor (Tağı Nağdalizade, "Nahçıvan Felaketlerinin 
Tarihçesi", İstiklâl, 5 Nisan 1919). 
Türkiye'de Ermeni ve Rumlar, s. 39-40. 
BOA DH-ŞFR, 84/160. 
USA Stanford University, Hoover Archives, Bn.l , FID:15, s.5. 
BOA DH-ŞFR, 74/165; Cemal Paşa, Hatırat, s. 319-334, Adıvar, Mor Salkımlı Ev, s. 259; Özdemir, 
Salgın Hastalıklardan Ölümler, s. 302-303. 
BOA DH-ŞFR 63/276. 
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engelleyerek onlardan kurtulmayı düşünmesine rağmen, 7 1 imkânsızlık yüzünden 
Amerikalı misyonerlerin bu alandaki faaliyetlerine izin vermiş ve hatta 
desteklemiştir. Ayrıca Cemal Paşamın bölgesinde görüldüğü üzere, 
Ermenilerin yönetiminde kimsesiz çocukların bakımı için yetimhane 
kurulmasına izin verildiği v e 7 2 bu nedenle Halep ' te iki Ermeni yetimhanesinin 
mevcut olduğu görülmektedir. Yine İstanbul Yedikule Ermeni Hastanesinde 
122 yetim barındırılıp, 12 de yetimhane memuru bulunması , 7 3 diğer Ermeni 
kurumlarında da kimsesiz çocukların barındırıldığını akla getirmektedir ki, bu 
da Osmanlı yönetiminin tek taraflı ve kasıtlı hareket etmediğini ve sorunu 
çözmede Ermeni kurumlarından da yararlandığını göstermektedir. 

Kimsesiz çocukların sayısının çok kabarık olması ve gün geçtikçe 
sayılarının artması, bunların tamamının toplu barındırılmasını güç kılıyordu. 
Ermeni çocukların; şevkle başka bölgelere giden, birkısım erkekleri askerde olan, 
ölen ve ister istemez düzenleri bozulan Ermeni ailelerin yanına verilmesi elbette 
düşünülemezdi. Gerçi bazı Ermeni ailelerin yanında kimsesiz çocukların mevcut 
olduğu bilinmekte ise de, asıl kitle korunmaya muhtaç bir durumda idi. Ve 
görevliler sahipsiz Ermeni çocuklarını toplamaya ve koruma altına almaya devam 
ediyor, sayı artıyordu. Yapılacak işlem, Amerikalıların Ermenis tan 'da 7 4 Kazım 
Karabekir ' in Doğu Anado lu 'da 7 5 Ermenilerin Mısır 'da yaptığı g ib i 7 6 kimsesiz 
çocukları, durumu iyi olan ailelere dağıtma kararı almaktı. Burada diğerlerine 
göre fark, dağıtılan çocukların Ermeni, ailelerin Müslüman olmasıdır. 

Kamuran Gürün 'ün , Osmanlı kayıtlarına dayandırdığı 10 Temmuz 1915 
tarihli bir belge, çocukların Müslüman ailelere verilmesi açısından ilginçtir: 
"Çocukların İslâm geleneklerine uygun biçimde Ermeni bulunmayan köy ve 
kasabalarda oturan ileri gelenlere evlatlık verilmesi, şayet çocuklar daha fazla 
ise, temiz ve namuslu ailelerden almak üzere, geçimini güç sürdürenlere de 
verilip, çocuk başına aylık 30 kuruş ödenek ödenmesi , bu çocukların kimlere 
verildiğinin muntazam şekilde çizelgeye dökülüp bir suretinin de merkeze 
yol lanması . " 7 7 

7 1 BOA DH-ŞFR, 55A/l55. Okur, eserinde bu belgeyi Osmanlı Devleti'nin öğrencisiz kalan Alman ve 
Amerikan okullarını yetimhaneye çevirerek Ermenileri korumaya aldığı şeklinde okuyarak (Okur, 
Darüleytamlar, s. 8). (aslında okuyamayarak) büyük bir yanlışlık yapmıştır. 

7 2 Lepsius, Deutschland und Armenien, s. 329. 
7 3 BEO, DH EUM, 3. ŞB, 25/22. 
7 4 Barton, Near East Relief, s. 84. 
7 5 M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kazım Karabekir, (Ankara, 1991), s. 157; Nuri Köstüklü, Kazım Karabekir ve 

Eğitim, (Konya, 2001), s. 2; Meclis-i Vükela 12 Eylül 1920 tarihli oturumunda kapatılan Darüleytamın kız 
çocuklarının ailelere evlatlık ve erkeklerin ise esnafa çırak olarak verilmesini kararlaştırmıştı (BOA 
Meclis-i Vükela Mazbataları (MVM), 220/85). 

7 6 Barton, Near East Relief, s. 273-274. 
7 7 Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, (Ankara, 1988), s. 287. 
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Yapılacak işlem, kimsesiz çocukların Müslüman aileler yanında 
korunması 7 8 ve bunun gelişigüzel olmayacağıdır. Her ne kadar arşiv kayıtlarında 
Müslüman ailelerin yanına verilmiş olan çocuklarla ilgili ayrıntılı dokümanlar 
henüz tasnif edilmemiş ise de, görülen, bu konudaki yazışmaların vilayet ve 
mutasarrıflıklarla yapılmaya devam edildiğidir. Genelde istenen, kimsesiz 
çocukların Müslüman köylerine dağıtılmasıdır. 7 9 Niğde Mutasarrıflığıma 
gönderilen 29 Aralık 1915 tarihli te lgraf 8 0 şöyledir: "Mahiyetsiz ve kimsesizlerin 
iaşeleri ve çocukların adâb-ı İslamiye üzere terbiye edilmek şartıyla Ermeni ve 
ecnebi bulunmayan Müslüman köylerine ve darüleytamlara itası, genç kadın ve 
kızların Müslümanlara tezvici muktezidir." Sevk ve iskânın yaşandığı bölgelere 
gönderilen başka bir yazı ile de yapılanlar sorgulandı. Kimsesiz kalan Ermeni 
çocuklarının talim ve terbiyeleri hususunda şimdiye kadar ne yapıldığı soruldu. 
İleri gelen Müslümanların yanına verilen çocuklar ile mevcutların sayısı hakkında 
bilgi istendi. 8 1 Bu dönemde ihmal edilmeyen bir diğer konu da, din değiştiren, 
evlenen ve güvenilir kişiler yanına bırakılan Ermeni çocukların mülklerinin 
korunması, yakınları ölenlere hisselerinin verilmesi gerekliliğidir. Dahiliye 
Nezareti 11 Ağustos 1915'te bu anlamda, sevk ve iskânın gerçekleştirildiği bütün 
vilayet ve mutasarrıflıklara bir telgraf gönderdi . 8 2 Dahiliye Nezareti, tehcirin 
bütün aşamalarında olduğu gibi bu konuda da yapılacak işlerin boyutlarını 
merkezden belirledi ve sorguladı. 30 Nisan 1916'da, korunmaya muhtaç Ermeni 
aileler, kadınlar ve çocuklarla ilgili genel bir emir yayınladı. 

" 1 - Erkekleri sevk edilip veyahut askerde bulunup da kimsesiz ve velisiz 
kalan aileler ecnebi ve Ermeni bulunmayan kura ve kasabâta müteferrikan tevzi 
ve muhacirin tahsisatından iaşeleri temin edilerek âdât-ı mahalliye ile 
istinaslarına, 

2- Genç ve dul kadınların tezviclerine, 

3- Oniki yaşına kadar olan çocukların bizim darüleytam ve öksüz 
yurtlarına tevzi ' ine, 

4- Darüleytamların mevcudu kifayet etmediği takdirde sahib-i hâl 
Müslümanlar nezdine verilerek âdâb-ı mahalliye ile terbiye ve temsillerine, 

Özbay, bilhassa sahipsiz kız çocuklarının savaş yıllarında devlet eliyle evlatlık verildiğini, toplumda 
geçmişten beri böyle bir alışkanlık olduğunu yazmakta, bunun sosyolojik temellerini de irdelemektedir. 
Genelde Müslüman sahipsiz kız çocuklarını ele aldığı görülen Özbay, savaş yıllarında bir hayli kimsesiz 
Ermeni kızının da Türk evlerinde evlatlık olarak bulunduğundan bahsetmektedir (Özbay, "Anadolu'nun 
Kimsesiz Kız Çocukları"; s. 107-115). 
BOA DH-ŞFR, 54-A0325, 55/323; Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 74. 
BOA DH-ŞFR, 59/150. 
BOA DH-ŞFR, 59/111, 14 Ağustos 1917'de Bitlis Vilayetinden Müslüman aileler yanında ne kadar yetim 
bulunduğu soruluyordu (BOA DH-ŞFR, 79/4). 
BOA DH-ŞFR, 54-A/382; Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 77. 
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5- Bunları kabul ve terbiye edecek sahib-i hâl Müslümanlar bulunmadığı 
takdirde muhacirin tahsisatından ayda otuz kuruş iaşe masrafı verilmek şartıyla 
köylülere tevzi ' ine gayret edilmesi ve suver-i sabıka dâhilinde vaki olarak icraat 
ve teşebbüsattan aded ve erkâma müstenit olarak peyderpey malumat i tası ." 8 3 

Talat Paşa 'ya ait olduğu söylenen ve büyük bir ihtimal Muhacirin 
Müdüriyeti tarafından hazırlanan bir defterdeki bilgilere göre, Osmanlı 
Devleti 'nin koruma altına aldığı kimsesiz Ermeni çocuğu sayısı 10.314'tür ve 
bunların bir kısmı Müslüman aileler yanına verilmiştir . 8 4 Kimsesiz çocukların 
verildikleri Müslüman aileler yanında "âdâd-ı İs lamiye" ile terbiye edilmeleri, 
bunların dinî bir değişime tâbi tutulacakları anlamına gelmekte ise de, her 
konuda olduğu gibi bu işlemde de yönetimin farklı uygulamalar yaptığı ve 
ortada bir çelişkinin olduğu görülmektedir. Kimsesiz Ermeni çocuklarını 
tamamıyla Müslümanlaştırmayı düşünen bir yönetimin elbette ki bunları 
misyonerlere ve Şam'da örneği görüldüğü üzere Ermenilerin kontrolündeki 
yetimhanelere teslim etmemesi gerekirdi. Üstelik Cemal Paşa 'n ın ifade ettiği 
gibi yet imhaneye alınan çocuklara Müslüman ismi verilse dahi bu 
müesseselerde dinî eğitim verilmiyordu. Dönemin şartları içerisinde dinî eğitim 
verecek elaman bulmanın hayli zor olacağı da bir gerçekti. Yukarıda devletin 
resmî emirlerinde ve Halide Edip ' in anlatımlarında görüldüğü üzere Ermeni 
aileler, kimliklerini ispat ettikleri zaman yetimhanelerden çocuklarını 
alabiliyordu. Çocuk, din değiştirmiş olsa dahi ailesine teslim ediliyordu. 
Müslüman köylerine dağıtılacak çocukların bir kısmının zorla din değiştirdiği 
kabul edilebilir . 8 5 Ancak yönetimin yukarıdan verdiği emirlerin Müslüman ahali 
tarafından ne derece yerine getirildiği de şüphelidir . 8 6 Stanford Shavv'ın ifade 
ettiği gibi, "Çocukların birkaçı zorla din değiştirdi. Çoğu bunu isteyerek yaptı. 
Ermeni ve Rum çocuklarının çoğu, din değiştirmeksizin, Müslümanlar 
tarafından evlerine alınmış ve korunmuştu. Fakat bazı çocuklar yaptıkları şeyi 
bilmeden yeni ebeveynlerinin dinini kabul e tmiş t i ." 8 7 Küçük çocukların 
evlerinde yaşadıkları insanların dininden etkilenmeleri yanında, mevcut 

8 3 Emrin bir sureti Enver Paşa'ya iletildi (BOA DH-ŞFR, 63/142; Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 141-
142). Ankara Vilayetine unutulduğu için gönderilmeyen emir, 30 Mayıs 1916'da buraya iletilmişti (BOA 
DH-ŞFR, 64/162.). 

8 4 Bkz: Murat Bardakçı'nın yazısı, Hürriyet, (26 Nisan 2005). 
8 : 1 Türkiye'de, son zamanlarda, geçmişte Müslümanlaştırılmış kişilerle ilgili bazı kitaplar yayınlanmaktadır. 

Bu kitaplardaki kahramanların hikâyeleri doğru olabilir. Ancak, olaylar tarihî bir sorgulamaya tâbi 
tutulduğunda, bazı eserlerin satır aralarında propaganda yaptıkları, insanların duygularına hitap etme 
anlamında abartıya kaçtıkları, sanki savaş yıllarında bu olayları yalnızca azınlıklara mensup çocuklar 
yaşamış havası verdikleri gözlenmektedir. Kimsesiz çocuklar sorununun edebiyata yansıyışı hakkında 
Özbay çeşitli örnekler vermektedir (Özbay, "Anadolu'nun Kimsesiz Kız Çocukları", s. 107-110, 112.) 

8 6 Urfa'da bulunan misyoner Jakop Künzler, Türk, Kürt ve Arap çoğunluğun yönetimin isteklerini 
umursamadığını kaydediyordu (Keiser, Iskalanmış Barış, s. 681). 

8 7 Shaw, "Refugees in Anatolia", s. 6. 
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şartlarda din değiştirmede zorlamaların da olabileceği düşünülebilir. Çocukları 
kurtarmak için yapılan faaliyetlerin bir kısmını devletin yetimhane veya 
öksüzhaneler vasıtasıyla yürüttüğü, önemli sayıdaki kimsesiz çocuğa 
misyonerlerin baktığı, kalan kısmın da Müslüman ailelere dağıtıldığı dikkat 
edilmesi gereken bir noktadır. 

Olumsuz birtakım olaylara rağmen Müslüman halk ve memurların Ermeni 
kimsesiz çocuklar ve kadınlara karşı genelde koruyucu bir tutum sergiledikleri de 
bilinmektedir. Nitekim bazı memurlar ve subaylar kimsesiz çocukları yanlarına 
almış, bakımlarını üstlenmişti . 8 9 Ermeni Patrikhanesinden alınan bilgilere göre, 
bazı Türk subayları risk alarak genç kız ve çocukları beraberlerinde İstanbul'a 
getirerek patrikhaneye teslim et t i . 9 0 Bazen de idarî makamlarla memurlar arasında 
tartışmalar çıkıyordu. 9 1 Olumsuz olaylara karşın halkın genelde Ermenilere karşı 
tutumu dostçaydı. Graffam'ın ifadesi ile Türklerin çoğu, savaş yıllarında 
Ermenilere kalkan olmuştu. 9 2 Sahipsiz kadınlar, kızlar ve çocuklar Müslümanlar 
tarafından evlerine al ınmış, 9 3 onların sahipsizlikleri ortadan kaldırılmaya 
çalışılmıştı. Urfa 'da yaşayan İsviçreli Misyoner Jakop Künzler ' in bu konudaki 
ifadeleri de dikkat çekicidir. "Bugün binlerce çocuk ortaya çıktıysa bunu 
Müslümanların koruyuculuğuna borçludurlar. Bunlar Müslüman şehirlerinde ve 
evlerinde kaldılar ve şimdi ortadalar." 9 4 

Ermeni yetim veya öksüz, her ne şekilde olursa olsun kimsesiz bulunan 
çocukların hayatta kalabilmeleri için gerekli temel madde, iaşe idi. Dahiliye 
Nezareti bu konuda da vilayet ve mutasarrıflıkları sık sık uyardı. Yetim 
çocukların ve kadınların iaşelerinin sağlanması, tahsisat yok ise gönderilmek 
üzere miktarının bildirilmesi is tendi . 9 5 Ulukış la 'da bulunan ve çoğunluğu çocuk 

Birinci Dünya Savaşı esnasında Ermeniler ve bazı Ruslar, ellerinde bulunan Türk Çocuklarını "Haç Suyu 
Çekerek" Hıristiyanlaştırıyor, çocukları kilise ve evlerde saklayarak veya Rusya'nın içlerine kaçırarak, 
Baku Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi'ne teslim etmiyordu. (Betül Aslan, I. Dünya Savaşı Esnasında 
"Azerbaycan Türklerinin" Anadolu Türklerine "Kardaş Kömeği (Yardımı)" ve Baku Müslüman Cemiyet-i 
Hayriye'si, (Ankara, 2000), s. 138, 141). Rus işgaline giren Trabzon'da da Ermeniler sokaklardan sahipsiz 
çocukları toplamışlardı. Ancak bunlar arasında Türk çocuklar da vardı (BOA Hariciye Siyasi HR. SYS; 
2878/11). Bu olumsuzlukların yanı sıra, Kafkaslarda, Türk ve Ermeni Heyetleri, buldukları çocukları 
birbirlerine teslim de etmişlerdi (Aslan, Kardaş Kömeği, s. 141). 
Memurların yanlarına aldıkları çocukları İstanbul'a getirmeleri uygun değildi. Ama başka şehirlere 
götürmelerinde sakınca yoktu (BOA DH-ŞFR, 610/23). Bir Türk subayı da yolda Ermenilerin attığı bir 
çocuğu bulmuş ve yaşatmak için hayli çaba göstermişti (Sunata, Gelibolu'dan Kafkaslara, s. 482-483.) 
Vahakn N. Dadrian, "Enfants Victimes de Genocides", www.ermeni.org.; www.24april.org. S. 11. Aynı 
dönemde bazı Rus subayların da yanlarında sahipsiz Müslüman çocuklar bulunuyordu (Aslan, Kardaş 
Kömeği, s. 138). 
Keiser, "Urfa", s.277. 
USA Hoover Ardı. Bn. l , FID:15, s. 8. 
Keiser, Iskalanmış Barış, s. 610. 
Lepsius, Deutschland und Armenien, s. 495. 
BOA DH-ŞFR, 66/229; 77/138. İhtida eden veya etmeyen kimsesiz ve yardıma muhtaç Ermeni ailelerinin 
iaşeleri de muhacirin tahsisatından karşılanıyordu (BOA DH-ŞFR, 59/150; Osmanlı Belgelerinde 
Ermeniler, s. 155). 

http://www.ermeni.org
http://www.24april.org
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ve kadınlardan oluşan Ermenilere az ekmek verildiğinden şikâyet edilmesi 
üzerine Talat Paşa, Niğde Mutasarrıflığını 7 Kasım 1915'de uyardı . 9 6 Yapılan 
uyarıların elbette dikkate alınması lâzımdı. Ancak ciddi oranda açlık ve sefalet 
yaşanan bir ülkede yerel idarecilerin imkânları da yazışmaların veya ihtiyaçların 
karşı lanmasında dikkate alınması gereken bir konudur . 9 7 

EVLİLİKLER 

Dünyanın bütün yörelerinde, geçmişten günümüze, savaşlardan veya 
felaketlerden en çok zarar görenler, çocuklar dışında kız ve kadınlardır. Osmanlı 
Hükümetinin bilhassa dul ve sahipsiz kadınlar ile bunların iaşeleri hususunda 
duyarlı olması sorunu çözmeyecekti . Kadın ve genç kızların her türlü tehlikeden 
korunması gerekiyordu. Asayişin pek de sağlanamadığı bir dönemde asıl sorun 
kadın ve kızların bilhassa cinsel açıdan istismarıydı. Bu konuda herhangi bir 
istismar söz konusu olduğunda, Dahiliye Nezaretinin hemen olaya müdahale 
ettiği görülmektedir. Nitekim Tokat Jandarma Komutanının yanına aldığı dört 
Ermeni kızıyla gününü geçirdiği, birçok Ermeni kızına tecavüz ettiği haberi 
ulaştığında, Dahiliye Nezareti , Sivas Vilayetine gönderdiği 18 Eylül 1915 tarihli 
acil ve gizli yazıyla duruma el konularak, olayın tahkik edilip sonucun süratli 
bir şekilde iletilmesini emret t i . 9 8 Adana ' da din değiştiren Ermeni kızlarının 
nikâh yoluyla suiistimal edilmesinde bir kaymakamın da rolü olduğu 
anlaşılınca, bölgeye mülkiye müfettişleri gönderilmiş, gerekli işlem başlatılmış, 
25 Eylül 1915 tarihli telgrafla da sonucun bildirilmesi is tenmişt i . 9 9 Ulukış la 'da 
görevli Komiser Muavini Niyazi Bey de yanına sekiz yaşındaki Ermeni kızını 
aldığında, kızın akrabasının şikâyeti üzerine kızın kendisinden alınıp, akrabası 
Sofı 'ye iade edilmesi emredi ld i . 1 0 0 

Dadrian ' ın , Ermeni Patrikhanesi kayıtlarından aldığını iddia ettiği bilgiye 
göre, bazı Türk subayları Ermeni kızlarını İs tanbul 'a getirip Patrikhaneye teslim 
e tmiş t i , 1 0 1 fakat bilindiği üzere Osmanlı Hükümeti dönemin şartları icabı bütün 
muhacir ve mülteciler için İstanbul 'u yasaklamış t ı . 1 0 2 Dolayısıyla Ermeni kadın 
ve kız çocukları için de aynı yasak geçer l iydi . 1 0 3 Ermeni kızları ebeveynlerine 

BOA DH-ŞFR, 57/345; Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 122. 
BOA DH-ŞFR, 57/345. 
BOA DH-ŞFR, 56/68. 
BOA DH-ŞFR, 68/119. 

" BOA Dahiliye Nezareti Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Seyrüsefer Kalemi (DH-EUM. SSM), 56/19. 
1 Dadrian, "Enfants Victims de Genocides", s. 11. 
2 Öğün, Vilayat-ı Şarkiye Mültecileri, s. 167. 
3 BOA DH-ŞFR, 61/18, 61/23, 81/273. Erkekleri olmayan Ermeni aile ve kadınlarının büyük şehirlere 

gönderilmesi de uygun görülmüyordu (BOA DH-ŞFR, 54-A/325) Yani kadınlar için İstanbul dışında da 
yasaklar söz konusu idi. 
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verilecek, ebeveyni olmayanlar ise darüleytamlara gönder i lecekt i . 1 0 4 Ancak 
olgun yaşa gelmiş kızlar ve kadınlar için ne yapılabilirdi? Bazı misyonerler ve 
tabiî devlet, bunların bakımını sağlamak, özellikle iaşelerini temin etmek için 
birtakım faaliyetler yürütmüşse de, kadın ve kızların güvenlik hususundaki 
sorununu çözmek zor işti. Devletin kayıtlarından bu sorunu nispeten çözmek 
için dönemin hükümetinin evlilik yolunu açtığı, taşradan gelen isteklere olumlu 
baktığı, hatta teşvik ettiği görülmektedir. 

Kayıtlara göre bu husustaki ilk yazışma, Niğde Mutasarrıflığı ile yapıldı. 
Niğde 'de Ermenilerle evlenmek isteyenlerin talepleri söz konusu olduğundan 
mutasarrıflığın telgrafına, Dahiliye Nezaretince 18 Ağustos 1915'te şu cevap 
ver i ld i : 1 0 5 "Ermeni kızlarından ihtida edenlerin sû-î istimale kat ' iyyen meydan 
verilmemek şartıyla İslamlara tezvici münasiptir." Ancak Müslümanların 
Ermenilerle evliliğinde bir izinname sorununun ortaya çıktığı görülmektedir: 
Ermeni şevki ve karşılaşılan sorunları incelemek için görevlendirilen, "Heyet-i 
Tahkikiye Reisi Mazhar" imzalı ve 27 Ekim 1915 tarihli yazı konuyla ilgiliydi. 
Mazhar Bey şöyle diyordu: "Gittiğimiz kazalarda, memurlar ve ahaliden 
bazılarının kimsesiz Ermeni kız ve kadınlarıyla mahkemeden izin almadan, ancak 
şeriatın müsaade ettiği şekilde evlendikleri, yaptığımız tahkikat neticesinde 
anlaşılmıştır. Ceza kanununa göre bunlara verilecek cezalar ise bunlarla evlenmiş 
kadınların ve kızların perişan olmasına yol açar. Ayrıca verilecek cezalar idarî ve 
siyasî mahzurları da ortaya çıkarır. Nikâhların şer'i izne bağlı olması tercihe bağlı 
olursa daha iyi olur". Mazhar Bey ' e 1 Kasım'da cevap verildi. Tarafların rızası ile 
gerçekleşen nikâhlar, kanun karşısında da geçerliydi. Ancak yine de nikâhın, 
" izinnameye" bağlı olmasının temin edilmesi gerekl iydi . 1 0 6 

Kocası hayatta olan Ermeni kadınlarının din değiştirmelerini kabul 
etmeyen Nezare t , 1 0 7 Zor Mutasarrıflığına gönderdiği 24 Kasım 1915 tarihli 
telgrafla kocaları ölmüş kadınlardan; isteyenlerin Müslümanlarla evlenmelerinin 
uygun olduğunu bi ldirdi . 1 0 8 Başlangıçta din değiştirenler için geçerli olan evlilik, 
sonra genelleştirilmiş, ancak isteğe bırakılmıştı. Müteakip aylarda vilayet ve 
mutasarrıflıklara gönderilen özel ve genel emirle de genç kız ve dul kadınların 
Müslümanlarla evlenmelerinin gerekliliği belirt i ldi . 1 0 9 Yapılan evliliklerde ortaya 
çıkan "sû-î istimalleri" ortadan kaldırmak için müfettişler görevlendirilip gerekli 

Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 151; The Times'da yer alan bir haberde, Maraş'ta, 1909 Adana 
olaylarından kimsesiz kalmış kız ve kadınların barındığı bir yetimhanenin Türklere devredildiği bilgisi 
mevcut (The Times, 4 January 1916). Yetimhane, Almanlar hariç diğer misyonerler tarafından devredilmiş 
olmalı. 
BOA DH-ŞFR, 55/92; Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 85. 
BOA DH-KMS, 35/11. 
BOA DH-ŞFR, 58/146. 
BOA DH-ŞFR, 58/114. 
BOA DH-ŞFR, 59/150, 63/142, 64/162; Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 141-142. 
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işlemler yapı ld ı . 1 1 0 Mülkî amirlerin dul kadınlar hususunda yaptığı işlemlerin 
değerlendiri lmesi 1 1 've sayıları hakkında bilgi verilmesi is tendi . 1 1 2 

Hükümetin yanı sıra Müslüman halk da, Ermeni kadın ve kızlarına sahip 
çıktı. Bunların bir kısmı Müslümanlar ile evlendi, çoğu zaman gönüllü olarak ve 
bazen de zorla din değiştirdi. Müslüman çocuk doğdu . 1 1 3 Ermeni kadınlarla bazı 
memur ve subayların da evlendikleri kayıtlardan anlaşı lmaktadır . 1 1 4 Din 
değiştirdiği anlaşılan birkısım Ermeni kökenli subay ailelerinin, ülke içerisinde 
seyahatlerinde sıkıntısı söz konusudur. Ancak Harbiye Nezaretinin devreye 
girmesi sonucu, subaylara bağlı oldukları kolordular tarafından, bu kişilerin evli 
olduklarına dair belgeler verilmiş ve yine Harbiye 'nin isteği üzerine Dahiliye 
Nezareti bu kadınların yanlarında kocaları ve vesikaları bulunduğu sürece, 
İs tanbul 'dan başka her yerde seyahat edebileceğini vilayetlere duyurmuş tu . 1 1 3 

4 Haziran 1918 tarihli bir telgraf ise, aslında dönemin de icabı bir yumuşamayı 
gündeme getirdi. Sağlığı iyi olmayan subaylarla evli ve din değiştirmiş Ermeni 
kadınların, aileleriyle beraber seyahate serbest oldukları Musul Vilayetine 
bildiri ldi . 1 1 İstanbul yasağının hatırlatılmaması, en azından hastalar için önceki 
sınırlamanın kaldırıldığı anlamına geliyordu. 

1915 yılında evlendiği Ermeni kökenli Asiye Makbule Hanımla seyahat 
eden Ankara Telgraf Müfettişi Ahmed Niyazi Bey, Eskişehir Garında yakalanmış, 
seyahatten men edilmişti. Nezaretten aldığı seyahat iznini ispat edemeyince, 
Dahiliye Nezaretine fikir sorulması sonucu 9 Ekim 1918'de Asiye Hanım'ın 
seyahatine müsaade edi lmişt i . 1 1 7 Görüldüğü üzere Ermeni kız ve kadınlarının 
yanlarında kim olursa olsun, evlenme akdi ve izni yoksa ülke içerisinde 
seyahatleri yasaktı. Nitekim 11 Nisan 1917'de, Rüsumat Memuru Emin 
Efendinin Haydarpaşa İstasyonunda, yanında Ankara 'ya götürmek istediği Emine 
ismiyle ve hizmetçi olarak tanıttığı kadının Ermeni olduğu anlaşılınca polis ikisini 
de tu tukladı . 1 1 8 Yine 1 Haziran 1917 gecesi Haydarpaşa 'ya gelen trende, 2. Ordu 

1 1 , 1 BOA DH-ŞFR, 68/119. 
1 1 1 BOA DH-ŞFR, 80/168. 
1 1 2 BOA DH-ŞFR, 70/138. 
1 1 3 Shaw, "Refugees in Anatolia"; s. 66. 
1 1 4 Kasım 1917'de Dahiliye ve Sıhhiye Nezaretleri arasında ciddi yazışmalara sebep olan konu, din değiştiren 

Rum kızının Polis Memuru Fahri Efendi ile evlenmek istemesiydi. İstanbul Polis Müdürlüğüne gönderilen 
şikâyet dilekçesinde Rum Metropolidin, bu evliliği ve kızın Müslümanlığını önlemek için kızı, cinnet 
geçirdiği gerekçesi ile Rum Hastanesinin akıl hastalıkları kısmına yatırdığı ve işkence ettiği, aynı durumda 
yine Müslümanlarla ilişkiye girmiş başka kızların da olduğu iddia edilmiş, konu 21 Kasım 1917'de 
Dahiliyeye intikal ettirilmişti. Kurumlar arası yapılan yazışma ve tahkikatlardan olayın gerçek olduğu ve 
başka kızların da hastanede işkence ile tutulduğu anlaşılmıştı. Bu nedenle Dahiliye Nezareti, Sıhhiye 
Nezaretinden 2 Mart 1918'de Ermeni ve Rum hastanelerinin daima teftiş edilmesini istedi. (BOA DH-
EUM. 3 ŞB, 25/22.). 

1 1 5 BOA DH-ŞFR, 81/151, 82/87. 
1 1 6 BOA DH-ŞFR, 88/49. 
1 1 7 BOA DH. EUM. SSM, 33/9. 
1 1 8 BOA DH. EUM. SSM, 10/35-A. 
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subaylarından Ahmet Şükrü Bey ' in yanında, Müslüman kıyafeti giyinmiş bir 
Ermeni kızı yakalanınca soruşturma açılmış, kız güvenilir bir şahsın evine 
gönderi lmişt i . 1 1 9 Bir Ermeni kadınına "Hüsna" ismiyle sahte kimlik veren Ankara 
Emniyetinde görevli Polis Mahmut da, 30 Temmuz - 7 Ekim tarihleri arasında 
yapılan soruşturma sonucunda görevinden ihraç edi lmişt i . 1 2 0 

Önceki dönemlerde örnekleri görüldüğü gibi, savaş yıllarında da devletin 
kayıtlarından, hatıralardan, misyoner raporlarından ve günümüze ulaşan sözlü 
anlatımlardan bilmekteyiz ki, Türkler ve sair Müslüman gruplarla Ermeniler 
arasında evlilikler olmuştur. Savaş döneminde devletin bu evliliklerde rol 
oynaması , yukarıda da ifade edildiği üzere kadın ve kızları korumaktan ibarettir. 
Misyoner kayıtlarında, zorla, birtakım kız ve dul kadınların Müslümanlar 
tarafından alıkonulduğu iddia edi lmektedir . 1 2 1 Osmanlı Hükümetinin bütün 
sahipsiz kız ve kadınları Müslümanlar la evlendirerek genel bir asimilasyon 
yaptığı düşünülemez. Zira Müslümanlar arasında dahi kadın nüfusunun hayli 
fazla ve erkeklerin cephede olduğu bir dönemde, üstelik Ermeni ve Müslüman 
kadınlar arasında görünüş açısından bir fark olmadığı da dikkate alınırsa, olayın 
mantığı ortaya çıkacaktır. Savaş ortamında sahipsiz, güzel, zengin ve eğitimli 
birtakım kız ve dul kadınların dikkat çektiği veya bu tür kadınların tehcirden 
kurtulmak için Müslümanlarla evliliği seçtiği görülmektedir. Keiser, bu konuda 
misyoner kayıtlarına dayanarak, Ermeni kadın ve kızlarının evlilik yoluyla 
tehcirden kurtulduklarını, genellikle ama her zaman olmamak kaydıyla 
Müslüman olduklarını yazmaktad ı r . 1 2 2 Merzifon Amerikan Koleji Yetkilisi 
George E. White ise; okullarındaki tüm erkek talebelerin potansiyel asker ve 
muhtemelen İs lam'a düşman olduğunu, ancak kızların böyle düşünmediğini 
söylemek gerektiğini ifade ediyordu. Ona göre, okuldaki kızlardan her birisi 
Müslüman evlerinin ve haremlerinin bir aday ıyd ı . 1 2 3 

Graffam da, pek çok Türk 'ün yanlarına aldıkları kadın ve kızla evlenmek 
istediğini, zira Ermenilerin akıllı bir ırk olmaları dolayısıyla Türklerin onlarla 
evlenmeyi arzuladığını ifade e tmekted i r . 1 2 4 Türklerin daha az akıllı olduğu iddia 
edilemeyeceğine göre, burada kastedilen şeyin, eğitim olması gerekir. Nitekim 
yaşlı bir Kürt ağasının, genç Ermeni müzik öğretmenini zorla eş olarak aldığı, 

1 , 9 BOA DH. EUM. SSM, 11/11. 
1 2 0 BOA DH. EUM. SSM, 33/5. 
1 2 1 Bu hususta özellikle Kürt aşiret mensupları suçlanmaktadır (USA Hoover Arch. Bn: l , FID: 15, s. 4; 

Lepsius, Deutschland und Armenian, s. 86; General James Harbord, Report of the American Military 
Mission to Armenia, Washington, 1919, s. 11; General James G. Harbord, "Mustapha Kemal Pasha and 
His Party" (Second, Article of "Investigating Turkey and Trans-Caucasia), World's Work (June 1920), 
s. 189-190. 

1 2 2 Keiser, Iskalanmış Barış, s. 610. 
1 2 3 George E. White, Bir Amerikan Misyonerinin Merzifon Amerikan Koleji Hatıraları, (Çev. Cem Tarık 

Yüksel), (İstanbul, 1995), s. 218. 
1 2 4 USA Hoover Arch. Bn:l FID: 15, s. 8. 
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misyonerler tarafından General Harbord 'a i let i lmişti . 1 2 5 Misyoner kayıtlarında, 
Müslümanlar ın, tehcirden korumak amacıyla sahipsiz kadın, çocuk ve kızları 
evlerinde saklayıp, yönetime vermedikleri , zorla yapılan evliliklerde Müslüman 
kadınların Ermeni kumalarının kaçmalarına yardım ettiği gibi bilgiler de 
mevcu t tu r . 1 2 6 Tehcire tâbi tutulmayan Ermenilerin de bölgelerinde kalmış 
kimsesiz kadınlar için birtakım faaliyetler yürüttüğü görülmektedir. Nitekim 
Merzifon 'daki Ermeniler, yaklaşık 50 kişilik muhtaç kadın grubu için bir ev 
kiralayıp, onların bakımını üs t lenmiş t i . 1 2 7 

Savaş esnasında ve sonrasında Batıda yapılan propagandanın 
başkahramanları çocuklar ve kadınlar olunca, bunlarla ilgili hem Ermeni 
kayıtları ve hem de Batılı yayınlarda çok abartılı ifadeler mevcuttur. Bütün 
kadın ve kızlara, eş, ikinci eş veya hizmetçi olarak el konulduğu, bunların 
tamamının Müslümanlaşt ı r ı ldığı , 1 2 8 Türk sivil ve askerî yetkililerin kadınları ya 
haremlerine aldığı veya yüksek fiyatla sa t t ığ ı , 1 2 9 kadın ve kızların Kürtlere 
dağı t ı ld ığ ı 1 3 0 vs. gibi iddialar mevcuttur. İddialara bakıldığında, Osmanlı 
Devleti tam bir soykırım yapmış; bütün kadın, kız ve çocuklar belirli şekillerde 
yok edilmişt ir . 1 3 1 Buna göre, Ermeni ırkı, kadın, çocuk anlamında sona ermiştir. 
Oysa yukarıda ifade edilen bilgiler ve savaştan sonra ortaya çıkan uygulamalar 
ışığında, Ermeni kadın ve çocuklarının varlığı ortaya çıkacaktır. Nitekim 
Ruslar ' ın , Hınıs ' ı ele geçirdiklerinde 3.000 Ermeni kadın ve çocuğunu 
bu lmala r ı 1 3 2 ve Amerika 'n ın Mersin Konsolosu Edvvart I. Na than ' ın Büyükelçi 
Morgenthau 'ya gönderdiği 20 Eylül 1915 tarihli rapor, buna örnek olması 
açısından önemlidir. "Güç şartlar, yoksulluk, açlık, kadınların kaçırılması, 
çocukların zorla satılması, muhafızların zulümleri vs. hakkında muhtelif 
hikâyeler duymak mümkün. Ancak şahsen ben ortalıktaki bu kötü hikâyelere 
inanmıyor ve birçoğunun abartılı o lduğuna inanıyorum. Ne var ki, bazılarının 
doğru olma ihtimali vard ı r . " 1 3 3 

1 2 5 Harbord, "Mustapha Kemal Pasha and His Party", s. 189-190. 
1 2 6 Keiser, Iskalanmış Barış, s. 681. 
1 2 7 White, Merzifon Amerikan Koleji Hatıraları, s. 222. 
1 2 8 Dadrian, "Enfants Victimes de Genocides", s.l 1; Savaş Zamanı İtilaf propagandası da bu şekildedir (Shaw, 

"Refugees in Anatolia", s. 66). 
1 2 9 The Times, 4 January 1916 ve The Times, 9 January 1926. 
1 3 0 The Treatment of Armenians, s. 237. 
1 3 1 Başta Ermeni kayıtları olmak üzere bazı Batılı eserlerde, çocuk, kadın ve kızlarla ilgili, Batı kamuoyunun 

dikkatini çekmek amacıyla tam bir trajedi oluşturulmuştur. Bunların kesilmesi, doğranması, tecavüzler vs. 
Birbirinin tekrarı ve propagandaya yönelik bu kayıtlar pek dikkate alınmamıştır. 

1 3 2 The Treatment of Armenians, s. 238; "Mavi Kitap" 22.000 kişi olan Hınıs Ermenilerinden arta kalanların, 
bu çocuk ve kadınlar olduğunu, diğerlerinin öldürüldüğünü yazmaktadır. Tehcirde sevk edilenler ve 
Rusya'ya kaçanlar ise hiç akla gelmemektedir. 

1 3 3 Özdemir vd., Sürgün ve Göç, s. 73. 





Bülent BAKAR* 

Tehcirden dönen gayrimüslimlerin eski yerine iadesi ve mallarının 
kendilerine verilmesi meselesi, hükümetin zor ve yoğun bir mesai harcamasına 
neden olmuştur. 1 Gayrimüslimlerin eski yerlerine iadeleri kararının alınması bir 
başka meseleyi ortaya çıkarmaktaydı. Gayrimüslimlerin meskenlerinde geçici 
olarak ikamet eden Müslüman muhacirlerin açıkta kalması ihtimali 
belirmekteydi. Dönemin basını bu konuda hükümeti uyarmaya çalışmış ve iade 
esnasında yüzbinlerce Müslüman muhacirin ne olacağının düşünülmesi ve onlar 
için de tedbir alınmasını istemiştir. 2 

23 Ekim 1918 tarihli haberde, iade edilenlerin hemen gelmesiyle 400.000 
Türk'ün açıkta kalma tehlikesi olduğu uyarısı yapılarak, Şarkî Anadolu'ya 
gönderilecek Ermeniler için kışın geçmesinin beklenmesi gerektiği ve iaşe 
teşkilâtının mutlaka iyileştirilmesi lâzım geldiği belirt i lmekteydi. 3 

Ermenilerin, dönüşlerinde mallarını alabilmeleri ve zararlarının 
karşılanması için hükümet hemen çalışmalara başlamıştır. 23 Ekim 1918 tarihli 
gazete haberinde, tehcir edilen Ermenilerin zarar ve ziyanları için bir muhtelit 
komisyon kurulacağı belirtiliyordu. 4 

Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü. 
1 Ayrıca, tehcirden dönenlerin mallarının iadesi çalışmaları için bkz. İbrahim Ethem Atnur, "Tehcirden 

Dönen Rum ve Ermenilerin Emvalinin İadesine Bir Bakış", Toplumsal Tarih, Eylül 1994, Sayı: 9, s. 45-48. 
2 Yenigün, 25 Ağustos 1918, "Ermeni ve Rumlardan önce evleri işgal edilmemiş veyahut muhacirlere tahsis 

olunmayan emlak sahipleri iade edilecektir. Aynı zamanda avdet etmek istemeyenler de bulundukları 
yerlerde bıraktırılacaktır. ...Fakat hükümetin bütün bu tedbirlerinde muhacirlere ait yine hiçbir karar yoktur. 
Hâlbuki iade tedrici dahi olsa nihayet muhacirinin iskân edildiği yerler ahalisi de iade edilecektir. O vakit 
bu muhacirler ne olacak? Bu 400.000 Türk'ün hayatı ne suretle temin edilecektir?". 

3 Yenigün, 23 Teşrin-i evvel 1918. 
4 İkdam, 23 Teşrin-i evvel, "Tehcir Edilen Ermenilerin Zarar ve Ziyanları. Tehcir edilen Ermenilerin zarar 

ve ziyanlarını tasfiyenin esaslarını ihzar için muhtelit bir komisyon teşkil olunacağı haber alınmıştır". 
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3 Kasım 1918 tarihli haberde, tehcir edilen Ermenilere ait evlerde 
bulunan memurin, zabitan ve yerli ahalinin tahliye edilmesine teşebbüs edildiği 
yazıyordu. 5 Bu sırada yaşanan sorun gerçekten büyüktür. Ermeniler geldiği 
halde henüz evler boşaltılamamış ama hükümet hemen boşaltılması yönünde 
kesin emirler vermiştir . 6 Bu arada evler boşaltıldığı esnada hükümetin bir 
sorunu da bu mahallerde iskân edilmiş muhacirlere nasıl bir muamele 
yapılabileceğidir. 7 Başka mahalle gönderilenlerin dönmesi ve evlerine 
yerleştirilmesi sorunuyla uğraşan Hükümet, buradan çıkacak Türk muhacirler 
için çözüm üretmeye çalışmıştır. Bu amaçla Türk muhacirlerin de iskânını 
sağlayabilmek için bir talimatname hazırlanmıştır. Buna göre; 8 

- İade edilecek Rum ve Ermenilerin fazla emlâki, hükümet tarafından 
kiralanarak Türk muhacirlere tahsis edilecektir. 

- Yerlerine dönmeyen veyahut vefat etmiş olan Rum ve Ermenilerin 
emlâki hükümet tarafından kiralanarak Türk muhacirlere tahsis olunacaktır. 

- Kiralama süresi 6 sene olup, bedeli belediyeler tarafından belirlenecek 
ve ödenecektir. 

Fakat Türk muhacirlerin sorunları kısa sürede çözülemediği gibi, 
önceliğin Hıristiyan muhacirlere verilmesi sonucu, ilerleyen aylarda Türk 
muhacirler önemli sıkıntılar çekmişlerdir. Eski yerlerine dönen Ermenilerin 
evlerine yerleşmesiyle ilk anda yüzbinlerce Müslüman muhacir açıkta kalmıştır. 

5 Ati, 3 Teşrin-i sani 1918, s. 3, "Tehcir edilen eşhasın haneleri. Ahval-i harbiye hasebiyle livamız dâhilinden 
çıkarılan eşhasın avdetine hükümetçe müsaade edilmiş olduğundan bunlara ait mebani de müstaceren 
ikamet etmekte bulunan memurin, zabitan ve yerli ahalinin mezkûr haneleri tahliye eylemelerine teşebbüs 
edilmiştir (Kocaeli)". 

6 Ati, 4 Teşrin-i sani 1918. 
7 Ati, 6 Teşrin-i sani 1918, s. 3, "Tehcir edilenlerin evleri ve muhacirler. Tehcir edilenlerin emlak ve 

akarlarında iskân etmekte bulunan zabitan ve aileleriyle, memurin ve yerlilerin bulundukları bina ve 
tarlaları zuhur eden sahib-i aslilerine hemen teslim etmeleri zımnında makam-ı sadaretten vuku bulan işar 
üzerine Maliye Nezaretinden icab edenlere tebligat-ı lâzıme ifa edildiği ve bu gibi mahallerde iskân 
etmekte bulunan muhacirlere ne yolda muamele yapılacağına dair henüz bir karar verilmediği 
müstehbardır". 

8 Hadisat, 16 Kanun-ı evvel 1918, s. 2. "Türk muhacirini. Balkan harbini müteakip memalik-i Osmaniyeye 
hicret etmiş olan dörtbini mütecaviz Türk muhacirinin tehcir edilmiş Rum ve Ermenilerin iadesine karar 
verilmesi üzerine sefil ve perişan kalacaklarını evvelce yazmış ve bu babda hükümetin nazar-ı dikkatini 
şiddetle celp eylemiş idik. Memnuniyetle haber aldığımıza göre hükümet bu Türk muhacirlerinin açıkta 
mafv olmalarına mani olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya karar vermiştir. Ez cümle Türk 
muhacirinin temin-i iskânı için hükümet tarafından bir talimatname ihzar edilmektedir. Bu talimatnamenin 
mevad-ı mühimmesi mealen bervech-i atidir. 
1- İade edilecek Rum ve Ermenilerin fazla emlâki taraf-ı hükümetten isticar edilerek Türk muhacirlere 

tahsis olunacaktır. 
2- Yerlerine avdet etmeyen veyahut vefat etmiş olan Rum ve Ermenilerin emlâki taraf-ı hükümetten isticar 

edilerek Türk muhacirlere tahsis edilecektir. 
3- İsticar müddeti 6 sene olup, bedeli belediyeler tarafından tayin ve tediye olunacaktır". 
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Hükümet yardım edebilecek durumda olmadığı veya yardım yeterli olmadığı 
için kendi aralarında yardımlaşabilmek maksadıyla merkezi İzmir'de olan 
"Muhacirin-i İslâmiye Müdafaa-i Hukuk ve Teavün Cemiyeti"ni kurmak 
durumunda kalmışlardır. 9 17 Kasım 1918'de Hüdavendigar Vilayetine yazılan 
yazıda müsait olan hanelere muhacirlerin ikişer aile olarak yerleştirilmesi, geri 
gelen Ermenilere hanelerinin iadesi ve mahsulâtın Ermenilere verilmesi 
istenerek, bu surette açıkta kalacak ve yardıma muhtaç duruma düşecek 
muhacirlere yardım edilmesi is tenmekteydi . 1 0 

Bu dönemde hükümet sürekli baskı altındadır. Patrikhane ve Ermeni 
basını, Ermenilerin mallarının iade edilmediği yönünde şikâyetlere 
başlamışlardır. Bu haberlerin büyük çoğunluğunun asılsız olduğu 
anlaşılmaktadır. Bununla beraber bazen mahallî yöneticilerin ne yapacağını 
bilememesi ve emvalin iadesi hususunun nasıl olması gerektiği yönünde 
yetersiz bilgiye sahip olmaları, aksamalara da yol açmaktaydı. Bu ufak ve geçici 
aksamaları normal kabul etmek gerekmektedir. Her gün gelen binlerce insanın 
sorunlarıyla uğraşmak kolay olmamıştır. Hükümet, aksaklıkların hemen 
düzeltilmesi için sürekli yazışmalarda bulunmuştur. 21 Kasım 1918'de İzmit 
Mutasarrıflığına yazılan yazıda Bahçecik 'e dönen Ermenilerin hanelerinin 
henüz teslim edilmediğinin haber alındığı, bu konuda tahkikat yapılması ve 
neticesinin bildirilmesi is tenmekteydi . 1 1 Aynı tarihte Hüdavendigar Vilayetine 
yazılan yazıda da Pazarköy ve Geml ik ' e dönen Ermenilerin henüz hane ve 
emlâklerinin kendilerine teslim edilmediği, zeytinlerin de başkaları tarafından 
toplandığının haber alındığı, hemen tahkikat yapılması, Ermenilerin hane ve 
emlâklerinin hemen teslim edilmesi bildiri lmekteydi. 1 2 

21 Kasım 1918'de Eskişehir Mutasarrıflığına yazılan yazıda, ilginç bir 
hadiseye şahit olmaktayız. Eskişehir 'e dönen Ermeni muhacirlerin birçok 
müşkülatla karşılaştığı belirtilerek, Agop Arslanyan isimli bir Ermeninin 
kendisine muhtar süsü vererek evlerin teslimi esnasında Ermenilerden anahtar 
parası talep ettiği, bu şahsın daha evvelce de para karşılığında birçok kişiyi 
sakladığı belirtilerek, hakkında kanunî işlem yapılması is tenmekteydi . 1 3 

Hükümet, malları iade edebilmek için bir kanun hazırlanması 
çalışmalarına başlamıştır. 26 Kasım 1918 tarihinde emval-i menkule ve 
gayrimenkule iadesi için bir kanun hazırlamak üzere Adliye Nezareti Müsteşarı 

9 Zaman, 26 Mart 1919. 
1 0 BOA DH. ŞFR, 93/190. 
1 1 BOA DH. ŞFR, 93/234. 
1 2 BOA DH. ŞFR, 93/230. 
1 1 BOA DH. ŞFR, 93/231. 
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Yusuf Kemal Bey'in riyasetinde bir heyet oluşturulduğu bel ir t i lmekteydi . 1 4 

1 Aralık 1918 tarihli haberde de, tehcir edilenlerin emval-i menkule ve gayr-i 
menkulelerinin iadesi hakkındaki kanun layihasının Adliye Nazırı Müsteşarı 
Yusuf Kemal Bey başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanacağı 
belirtilmekteydi. Komisyonda Yusuf Kemal Bey'den başka Umur-ı Hukukiye ve 
Cezaiye Müdürleriyle, Dahiliye Nezareti Hukuk Müşaviri Osman, Maliye 
Nezaret inden Defter-i Hakan i Senedat Müdürü Rüştü ve Emlak-ı Emiriye 
Müdür-i Umumi Muavini Muhlis Beyefendiler bulunacakt ı . 1 5 Adliye 
Nezaret inde Yusuf Kemal Bey başkanlığında toplanan komisyon, İskân-ı 
Muhacirin Müdürü Hamdi Bey'den bilgi almış ve hazırlanacak kanunun epey 
prosedüre tâbi olduğu görüşüne varılarak yürürlüğe girmesinden evvel birkısım 
emvalin sahiplerine iade edilebilmesinin daha kolay bir yolunu araştırmaya 
karar vermişlerdir . 1 6 Nitekim komisyon, şimdiden teslimde mahzur görülmeyen 
emval-i menkule ve gayr-i menkulenin teslimini kararlaştırmış ve keyfiyeti 
hükümete bildirmiştir . 1 7 

16 Aralık 1918 tarihli haberde, ordu kumandanlıklarına tebliğ edilen bir 
tamimle, şimdiye kadar cihet-i askeriyece işgal edilen Ermeni ve Rumlara ait 
emlâkin tahliyesi bildirilirken, 1 8 25 Aralık 1918 tarihli haberde, tehcir esnasında 
emlâk ve eşyalarını satmak mecburiyetinde kalanlardan, memleketlerine avdet 
edenlere ait eşya ve mal bedellerinin mal müdürlüklerince tamamıyla ödeneceği 
aç ıklanmaktaydı . 1 9 

2 Ocak 1919 tarihli haberde, kanunun görüşmelerine devam edildiği ve 
kanunun taslağının hazırlandığı bildiri l iyordu. 2 0 

1 4 BOA BEO, 340725. 
1 3 Hadisat, 1 Kanun-ı evvel 1918; Vakit, 2 Kanun-ı evvel 1918, s. 2, "Komisyon-ı Mahsus. Tehcir edilenlerin 

emval-i menkule ve gayr-i menkulelerinin iadesi hakkındaki kanunu ihzar edecek olan komisyon, dün 
Adliye Nezaretinde vazifesine başlamıştır". 

1 6 Hadisat, 4 Kanun-ı evvel 1918, s. 2, "Tehcir edilenlerin emvali. Adliye Nezaretinde Müsteşar Kemal Bey 
taht-ı riyasetinde içtima etmekte olan komisyon dün dahi toplanarak hazır bulunan İskân-ı Muhacirin 
Müdür-i Umumisi Hamdi Bey'den tehcir edilenlerin emval-i menkule ve gayr-i menkulelerinin iadesi 
hakkında bazı izahat almıştır. İstihbaratımıza nazaran komisyonca bu emvalin iadesi hakkında tanzim 
edilecek kanunun meclis-i vükela ile mebusan ve ayandan geçerek irade-i seniyyeye iktiran etmesi epey 
zamana müteakıf bulunacağı cihetle kanunun iktisab-ı meriyetinden evvel bir kısım emvalin sahiplerine 
iadesi hakkında daha sarih bir çare düşünülecektir"; Vakit, 4 Kanun-ı evvel 1918; Ati, 4 Kanun-ı evvel 
1918. 

1 7 Vakit, 5 Kanun-ı evvel 1918. 
1 8 Vakit, 16 Kanun-ı evvel 1918. 
1 9 İkdam, 25 Kanun-ı evvel 1918. 
2 0 Ati, 2 Kanun-ı sani 1919, s. 2, "Emval-i metruke kanununa mukabil Adliye nezaretinde Dahiliye 

nezareti hukuk müşavirinin huzuruyla tanzim edilmekte olan kanun layihasının ikmal edilmek üzere 
bulunduğu haber alınmıştır"; Vakit, 5 Kanun-ı sani 1919, s.2 "Tehcir muamelatı Müsteşar Yusuf Kemal 
Bey'in taht-ı riyasetinde inikat eden komisyonca dün de müzakeresine devam edilmiş ve kanunun hutut ve 
nikat-ı esasiyesi taht-ı karara alınmıştır". 



Bülent BAKAR 331 

25 Ocak 1919'da, gerek tehcir edilerek iade edilen ve gerekse hicret 
ederek daha sonra avdet edenlere ait emval-i gayr-i menkulenin iadesiyle, iskân 
ve ibatelerinin sağlanması hususlarının muhacirin müdüriyet-i umumiyesince 
takip edilmekte olduğu açıklanmaktaydı . 2 1 

Kanun hazırlıkları devam ederken, bir taraftan emlâkler sahiplerine iade 
edilmeye başlanmıştır. 6 Şubat 1919 tarihli bir haberde, Ermeni ve Rumlara ait 
emlak-ı metrukeden şimdiye kadar sahiplerine iade edilenlerin miktarının %95 
oranına ulaştığı belir t i lmekteydi. 2 2 Tehcir edilen Ermenilerin emval-i menkule 
ve gayr-i menkuleleri hakkında Yusuf Kemal Bey'in riyaseti altında toplanan 
komisyonda tamamlanan kanun layihası incelenmek için Şurayı Devlet'e 
gönderilmiştir . 2 3 

Eski yerlerine dönen Ermenilerin, hanelerinin kendilerine teslim edildiği 
ve güvenlik içinde yaşadıklarını her zaman olmamakla beraber Ermenice 
gazeteler de kabul etmişlerdir. Bu konuda şöyle bilgi verilmekteydi. 4 

Ermenice gazetelerde okunduğuna göre, Arapkir 'den Ermeni 
Patrikhanesine çekilen bir telgrafnamede mahallî kilise bütün emlâk ve 
akaratıyla (gelirleriyle) Ermenilere teslim olunmuş ve havali-i mezburede 
Ermeniler iş ve güçleriyle iştigale başlamışlardır. 

Ayıntap ' tan yazıldığına göre muhacirler peyderpey avdet etmekte ve 
kendi hanelerine sahip olmaktadırlar. 

2 Mart 1919'da Mamurctülaziz Vilayetine yazılan yazıda eski yerlerine 
dönen şahıslara emval-i menkulelerinin teslim edilmesi is tenmekteydi . 2 5 

16 Mart 1919 tarihli haberde Şurayı Devlet'te tetkik edilen kanunun kabul 
edildiği açıklanmaktaydı . 2 6 

Emvalin teslimi esnasında yaşanan bir sorun da Ermenilerin İngiliz 
Fevkalâde Komiserliğini araya sokarak ve şikâyet dilekçesi vererek mallarını 
istemeleri olmuştur. İhtilaflı olan bazı emval için hükümet soruşturma yaptırmış 
ve Ermeniler haklı oldukları takdirde malları hemen teslim edilmiştir. 

2 1 BOA DH. HMŞ, 4-2/11-20. 
2 2 Ati, 6 Şubat 1919, s. 3, "Emval-i metruke hakkında. Rum ve Ermenilere ait emlâk-ı metrukeden şimdiye 

kadar sahiplerine iade edilenlerin miktarı % 95 nispetine baliğ olmuştur". 
2 3 Yeniğim, 10 Şubat 1919; Türkçe İstanbul, 10 Şubat 1919. 
2 4 Türkçe İstanbul, 16 Şubat 1919. 
2 5 BOA DH. ŞFR, 97/9. 
2 6 Hadisat, 16 Mart 1919, s. 1, "Şura-yı Devlette. Şura-yı Devlet Heyet-i Umûmiyesi dün Mülkiye Dairesi 

Reisi Celal Bey taht-ı riyasetinde içtima ederek tehcir ve taktil esnasında vaz-ı yed edilen emval-i menkule 
ve gayr-i menkule hakkındaki kanun tetkik edilerek kabul edilmiştir"; Türkçe İstanbul, 17 Mart 1919. 
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Mart 1919'da İngiliz Fevkalâde Komiserliğinin verdiği muhtıra, İngiliz 
Ermenisi Samuel Maranyan'a ait olan Samsun'daki ev, bir mağaza ve bir 
değirmene el konduğu şeklindeydi. Yapılan tahkikat neticesinde mezkûr 
emlakin derhal tahliyesi, sahibine veya Ermeni kilisesine teslim edilmesine 
karar ver i lmekteydi . 2 7 Samuel Maranyan ayrıca, tehcir esnasında babası Enouk 
Maranyan'ın ölümüyle, üç kız kardeşi Araksi, Hagopik ve Mari Maranyan'ın 
Trabzon'da Dilberzade'nin yanında olduğunu sandığını belirtmesi üzerine 
Trabzon'a yazılan yazıda, kızların bulunup en yakın akrabalarına veya Ermeni 
kilisesine teslim edilmesi talimatı ver i lmekteydi . 2 8 

24 Mart 1919'da Mamuretülaziz Vilayetine yazılan yazıda, emlâk ve 
emval-i metrukenin sahiplerine iadesinin kayıtsız şartsız gerçekleşmesi ve kilise 
ile vakıfların ait olduğu cemaate hemen teslimi is tenmekteydi . 2 9 

25 Mart 1919 tarihinde Madam Viktoria Stepanyan'ın başvurusu üzerine 
ve daha önce kendisine ait olduğunu ileri sürdüğü Samsun'da Said Bey 
Mahallesi karşısındaki Ermeni mahallesinde bulunan bahçeli bir ev ve iki 
dükkânın, yapılan tahkikat neticesinde kendisine teslim edilmesi 
kararlaştırılmıştır. 3 0 

Ohannes Kalpakçıyan isimli Ermeni, Karahisar-ı Sahip ' ten sadarete 
telgraf çekerek, Hükümete borcu olmadığı halde kendisine, evinin ve 
dükkanlarının 55.000 kuruşa belediyeye satıldığının söylendiği ve teslim 
edilmediğini, böylece ailece açıkta kaldıklarını bildirmesi üzerine, 3 1 1 Nisan 
1919'da Karahisar-ı Sahib Mutasarrıflığı, konuyla ilgili Dahiliye Nezaret ine 
yazdığı yazıda Ohannes Kalpakçıyan'a ait meselenin Maliye Nezaretiyle 
yazışmada olduğu ve en kısa sürede sonuçlandırılacağını bel i r tmekteydi . 3 2 

İngiliz Siyasî Temsilciliği aracılığıyla müracaatta bulunan Dr. M. 
Altunyan, Bilecik'teki hanesinden eşyalarının kayıp olduğunu ileri sürmüştür. 
Bunun üzerine tahkikat yapılmış ve tasfiye memurluğuna icar bedelini ödeyerek 
evde oturmuş olan Rıfat Bey açıklamasında, tayini çıkınca evi Ahmed Cevat 
Bey'e devrettiği ve bu esnada eşyanın deftere kaydedildiğini belirtmiştir. 
Kaybolduğu iddia edilen mücevherat, banknot, tahvilat, halı ve eşyadan 
malumatı olmadığını, kendisi evi devrederken tasfiye komisyonunca her şeyin 
kaleme alındığını, birkaç halı ve seccade bulunduğunu, piyanoyu ise mektebe 

2 7 BOA DH. UMVM, 160/68, lef 1. 
2 8 BOA DH. UMVM, 160/68, lef 5. 
2 9 BOA DH. ŞFR, 97/243. 
3 0 BOA DH. UMVM, 158/92, lef 1. 
3 1 BOA DH. UMVM, 97/7, lef 1. 
3 2 BOA DH. UMVM, 97/7, lef 3. 
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lâzım olduğu gerekçesiyle mutasarrıflık emriyle gelen kişiye teslim ettiğini ve 
durumu komisyona bildirdiğini, bununla da yet inmeyerek piyano hakkında bir 
makbuz aldığını, mezkur haneden birkaç parça perde ile bir kanepe ve bir 
masayı komisyondan aldığını ve mubayaa edilmeksizin üç parça kilim aldığını 
ifade etmiştir. Bu durum ve ifade, Polis Müdüriyetinden Dahiliye Nezaretine 
iletilmiştir. 3 3 

Aslında Ermenilerin mallarının iadesi, İngilizlere, Osmanlı Hükümetine 
baskı yapmak için iyi bir fırsat vermiştir. İngiliz Siyasî Komiserliği bu süreçte 
Hükümeti mallarla, ihtida eden kadınlarla, yetimlerle veya birkaç gündür ortada 
görünmeyen veya adi suç işlemiş ve tutuklanmış bir Ermeni ile ilgili olarak 
sürekli sıkıştırmaktadır. Osmanlı Devleti, Ermenilerin her türlü şikâyetini 
dikkate alıp incelerken, bazen de Ermeniler İngilizlere başvurup, Türklerin 
tasarrufundaki bazı malların kendilerine ait olduklarını söyleyerek el 
koydurmaktaydılar. İngilizler, bunun için hiçbir tahkikat yapmadan ve 
hükümete bilgi verme ihtiyacı duymadan bu işlemi gerçekleştirebilmekteydi. 
Ayrıca İngilizlerin İstanbul'daki kuruluşları arasında "Ermenileri ve Rumları 
Türk Baskısından Kurtarma Kuruluşu" vard ı . 3 4 Bu durum bile, İngilizlerin 
yaşanan sorunları nasıl algıladığını göstermesi açısından ilginçtir. 

14 Nisan 1919'da, İngiliz Fevkalâde Komiserliğinin isteği üzerine, 
Harutyan Agop Zervestiyan hakkında bilgi verilmekteydi. Bulgar filintasıyla 
mahallede gezmek suçundan 20 Aralık 1918 tarihinde bir ay hapse mahkum 
olduğu, 16 Ocak 1919'da tevkif olduğu ve 13 Şubat 1919'da tahliye olmuş iken 
yine aynı gün bir sirkat ve silah endahtı meselesinden tutuklanmış ve 20 Mart 
1919'da tahliye olduğu Adapazarı Kaymakamlığından bildirilmekte ve İzmit 
Mutasarrıflığı da Dahiliye Nezaret ine bilgi vermekteydi . 3 5 

Bütün güçlüklerine rağmen, kısa sürede malların iadesi konusunda da 
epey mesafe kaydedilmiştir. 30 Nisan 1919 tarihli haberde memleketlerine iade 
edilen Ermeni ve Rumların iade edilen emval-i metrukeleri için teftişlerde 
bulunan muhtelit heyet, muhtelif mahallerdeki Ermenilerin emval-i menkule ve 
gayri menkulelerinin yaklaşık %98 oranında iade edildiğini tespit etmekteydi. 
İade edilen emvallerin toplam 271.000 kişiye ait olduğu açıklanmaktaydı . 3 6 

Osmanlı Hükümeti , evlerde bulunan kişilerin yaşayacağı sorunu ikinci bir 
problem olarak düşünüp, herhangi bir şikâyetle karşı laşmamak için geri dönen 
Ermenilere ait emlâklerin tartışmasız hemen verilmesini istemektedir. 7 Mayıs 

3 3 BOA DH. UMVM, 159/21, lef 3. 
3 4 Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar I, (Ankara, 1973), s. 69. 
3 5 BOA DH. UMVM, 158/85, lef 4. 
3 6 Tasvir-i efkâr, 30 Nisan 1919. 
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1919'da Kala-i Sultaniye Mutasarrıflığına gönderilen şifrede, geri dönen gayri
müslim muhacirlere ait meskenlerde her kim ikamet ediyorsa etsin hemen 
tesliminin zarurî olduğu hatır lat ı lmaktaydı. 3 7 7 Temmuz 1919 tarihli haberde 
Divan-ı Harb-i Örfi Azası Mustafa Paşa'nın tehcir esnasında bir Ermeniden 
satın aldığı evi, şahsın müracaatı üzerine bedeli ödenerek kendisine teslim ettiği 
bildiri l iyordu. 3 8 

Bu arada basında mütareke hükümleriyle, Ermeni ve Rumların iskân ve 
iadelerini tetkik etmek üzere heyetlerin oluşturulduğu ve farklı yerlerde 
incelemeler yapacağı belir t i lmekteydi. 3 9 

Mayıs 1919'da, tehcir dolayısıyla emval ve eşyaları sattırılan gayri
müslimlerin müracaatları ve İngiliz mümessilliğinin isteği üzerine, Edirne 
Vilayeti ve çevresinde soruşturma yapmak için bir komisyon kurulması isteği 
ve bu komisyonun Adliye ve Dahiliye Nezaretinden birer memurla, bir İngiliz 
zabiti ve şikâyetçi olan kimsenin bağlı olduğu cemaatin temsilcisinden oluşması 
isteği, Adliye ve Dahiliye Nezaretinden seçilecek temsilcilerin kifayetli 
olmasına dikkat edilerek olabileceği kararına var ı lmaktaydı . 4 0 25 Mayıs 1919 
tarihinde İzmit, Eskişehir Mutasarrıflıklarıyla, Hüdavendigar Vilayetine çekilen 
telgrafta; mütareke hükümleriyle, Ermeni ve Rumlara ait muamelatı incelemek 
üzere bir İngiliz Zabiti ile Mülkiye Müfettişlerinden Halil ve Rafet Beylerden 
oluşan bir heyetin geleceği bildiri lmekteydi. 4 1 Oluşturulacak kamar heyetlerde 
Muhacirin Memurin Müdürü Talat Bey'in içinde olduğu heyetin, Ankara, 
Yozgat, Sivas ve çevresinde, Mülkiye müfettişlerinden Halil Rafet Bey'in İzmit 
ve çevresinde, Nedim Bey'in Bursa, Balıkesir bölgesinde ve Fahrettin Bey'in 
Edirne, Tekfurdağı çevresinde incelemelerde bulunacağı bel ir t i lmekteydi . 4 2 

Oluşturulan karma heyetler, daha sonraki aylarda da teftişlerde 
bulunmuşlardır. 6 Temmuz 1919'da Eskişehir Mutasarrıflığına İngiliz 
zabitlerinden Mister Hol ve Muhacirin Müdüriyetinden Talat Bey'den o luşan , 4 3 

21 Ağustos 1919'da Tekfurdağı Mutasarrıflığına yazılan yazılarda da Mister 
Alvin Hadkinson ve Hükümet Memuru İhsan Bey'den oluşan heyetlerin yakında 
gelecekleri haber ver i lmekteydi . 4 4 

3 7 BOA DH. ŞFR, 99/93. 
3 8 Memleket, 7 Temmuz 1919 ve İleri, 7 Temmuz 1919. 
3 9 Memleket, 30 Nisan 1919. 
4 0 BOA MV, 215/138. 
4 1 BOA DH. ŞFR, 99/334. 
4 2 Memleket, 27 Mayıs 1919. 
4 3 BOA DH. ŞFR, 101/19-5. 
4 4 BOA DH. ŞFR, 102/209. 
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Bu arada, 31 Temmuz 1919 tarihli haberde, Ermeni ve Rum muhacirlerin 
durumunu incelemek ve onlara yardımcı olmak amacıyla Kala-i Sultaniye'ye 
gitmek üzere olan Muhacirin Müfettişi Rafet Bey'in, bir Rum çetesi tarafından 
katledildiği yazmaktaydı . 4 5 Böylece, muhacir Ermeni ve Rumlara yardımcı 
olmak ve sorunlarını çözmek için teftişlerde bulunmak isteyen Rafet Bey, bu 
uğurda hayatını kaybetmiştir. 

31 Temmuz 1919'da Dahiliye Nezaretinden Ankara Vilayetine yazılan 
yazıda, Yozgat 'a dönen Ermenilerin pek sefil ve perişan oldukları, 
meskenlerinin tahrip edildiği şikâyetinin yapıldığı, ayrıca Ermenilerin kaç hane 
olduğu ve Amerikalıların yardım etmesine rağmen neden istifade edemedikleri 
sorulmaktaydı . 4 6 26 Ağustos 1919'da verilen cevapta, tehcirden sonra Yozgat'a 
dönen Ermeni nüfusunun 150 kadar olduğu, bazısına iaşeden bedeli karşılığında 
zahire verildiği, bazısının da zanaatla meşgul olarak maişetlerini kendilerinin 
temin ettiği, hanesi olmayanlardan bir kısmının birkaç hane bir araya gelerek, 
bir kısmının da kendi hanelerinde kaldığı bildirilerek, ayrıca Amerikalıların 
Yozgat Ermenilerine nakdî yardımda bulunmadığı, sadece Şubat ayında tesis 
edilen 800-1000 mevcutlu yet imhane için hayır sahiplerinin 5.500 lira yardım 
gönderdiği, bu paranın yetimhanenin ekmek parasını bile karşılamadığı 
bel ir t i lmekteydi . 4 7 

Bir önemli konu da, yerlerine dönmeyen Ermenilere ait emval-i gayri 
menkulcnin ne olacağı idi. Nitekim 9 Ağustos 1919'da Trabzon Valiliğinden 
Dahiliye Nezaretine yazılan yazıda, dâhile nakl edilip dönmeyen Ermenilere ait 
metrukât için Trabzon Ermeni marhasa vekilinin, eytam ve cemaatin ihtiyaçlarına 
kullanmak üzere başvuruda bulunduğu, geçenlerde şehre gelen İngiliz 
kumandanının da benzer talepte bulunduğu belirtilerek, marhasahaneye teslim 
için tereddüt edildiği yazılarak fikir istenmekteydi. 4 8 11 Ağustos 1919 tarihinde 
Dahiliye Nezaretinden verilen cevapta ise henüz avdet etmeyen Ermenilere ait 
metrukât-ı gayri menkuleler hakkında bir kanun layihası tanzim edildiği ve 
Meclis-i Vükelada müzakere edildiği, yakında neşredileceği; bu sebeple 
neşredilinceye kadar kanunî olmayan bir işlem yapılmaması istenmekteydi. 4 9 

12 Ağustos 1919 tarihli haberden anlaşıldığı kadarıyla, emval-i metruke 
kanunu Meclis-i Vükela 'da müzakereye başlanmışt ır . 5 0 

4 5 Memleket, 31 Temmuz 1919. 
4 6 BOA DH. KMS, 50-2/46, lef 1/1. 
4 7 BOA DH. KMS, 50-2/46, lef 3. 
4 8 BOA DH. KMS, 54-2/45, lef 1. 
4 9 BOA DH. KMS, 54-2/45, lef 2/1. 
5 0 Memleket, 12 Ağustos 1919. 
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27 Ağustos 1919'da, Bolu'nun Ermeni mahallesinden İstepan isimli bir 
Ermeninin tehcir esnasında korku sebebiyle evini darüleytama terk ve hibe 
ettiğini söylemesi üzerine kendisine evin hemen geri verilmesi 
kararlaştır ı lmaktaydı. 5 1 

4 Eylül 1919 tarihinde Diyarbakır Valiliğinden Dahiliye Nezaretine 
gönderilen yazıda, Bogos isimli bir şahsa ait emval-i metrukeden olan bir 
hanenin karakol olarak kullanıldığı, müteveffa Bogos'un geçenlerde ortaya 
çıkan oğluna hanenin teslim edildiği ve kendisine vermek üzere 3.140 kuruşluk 
kira bedelinin havaleyle gönderilmesi istenmekteydi. 5 

4 Eylül 1919'da Çatalca Mutasarrıflığına ve Edirne Vilayetine Mister 
Hadkinson ve Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi Memurin Müdürü Talat 
Bey'den oluşan heyetin geleceği bildir i lmekteydi. 5 3 21 Ocak 1920'de Edirne 
Vilayetine çekilen bir başka telgrafta, Mister Hadkinson ve Talat Bey'in 
geleceği hatır lat ı lmaktaydı. 5 4 

21 Eylül 1919 tarihli gazete haberine göre, Ermeni Patrikhanesi kapı 
kethüdası Hamamcıyan Efendi, Sadrazam ile görüşmüş ve bazı isteklerde 
bulunmuştu. Bu talepler, tetkik edilmek üzere Meclis-i Vükela 'da bulunan 
emval-i metruke hakkında kanunun tatbiki, harpte vefat eden askerin çocukları 
için tahsil edilen vergiden Ermeni eytamının da yararlanması , tehcir edilip 
memleketlerine dönen Ermenilere tohum dağıtılması, Polis Müdüriyeti 
tarafından işgal edilen Sansaryan Hanın boşaltılması, emlâki İslâm muhacirleri 
tarafından işgal edilen Ermenilere ait mülklerin boşaltılması veya parasının 
ödenmesi gibi hususlar içeriyordu. Buna karşın Sadrazam verdiği cevapta 
bahsedilen hususların büyük çoğunluğunun halledildiğini zannettiğini ama bu 
taleplerle yine de ilgileneceğini söylemiştir . 5 5 

7 Ekim 1919'da Maliye Nezaretinden sadarete yazılan yazıda, harp 
esnasında Suriye tarafına tehcir edilen Mardiros Sarıyan isimli kişinin, dönüşte 
Manisa ve Sarayköy'deki fabrikalarının gasp edildiği iddiasında bulunduğu, 
İngiliz Siyasî Mümessill iğinin gasp suçu işlediği iddia edilen kişilerin emval-i 
menkulelerinin tetkikatının yapılması ve mahkemenin neticesine kadar satış 
yapılmaması ve haciz uygulanması isteklerinde bulunduğunu bildir iyordu. 3 6 

15 Aralık 1919 tarihinde Dahiliye ve Harbiye Nezaretlerine yazılan yazıda, 

5 1 BOA BEO, 344074; BOA MV, 216/127. 
5 2 BOA DH. EUM. MH, 196/116. 
5 3 BOA DH. ŞFR, 103/37. 
5 4 BOA DH. ŞFR, 106/99. 
5 5 İkdam, 21 Eylül 1919; Akvam, 20 Eylül 1919; Vakit, 21 Eylül 1919. 
5 6 BOA BEO, 344566. 
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Suriye tarafına tehcir edilen ve avdetinde Manisa ve Sarayköy'deki mensucat 
fabrikalarının İzmir tüccarlarından Ali Fikri, Zeki ve Ahmet Beyler tarafından 
gasp edildiği, 1.400.000 liradan fazla zarar ve ziyanı olduğunu beyan eden 
Mardiros Sarıyan'ın iddiası üzerine, gasp yaptığı ileri sürülen kişilerin 
İzmir'deki gayrimenkullerinin haczedilmesi ve bu iş için bir muhtelit komisyon 
teşkilinin ve İzmir'de Divan-ı Harp ' in davaya bakmasının kararlaştırıldığı 
bi ldir i lmekteydi . 5 7 

Emval-i metruke kanunu layihası; sürekli, komisyonlar, Şurayı Devlet ve 
Dahiliye Nezareti arasında gidip gelmiştir. 21 Ekim 1919 tarihli haberde, tehcir 
edilenlerin emvali ile ilgili layihanın Dahiliye Nezaretinden tekrar Şurayı 
Devlete gönderildiği haberine yer vermekteydi . 5 8 

30 Aralık 1919 tarihli haberde, tehcir edilenlerin emval-i menkule ve 
gayri menkulesi hakkındaki kanunun Babıâl i 'ye gönderildiği yazmaktaydı . 5 9 

Nihayet emval-i metruke meselesi, 8 Ocak 1920 tarihinde bir kararname olarak 
sonuca ulaşıyordu. 33 maddelik bu kararname, Maliye ve Evkaf hazinelerine 
kayıtları gerçekleşen, hazine uhdesinde olan ve ilk sahipleri namına kayıt 
yapı lmamış malları kapsamaktadır. Kararname ile, karşılaşılabilecek bütün 
sorunlar ele alınıyor ve çözüme kavuşturuluyordu. Bunlar arasında hükümetin 
elinde olan bütün emvalin hemen sahiplerine aynen iadesi, satılan emvalin 
isterlerse nakdî ödemesinin yapılması, faiz ödenmesi ve nakl edilen şahıslar 
namına tasfiye komisyonlarınca tahsil edilen meblağın sahiplerine verilmesi 
gibi hususlar yer a lmaktaydı . 6 0 

14 Ocak 1920 tarihli gazete haberinde, ahar mahale nakl edilen eşhasın 
tasfiyeye tâbi tutulan emvali hakkında kararname neşr edildiği haberi 
veri l iyordu. 6 1 

Geri dönenlerin vergiden muaf olması için de bazı düzenlemeler de 
gerçekleşmiştir. Bilecik'ten, Ermeni Marhasa Vekili Tomas imzasıyla gelen 
telgrafta da eski yerlerine dönen muhacirlerin vergilerinin af edilmesi talebi 
üzerine, bilgilendirmek amacıyla Hüdavendigar Vilayetine gönderilen 2 Şubat 
1920 tarihli telgrafta, tehcirden evvelki ve tehcir senelerine tesadüf eden 

5 7 BOA BEO, 345345. 
5 8 İkdam, 21 Teşrin-i evvel 1919, s. 4, "Tehcir Edilenlerin Emvali. Tehcir edilenlerin emval-i gayr-i 

menkulelerinin ya kendilerine veyahut vereselerine suret-i itası hakkında tanzim edilip Şura-yı Devlet'çe bit 
tetkik makam-ı sadarete gönderilmiş olan layiha Dahiliye Nezaretince icra olunan tetkikat üzerine bazı 
tadilat icrasından sonra yeniden Şura-yı Devlete gönderilmiştir". 

5 9 Vakit, 30 Kanun-ı evvel 1919. 
6 0 Takvim-i Vekayi, 12 Kanun-ı sani 1336, no:3747; BOA MV, 254/15; Düstur, II. Tertip, C. 11, s. 553-561. 
6 1 İkdam, 14 Kanun-ı sani 1920, s.3, "Ahar mahalle nakl edilenlerin emvali. Ahar-ı mahallere nakl edilmiş 

olan eşhasın 17 Zilkade 1333 tarihli kararname mucibince tasfiyeye tâbi tutulan emvali hakkında 8 Kanun-ı 
Sani 1336 tarihli bir kararname neşr edilmiştir". 
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senelere ait bütün tekalif ve rüsumdan sorumlu olmadıkları ve 1919 ile 1920 
senelerine ise emlâk, arazi ve temettü vergilerinden muaf oldukları, tarik-i 
bedel vergisinden muaf olup olmadıkları konusunda bir kayıt olmadığı 
bi ldir i lmekteydi . 6 2 7 Şubat 1920 tarihinde Aşair ve Muhacirin Müdüriyetine 
yazılan yazıda, memleketlerine dönen Ermenilerin tehcirden önce ve tehcir 
senelerine ait bütün vergilerden muaf tutulsalar da 1919-1920 senelerine ait 
tarik bedellerinin ödenmesi gerektiği bel ir t i lmekteydi . 6 3 

15 Aralık 1920'de Dahiliye Nezaretine yazılan yazıda, Güzide Hanım 
isminde birisinin oturduğu evin yapılan şikâyet ve tetkikat neticesinde Madam 
Margosyan'a teslim edildiği bi ldir i lmekteydi . 6 4 

Bu dönemde bir de, İstanbul'un başta Kadıköy ve Taksim olmak üzere 
birçok yerine ruhsatsız barakalar inşa edilmesi ve bunlara İtilaf Devletleri 
zabıtasının göz yumması , önemli bir mesele haline gelmiştir. 

17 Nisan 1919 'da İstanbul Belediyesinden Dahiliye Nezaretine yazılan 
yazıda, Haydarpaşa'daki Ermeni muhacirlerinin izinsiz olarak Kadıköy 
Rızapaşa arsasını işgal ederek buraya yaklaşık 121 baraka yaptıkları ve bu 
sahanın daha 500-600 barakayı alabilecek genişlikte olduğu bildirilerek, arsa 
üzerinde hak sahibi olan Serasker-i esbak merhum Rızapaşa hafıdesi Mediha 
Hanım, Sultanzade Alaeddin ve Şerafeddin Beylerle, Ayşe Hanım, Rıza Paşa ve 
kerimeleri, Şurayı Devlet Aza-i sabıkasından Hakkı Efendi ve biraderi, Nişan 
Efendi'nin kerimeleri Fortune ve Nazel Hanımlar, Jak Herenoçi ile Mösyö Alber 
ve Nevmak' ın şikâyetçi olduklarından bahsedi lmekteydi . 6 5 Ermeniler bu 
barakaları yaparken İngiliz Zabıtası desteğini de elde etmişlerdir. Bu durum, 
Dahiliye Nezaretini çok uğraştırmıştır. Harbiye Nezaretine yazı yazılması ve 
durumun izah edilmesi üzerine, Harbiye Nezareti cevaben İngilizler nezdinde 
yapılacak teşebbüsün askerî konularla ilgili olmaması sebebiyle bu müdahalenin 
Hariciye Nezaretince yapılması gerektiğini belirtir . 6 6 

20 Eylül 1919 tarihinde Polis Müdüriyetine yazılan yazıda, Rızapaşa'daki 
baraka inşaatının tatil edildiği, ellerindeki alet ve edevatın alındığı, buna 
rağmen İngilizlerin muavenetiyle faaliyetlerin devam ettiği, yine baraka inşası 
yapıldığı yazılarak belediye ile işbirliği yapılması öneri lmektedir . 6 7 Bu mesele 
anlaşıldığı kadarıyla uzun süre devam etmiştir. Çünkü yaklaşık bir yıl sonra, 

BOA DH. UMVM, 162/52, lef 2. 
BOA DH. UMVM, 162/52, lef 4. 
BOA DH. HMŞ, 7/3-32. 
BOA DH. UMVM, 101/38, lef 6. 
BOA DH. UMVM, 101/38, lef 10. 
BOA DH. UMVM, 101/38, lef 11/1 
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21 Eylül 1920 tarihinde Şehremaneti , Dahiliye Nezaretine yazdığı yazıda, 
Rızapaşa'da ayrıca, kendisine muhacir süsü veren kişilerin de olduğunu 
belirtirken, Taksim'de yapılan barakaların aynı zamanda pek çirkin bir görüntü 
oluşturduğunu bildirmektedir . 6 8 

Meselenin, belediyenin ve polis müdüriyetinin kontrolünden çıkması 
üzerine Hariciye Nezareti devreye girmiştir. Hariciye Nezareti , 1 Aralık 1921 
tarihinde Kadıköy ve Taksim'deki barakalarla ilgili İngiliz, Fransız ve İtalyan 
komiserlikleri nezdinde teşebbüslerde bulunduklarımı bel i r tmekteydi . 6 9 Yapılan 
uzun ve ısrarlı girişimlerle 13 Şubat 1922 tarihinde, izinsiz yapılar konusuna bir 
çözüm getirilmiştir. İngiliz, Fransız ve İtalya komiserlikleri, verdikleri ortak 
takrirde inşa edilecek barakalar için belediyeden ruhsat alınması gerektiğini 
açıklamışlardır . 7 0 

Tehcir edilenlerin emvallerinin iadesi böylesine olağanüstü şartlarda 
olmasına rağmen, Osmanlı Devleti tarafından olabilecek en hızlı bir şekilde 
yerine getirilmeye çalışılmıştır. 

BOA DH. UMVM, 101/50, lef 1. 
BOA DH. UMVM, 101/50, lef 3. 
BOA DH. UMVM, 101/50, lef 5. 
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II. Meşrutiyetin eşitlik ilkesi; 1 1839, 1856 ve 1876'da olduğu gibi, millet 
liderlerinin, toplumları üzerindeki imtiyazlarına yeni rejimin gölge 
düşürebileceği endişesine kapılmalarına yol açtı. 2 Osmanlı yönetimi bu 
endişeleri ortadan kaldırmak için uğraştıysa da; gayrimüslimler arasında 
"milliyetçilik" akımının dış devletlerin de desteğiyle hızla artması ve bunun 
sonucu olarak, bu unsurların "bağımsızlık ha reke t l e r ine girişmeleri, devleti 
bazı yeni hukukî düzenlemeler yapmaya zorladı. Bu düzenlemeler içinde, 1916 
yıl ında Ermenilerle ilgili olarak hazırlanan yeni bir n izâmnâme dikkati 
çekmektedir . 

XX. yüzyıla yaklaşırken hem Ermeni Patrikhanesi hem de Osmanlı 
Hükümeti , 1863 Nizamnamesinin Ermeniler içinde yarattığı huzursuzluklardan 
şikâyetçi idi. Ermeni cemaati arasındaki mezhep tartışmaları, 1863 
Nizamnamesine göre oluşturulan "Umumî Meclis"te fırkaların (partilerin) 
ortaya çıkışı ve bunlara başta Rusya olmak üzere bazı büyük devletlerin 
müdahaleleri , huzursuzluğun kaynağını oluşturmaktaydı. Özellikle Umumî 
Mecliste oluşan fırkalar, millet içinde seçimlere müdahale ediyorlar; insanlar, 
din ve mezhep işlerini bir tarafa bırakarak meclise kendi taraftarlarını 

Dr., Avrasya Televizyonu (ART) Yönetmeni. 
' Selanik merkez olmak üzere, Sultan II. Abdülhamid yönetimine karşı Makedonya'da yürütülen yoğun 

faaliyetler sonucunda, İttihat ve Terakki Derneği tarafından Haziran'da başlatılan ayaklanma karşısında, 
Abdülhamid, Temmuz ayında Meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. Böylece "Osmanlıcılık" fikrine 
dayanarak devletin parçalanmasına engel olmak isteyen "Jön Türkler"in mücadelesi başarıya ulaşmış oldu. 
G. Bozkurt, Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasî Gelişmelerin Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı 
Vatandaşlarının Hukukî Durumu (1839-1914), (Ankara, 1989), s. 196. 

2 G. Bozkurt, age, s. 196. 
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gönderebilmek için çabalıyorlardı. Bu arada otoritesini koruma düşüncesinde 
olan Patrikler de, bu fırkalarla uzlaşmayı tercih ediyor, ruhanî görevlerinin 
dışına çıkarak zaman zaman siyasî işlerle uğraşıyorlardı. 3 

Ermeniler arasındaki bu durum, Papazların otoritelerini de zayıflatıyor ve 
milletlerine söz geçirememe gibi bir sonuç yaratıyordu. Adliye ve Mezâhip Eski 
Nazırı Cevdet Paşa, 4 Kasım 1890 tarihinde Mabeyn Başkitabetine gönderdiği 
bir layihada bu konuda şunları söylüyor: "Diğer patrikler gibi nüfuzunu 
gerektiği şekilde muhafaza edemediği cihetle Ermeni Patrikhanesi 
Nizamnamesince Patriğin iktidarı pek çok kısıtlanmış ve avamın nüfuzu artarak 
söz ayağa düşmüştür. Ermeniler ise gittikçe şımarıp bizce pek ağır görünen 
nizamnamelerine bile kanaat etmeyerek nizamın dışına çıkmaya cesaret 
etmekteler. Ermenilerin bu yersiz tutumları Mezâhip Nezaret ince sezilmiş ise de 
Babıali, son Kumkapı Olayına kadar işin önemini benimsememiştir . . ." 4 Cevdet 
Paşa bu durumun düzeltilmesi için aynı belgede, nizamnamenin tadilini ve 
bunun için de devlete sadık Ermenilerden geçici bir "muhtel i t" (karma) meclis 
kurulmasını teklif etmektedir. 

Aynı dönemde Patrikhane de, işlerin yürümediği gerekçesiyle devlete 
müracaat ederek nizamnamenin tadilini istemiştir. Patrikhanenin böyle bir talebi 
"Encümen-i Mahsusa" tarafından incelenmiş ve Rum Patrikhanesinin de benzer 
uygulamaları dikkate alınarak, düzeltilen nizamname 21 Ekim 1890 tarihinde 
Mabeyn Başkitâbeti tarafından Sadrazam Kâmil Paşa 'ya sunulmuştur. Bu 
mazbatayla, nizamnamenin "azil, ruhbanların tutuklanması, ruhbanların 
eminleri, nafaka, veraset davaları, cemaate ait müesseselerin inşa ve 
tamirinde toplanacak bağışlar, kilise ve okul ruhsatı" gibi konular yeniden 
düzenlenmiştir . 5 

Fakat bu düzenlemeler de, huzursuzlukları ortadan kaldırmaya 
yetmeyecektir . Çünkü Ermeniler arasındaki siyasî fırkalar üzerinde İngiltere'nin 
ve özellikle Rusya 'nın yönlendirici müdahaleleri problemlerin bir başka önemli 
boyutunu oluşturuyordu. 

Bilindiği gibi Ermeni Gregoryen Kilisesinin, Ecmiyadzin, Akdamar 
(Van) ve Sis (Kozan) Katogikosluğu olmak üzere, üç tane en üstün ruhanî 
makamı vardı. Kilise piramidine göre, bunların altında İstanbul ve Kudüs 

3 B. Eryılmaz, Osmanlı Devletimde Gayrimüslim Teb'anın Yönetimi, (İstanbul, 1990), s. 121. 
4 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, Cilt II., s. 139 vd. Belge No: 47. 
5 Bu düzenlemelerle ilgili olarak bkz: Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, Cilt II., s. LII-LIV ve 86 vd. Belge 

No: 31. 
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Patriklikleri bulunuyordu. 6 Osmanlı Ermenilerinin en yüksek ruhanî makam 
olarak Ecmiyadzin Katogikosluğunu tanımaları ve 1863 Nizamnamesinin de 
buna göre oluşturulması; Rusya 'ya Osmanlı Ermenilerini kışkırtma veya 
kontrol etme imkânını sağlamıştır . 7 

Ermenilerle ilgili olarak 1890'da yapılan idarî düzenlemelerin başarısız 
olmasında ve Osmanlı Devlet i 'nin 1916'da tekrar köklü bir düzenleme 
yapmasında etkili olan bu Rus müdahaleleri , XIX. yüzyılın son on yılında iyice 
artmıştı. Ayrıca İngiltere ve Amerika da bu faaliyetlerden büyük bir rahatsızlık 
duymaktaydı . 

Bu konu çok sayıda arşiv belgesinde zikredilmektedir. Mesela, 14 Ocak 
1893 tarihli bir belgede "Rus himayesinden yana, entrikacı, müfsit Krimian ' ın 
Katogikosluğa yeni seçilmesi üzerine Rus Çarı tarafından hararetle tebrik 
edildiği" belirtildikten sonra; İngiliz-Ermeni Derneği Başkanı Mr. Francis 
S. Stevenson 'un Avam Kamarasında yaptığı konuşmada "(Ermenilerce) 
Rusya 'n ın Ermeniler ' in kurtarıcısı telâkki edildiği" ifade edilmektedir . 8 

Şüphesiz bütün İngilizler, Stevenson gibi düşünmüyorlardı . Avam 
Kamarasının 2 Ağustos 1893 'de yaptığı toplantıda Mr. Legh, ". . .Rus 
topraklarındaki Ermenilerin durumuyla Anadolu 'daki Ermenilerin durumunun 
karşılaştırılması hayret vericidir. Türkler Ermenilerin ne dinine, ne de eğitim 
sistemlerine karışıyorlar" 9 derken; Müfettiş Ernest Richard da raporunda, 
"(Ermeniler) Rusya 'ya katılarak kaybolmak istemiyorlar, Türkiye 'de Sultan'ın 
sadık tebaası olarak kalmak... is t iyorlar" 1 0 diye yazıyordu. 

6 M. K. Öke, Ermeni Meselesi, (İstanbul, 1986), s. 144. Bununla ilgili olarak ayrıca bkz: K. Bardarkjian. 
"The Rise of the Armenian Patriarchate of Constantinople", Christian and Jewish in the Otoman Empire, 
Vol: I., Editörler: B. Braude, B. Lewis, (New York/London, 1982). Von Dr. Jur A. Abrahamian, Die 
Grundlagen des Armenischen Kirchenrechts. (Zürich, 1917), s. 110 vd. 

7 Tanzimattan sonra Rusya, Ecmiyadzin Katogikosluğu yoluyla, Ortodokslardan başka Osmanlı Ermenilerini 
de kullanmak için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. 1828'de İran'la yaptığı Türkmençayı Anlaşması ile 
Ecmiyadzin Ruslar'a geçince, bu konudaki faaliyetlerini artıran Rusya, Ecmiyadzin Katogikosluğunu 
güçlendirerek bütün Ermenileri Rus Ortodoks Kilisesi bünyesinde toplama yoluna gitti. Rusya'nın bu 
politikası özellikle Doğu Anadolu'da yaşayan Ermeniler üzerinde uzun yıllar etkili oldu. Osmanlı 
Ermenileri arasında Rus himayesi konusu da çeşitli ayrılıklara yol açtı. Amerika'nın Harput Konsolosu da, 
18 Ekim 1907 tarihli ve "Ermeni Gregoryen Kilisesi'nin Yönetim Şekli" başlıklı raporunda Ecmiyadzin 
Katogikosluğu hakkında bilgi verdikten sonra, burasının "zamanla Çar'ın kontrol ve denetimi altına 
girdiğini" belirtmektedir. Bkz: The National Archives and Records Service General Services 
Administration, (Washington, 1972), Rule: 717, S. No: 10042-10044/195, No: 35. 

8 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, C: XI, s. 302, Belge No: 101. 
9 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, C: XV, s. 12, Belge No: 8. 
, ü Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, C: XIII, s. XXXIX., Belge No: 21. 
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Robert College eski Müdürü Rahip Cyrus Hamlin, The Congregationalist 
Dergisinin 52 nci sayısında 25 Aralık 1893 tarihinde yayınlanan "Ermeniler 
Arasında Tehlikeli Bir Hareket" isimli yazısında; "gayet iyi ve düzgün bir 
İngilizce konuşan ve ihtilâlin ateşli bir savunucusu olan bir Ermeni bana, 
Rusya 'n ın Anadolu 'ya girmesini sağlamada umutlarının çok kuvvetli olduğunu 
söyledi," diyerek ona şu cevabı verdiğini belirtir: "Fakat sizin halkınız Rusya 
himayesini istemiyor. Kötü olsun, Türkiye 'yi tercih ediyorlar. Bitişikte yüzlerce 
mil arazi var ve göç her zaman kolay. Asırlardır Osmanlı idaresinde kaldılar. 
Eğer halkınız Rusya 'yı tercih etselerdi, şimdi Türkiye 'de bir tek Ermeni ailesi 
kalmazdı . . ." 1 1 

Rahip Hamlin ' in bu tutumu, esasında Amerika 'nın , Ermeniler üzerinde 
Rus himayesi konusuna gösterdikleri tepkinin ifadesi idi. Çünkü Rusya, 
Osmanlı Devlet i 'nde İngiltere ve Amerika desteğinde Protestanlığın yayılmasını 
önlemek için her türlü tedbiri bu yıllarda a lmaktaydı . 1 2 

1916 NİZAMNAMESİ 

Ecmiyadzin Katogikosluğu aracılığıyla Osmanlı Ermenilerinin Rusya 'ya 
olan bağımlılığı ve bu bağımlılığın özellikle Dünya Savaşı yıllarında devletin 
başına büyük problemler açması, İttihat ve Terakki Hükümetini 1915 ve 1916 
yıllarında bazı önemli kararlar a lmaya zorladı. 1 

Bunlar arasında konumuzu ilgilendiren en önemli karar, 1916 yılında 
1863 Ermeni Milleti Nizamnamesinin yürürlükten kaldırılarak, "Ermeni 
Katogikos ve Patrikliği Nizamnames i" isminde yeni bir nizamnamenin 
yürürlüğe konmasıdır. 

Adliye ve Mezahip Nazırlığının hazırladığı 6 Eylül 1915 tarihli tezkere, 
Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesinde görüşülmüş ve gerekli tadilât yapılarak 

" Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, C: XII, s. L., Belge No: 16. 
1 2 G. Bozkurt, age, s. 182; Rusya'nın Ermenilerle ilgili politikaları için ayrıca bkz: S. Tansel, Mondros'tan 

Mudanya'ya Kadar, C: I., (Ankara, 2. baskı, 1977), s. 102-104. 
1 3 Dahiliye Nezareti önce 24 Nisan 1915'te ilgili vilâyet ve mutasarrıflıklara bir genelge göndererek Ermeni 

komitelerinin merkez ve şubelerinin kapatılmasını, evrakına el konulmasını ve elebaşlarının tutuklanmasını 
emretti: (M. K. Öke, age, s. 144. Genelgenin tam metni için bkz: A. Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, 
Ankara, 1990, s. 106-107). Ardından, Dahiliye Nezaretinin 27 Mayıs 1915 tarihli Tehcir (Yer Değiştirme) 
Kararı 15 Eylül 1915'de Mebusan Meclisi'nde görüşülerek kanunlaştı. Bu Kanunla, savaş sırasında 
Ruslarla işbirliği yapan Ermeniler; Doğu Anadolu vilâyetlerinden, Zeytun'dan ve yoğun oldukları diğer 
yörelerden, Diyarbakır Vilâyeti güneyine, Fırat nehri vadisine, Urfa, Süleymaniye yakınlarına 
gönderiliyorlardı. (M. K. Öke, age, s. 147 vd. A. Süslü, age, s. 99 vd.). 
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3 Ocak 1916'da Vükelâ Meclisine gönderilmiştir . 1 4 Adliye ve Mezâhip 
Nezaret ince hazırlanan "Esbâb-ı Mucibe Arizası" (6 Haziran 1916) 1 5 da dikkate 
alınarak Vükelâ Meclisince 17 T e m m u z 1916'da onaylanan 1 6 yeni nizamname, 
Sultan Mehmed Reşad ' ın 19 Temmuz 1916 tarihli İrade-i Seniyyesi 1 7 ile 
yürürlüğe girmiştir. 

Otuzdokuz maddeden oluşan bu yeni nizamnamenin otuzyedinci maddesi 
ile 1863 Nizamnamesi yürürlükten kaldır ı lmış; 1 8 "Mukaddime"de yer alan 
birinci madde ile; Sis ve Akdamar Katogikoslukları birleştirilmiş, İstanbul ve 
Kudüs Patriklikleri bu Katogikosluğa bağlanmıştır. Ecmiyadzin Katogikosluğu 
ile bütün ilişkiler kesilmiş, İstanbul Katogikosluğunun ikametgâhı Kudüs ' teki 
Mar Yakup Manastırı o lmuştur . 1 9 Bu nizâmnâmedeki "muayyen ahkâm 
dairesinde vezaifıni ifa ve devletin evâmirini tenfiz" eylemekle mesul tutulan 
Patrik için; "Merci-i resmîyesi münhasıran Mezâhip Nezaret i 'd i r ve yalnız 
umur-ı mezhebiyeden dolayı hakk-ı müracaatı vardı r" 2 0 denilmiştir. 

Yeni nizamnamenin yürürlüğe konmasından kısa bir süre sonra, 4 Eylül 
1916'da, Ermeni Katogikos ve Patriği Sahak Efendi 'ye "i tası" gereken "Berat-ı 
Al î 'n in yayınlanması konusunda Sultan Reşad tarafından Divan-t Hümayun ' a 
izin verilmiştir . 2 1 

Osmanlı Devleti, bu yeni Katogikosluk ve Patriklik Nizamnamesi ile hem 
Ecmiyadzin ' i dışarıda bırakarak Rusya 'n ın Osmanlı Ermenileri iîe ilişkisini 
kesmeye, hem de siyasî bir nitelik almış olan "Umumî Meclis'M kaldırarak, 2 2 

1 4 BOA Dosya Usulü İradeler Tasnifi (DUİT), Cemaat-i Gayrimüslime, 67/1-1. 
1 5 BOA Gayrimüslim Cemaatlere Ait Defterler (GMCAD.), No: 11, Ermeni Berat Defteri 1329, s. 16-19. 
1 6 BOA DUİT., Cemaat-i Gayrimüslime, 67/1-1. BOA GMCAD., No: 11. Ermeni Berat Defteri 1329, s. 23. 
1 7 BOA DUİT., Cemaat-i Gayrimüslime, 67/1-1. BOA GMCAD., No: 11. Ermeni Berat Defteri 1329, s. 23. 
1 8 "Otuzyedinci Madde-20 Ramazan 297 tarihli Ermeni Patrikliği Nizamnamesi mefsuhtur" (bkz: BOA 

DUİT., Cemaat-i Gayrimüslime, 67/1-1.) 
1 9 "Birinci Madde- Sis ve Akdamar Ermeni Katogikoslukları tevhid ve Dersaadet ve Kudüs Ermeni 

Patriklikleri dahi bu katogikosluğa ilâve olunmuştur. Osmanlı Ermenilerinin riyaset-i umumiyye-i 
ruhanîyesi iş bu katogikosluk ve patrikliğe ait olup, Ecmiyadzin Katogikosluğuyla alâka ve münasebetleri 
kamilen kat edilmiştir. Katogikos ve Patriğin mahall-i ikameti Kudüs'te Mar Yakup Manastırıdır. Daire-yi 
ruhaniyesi Memâlik-i Osmaniye'dir." (BOA DUİT., Cemaat-i Gayrimüslime, 67/1-1). 

2 0 İkinci Madde (BOA DUİT., Cemaat-i Gayrimüslime, (67/1-1). 
2 1 İrade-i Seniyye için bkz: BOA DUİT., Cemaat-i Gayrimüslime, 67/1-2; BOA., GMCAD., No: 11. Ermeni 

Berat Defteri 1329, s.24. 
2 2 Bu meclisin yerine, "Ruhanî" ve "Karma" olmak üzere iki meclis oluşturulmuştur: "İkinci Fasıl: Meclis-i 

Ruhanînin Suret-i Teşkil ve Vezâifı (Beş ve Altıncı Maddeler), Üçüncü Fasıl: Meclis-i Muhtelifin Suret-i 
Teşkili ve Vezâifı (Yedi ve Sekizinci Maddeler)". BOA DUİT., Cemaat-i Gayrimüslime, 67/1-1. "Ermeni 
Katogikosluk ve Patrikliği Nizamnamesi"nin İrade-i Seniyye ile birlikte tam metni için bkz: BOA DUİT., 
Cemaat-i Gayrimüslime, 67/1-1. (Adliye ve Mezahib Nezareti Mezâhib Müdürlüğü, Adet: 108 numaralı 
Nizamname toplam beş büyük sahifedir). BOA GMCAD., No: 11. Ermeni Berat Defteri 1329, s.19-23. 
Ayrıca nizamname aynı isimle 1917'de Kudüs'te yayınlanmıştır. 
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Ermeniler arasındaki fırka tartışmalarından doğan ve cemaat içinde Patriğin 
otoritesini sarsan huzursuzluğu önlemeye çalışmıştır. 

Osmanlı Devleti Hariciye Nezaretinin hukuk müşavirlerinden olan ve 
1917 'de Ermeni Kilisesi hakkında bir eser yazan Hrant Vartabet, 1916'da 
gerçekleştirilen bu kilise reformunun gerekli olduğunu belirtmektedir. Yazara 
göre, Osmanlı taraftarı olan Ermeniler çoğunlukta oldukları halde, Rusya 'nın 
çeşitli oyunlarıyla, Katogikos seçimlerini, Rus 'un âleti olan Ermeniler 
kazanmışlar ve bunlar İstanbul Patrikliği kanalıyla Türkiye 'deki yönetimle 
Ermenilerin arasını açmışlardı. Fakat şimdi yeni düzenlemelerle Osmanlı 
Ermenileri Rus manevî hegemonyasından kurtuluyor ve Kudüs 
Katogikosluğunun görev alanı, bütün Osmanlı mülküne münhasır kılınıyordu. 2" 

1918 DÜZENLEMESİ 

Ermenilerin hukukî durumları bakımından ikinci önemli idarî düzenleme 
1918 yılında, Mütarekeden sonra kurulan Tevfık Paşa H ü k ü m e t i 2 4 tarafından 
yapılmıştır. Bu düzenlemenin, İttihat ve Terakki Hükümetince gerçekleştirilen 
1916'daki düzenlemeye tepki ve aynı dönemde alınan pek çok kararda da 
olduğu gibi, mütareke ortamındaki siyasî oluşumların izlerini taşıdığı 
görülmektedir. 

Tevfik Paşa Hükümeti , 14 Kasım 1334 (1918) tarihli, "Ermeni Patrik ve 
Katogikosluğunun Tevhidine Dair olan İrade-i Seniyye Ahkâmının İlgasına ve 
Bu Hususa Dair Verilmiş Olan Fermanın Mefsühiyyetine (yürürlükten 
kaldırılmasına) Dair" Şuray-ı Devlet Tanzimat Dairesi 'nin 33758/499 numaralı 
"mazba ta"s ın ı 2 5 17 Kasım 1334 (1918) 'de görüşerek, "19 T e m m u z 1332 (1916) 
tarihli Ermeni Katogikos ve Patrikliği Nizamnamesinin ilgasına dair kaleme 
alınan Layiha-i Nizamî 'n in mevki-i mer ' iyete vaz ' ı " için padişaha bir 
"mazba t a " 2 6 göndermiştir. Sultan Vahideddin ' in konuyla ilgili iradesi bir gün 
sonra, 18 Kasım 1334 (1918) 'de altı maddelik bir n izamname (layiha) ile 
birlikte yayınlanmıştır. 

2 3 Vartebet bu düzenlemenin "Ermenilerin ümidi" olduğunu kaydetmektedir: L'Empire Ottoman et 
L'Indépendance de L'Eglise Arménienne: En Supplément: Le Règlement du Patriarcat Ottoman, (İstanbul, 
1917) aktaran: M. K. Öke, âge, s. 145, 266 not: 19. 

2 4 11 Kasım 1918 - 12 Ocak 1919 tarihleri arasında görevde kalan bu kabine için bkz: S. Aksin, İstanbul 
Hükümetleri ve Millî Mücadele, Cilt I, Mutlakiyete Dönüş, (1918-1919), (İstanbul, 2. baskı, 1992), s. 78 
vd. 

2 5 BOA DUİT., Cemaat-i Gayrimüslime, 67/1-1; BOA., GMCAD., No: 11. Enneni Berat Defteri 1329, s. 24. 
2 6 BOA DUİT., Cemaat-i Gayrimüslime, 67/1-1; BOA., GMCAD., No: 11, Ermeni Berat Defteri 1329, s. 25. 

(Mazbata "Babıali Meclis-i Mahsus: 94" numaralıdır). 
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"27 Ramazan 279 (1863) Tarihli Ermeni Patrikliği Nizamnamesi 
hükmünü ilga eden 2 Şevval 334 ve 19 Temmuz 332 (1916) tarihli Ermeni 
Katogikos ve Patrikliği Nizamnamesinin ilgası hakkında n izamname Layihası" 
adını taşıyan bu nizamnamenin maddeleri şöyledir: 

"Birinci Madde - 27 Ramazan 279 tarihli Ermeni Patrikliği Nizamnamesi 
hükmünü ilga eden 2 Şevval 334 ve 19 Temmuz 332 tarihli Ermeni Katogikos 
ve Patrikliği Nizamnamesi ilga edilmiştir. 

İkinci Madde - 27 Ramazan 279 tarihli Ermeni Patrikliği Nizamnamesi 
ibka olunmuştur (tekrar yürürlüğe konulmuştur). 

Üçüncü Madde - 2 Şevval 334 ve 19 Temmuz 332 tarihli Ermeni 
Katogikos ve Patrikliği Nizamnamesine tevfikan sadır olan 12 Rebiyülâhır 335 
tarihli Berat-ı Ali hükmü refedilmiştir (kaldırılmıştır). 

Dördüncü Madde - Dersaadet Ermeni Patrikliğinin tevcihi hakkındaki 23 
Şevval 331 tarihli ve Sis Katogikosluğunun tevcihine dair bulunan 29 Ramazan 
330 tarihli tevcih-i berat-ı âlileri ahkâmı ibka olunmuştur. 

Beşinci Madde - İşbu nizamname tarih-i neşrinin ferdasından itibaren 
mer ' i 'd i r . 

Altıncı Madde - İşbu nizamnamenin icrasına Adliye ve Mezâhib Nâz ın 
memurdur. 

İşbu nizamnamenin mevki-i mer ' i ' ye te vaz ' ını ve nizamât-ı devlete 
ilâvesini irade eylerim: 12 Safer 1337/18 Teşrin-i Sani 1334 ." 2 7 

Görüldüğü gibi, yukarıda gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde verdiğimiz 
1916'daki İttihat ve Terakki Hükümetinin yaptığı düzenlemeler tamamen 
yürürlükten kaldırılmış, Ermeniler tekrar 1863 Nizamnamesinin hükümlerine 
tâbi olmuşlardır. Yeni düzenlemelerin sebebi ise Şuray-ı Devlet Mazbatasında, 
"Hükümet- i Sabıka" tarafından 19 Temmuz 1332 (1916) tarihinde "kendi 
kendine neşr ve ilan ile uygulamaya konulan" nizamnamenin; Ermenilerin 
"Kanun-ı Esasî ile müeyyed (teyit edilmiş) olan hukuk ve eski imtiyazlarını 
ihlâl" ettiği hususu olarak gösterilmiştir. Yine aynı mazbatada 1916 
Nizamnamesinin yeni hükümetin resmî beyanatı ile hükümden düştüğü ve 
1916'dan önceki durumun (hâl-i sabık) devamı söz konusu olduğu için, 1863 

BOA DUİT., Cemaat-i Gayrimüslime, 67/1-1; BOA GMCAD., No: 11. Ermeni Berat Defteri 1329, s. 25. 



348 KİLİSENİN KONUMU 

Nizamnamesi ahkâmına uygun olarak görev yapmak üzere eski Patrik Zaven 
Efendimin İs tanbul 'a geri dönmesinin g e r e k t i ğ i 2 8 belirtilmiştir. 

Aynı mazbatadan Patrik Zaven Efendi 'nin "bir an evvel İs tanbul 'a iadesi 
ve bu konuda lâzım gelen işlemlerin icrası" için Ermeni Katogikos ve Patriğinin 
Dersaadet Vekilinden istek geldiği anlaşılmaktadır. Nitekim hükümetin bu 
düzenlemeyi yapmasından kısa bir süre sonra, 6 Aralık 1918 'de Kudüs ' te 
bulunan Patrik Zaven Efendi, İs tanbul 'a dönmüştür . 2 9 

Tevfık Paşa Hükümetinin, daha meclisten güvenoyu aldığı gün, 
Ermenilerle ilgili olarak (1863 Nizamnamesini tekrar yürürlüğe koymak 
şeklinde) yaptığı bu idarî düzenleme; hem Ermeni cemaati arasındaki siyasî 
gruplaşmaları , hem de bu unsur üzerindeki dış müdahaleleri tekrar gündeme 
getirebilecek bir düzenlemeydi. Hükümeti bu kararı almaya sevk eden 
etkenlerin başında, savaş sırasında İttihat ve Terakki Hükümetinin özellikle 
Ermenilerle ilgili olarak yaptığı bazı çalışmaların (tehcir vb.) İtilâf Devletlerince 
"Türklerin savaş içindeki en büyük s u ç u " 3 0 olarak görülmesi bulunuyordu. 
Savaş sırasında bunu bir propaganda aracı olarak değerlendiren İngilizler, 
haksız barış şartlarını uygulamak için de aynı konuyu bir silah gibi 
kullanıyorlardı. 

Padişah Vahideddin ve Mondros Mütarekesini imzalayan İzzet Paşa 
Hükümeti (14 Ekim-11 Kasım 1918) çeşitli beyanlarıyla Ermenilere karşı 
yapılan haksızlıkların ortadan kaldırılacağını açıklamışlardı. 3 'Tevfık Paşa 
Hükümeti , İzzet Paşa Kabinesine göre, İttihat ve Terakki muhaliflerinin ve 
ingiliz tesirine açık olan üyelerin daha çok olduğ u 3 2 bir hükümetti ve bu nedenle 
hükümetin azınlık veya gayrimüslimlerle ilgili siyaseti de İtilâf Devletlerinin 
siyasetlerinden pek farklı olmayacaktı . "Savaş sırasında yapılmış haksızlıkları 

2 8 BOA DUfT., Cemaat-i Gayrimüslime, 67/1-1; BOA GMCAD., No: 11 Ermeni Berat Defteri 1329, s. 24. 
2 9 C. Bayar, Ben de Yazdım, Millî Mücadeleye Giriş, Cilt V, (İstanbul, 1967), s. 1449. Patrik Zaven 

Efendi'nin döndükten sonra özellikle Rumlarla birlikte Osmanlı Devleti aleyhindeki siyasî çalışmaları için 
bkz: A. Güler, "Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Rum-Ermeni İşbirliği", Millî Kültür, Sayı, 74 (Temmuz, 
1990), s. 45 vd. 

3 ( 1 S. Aksin, age, s. 31-32. 
3 1 S. Tansel, age, s. 99 vd. S. Aksin; age, s. 32-33. 
3 2 Meselâ kabinede yer alan Şeyhülislâm Haydarizade İbrahim Efendi, Maliye Nazırı Abdurrahman Efendi ve 

Evkaf Nazırı Eski Van Valisi Ahmet İzzet Bey (Kambur), İttihat Terakki aleyhtarı birer intikam 
adamlarıydı. Paris'te oturan ünlü muhalif "Kürtçü" lider Şerif Paşa'nın da amcası olan İzzet Bey 
"İngilizler'in kabinedeki adamı" idi (S. Aksin, age, s.79). İzzet Bey II. Tevfık Paşa Hükümeti (13 Ocak -
3 Mart 1919)'nde Dahiliye Nazırlığına getirilecek ve İttihat ve Terakki 1 ilerin tutuklanmaları işini 
gerçekleştirecektir (S. Aksin, age, s. 148 vd.) 
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gidermek, bu haksızlıkları yapanları cezalandırmak, gayrimüslimlere memurluk, 
âyanlık, nazırlık ve rmek" 3 3 bu siyasetin ana hatlarını oluşturuyordu. 

İşte böyle bir ortamda ve devletin en zayıf zamanında yapılan bu idarî 
düzenleme, Ermenilerin ayrılıkçı çalışmalarını iyice hızlandıracak ve bu unsuru 
kullanarak devleti parçalamak ve paylaşmak isteyen İtilâf Devletlerinin işini 
kolaylaştıracaktır . 3 4 

S. Aksin, age, s. 139. 
Ali Güler, Türkiye'deki Gayrimüslimlerin Yirminci Yüzyıl Başlarında Sosyo-Ekonomik Durumları (1900-
1918), (Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1993). 
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Osmanlı İmparatorluğu çeşitli iç ve dış nedenlerin etkisi ile dağılırken, 
önde gelen etnik azınlıklar ya da en azından bunların önderleri, 19. yüzyılın 
sonlarına doğru, ya Ermenilerde olduğu gibi bağımsız bir devlet kurmak ya da 
Rumlarda olduğu gibi kendi soydaşları ile birleşmek amacı ile çeşitli 
karışıklıklar yaratmışlardır. Her bir azınlığın nüfusu ve bu nüfusun bulunduğu 
coğrafî yöredeki toplam nüfusa oranı, önemli bir mesele oluşturmuştur. 
Ayrılıkçı veya toprak talebinde bulunan taraflarca, kendi taleplerini haklı 
göstermek amacı ile nüfusa ilişkin çeşitli rakamlar üretilmiştir. Osmanlı 
yönetimi ise, yapılan nüfus sayımlarının ortaya koyduğu rakamları öne 
sürmüştür. Ayrılıkçı ve toprak talebinde bulunan taraflar, söz konusu nüfus 
sayımı sonuçlarının taraflı ve güvenilmez olduklarını ve bu nedenle hiçbir değer 
taşımadıklarını iddia etmişlerdir. Daha sonra meydana gelen olaylar, 
azınlıkların emelleri açısından talihsiz sonuçlar vermiştir. Aynı iddialar hâlâ, bu 
iddiaların bazı önde gelen taraftarlarınca tarihî gerçekler olarak öne 
sürülmektedir (Dadrian, 1997). 

Osmanlı Devlet i 'ndeki azınlıkları oluşturan etnik grupların ve 
Müslümanların sayıları ve coğrafî dağılımları konusundaki iddialarında Rumlar, 
Ermeni ayrılıkçılar ve Osmanlılar acaba ne ölçüde haklı idiler? Bu konudaki 
sorunların çözümü için yapılması gereken en önemli iş, Osmanlı nüfus 
sayımları sonuçlarının doğruluk derecelerinin ortaya konulmasıdır. Bu 
çalışmanın temel amacı budur. 

Prof. Dr., Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı. 
Yazar, bu incelemeye eleştiri-katkıları nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsüne 
teşekkür eder. 
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N Ü F U S S A Y I M L A R I 

Osmanlılar, vergi mükelleflerini belirlemek üzere yürüttükleri tahrirler 
kapsamında nüfus kayıtları tutmaya büyük önem verirlerdi. Bu tahrir defterleri, 
her bir hanedeki yetişkin erkek sayısını içerirdi. Onbeşinci ve Onyedinci yüzyıllar 
arasındaki döneme ait tahrir defterlerinde, Müslüman ve gayrimüslim aile reisleri, 
ekip biçtikleri toprakların büyüklüklerine göre; çift, nîm-çift, bennak ve caba 
olarak, kayıtlı bulunurlardı. Bir hanede evli olmayan yetişkin erkekler de 
mücerret olarak ayrıca kaydedilirlerdi. Gayrimüslim tebaa tarafından şahıs başına 
ödenen vergi {cizye) Osmanlı hazinesinin belli başlı gelir kaynaklarından birini 
teşkil ettiğinden, merkezî yönetim, söz konusu vergi incelemelerini yenilemeye 
ve kayıtları güncel tutmaya büyük önem verirdi. Özellikle 19. yüzyılda Osmanlı 
yönetimi, nüfus sayımına ve nüfusun; yaşa, etnik özelliklere ve coğrafî yörelere 
göre dağılımına giderek daha büyük bir önem vermeye başladı. 

Ülkede ilk genel (imparatorluk çapında) nüfus sayımı 1830/31 'de; 
A B D ' d e , İngil tere 'de ve Fransa 'da nüfus sayımı ile ilgili süreçlerin 
uygulanmaya başlanmasından, sadece bir çeyrek yüzyıl sonra yapılmıştır. 1826 
yılında Yeniçeri Ocaklarının kaldırılmasından sonra modern bir ordunun 
oluşturulması sırasında, erkek nüfusun sayısı ve yaşı hakkında doğru bilgilere 
ihtiyaç duyulmuş ve yalnızca erkek nüfus sayılmıştır (Karal, 1943). 

1835 yılında ayrı bir Nüfus Dairesi kurulmuşsa da, on yıl geçmeden bu 
daire lağvedilmiştir. Ancak, Nüfus Dairesi lağvedilmiş olsa da nüfus 
memurlarının imparatorluk dahi l indeki önemli yerlerde görevlerini 
sürdürdüklerine ve henüz ortaya çıkarılmamış olsalar da 1835, 1838, 1844 ve 
1857 yıllarına ait nüfus raporlarının hazırlandığına ilişkin deliller mevcuttur 
(Shaw, 1978, s. 327). Bu raporlardan sadece 1844 yılma ait olanı, bir nüfus 
sayımına dayanılarak hazırlanmış olup, buna ait istatistikî bilgiler, verilere 
ulaşabildikleri anlaşılan Ubicini and Eugene Boré tarafından nakledilmiştir. 
Nüfus sayımının sonuçlarını özetleyen Ubicini, hazırladığı nüfus tabloları 
konusunda "kesin şekilde doğru olmasalar da.... en azından sunulabilmeye 
uygun hale getirilebildikleri ölçüde doğrudurlar. Tablolarda yer alan bilgiler 
1844 yılında, dönemin Harbiye Nazırı Rıza Paşa 'nın askere alma yönteminde 
değişiklik yaparak orduyu örgütlemeye çalıştığı sıralarda imparatorluk çapında 
gerçekleştirilen genel nüfus sayımı sonuçlarından derlenmiştir ," ifadesinde 
bulunmuştur (Karpat ' tan aktarılmıştır, 1985, s. 23) . 1 

1 Karpat tarafından yapılan alıntı, Ubicini'nin Letters on Turkey (Türkiye Üzerine Mektuplar) adındaki 
çalışmasındandır. (New York: Arno Press, 1973), s. 23-24. Nüfus sayımı rakamları Eugene Boré tarafından 
da kullanılmıştır, Almanack de V Empire Ottoman Pour L'année 1849/1850 (1849/1850 Yılına Ait 
Osmanlı İmparatorluğu Almanağı). (Constantinople: 1849/1850). 
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Nüfus sayımları özellikle Tanzimattan sonra daha fazla önem kazanmıştır. 
Nüfusun askere alınabilecek kesiminin sayısını belirlemeye duyulan ihtiyacın 
yanı sıra, modern ordunun ve hükümetin üstlendiği yeni idarî işlevlerin finanse 
edilebilmesi için yeni gelir kaynaklarının bulunmasına da gerek duyulmuştur. Bu 
dönemde birçok gayrimüslim cemaat, vergi yükümlülüklerini asgariye indirmek 
amacıyla nüfuslarını mümkün olduğunca düşük göstermek için eski nüfus 
kayıtlarını kullanmışlardır. Zorunlu askerlik uygulaması 1855 yılında başlatılmış, 
ancak hiçbir zaman Hıristiyanlara uygulanmamıştır. Gayrimüslim tebaaca şahıs 
başına ödenen vergi de 1857 yılında askerlik hizmeti yapmak yerine ödenen bir 
vergiye dönüştürülmüştür {bedel-i askeriye). Bu nedenle, nüfus kayıtlarının 
sürekli güncellenmesi hayatî önem kazanmıştır. 

Kırım Savaşının ardından Kadastro Dairesi (Tahrir-i Emlâk Nezareti) 
kurulmuştur. Bu daireye, vergi toplama amacı ile kişilerin sahip oldukları mülkün 
kaydedilmesi yanında erkek tebaanın sayılarak nüfusa kaydedilmesi ve hem 
kişilerin vergi yükümlülüklerini gösteren hem de kimlik belgesi olarak 
kullanılacak vergi nüfus tezkerelerinin çıkarılması görevi verilmiştir (Shaw, 1978, 
s.327). Vergi sistemindeki reformun gereği olarak, 1862 yılında gayrimüslimlere 
yönelik bir nüfus sayımı yapılması için talimat verilmiş, 1866 yılında Tuna 
Vilayetinde bir nüfus sayımı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu nüfus sayımı, 
reformcu olarak bilinen Mithat Paşamın yönetimi altında bulunan bu vilayette, 
başlıca amacı imparatorluğun gayrimüslim tebaasının yararına olacak reformların 
yapılması olan 1856 tarihli Islahat Fermanının yayınlanmasının ardından doğan 
aciliyet üzerine yapılmıştır. Bu sayımda da yine, imparatorluğun kadın tebaası ile 
ilgili bir kayıt tutulmamış, Mithat Paşa, tamamlanması 1873 yılını bulan nüfus 
sayımı sonuçlarını eğitimde ve ekonomik ve sosyal alanlarda uyguladığı 
reformlar için esas almış, ayrıca, yerel ihtiyaçların karşılanmasında ve Sırbistan 
ile Romanya 'dan kaçan Müslüman mültecilerin iskânında kullanılmak üzere 
hükümetten yeni malî kaynak temin edebilmek için kullanmıştır. 

Mithat Paşa, sadrazam olarak görev yaptığı ilk dönemde, 1872 yılında, 
ülkedeki nüfus sayım sistemini ve kullanım alanlarını incelemek üzere bir 
komisyon oluşturmuştur. Söz konusu komisyonun hazırladığı rapordan yola 
çıkılarak, bir genel nüfus yönetmeliği yayınlanmış ve 1874 yılında Şuray-ı 
Devlet, ülkede genel bir nüfus sayımı yapılması kararını almıştır. Bu arada, 
Nüfus Dairesi önceki haline oranla çok daha bağımsız bir nitelik kazanmıştır 
(Shaw, 1978, s. 328). 

Yeni nüfus sayımı düzenlenmesi yönündeki karar, 1850' ler sonlarında ve 
1860'larda İmparatorluk bünyesinde meydana gelen demografik ve ekonomik 
değişikliklerle doğrudan bağlantılıdır. Bu dönemde iki milyona yakın 
Müslüman Kafkasya 'dan kaçarak İmparatorluk topraklarına gelmiştir. Avrupa 
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ülkeleri ile olan ticaretteki artış, nüfusun iç kısımlardaki kırsal alanlardan sahil 
kentlerine kaymasına neden olmuştur. 1864 tarihli Vilayet Yasası ve 1871 
yılında bu yasada yapılan değişiklik, nüfus memurlarına verilmiş olan 
makamların kaldırılmasına yol açmış, bunun sonucu olarak nüfus kayıtları 
düzgün tutulamamış ve neticede hem vergilerin toplanmasında hem de 
Müslümanların askere alınma işlemlerinde aksaklıklar meydana gelmiştir 
(Karpat, 1978, s. 246-47). 

Yeni nüfus sisteminin temelinde, kaza düzeyinde komitelerin 
oluşturulması yer almıştır. Söz konusu komiteler bir hükümet görevlisi, bir 
Müslüman, bölgedeki cemaat liderleri arasından seçilecek bir gayrimüslim, bir 
sekreter ve onun yardımcısından oluşturulmuşlardır. Komite içinde hem bir 
Müslümanın hem de bir gayrimüslimin yer alması, etnik gruplardan herhangi 
birinin nüfusunun eksik sayılmasını önlemek amacına yönelik bir önlem olarak 
düşünülmüştür. Komitelerden, tüm mahallelere ve köylere giderek gerçek 
anlamda bir nüfus sayımı yapması istenilmiştir. Çocuklar da dâhil olmak üzere 
yörede yaşayan tüm erkekler, ilgili komitenin ve köyün ihtiyar meclisinin önüne 
çıkarak kendilerini göstermeye mecbur tutulmuşlardır. Komite üyelerine, yeni 
doğmuş bebekleri dahi kendi gözleri ile görmeleri yönünde talimat verilmiştir. 
Bu işlemler sırasında yaş, deri rengi, göz rengi ve yaş ilerledikçe düzelmeyen 
bedensel aksaklıkların da kaydedilmesi istenilmiştir. Nüfus komitesine, 
gerektiği takdirde kişileri görevlilerin önüne çıkarmak amacı ile kuvvet 
kullanma yetkisi de verilmiştir. Köylerde yapılan nüfus sayımı sonucunda 
düzenlenen isim listelerinin, ihtiyar meclisi tarafından onaylandıktan sonra ilçe 
merkezindeki nüfus bürosuna teslim edilmesi istenilmiştir. İlçedeki nüfus 
memurunun rakamları toplayarak bir üst idarî birime aktarması, sonuçta da bu 
rakamların Dersaadet ' teki Defteri Hakanfye iletilmesi şeklinde bir uygulama 
getirilmiştir. Kazadaki nüfus memuru, Müslüman erkeklere ait kayıtların 
suretlerini bölgedeki ordu makamlarına da göndermekle görevli kılınmıştır. 

1874'te verilen nüfus sayım talimatı kapsamında yürütülecek uygulamalar, 
bir yıl boyunca sürdürülen hazırlık çalışmalarına rağmen, hiçbir zaman 
tamamlanamamıştır. Önce Abdülaziz ' in, ardından V. Murat ' ın tahttan 
indirilmeleri ve 1876'da II. Abdülhamid' in tahta geçmesi dönemlerinde yaşanan 
ciddi malî kriz ve siyasî karışıklıklar, söz konusu talimatın uygulanmasını 
engellemiştir. Yeni Sultan ilk iş olarak, Osmanlı-Rus Savaşının sona ermesi ve 
Berlin Antlaşması (1878) ile istikrarın sağlanmasının ardından, yeni bir nüfus 
sayımı yapılması için bir emir çıkarmıştır. Bu amaçla, M. Bollond adında bir 
Fransız uzmanı ülkeye getirterek, kendisinden, nüfus teşkilâtını ve nüfus sayım 
yöntemlerini incelemesini ve yeni bir sistem oluşturmasını istemiştir. Bolland, 
incelemesinin ardından eski sistemin mantıklı ve imparatorluğun koşullarına 
uygun bir sistem olduğunu ifade etmiştir (Shaw, 1978, s. 330). Konu bu kez de 
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Şuray-ı Devlet 'e götürülmüş ve orada tartışılmıştır. Şuray-ı Devlet, bu 
tartışmaların ardından bir dizi öneri hazırlamış, her ne kadar 1874 nüfus sayımı 
gerçekleştirilememişse de, bu sayımın planlanması sırasında edinilen bilgilerin 
yeni bir nüfus sayımı yapılmasında yardımcı olacağını belirtmiş ve Müslüman 
nüfusun yaş gruplarına göre bölümlere ayrılmasının uygulamada büyük önem 
taşıyacağı konusunda askerî makamlarla görüş birliğine varmıştır. Ayrıca her 
Osmanlı tebaasına, bireyler ve devlet arasında giderek artmakta olan ilişkilerde 
kullanılmak üzere kimlik kartı yerine geçecek birer tezkere verilmesinin 
gerekliliğini vurgulamış ve hazırlanacak nüfus istatistiklerinin, başta vergi 
alanında olmak üzere idarî işlemlerde ve askerlikle ilgili konularda yarar 
sağlayacağını ifade etmiştir. Bunun dışında, "Bir nüfus sayımı, nüfusun herhangi 
bir zamandaki miktarını gösterir. Nüfusta meydana gelen değişiklikler sürekli ve 
doğal olduğundan, [nüfusta] meydana gelecek tüm değişiklikleri kaydetme 
imkânını verecek ve bu şekilde bir sayımdan azami ölçüde faydalanmayı 
sağlayacak, mantıkî bir temele dayanan yeni bir sistemin geliştirilmesi 
gereklidir," görüşünü belirtmiştir (Karpat ' tan aktarılmıştır, 1978, s. 250). Şuray-ı 
Devlet 'e göre, yapılacak bir nüfus sayımı, nüfus hakkında güncel ve genel bir 
bilgi sağlamak üzere tüm Doğum ve ölümlerin sürekli olarak kaydedilmesi ile 
sürekli olarak güncellenecek bir istatistikî tabanın oluşturulması için gerekli 
geçici bir uygulama niteliğindedir. 

Sicil-i Nüfus Nizamnamesi olarak adlandırılan ve Şuray-ı Devlet ' in 
görüşlerini de içerecek şekilde eski sistemi geliştiren yeni nüfus yönetmeliği, 
1881 yılında Sultan tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuştur . 2 Yeni 
yönetmelik, nüfus sayım komitelerinin oluşturulması ve izlenecek sayım ve 
kayıt süreçleri açısından eski yönetmeliğe benziyordu. Getirilen bir yenilik, 
sayımı ve kaydı yapılan her bireye imzalı ve mühürlü bir Nüfus Tezkeresi 
verilmesidir. Nüfus Tezkeresi önemli bir belge niteliğinde olup, mülk alan veya 
satan, mahkeme önüne çıkan, imparatorluk sınırları içerisinde veya dış ülkelere 
seyahat eden yahut karakolda veya belediyede bir işi olan herkesin mutlaka bu 
belgeyi göstermesi şart koşulmuştur. Nüfusa kayıtlı olmadığı anlaşılan veya 
nüfus görevlilerine gerekli bilgileri vermekten kaçınan kişilere para cezalan ve 
zaman zaman da hapis cezası verilmiştir. Askerlik çağında bulunan erkekler 
arasından söz konusu kimlik belgelerini çıkarmamış olduğu anlaşılanlar, başka 
hiçbir resmî işleme tâbi tutulmadan derhal askere alınmışlardır. Yeni 
yönetmelikle getirilen ikinci bir yenilik, nüfus sayımına kadınların da dâhil 
edilmesi olmuştur. Sicil-i Nüfus Nizamnamesi, imparatorluk içerisinde sonradan 
yapılan diğer tüm nüfus sayımlarının temelini oluşturmuştur. 

2 Shaw, metinde tarihi 1878 olarak belirtmektedir. Buna karşılık aynı sayfada yer alan 12 no.lu dipnotunda, 
BOA, Şuray-ı Devlet 3148'den söz ederken, tarihi 8 Şevval 1298/21 Ağustos 1881 olarak ifade etmektedir 
(Shaw, 1978, s. 330). Karpat ise, yine BOA, İrade, Şuray-ı Devlet 3148'e gönderme yaparken, tarihi 
8 Şaban 1298/5 Temmuz 1881 olarak vermektedir (Karpat, 1978, s. 251). 
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Yeni yönetmelik, yapılacak ilk nüfus sayımının ardından, sürekli bir kayıt 
sisteminin uygulanmasını gerekli kılmıştır. Buna göre; bugün olduğu gibi, tüm 
Doğumlar, ölümler, evlilikler, boşanmalar ve ikamet yeri değişiklikleri, daha 
gerçekleştikleri anda yerel olarak nüfusa kaydedilmeye başlanmıştır. Kayıtların 
güncel tutularak imparatorluk nüfusunun son durumu ile ilgili daimî ve sürekli 
bir kayıt sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak kaza ve vilayetlerdeki nüfus 
memurlarına periyodik raporlar gönderilmiştir. 

Geçen yıllar içerisinde uygulamada karşılaşılan birtakım güçlüklerin 
giderilmesi amacı ile Sicil-i Nüfus Nizamnamesi 1900/1'de yeniden gözden 
geçirilmiş ve 1902/3'te, üzerinde yapılan kimi değişikliklerle yeniden 
yayınlanmıştır. Kadınlar ve çocuklar dâhil tüm bireylerin sayılması ve kaydının 
yapılmasını garantilemek için nüfus tezkeresinin ibrazına ilişkin hükümler biraz 
daha özellikli hale getirilmiştir. İmparatorluğun tüm tebaasından, bir mülk satın 
aldıklarında, devrettiklerinde veya terk ettiklerinde, herhangi bir resmî veya gayri 
resmî görevde çalışmaya başlayacaklarında, bir devlet okuluna veya özel bir 
okula kayıt yaptıracaklarında, emekli olduklarında ve emekli maaşı almak üzere 
Hazineye başvuruda bulunduklarında, nüfus tezkerelerini göstermeleri zorunlu 
hale getirilmiştir. Söz konusu belgeler üzerinde sahtecilik yapanlara veya bunlara 
yetkileri dışında ilave bilgiler ekleyenlere şiddetli cezalar öngörülmüştür. 

Gözden geçirilerek düzeltilen yeni yasa, nüfus kayıt işlemleri sırasında 
dikkatsizce iş yapılmasını ve yolsuzlukları önlemek amacı ile kayıt defterinde 
yer alan tüm sayfaların numaralandırılması ve mühürlenmesi zorunluluğunu 
getirmiştir. Nüfus bilgilerinde meydana gelen günlük değişikliklerin {vukuat) 
işlenmesinde, önceki nüfus sayımlarında olduğu gibi nüfus kayıt bilgilerinin yer 
aldığı orijinal kayıt defterlerinin sonlarındaki boş sayfaların kullanılması yerine, 
ayrı kayıt defterleri kullanılması zorunlu kılınmış ve kaza ve vilayetlerdeki idarî 
kurullardan, kayıtlardaki değişikliklere ilişkin bilgileri imparatorluk 
istatistiklerine geçirilmek üzere İs tanbul 'a gönderi lmeden önce bunların doğru 
olup olmadıklarını teyit etmeleri istenmiştir. Yeni yasa ayrıca, nüfus memuru 
olarak görevlendirilecek kişilerin eskiye oranla daha iyi niteliklere sahip kişiler 
arasından seçilmesini ve bu memurların çalışmalarının düzenli şekilde 
denetlenmesini sağlayacak hükümler getirmiştir. 

Siyasî açıdan kritik bir dönem olan 1890'lı yıllarda ve 1900'lerin ilk on 
yılının büyük bir bölümünde, Nüfus Dairesinin başında, ya azınlıklara mensup, 
ya da yabancı şahıslar bulunmuştur. 1893 ile 1896 yılları arasındaki dönemde 
Nüfus Dairesinin yöneticiliğini Yahudiler yürütmüştür. 1897'den 1902'ye kadar 
olan dönemde, bir Ermeni , Mıgırdıç Sinabyan Efendi, 1903 ile 1907 yılları 
arasında da Amerikalı bir istatistik uzmanı yöneticilik yapmışlardır. Daha sonra 
ise, kurumun başına istatistik alanında çeşitli çalışmaları bulunan Mehmet 
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Behiç Bey getirilmiştir. Mıgırdıç Efendi, o zamanlar yaygın olan bir 
uygulamayı izleyerek, başında bulunduğu daireye kendi millet'inden kişileri 
almış ve bunlardan bazılarını da modern nüfus sayım tekniklerini incelemeleri 
için İngil tere 'ye ve Fransa 'ya göndermiştir (Shaw, 1978, s. 333). 

Nüfus Dairesinin yöneticiliğini yürüten kişilerin listesine ve merkez 
bürosunda görev yapan personele bakıldığında, söz konusu dairenin profesyonel 
bir tarzda yönetilmesinin amaçlandığı ve nüfus meselesinin siyasî bir nitelik 
kazandığı bir dönemde siyasî amaçla hazırlanmış belgeler üreten bir kurum 
konumuna gelmesinin arzu edilmediği anlaşılmaktadır. 

Sultan II. Abdülhamid, nüfus kayıtlarının yalnızca malî ve askerî açılardan 
değil, aynı zamanda siyasî açıdan da önemli olduğunun farkında olduğundan, 
nüfus sayımlarına özel bir ilgi göstermiştir. 3 1900 Kasım ayında yazılmış olan bir 
muhtırada, II. Abdülhamid, endişelerini şu sözlerle dile getirmiştir: 
"Gayrimüslimlerin hileli yollara başvurarak, nüfuslarını, olduğundan fazla 
gösterme çabaları, nüfus sayım sonuçlarının doğruluğuna gölge düşürmektedir". 
Bitlis Vilayetinden kendisine ulaşan bilgilerde "nüfus sayımı sırasında 
Ermenilerin çeşitli oyunlarla ve entrikalarla kendi sayılarını olduğundan fazla 
gösterme çabası içerisinde bulunduklar ın ın belirtildiğini ifade eden Sultan, 
Rusya 'dan ülkeye Ermeni akımının önlenmesine yönelik her türlü tedbirin 
alınması gerektiğini, aksi takdirde nüfus sayımının "Osmanlıların çıkarları 
haricindeki çıkarlara hizmet edeceğini" belirtmiştir (Deringil, 2002, s. 42). 

1881 yılında yürürlüğe girmiş olan Sicil-i Nüfus Nizamnamesinde yer 
alan kurallara uygun olarak yürütülen ilk Osmanlı nüfus sayımının 
gerçekleştirilmesine, aynı yıl içerisinde başlanmıştır. Ulaşılması daha kolay 
olan yörelerden ilk sonuçlar 1884/85 yıllarında alınmış, İs tanbul 'un sayımı ise 
1885' te tamamlanmıştır . Bazı vilayetler, 1886/87 yıllarına kadar nüfus sayım 
işlemlerini tamamlayamamışlar veya kayıt sistemlerini oluşturamamışlardır. 
Sultan, nüfus sayım işlemlerine sürekli bir ilgi göstermiş ve işlemlerin 
tamamlanmasına yönelik kesin tarihler vermiştir. Nüfus sayım işlemleri 
yürütülürken bir taraftan da, elde edilen sonuçları kontrol etmeleri ve nüfus 
bilgilerinde meydana gelen tüm değişikliklerin sürekli ve doğru bir biçimde 
kaydedilmesini sağlamaları için, 1885 yılında nitelikli müfettişlerden oluşan 
ekipler görevlendirilmiştir. Alman tüm bu tedbirlere rağmen yine de nüfus 

3 Sultanın nüfus sayımlarına olan bu ilgisi, Amerikan Büyükelçisi S. Cox tarafından da doğrulanmıştır. 
Sultan, Cox'tan, Amerika'da yapılan son nüfus sayımı ile ilgili istatistik? bir incelemeyi kendisine 
iletmesini istemiştir. Sultan, Büyükelçi ile 1886 yılında yaptığı konuşma sırasında bu tür işlere çok ilgi 
duyduğunu söylemiş ve kendi saltanat dönemi sırasında ülkesindeki tüm nüfusun tam ve sistematik bir 
istatistiğini elde etmek umudunda olduğunu ifade etmiştir (Karpat, 1978, s. 242-43 ve Karpat, 1985, s. 3). 
Karpat'ın gösterdiği kaynaklar; Sultanın özel sekreteri tarafından yazılmış olan bir mektup ve Büyükelçi 
Cox'un anılarıdır. 
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sayımının tamamlandığı bildirilen yerlerde dahi, az sayıda da olsa, 
kaydedilmeyen kişiler kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, ulaşılması güç olan bazı 
yörelerdeki halk, özellikle de göçebe aşiretler halkı hiç sayılmamış, ancak yerel 
yetkililer ve aşiret liderleri tarafından sağlanan bilgilere dayanılarak bunlara 
ilişkin tahmin yapılabilmiştir (Karpat, 1985, s. 33). Nüfus sayım işlemlerinin ne 
zaman sona erdiğini söyleyebilmek mümkün değilse de, elde edilen nüfus 
kayıtları 17 Ağustos 1893 tarihinde Sadrazam Cevat Paşa tarafından Sultana 
sunulmuştur. Söz konusu kayıtlarda, nüfus sayım işlemlerinin hangi kaza ve 
vilayetlerde tamamlanmış olduğuna ilişkin bilgiler yanında, bireysel temelde 
sayım ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilemediği yerlere ilişkin olarak yapılan 
tahminlere de yer verilmiştir. 

1881- 1893 Nüfus Sayımının ardından, 1315/1897 yılında bir nüfus 
istatistiği yayınlanmıştır {Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin 1313 Senesine Mahsus 
İstatistik-î Umumîsi). O güne dek yayınlanmış en kapsamlı genel istatistik 
niteliğini taşıyan bu çalışmada, her vilayette yaşayan halkın cinsiyet, yaş, din ve 
millet özelliklerine göre hazırlanmış bilgilere yer verilmiştir. 

İkinci bir nüfus sayımı da -ki Osmanlı döneminde yapılmış son nüfus 
sayımıdır- 1905/6 yılında gerçekleştirilmiştir. Üzerinde tarih bulunmamakla 
birlikte 1893 yılı dolayında yazılmış bulunan bir yazıdan anlaşıldığı kadarıyla, 
Osmanlı yöneticileri, Irak ve Arabistan yarımadası gibi bazı bölgelerde yaşayan 
halk ya hiç sayılmamış ya da eksik sayılmış olduğundan bir önceki 
nüfus sayımının sonuçlarını tatminkâr bulmamışlardır. Ayrıca, Makedonya 'da , 
Rumlar, Sırplar, Bulgarlar ve bir ölçüde de Ulahlar arasında, kendi 
milletlerinden kişilerin belli Hıristiyan cemaatlerinin başkanlığına getirilmesini 
ve yerel Ortodoks kiliselerine papaz olarak atanmalarını sağlamak amacı ile 
milliyetçi çekişmelerin yaşanması , bu bölgede sonuçlarına hiç kimsenin karşı 
çıkamayacağı yeni bir nüfus sayımını zorunlu kılmıştır. Yapılacak yeni sayımın 
ardından, her yörede çoğunluğu oluşturan etnik grup, yerel kilisenin papazını 
kendi üyeleri arasından seçmeye hak kazanacaktı. Farklı etnik grupların eşit 
nüfusa sahip oldukları yerlerde de, her grup kendi papazını tayin edecekti. 

Hükümet, nüfus sayımını üç ay içerisinde tamamlamayı planlamış ve bu 
konuda yerel etnik toplulukların işbirliğini ve desteğini sağlamıştır. Nüfusa 
kaydı yapılan her bireye, bir çeşit kimlik kartı olarak kabul edilen tezakir-i 
Osmaniye adında birer belge verilecekti. Sayımın ardından hazırlanan raporda, 
sancak ve vilayetler itibariyle nüfusun cinsiyet ve dine göre dağılımını gösteren 
istatistik? bilgiler yer alıyordu. 

Nüfus konusunda hazırlanan son rapor, 1919 yılında yayınlanmış bulunan 
Memalik-i Osmaniye 'nin 1330 Senesi Nüfus İstatistiği'dir. Bu istatistiğin 
hazırlanmasında yararlanılmış bulunan belge, 1914 tarihli nüfus raporudur. Söz 
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konusu belge, 1905/6 yılında yapılmış bulunan nüfus sayımı sonuçlarının 
güncellenmiş bir şekli olup, cinsiyet dağılımına girmeksizin, sancak ve vilayet 
itibariyle nüfusun din ve dil özelliklerine göre dağılımına ilişkin istatistik? 
bilgileri içermektedir. 

Osmanlılar 19. yüzyılda nüfus sayımı ile ilgili raporların yanı sıra, 1847 
yılından başlayarak, salname adı verilen yıllık istatistikler de hazırlamışlardır. 
İmparatorluğun tümü ile ilgili nüfus bilgilerine ilk kez 1877/78 yılı için 
hazırlanmış ciltte rastlanmaktadır. 1866 yılında Bosna ile başlayarak, vilayetler 
de kendi salnamelerim yayınlamışlardır. Son imparatorluk salname'si 1918-22 
dönemine aittir. Vilayet salnamen erinde yer alan nüfus rakamları , daha önceki 
dönemlerde yapılan sayım sonuçlarına, vergi kayıtlarına ve vilayet 
yöneticilerinin elinde bulunan diğer bilgilere dayalı olarak hazırlanmakta idi. 
Bununla birlikte, vilayet salnamelerinin kullanımı sınırlı kalmıştır. Bunun 
nedeni, söz konusu salnamelerin sürekli bir seri teşkil edecek şekilde 
yayınlanmamaları ve içerdikleri nüfus bilgilerinin niteliğinin her vilayete göre 
büyük farklılıklar göstermesidir. 4 

NÜFUS SAYIMLARININ GÜVENİLİRLİĞİ 

Yukarıda anlatılanlardan da açıkça anlaşılacağı üzere, imparatorluğun 
ulaşım ve iletişim olanakları, personel durumu, etnik ve dinsel yapısı göz önüne 
alındığında, Osmanlılar, nüfus sayımı ve kaydına ilişkin süreçlerde, mantıkî, hatta 
titiz, davranmışlardır. Çeşitli yöntemler ve tedbirler geliştirmişler, nüfus 
tezkereleri ve nüfus cüzdanları hazırlamışlar ve bireyleri, devlet makamları ile 
olan işlerinde söz konusu tezkere ve cüzdanları kullanmaya mecbur tutmak 
suretiyle nüfusa kaydolmaya ve nüfus sayımı sırasında sayılmaya 
yönlendirmişlerdir. Devlet her zaman için, kendi nüfusunu ve bu nüfusu oluşturan 
bireylerin çeşitli niteliklerini doğru bir şekilde öğrenme çabası içerisinde 
olmuştur; zira malî ve askerî alanlardaki imkân ve kabiliyetlerini güvenilir bir 
şekilde ancak bu yolla değerlendirebileceğini görmüştür. Yüzyılın sonuna doğru 
ise, bir kısım etnik azınlıkların siyasî taleplerine karşı ortaya koyduğu kendi 
tezlerine destek sağlamak için de aynı bilgilere ihtiyaç duymuştur. 

Nüfus sayımlarının güvenilirlik derecelerinin değerlendirilmesinde 
izlenecek belki de en iyi yol, ilk etapta nüfus rakamlarına, etnik gruplar ve 
çeşitli anlaşmazlıklara konu olan Doğu vilayetleri de {Vilayet-i Sitte) dâhil 
olmak üzere belli başlı bölgeler bazında makro düzeyde bakmaktır. Tablo I 'de 
böyle bir makro görünüm yer almaktadır. 

4 İmparatorluk salnamelerinin tam bir listesi Karpat'ın çalışmasında bulunabilir (1985, s. 12-13); ayrıca bkz: 
McCarthy (1998a, s. 173-74). 
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T A B L O I: N Ü F U S S A Y I M L A R I N D A A N A D O L U N Ü F U S U V E 
DİNÎ - E T N İ K - G R U P L A R İTİBARİYLE N Ü F U S U N B Ü Y Ü M E HIZLARI 

Müslümanlar Rumlarb Ermeniler0 Diğerleri Toplam 
I. ANADOLU 3 (İstanbul 
dâhil) 10.222.839 1.021.363 1.106.086 140.082 12.490.370 
1) 1897 11.276.840 1.163.885 1.102.469 337.070 13.880.264 
2) 1906/7 12.606.488 1.292.140 1.245.902 215.665 15.360.195 
3) 1914 

II. İSTANBULd 567.922 199.107 169.630 55.129 991.788 
1) 1897 431.759 176.759 72.401 183.743 864.662 
2) 1906/7 560.434 205.762 84.093 59.689 909.978 
3) 1914 

III. ALTI VİLAYET6 

(Vilayet-i Sitte) 2.332.760 47.903 555.902 33.211 2.969.776 
1) 1897 2.483.135 74.959 561.774 28.012 3.147.880 
2) 1906/7 3.040.891 83.095 636.306 79.255 3.839.547 
3) 1914 

IV. ANADOLU 
(İstanbul ve altı vilayet hariç) 7.322.157 774.353 380.554 51.742 8.528.806 
1) 1897 8.361.946 912.167 468.294 125.315 9.867.722 
2) 1906/7 9.005.163 1.003.283 525.503 76.721 10.610.670 
3) 1914 

V. ENDEKSLER VE ARTIŞ 
HIZLARI (1897-1914) 
A) ANADOLU 
(İstanbul dâhil) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1) 1897 110.31 113.95 99.67 240.62 111.13 
2) 1906/7 123.32 126.51 112.64 153.96 122.98 
3) 1914 1.23 1.38 0.70 2.54 1.22 
4) Artış hızı (%/ 
B) İSTANBUL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1) 1897 76.02 88.78 42.68 333.30 87.18 
2) 1906/7 98.68 103.34 49.57 108.27 91.75 
3) 1914 -0.08 0.19 -4.13 0.47 -0.51 
4) Artış hızı (%) f 

C) ALTI VİLAYET 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1) 1897 106.45 156.48 101.06 84.35 105.99 
2) 1906/7 130.36 175.47 114.46 238.64 129.29 
3) 1914 1.56 3.31 0.79 5.12 1.51 
4) Artış hızı (%) f 

D) ANADOLU 
(İstanbul ve altı vilayet hariç) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1) 1897 114.20 117.80 123.06 242.19 115.70 
2) 1906/7 122.99 129.56 138.09 148.28 124.41 
3) 1914 1.22 1.52 1.90 2.32 1.28 
4) Artış hızı (%) f 
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NOTLAR: 

a) Yaklaşık olarak, bugünkü Türkiye'nin sınırları içerisinde bulunan vilayetleri ve sancakları içine 
almaktadır. Doğu Trakya ile Kars, Ardahan ve Artvin dâhil edilmemiştir. İskenderun, Antakya kazaları ve 
Halep Vilayetine bağlı Ayintab Sancağı ise dâhildir. Halep Vilayeti'nin 1897 yılındaki nüfusu, 1906/7 nüfus 
sayımında saptanmış olan oranlar esas alınarak Halep, Maraş ve Urfa sancakları arasında paylaştırılmıştır. 
Daha sonra, İskenderun, Antakya kazaları ve Ayintab Sancağında yaşayan etnik grupların 1897 ve 1906/7 
yıllarındaki nüfusları, bu grupların 1914 yılında Halep Vilayetinin nüfusu içindeki paylan esas alınarak 
tahminî şekilde hesaplanmıştır. 

b) Ortodoksları ve Rum Katolikleri kapsamaktadır. 

c) Gregoryenleri, Katolik Ermenileri ve Protestanları kapsamaktadır. Protestanların bir kısmı Ermeni 
olmayabilir. 

d) İstanbul, Dersaadet ile banliyölerden (Şehremaneti Mülhakatı) oluşmaktadır. 1897 yılı nüfus 
kayıtlarında Katolikler; 1914 yılında bu iki grup arasındaki dağılımları esas alınmak sureti ile Rumlar ve 
Ermeniler arasında paylaştırılmışlardır. 

e) Erzurum, Bitlis, Diyarbakır, Mamuretülaziz, Sivas ve Van vilayetleri. 

f) Nüfus artış hızı, 1897-1914 arasındaki dönem içindir. 

VERİ KAYNAKLARI: 

Güran (1997, s. 23-25); Karpat (1985, s. 162-89). 

T A B L O II: BAZI V İ L A Y E T L E R D E K İ N Ü F U S U N CİNSİYETE G Ö R E 
DAĞILIMI 

VİLAYET 
1897 Nüfus Sayımı 1906/7 Nüfus Sayımı 

VİLAYET Erkek (%) Kadın (%) Erkek (%) Kadın (%) 
AYDIN 
i) Müslümanlar 50.28 49.72 50.62 49.38 
ii) Rumlar 51.24 48.76 52.28 47.72 
ANKARA 
i) Müslümanlar 50.82 49.17 51.88 48.12 
i i) Rumlar 49.19 50.81 52.39 47.61 
ERZURUM 
i) Müslümanlar 53.49 46.50 53.93 46.06 
ii) Ermeniler 3 53.11 46.89 51.85 48.14 
DİYARBAKIR 
i) Müslümanlar 53.95 46.04 54.49 45.51 
ii) Ermeniler 3 52.50 47.50 51.40 48.59 
VAN 
i) Müslümanlar 58.85 41.14 53.88 46.12 
ii) Ermeniler 3 47.38 52.62 57.24 42.75 
İMPARATORLUK 53.04 46.96 53.49 46.51 
TOPLAMI 
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NOT: 

a) Gregoryenleri, Katolik Ermenileri ve Protestanları kapsamaktadır. Protestanların bir kısmı Ermeni 
olmayabilir. 

VERİ KAYNAKLARI: 

Güran (1997, s. 23-25); Karpat (1985, s. 169). 

Tabloda, 1897-1914 yılları arasındaki dönemde belli başlı etnik grupların 
nüfus artış oranları arasında büyük farklılıkların bulunduğu gözlenmektedir . Bu 
duruma yol açmış olması muhtemel faktörler göz önüne alınmadığında, söz 
konusu farklılıklar ilk bakışta nüfus sayımı sonuçlarının güvenilir olmadığı ve 
nüfusa ilişkin rakamların siyasî amaçlarla çarpıtıldığı izlenimini uyandırabilir. 

Söz konusu dönem zarfında, Türkiye 'nin bugünkü sınırlarına yaklaşık 
denk gelen alanda yaşayan Müslüman nüfusun artış hızı yılda yüzde 1.23'tü. O 
dönemin koşulları içinde böyle bir artış hızı çok da mantık dışı 
görünmemektedir . Bu mezhebe mensup olup da özellikle Halep Vilayetinde ve 
Doğu ve GüneyDoğu Anadolu 'daki sancaklarda yaşayanların bir kısmının Rum 
olmayabileceği Rum Ortodoks mezhebi mensuplarının büyüme hızı yılda yüzde 
1.38, Ermenilerin yüzde 0.70 idi. Küçük bir grup teşkil eden ve aralarında 
yabancıların da bulunduğu "diğerler i" kategorisine girenlerin yıllık nüfus artış 
hızı ise yüzde 2.54 idi. İs tanbul 'un nüfusu azalırken, yalnızca buradaki Rum 
nüfus, pozitif yönde fakat sıra dışı bir artış gösteriyordu. Altı Doğu vilayeti 
{Vilayet-i Sitte) ile İstanbul 'u hariç tutacak olursak, karşımıza farklı bir manzara 
çıkmaktadır: Müslümanlar yılda yüzde 1.22 gibi bir hızda artış göstermektedir. 
Buna karşılık Rumların yıllık nüfus artış hızı yüzde 1.52, Ermenilerin ise yılda 
yüzde 1.90'dır. O dönem için Rum ve Ermenilerin nüfus artış hızları oldukça 
yüksek görünmektedir. 

Bu farklılıkların nedeni ne olabilir? Bu konuda çeşitli nedenler akla 
gelebilmektedir. 

i) Aslında 1881/82-1893 nüfus sayımına dayalı olarak gerçekleştirilen 
nüfus kayıtlarının güncelleştirilmiş bir özeti olan 1897 Nüfus Raporunda, 
özellikle altı vilayette yaşayan Müslümanlar daha eksik sayılmış olabilir. 
Müslümanlar arasında çok sayıda göçer vardı; bunlar için sadece tahmin 
yapılmıştı . Kimlik belgeleri çıkartmaları konusunda halka getirilen 
zorunluluğun baskısı altında, nüfus kayıtlarını yaptırmayanların kayıt altına 
alınmasıyla tahmin zamanla iyileşti. Dolayısıyla, daha düşük bir tabandan 
başlaması nedeniyle, Müslüman nüfus doğal olarak Ermenilerden daha yüksek 
bir hızda büyüyor gözükebilir. 

ii) İmparatorluğun uzak bir köşesinde yer alan ve devlet otoritesinin daha 
zayıf bulunduğu altı vilayette yaşayan Ermeniler, bedel-i askeriye ödememek, 
ya da 1908 yılından sonra gayrimüslimlere de zorunlu askerlik uygulamasının 
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getirilmesinin ardından askere al ınmamak için nüfusa kaydolmaktan kaçınmış 
olabilirler (Zamir, 1981, s.87). Böyle bir davranış doğal olarak büyüme hızına 
da yansıyacaktır. Söz konusu altı vilayetin aksine, İmparatorluğun diğer 
bölgelerinde yaşayan Ermeniler, daha az oranda kırsal alanlarda yerleşik 
bulunduklarından sayımları daha kolaydı. Buralarda devlet otoritesi daha 
yerleşikti ve hükümet bunları gittikçe daha iyi saymaya ve kayıtlara geçirmeye 
muktedir hale geldi. Ayrıca, söz konusu vilayetlerde şehirde yaşayan ve 
ticaretle uğraşan Ermenilerin oranı Müslümanlara göre daha yüksekti. Resmî 
makamlar ve resmî olmayan kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde kimlik 
belgeleri gösterilmesi zorunluluğunun baskısı altında, zamanla daha fazla 
Ermeni, istemeyerek de olsa, nüfus kayıtlarına geçmek zorunda kaldı. 
Dolayısıyla, belirtilen altı vilayet dışında kalan yerlerde Ermenilerin nüfus artış 
hızı Müslümanlarınkinden daha yüksek görünmektedir. Aynı durum Rumlar 
için de söz konusudur. 

iii) Ermenilerin nüfus artış oranlarının söz konusu altı vilayette daha 
düşük olmasının bir nedeni de, Ermeni nüfusun Anadolu 'nun diğer bölgelerine 
ve özellikle de ekonomik koşulların gelişme gösterdiği Ege Bölgesi ile 
Ki l ikya 'ya göç etmeleri olabilir. Nüfus sayımı verileri böyle bir tezin 
doğruluğunu ancak kısmen teyit etmektedir. 1897 yılı Nüfus Raporuna göre, 
Aydın ve Hüdavendigar vilayetlerinde 85.5 bin Ermeni yaşamaktadır. 1914 
yılında ise hemen hemen aynı bölgede yaşayan Ermenilerin sayısı 105.3 bindir. 
Bu da, yılda yüzde 1.23 hızında bir artışa tekabül etmektedir. O dönemin 
koşullarında böyle bir artış hızı normal kabul edilebilir. Ki l ikya 'ya bir miktar 
göç olduğu anlaşılmaktadır. Adana 'daki Ermeni nüfusu 1897 Nüfus Raporunda 
36.695 olarak görünmektedir. 1914'te ise, o dönemlerde Adana Vilayeti 
içerisinde yer alan İçel de dâhil olmak üzere bölgede yaşayan Ermeni nüfus 
58 .027 'ye çıkmıştır. Belirtilen iki tarih arasındaki dönemde Adana 'n ın Ermeni 
nüfusunda meydana gelen artış, etnik gruplar arasındaki çatışmalarda meydana 
gelen ölümler dikkate alındığında bile (bkz: 6'ncı not), imparatorluğun diğer 
bölgelerindeki Ermeni nüfusun düşük artış hızını izah etmekten uzaktır. 
Bununla birlikte, Ki l ikya 'da istatistiklerde görülen bu önemli nüfus artışı da 
yine, en azından bir kısmının, sayım ve kayıt işlerinde kaydedilen ilerleme 
nedeniyle olmuş olması muhtemeldir . 

iv) Ermeni nüfus artış hızının, söz konusu altı vilayette düşük olmasının, 
dış ülkelere olan göçlerle de bağlantılı olması muhtemeldir. Bu göçlerin önemli 
miktarlarda olduğunu gösteren deliller mevcuttur. 5 

5 Birinci Dünya Savaşı öncesinde Ermeniler çoğunlukla Amerika Birleşik Devletlerine ve komşu ülkelere, 
Rus Ermenistanına ve bir bölümü de İran'a göç etmişlerdir. Karpat'ın tahminine göre, 1854 ve 1908 yıllan 
arasında, 500 bin ila 800 bin kadar Rum, Ermeni ve Arap, çoğunlukla Rusya'ya ve Kuzey-Güney 
Amerika'ya göç etmişlerdir (Karpat, 1985, s. 11). 
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v) Ermeni nüfusun düşük artış hızı, o dönemdeki etnik gruplararası 
çatışmalarda meydana gelen ölümlerden de kaynaklanmış olabilir. Kuşkusuz bu 
şekilde ölümler olmuştu; ancak söz konusu ölümler, belirtilen altı vilayetteki 
Ermenilerin nüfus artış hızını, özellikle de Müslüman nüfusun artış hızına 
kıyasla, bu denli etkileyecek kadar fazla değildi . 6 

vi) Söz konusu altı vilayetin dışında kalan Ermeni nüfusa benzer şekilde, 
Rum nüfus da daha kentleşmişti ve ticaretle uğraşanların oranı yüksekti . 

6 Bir kaynakta, Orta ve Doğu Anadolu'da meydana gelen etnik gruplararası çatışmalardan dolayı 1895/96 
yıllarında 150 bin Ermeninin öldüğü kaydedilmektedir: Garo Chichekian, "The Armenians Since the Treaty 
of San Stephano" (San Stephano Antlaşmasından bu yana Ermeniler), Armenian Review, Cilt. 22, No: 2 
(İlkbahar 1968) ss. 42-56; McCarthy tarafından aktarılmıştır (1998a, s. 55). McCarthy bu rakamı büyük 
ölçüde abartılı bulmaktadır ve bu iddiasını destekleyen bazı rakamlar da mevcuttur. Bir Ermeni tarihçinin 
belirttiğine göre, 1894 yılında yaşanan ilk Sason isyanında, "Bugüne dek hiç kimse ölen Ermenilerin sayısı 
konusunda yaklaşık bir tahminde bile bulunamamıştır. Bazıları bu rakamın altı ya da yedi bin olduğunu 
söylerlerken, diğer bazı kişiler ölenlerin bin kadar olduğunu söylemektedirler. Muhtemelen ikinci rakam 
gerçeğe daha yakındır," demektedir. M. Varandian, History of the Dashnaksution (Taşnaksutyun'un 
Tarihi), Paris: 1932, s. 146; Uras tarafından aktarılmıştır (1988, s. 728). 1904 yılında meydana gelen ikinci 
Sason İsyanında, bir Ermeni kaynağın belirttiğine göre ölenlerin sayısı, çoğunluğu Türk tarafından olmak 
üzere 1.000 civarındadır; Ermenilerin zayiatı ise birkaç yüzdür (Kukulian, The Battles of Antranik 
(Antranik'in Savaşları), Beyrut: 1929; Uras tarafından aktarılmıştır (1988, s. 778-780). 1 Temmuz ile 
3 Aralık 1895 tarihleri arasında, etnik gruplar arasında 26 çatışma meydana gelmiş, Osmanlı kaynaklarında 
belirtildiğine göre bu çatışmalarda Müslümanlardan 1.828 gayrimüslimlerden (Ermenilerden) ise 8.717 kişi 
yaşamını yitirmiştir; yaralananların sayısı ise Müslümanlardan 1.433 Ermenilerden 2.238 kişidir (Gürün, 
2001, ss. 147-149). 
Altı vilayetin dışında en kanlı olaylar 1909 Nisan ayında Adana'da meydana gelmiştir. Ermeniler, iddialarını 
destekleyecek hiçbir belge göstermeksizin, Adana'da 1909 yılında meydana gelen ayaklanmalarda 25 bin 
Ermeninin öldürüldüğünü öne sürmektedirler (Dadrian, 1997, s. 182). Osmanlı Meclisinde Edime Milletvekili 
olarak bulunan Babikian Efendi tarafından hazırlanmış olan rapora göre, ölenlerin sayısı 20.001 'dir. 
Olaylardan sonra söz konusu vilayete vali olarak atanmış bulunan Cemal Paşa ise, 17 bin Ermeninin, 1850 
Müslüman'ın öldüğünü belirtmiştir. Ermeni Patrikhanesi, yürüttüğü soruşturmanın sonucuna dayalı olarak, 
ölenlerin toplam sayısının 21.300 olduğunu beyan etmiştir. Babikian Efendi'nin belirttiğine göre, Osmanlı 
hükümeti nüfus kayıtlarına dayanarak ölenlerin sayısını 1.487 Müslüman, 4.196 gayrimüslim şeklinde 
bildirmiştir (McCarthy, 1998b, s. 133, not 58; Gürün, 2001, s. 169-170; Sonyel, 1988; s. 41-42). 1897 yılında 
Kilikya'da yaşayan tüm Ermenilerin sayısı 37 bindi. Yılda yüzde 1,5 oranında bir nüfus artışının meydana 
geldiği varsayılacak olursa, 1909 yılında Kilikya'daki Enneni nüfusunun 45 bine ulaşmış olması gerekir; kadın 
ve çocukların eksik sayılmış olduklarını göz önüne alıp GSÜH= 3 ve ölüm düzeyi = 8 kabul edecek olursak, 
nüfusun 1909'da 61 bine ulaşması gerektiğini görürüz. 1914 yılında Kilikya'da 58 bin Ermeni yaşamakta idi. 
Bu rakamı, öldükleri iddia edilen Ermenilerin sayısı olan 25 bine eklersek, Ermeni nüfusu 83 bin çıkar. Bu 
rakam, Enneni toplumunun doğal nüfus artış hızı ile ulaşabileceği sayının hemen hemen iki katı kadardır. 
Kilikya'ya, özellikle Doğu vilayetlerinden büyük çapta bir Enneni göçünün yaşanmış olduğunu gösteren 
deliller mevcuttur. 
Bir Türk kaynağına göre, Adana'daki Ermeni nüfusu 1903-1908 yılları arasında iki misline çıkmıştır. Bu 
hususun yanı sıra 1909 yılında yaşanan ölüm olayları da dikkate alındığında, nüfus sayımı sonuçlarının 
doğruluğu daha da desteklenmiş olmaktadır (bkz: Sakarya, 1984, s. 129). Kilikya'ya yapılan göç, 
Ermenilerin bölgede güçlü bir varlık oluşturmak için yürüttükleri organize bir faaliyet kapsamında 
gerçekleşmiştir. Bu husus, The Adana Massacres and Their Instigators (Adana Katliamları ve 
Kışkırtıcıları) adlı kitabında Piskopos Mushegh tarafından da açıkça kabul edilmiştir. Kahire: 1909 
(Ermenice), Uras tarafından aktarılmıştır (1988, s. 811). 
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Bundan dolayı, büyük bir olasılıkla, Rumlar daha kırsal olan Müslümanlara 
kıyasla daha doğru bir şekilde sayılmakla kalmamışlar, aynı zamanda resmî 
işlemler sırasında kimlik kartının ibraz edilmesi konusunda getirilen 
zorunluluktan dolayı yine Müslümanlara kıyasla daha büyük bir oranda nüfusa 
kaydolmaya yönelmiştir. Belki bundan daha da önemli bir husus, 20. yüzyıla 
uzanan uzun bir dönem içerisinde adalar ve Yunanis tan 'daki Rumlardan 
birçoğunun Ege Bölgesi 'ne gelerek yerleşmiş olmalarıdır (Nakracas, 2003, 
s. 76, 80, 92; Karpat, 1985, s. 47) . Dolayısıyla, Rum nüfusun istatistiklerde 
Müslüman nüfusa kıyasla daha büyük hızda artış göstermesi doğaldır. 

Beşinci maddedekiler dışında, Müslümanlar ile Ermenilerin nüfus artış 
hızları arasındaki farklar konusunda gündeme getirilen nedenlerin tümü, farklı 
ölçülerde geçerli olmuş olabilir. Çeşitli kaynaklarda bu konuda yalnız genel 
açıklamalar bulunduğundan, bu noktada kesin bir yargıda bulunmak mümkün 
görülmemektedir . Yukarıda belirtilen her bir hususun geçerlilik derecelerinin 
ayrı ayrı belirlenebilmesi için ayrıntılı araştırmalara ihtiyaç vardır. 

İs tanbul 'a ilişkin nüfus sayımı rakamlarına gelince, burada nüfusun 
azalışından sorumlu nedenleri ortaya koyabilmek güçtür. İstanbul, büyüyen 
ekonomisi ile (Karpat, 1985, ss. 86-105) doğal olarak yalnızca imparatorluk 
içerisinde yaşayan çeşitli etnik gruplar için değil aynı zamanda yabancılar için 
de adeta bir mıknatıs niteliğini taşıyordu. Dolayısıyla, İstanbul 'daki nüfus 
azalışı için ancak şu nedenler ileri sürülebilir: i) ya birçok Rum ve Ermeni , 
vergi ödememek için, yabancı ülke pasaportları almış olabilir, 7 ki bu neden, 
Müslümanlar için geçerli değildir, ii) ya bu denli kalabalık bir şehirde nüfus 
sayımı gerçekleştirmek giderek daha güç bir hal almaktadır, iii) ya da nüfus 
sayımına ilişkin yönetmelikler ve nüfusa kaydolma konusunda getirilen kurallar 
İs tanbul 'da iyi bir şekilde uygulanamamaktadır . 

Değişik etnik grupların nüfus artış hızları arasındaki farklılıklar, yukarıda 
belirtilen hususlar nedeniyle, Osmanlı nüfus sayımlarını geçersiz ya da 
güvenilirliksiz kılmaktan uzaktır. Kuşkusuz, hiçbir sayım mükemmel olmadığı 
gibi Osmanlı nüfus sayımları da mükemmel değildi . 8 Burada asıl sorun, 
Osmanlı nüfus sayımlarının, çeşitli siyasî davaların savunucuları tarafından ileri 
sürülen tahmine oranla daha güvenilir olup olmadıklarıdır. Bu konu ileride ele 
alınacaktır. 

7 Nakracas (2003, s. 86) Rumlarla ilgili olarak bu hususa değinirken, Süslü de (1990, s. 20) aynı hususu 
Ermeniler konusunda belirtmektedir. 

8 Örneğin, sayım işlemlerinin geliştirilmesi konusunda sürdürülen tüm çabalara rağmen, Amerikan Nüfus 
Bürosu, 1980 Nüfus Sayımında nüfusu yoğun bazı bölgelerde yaşayan bazı yaş gruplarına mensup 
kişilerden yüzde 18 kadarının sayılmayabileceği tahmininde bulunmuştur (Karpat, 1985, s. 9). 
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1880'li yıllardan itibaren yapılmış Osmanlı nüfus sayımları konusunda 
incelemeler yürüten araştırmacılar, yetkili makamlarca da kabul edilmiş olan 
birkısım eksiklikler olsa da, söz konusu sayımların çoğu vilayetteki nüfusu 
doğru bir şekilde belirledikleri konusunda görüş birliği içerisindedirler. 
Özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, sayımdan ve kayıttan büyük ölçüde 
kaçınma olduğuna işaret eden pek az şey olmasının yanı sıra, bu konuda bilgili 
kişilerin görüşlerine göre, kayıtlarda siyasî amaçlarla yapılmış sahtecilik ya da 
oynamalara ilişkin hiçbir emare mevcut değildir (Shaw, 1978, s. 336; Zamir, 
1981, s. 86). Bir araştırmacıya göre, 1881-93 nüfus sayımındaki hata payı, 
erişim olanaklarının iyi durumda olduğu bölgelerde muhtemelen yüzde 2-5, 
uzak bölgelerde ise yüzde 6-10 dolayındadır (Karpat, 1978, s. 256; ayrıca bkz: 
McCarthy 1998a, s. 175-85, 192- 93). Bununla birlikte, ilerideki bir bölümde 
ortaya konulacağı gibi, birkısım vilayetlerde hata payının yüzde 10'dan epeyce 
yüksek olduğu görülmektedir. 

Hata payının belli başlı iki kaynağı vardır; bunlar: i) kadınların ve ii) 
çocukların eksik sayılmalarıdır. Kadınların eksik sayılmalarından kaynaklanan 
hataları düzeltebilmek için, cinsiyet oranlarını bilmemiz gerekir. O dönem için 
geçerli oranlar konusunda elde herhangi bir bilginin mevcut olmamasına karşın, 
Türkiye ile ilgili bazı veriler bulunmaktadır. Bu tür parametrelerin uzun zaman 
süreleri boyunca sabit ya da hemen hemen sabit kaldıkları göz önüne alınacak 
olursa, günümüze ait veriler çok büyük bir hata payı yaratmaksızın o dönem 
için de kullanılabilir. 

1950'lerin sonu ve 1960'ları kapsayan 10 yıllık bir dönem zarfında 
Türkiye 'deki hastanelerde meydana gelen Doğumlar üzerine yapılan bir 
çalışmaya göre, doğan her 100 kız bebeğe karşılık 107.7 erkek bebek 
doğmaktadır (Yücetürk 1969, ss. 167-74). Buna göre, erkek Doğumlarının 
toplam Doğumlara oranı yüzde 51.85, kız Doğumlarının toplam Doğumlara 
oranı ise yüzde 48.14 ' tür . Yine 1960'lı yıllara ait rakamlar kullanılarak yaşa ve 
cinsiyete göre hayatta kalma oranları hesaplandığında ise, 0-19 yaş grubunda 
hayatta kalan erkeklerin bu yaş grubundakilerin toplam sayısına oranının yüzde 
51.17, kızların oranının ise yüzde 48.03 olduğu görülmektedir . 9 İncelenen 
dönemde çok sayıda erkeğin savaşlarda yaşamlarını yitirdikleri ve birçoğunun 
da orduda geçen uzun yıllar boyunca kötü beslenmeden ve diğer nedenlerden 
öldükleri göz önüne alınarak, Müslüman erkek nüfusun toplam nüfusa oranının 
yüzde 50 'ye yakın, muhtemelen yüzde 50.5 civarında olduğu, kadın nüfusun ise 
toplam nüfusun yüzde 49.5 'unu oluşturduğu söylenebilir. 

9 McCarthy (1998a, s. 162). 1960'lı yıllarda üç büyük şehir ve belli bazı bölgelerle ilgili olarak Alpay 
tarafından hazırlanmış olan Hayat Tablolarını kullanmaktadır (Alpay, 1969). 
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Tablo II, bazı vilayetler ve imparatorluk toplamı itibariyle iki nüfus 
sayımı sonuçlarına göre nüfusun cinsiyet dağılımını vermektedir. İmparatorluk 
toplamları, kadınların önemli ölçüde eksik sayılmış olduklarını göstermektedir. 
Bununla birlikte, vilayet bazındaki dağılımlarda birbiri ile çelişen durumlara 
rastlanmaktadır. Aydın ve Ankara 'daki cinsiyet dağılımı, yukarıda ifade 
ettiğimiz görüşlere dayalı beklentilere yakındır. Keza, Rumların cinsiyet 
dağılımları da beklenenden çok farklı değildir. Bu sonuçlar bir anlamda, söz 
konusu vilayetlerde yetişkinlerle ilgili olarak sayımların doğruluğunu ortaya 
koymakta ve sayımlardaki veya kayıtlardaki eksikliğin çocukların eksik 
sayılmasından kaynaklanmış olması gerektiğini göstermektedir. Öte yandan 
1897 nüfus istatistiğine göre hesaplanan, Van dışında kalan Doğu 
vilayetlerindeki dağılım rakamları, gerek Müslüman gerekse E rmen i 1 0 

kadınların önemli ölçüde eksik sayılmış olduklarını ortaya koymaktadır. Van ' ın 
durumu ise bir istisna, bir anormallik arz etmektedir; bunun o sırada bölgede 
yaşanan karışıklıklardan kaynaklanmış olması olasıdır (McCarthy, 1998b, 
s. 130; Dadrian, 1997, s. 131-38). 

Çocukların eksik sayılması yaygın bir durumdur. Kadınların önemli 
ölçüde eksik sayılmadıkları Aydın gibi bir yerde bile çocuklar eksik sayılmıştır. 
1897 Nüfus Raporu sonuçlarına göre Aydın 'da 15 yaşın altındaki nüfus 
191.202'dir. Ölüm düzeyi 5, Gayrı Safı Üreme Hızı (GSÜH) ise 3 olarak kabul 
edildiğinde -ki bu iki parametreye bir sonraki bölümde yeniden değinilecektir-
ve Doğu Model Hayat Tablosu kullanıldığında (Demeny and Coale 1966, 
s. 614), 15 yaşın altındaki erkek çocukların nüfusunun gerçekte 329.230 olması 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu rakam, sayım sonucunda elde edilen rakamdan 
138.028 veya yüzde 41.92 daha fazladır. Çocukların eksik sayılması 
uygulamasının, giderek azalmakla birlikte, Cumhuriyet döneminde bile 
özellikle Doğu vilayetlerinde devam ettiği düşünüldüğünde, elde edilen bu 
sonuç şaşırtıcı değildir. 

Kadın ve çocuk nüfuslarının eksik sayılması dışında, birbirini takip eden 
nüfus sayımlarının sonuçlarında veya nüfus raporlarında verilen rakamlar 
arasında da, izahı güç birtakım aykırılıklara rastlanmaktadır. Bu gibi 
aykırılıklar, nüfus sayımlarını güvensiz kılmasa bile; dikkate alınmaları 
gerekmektedir. Bunlardan bazıları üzerinde aşağıda durulacaktır. 

Söz konusu vilayetlerde, kadınları namahrem olarak kabul eden ve yakın akrabaları dışında hiç kimseye 
görünmemeleri gerektiğini savunan katı görüşün hâlâ geçerliliğini sürdürdüğü göz önüne alındığında, bu 
vilayetlerde kadınların eksik sayılmış olmaları şaşırtıcı değildir. Aydın ile Doğu vilayetleri arasında bu 
konuda gözlenen tezadın, Batıdaki inanç tarzının daha az katı olmasından kaynaklanmış olması 
muhtemeldir. Ayrıca, Doğu vilayetlerinde Müslümanlar ile Ermenilerdeki bu konudaki dağılımlar, söz 
konusu iki topluluk arasında dinî farklılıklar olsa dahi, kadınlar konusunda benzer törelerin benimsenmiş 
olduğu olasılığına işaret etmektedir. 
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İstanbul Büyükşehrinde Ermeni nüfusu, 1897 nüfus sayımında 169 bin 
iken, 1906/7 sayımında 70 bine gerilemiş, yani 10 yıl içerisinde yüzde 58.6 
oranında bir düşüş kaydetmiştir. Bu dönem zarfında Ermeniler arasından başta 
A B D olmak üzere çeşitli dış ülkelere çok sayıda göç eden olsa da, yine de, 
imparatorluğun en güvenli yerlerinden birinde bu kadar kısa bir sürede bu denli 
büyük bir nüfus azalışını izah edebilmek güçtür. İs tanbul 'un Müslüman ve Rum 
nüfusunda da benzer şekilde düşüşler görülmekle birlikte, Ermenilerinkine 
kıyasla bu düşüşler çok daha az orandadır. Van ' ın Müslüman nüfusu 1897'de 
76.9 bin iken, 1914' te 179.4 bine ulaşmış, yani 17 yıl zarfında yüzde 133.3 
oranında bir artış göstermiştir. Oysa büyük çapta göç almadıkça, bu denli büyük 
bir artış olması olanaksızdır. 

1897 nüfus sayımında, Bitlis ' te Ermenilerin toplam nüfusun yüzde 
31.9 'unu oluşturdukları, 1914'te ise toplam nüfusa oranlarının yüzde 27 .2 'ye 
düştüğü görülmektedir. Ancak burada durum İstanbul 'dakinden farklıdır ve bu 
düşüşe gerekçe olarak bazı nedenler ileri sürülebilir. Toplam nüfusa oranla 
Ermeni nüfusunda kaydedilen düşüş, o dönemde bölgede yaşanan yaygın 
karışıklıklar sırasındaki ölümlerden ve eksik kayıtlardan olabileceği gibi, 
kısmen, Ki l ikya 'ya yaşanan göçlerden kaynaklanmış olabilir. Özellikle 
Ki l ikya 'ya olan göçler, Ermeni liderlerce teşvik edilmiştir. 1 

Dersaadet ' te yaşayan Müslümanların, Rumların, Ermenilerin ve 
Yahudilerin nüfusları konusunda 1897 yılına ait nüfus raporunda yer alan 
rakamların, daha önce yayınlanmış bulunan ve 1895 yılına kadar olan döneme 
dek sayılan nüfusu içeren rapordaki rakamlarla tamamen aynı olduğu 
görülmektedir . 1 2 Öte yandan, 1895 yılı itibarı ile Edirne 'deki Müslüman nüfus 
434.366 iken, bu rakam 1897 nüfus raporunda 539.031 'e yükselmiştir. Diğer 
dinî gruplara ait rakamlarda da benzer artışlar kaydedilmişt ir . 1 3 Anlaşıldığı 
kadarı ile bu dönemde Edirne 'de nüfus kayıt işlemleri sürdürülürken, 
İs tanbul 'da bu işlemler ya durdurulmuş, ya da sürdürüldü ise bile, sonuçlar, 
hazırlanan nüfus raporuna aksettir i lmemiştir . 1 4 Bu durum, 1897 nüfus 
verilerinin bazı vilayetlerde aynı döneme ait olmadıklarına işaret etmektedir. 
Aynı durumun sonraki dönemlerde hazırlanan nüfus raporları için de geçerli 
olması olasıdır. Dolayısıyla, söz konusu raporların kullanımında ihtiyatlı 
olunması gerekmektedir. 

" Bu göreceli azalışa McCarthy dikkat çekmiştir (1998a, s. 80), bkz: not 6; ayrıca bkz: Sonyel (1987, s. 148, 
253-256). 

1 2 Sözü edilen rapor, 17 Ramazan 1312/14 Mart 1895 tarihli "Sicil-i Nüfus İdare-i Umumiyesr'dir (Karpat, 
1985, s. 156-57, 160). 

1 3 Rakamlar, Karpat'tan alınmıştır (1985, s. 156-161). Karpat tarafından verilen 1897 yılına ait nüfus 
rakamları, aslında 1895/96 Nüfus Sayımı rakamlarıdır. Bu rakamlar, McCarthy tarafından (1998a) 1313/ 
1895-96 nüfus sayımı ile ilgili olarak verilen rakamlarla uyum göstermektedir. 

1 4 Benzer bir durum konusunda Karpat (1985, s. 254, not b), İstanbul için verilen 1885 ve 1893 yıllarına ait 
nüfus rakamlarının birbiri ile aynı olduğunu kaydetmektedir. 



Servet M U T L U 369 

Osmanl ı 'daki nüfus sayımları ile ilgili olarak vurgulanması gereken son 
bir husus, şehirlerdeki sayım işlemlerinin, ulaşılması daha güç olan kırsal 
alanlara kıyasla daha iyi bir şekilde yürütülmüş bulunmasıdır. Buna bağlı 
olarak, özellikle Doğu Anadolu 'da , çoğunluğu göçebe olarak yaşayan 
Müslümanlara oranla daha fazla kentleşmiş ve ulaşılması daha kolay yerlerde 
yaşayan Rum ve Ermenilerin sayım ve kayıtlarının daha doğru bir şekilde 
yapılmış olduğu belirtilebilir (Karpat, 1985). 

DÜZELTME KATSAYILARI VE BAZI A Y A R L A M A L A R 

Osmanlı nüfus raporlarında ve diğer belgelerde yer alan nüfus 
rakamlarının, kadın ve çocukların eksik sayılmalarından kaynaklanan hataların 
giderilmesi için, bir düzeltmeye tâbi tutulmaları gerekmektedir. McCarthy 
(1998a) bu düzeltmeyi büyük bir titizlikle yapmıştır. Ancak, McCarthy 'nin 
çalışmasında yalnızca Türkiye 'nin yaklaşık bugünkü sınırlarına denk gelen 
Anadolu vilayetlerine ilişkin nokta tahmini yapılmış olup, Trakya ve İstanbul 
hariç tutulmuştur. 

Düzeltmelerin yapıldığı bağlamda doğru parametrelerin seçilip 
seçilmediğinden hiçbir zaman emin olamayacağımız için, tahminin belli bir üst 
sınır ve bir alt sınır içeren bir aralık için yapılması daha makul bir yol gibi 
görünmektedir . Bu çalışmada belirtilen yönde bir girişimde bulunulmuş ve 
yalnızca Anadolu vilayetleri değil, İstanbul ve Trakya da çalışma kapsamına 
dâhil edilmiştir. Yöntem açısından McCarthy (1998a) izlenmiştir. 

Bir Model Hayat Tab losu 1 5 kullanmak suretiyle tahminde bulunabilmek 
için iki parametreye ve bir değişkene ihtiyacımız vardır: Ölüm düzey i 1 6 ve 
Gayrı Safı Üreme Hızı ( G S Ü H ) 1 7 ile nüfusun cinsiyet itibariyle dağılımı. 

1 5 Model Hayat Tablosu, gözlemlenmiş, gerçekleşmiş, bir Hayat Tabloları grubundan elde edilen ölüm 
bilgilerinin bir ifadesidir. Bir Hayat Tablosunda, farklı yaş gruplarına mensup hayatta kalmış kişilerin 
sayısı yer alır. Tabloda yaşa-özgü ölüm oranlarına tâbi olan farazî bir yaş grubundan, Doğumundan itibaren 
hayatta kalarak ulaşabileceği en yüksek yaşa kadar olan hayatta kalanların sayısı sıralanır. Bu ölüm hızları, 
belli bir grup için belli bir zaman süresi zarfında gerçekte gözlenen oranlardır. Bu çalışmada kullanılmak 
üzere seçilen Model Hayat Tablosu, Doğuya aittir. Bu tabloda, Avusturya, Almanya, Çekoslovakya, Kuzey 
ve Orta İtalya, Macaristan ve Polonya'da gözlenen ölüm hızları esas alınmıştır. Ele alınan dönemler ise, 
Almanya için 1881-1890 yılları arası, Polonya için 1931-32 yılları, Çekoslovakya için ise 1949-1951 
yıllarıdır. Bkz: Coale ve Demeny (1966, s. 12-14). Türkiye'de çocuk ölümü hızlarının 1960'larda bile 
Doğu Model Hayat Tablosunda gösterilen değerlerin çok üzerinde olduğu düşünülürse, ele alınan dönemde 
Doğu Model Hayat Tablosundakinden çok daha yüksek olacağı muhakkaktır (Demeny ve Shorter, 1968). 
Buna rağmen yine de, Türkiye'de gözlenen ölümlerin Doğu Model Hayat Tablosundakilere en fazla uyan 
ölümler oldukları görülmüştür (Shorter ve Macura, 1983, s. 70-71; ayrıca bkz: McCarthy 1998a, s. 203-
204). 

1 6 Bir Model Hayat Tablosundaki ölüm düzeyi, Gayrı Safı Üreme Hızlarına göre, değişik yaşlarda meydana 
gelen ölümlerin izlediği bir genel modeli ortaya koyar ve doğan bir kişi için yaşam süresi beklentisini verir. 
Düşük numaralı bir ölüm düzeyi, Doğumdan itibaren beklenen kısa bir yaşam süresine işaret eder. Buna 
karşılık, ölüm düzeyi numarası yüksek olduğunda, yaşam süresi beklentisi daha yüksektir. 
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1960'lı yıllarda yapılmış olan bir çalışmaya göre, Türkiye 'deki GSÜH 
değeri 3 olarak bulunmuştur (SSYB, 1970, s. 39,46). Yapılan diğer çalışmalar 
da bu sonucu desteklemektedir (Demeny and Shorter, 1968, s. 46-52; Shorter, 
1969, s. 34-37; BM., 1972, s.79). Ayrıca, GSÜH uzun bir süre boyunca büyük 
ölçüde sabit kaldığını gösteren deliller bulunmaktadır (Shorter, 1969, s. 34-37). 
Söz konusu bulguların ışığında, bu çalışmada G S Ü H değeri 3 olarak kabul 
edilmişt ir . 1 8 

Nüfus sayımı verileri üzerinde yapılmış bir analiz, dönem içerisinde 
vilayetlerin çoğunda nüfus artış hızının yılda yaklaşık yüzde 1 olduğunu, bazı 
vilayetlerin ise bundan daha yüksek artış hızları gösterdiklerine işaret 
e tmektedir . 1 9 G S Ü H de gerini 3 olarak kabul ettiğimizde, seçilen ölüm düzeyinin 
de en az yüzde l ' l ik bir nüfus artış hızını verebilecek bir düzeyde olması 
gerekecektir. Ölüm düzeyi 5 bunu sağlamaktadır. Daha düşük bir ölüm düzeyi, 
düzey 4 alındığında, yıllık nüfus artış hızı yüzde 0.87 olmaktadır ki bu hız, 
1897, 1905/6 ve 1914 nüfus sayımı raporlarına dayanılarak belirlenen hızın 
altında kalmaktadır. Dolayısıyla, yapılan tahminin alt sınırı için ölüm düzeyinin 
5 olarak kabul edilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Tahminin üst sınırı 
için ise ölüm düzeyi 8 olarak alınmıştır. Bu ölüm düzeyi, 3 değerindeki bir 
G S Ü H ile yılda yüzde 1.87'lik bir nüfus artış hızını vermektedir. 

Tahminin alt ve üst sınırları için seçilen bu ölüm düzeylerinin 
uygunlukları, Türkiye 'de 1945-50 dönemi itibariyle erkekler için belirlenen 
36.7 yıllık yaşam süresi beklentisi ile de desteklenmektedir (Shorter and 
Macura, 1983, s. 100). Belirtilen dönemde, Osmanlı nüfusunu kırıp geçiren 
sıtma ve verem gibi yaygın ölüme yol açan faktörler bir ölçüde kontrol altına 
alınmış bulunuyordu. Dolayısıyla, incelenen dönemdeki yaşam süresi 
beklentilerinin 1945-50 döneminin altında olması gerekmektedir. Ölüm düzeyi 
5 olarak kabul edildiğinde erkekler için yaşam süresi beklentisi 27.39 yıl, ölüm 
düzeyi 8 olarak kabul edildiğinde ise 34.77 yıl olmaktadır. Bu rakamlar da, 
tahminin alt ve üst sınırları için seçilen ölüm düzeyi değerlerinin uygunluğunu 
desteklemektedir. 

1 7 Gayrı Safı Üreme Hızı, bir kadın Doğurganlık yaşının sonuna kadar hayatta kalabildiği, bu zaman zarfında 
değişik yaşlara özgü Doğurganlık oranlarına tâbi olduğu ve doğan çocukların da cinsiyetleri arasındaki 
belli bir orana tâbi oldukları takdirde, dünyaya getireceği ortalama kız çocuk sayısıdır. Model Hayat 
Tablolarında, ortalama Doğurganlık süresi 29 yıl olarak alınmaktadır. Yani, bir kadının 29 yıl boyunca 
anne olabileceği kabul edilmektedir. 

1 8 Biga dışında, McCarthy çalışmasında aynı GSÜH değerini (GSÜH=3) kullanmıştır (McCarthy, 1998a, 
s. 231). 

1 9 Nüfus sayımı raporlarının dışında, McCarthy, nüfus sayımı sonuçlarını ve salnameleri kullanmak sureti ile, 
nüfusun zaman içerisindeki gelişiminin kolaylıkla takip edilebildiği bazı vilayetlere ilişkin tablolar 
sunmaktadır (McCarthy, 1998a, ayrıca bkz: Karpat, 1985, s. 190). 
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Düzeltme katsayılarının elde edilmesinde McCarthy 'n in (1998a) 
yöntemini uygulamaktayız. İstanbul dışındaki yerler için aşağıdaki formül 
uygulanmaktadır . 2 0 

* Mrt 

Bu formülde CC düzeltme katsayısını, Mra 15 yaş ve üzerindeki 
kaydedilmiş erkek sayısını, Pmr 15 yaşın altındaki erkeklerin Model Hayat 
Tablosundaki yüzde oranını ve Mrt de nüfus sayımında kaydedilmiş toplam 
erkek sayısını göstermektedir. 

Yukarıdaki formül, Doğu Model Hayat Tablosu ve cinsiyete göre yaş 
dağılımı verilerini içeren 1897 Nüfus Raporu sonuçları kullanılarak, 1897 yılı 
için vilayetler itibariyle, ilk olarak iki grup nüfus tahmini yapılmıştır. Bu 
gruplardan birincisi, tahminin alt sınırı için ölüm düzeyi 5, ikincisi ise tahminin 
üst sınırı için ölüm düzeyi 8 kabul edilerek oluşturulmuştur. Daha sonra, aynı 
düzeltme katsayıları kullanılarak, 1905/06 ve 1914 yılları için tahmin 
yapılmıştır. Aynı düzeltme katsayılarının kullanılma nedeni bu yıllara ilişkin 
verilerde, nüfusun yaş dağılımının olmamasıdır. 1897 yılından sonraki 
dönemlerde gerçekleştirilen nüfus sayımlarında çocukların sayımı ve kaydı 
konusunda bir ölçüde gelişme kaydedilmiş olabileceği dikkate alındığında, bu 
dönemlere ait düzeltilmiş nüfus tahminlerinin gerçek nüfusun biraz üzerinde 
olduğu söylenebilir . 2 1 

Öte yandan, bu yöntemle yapılan tahminde, Batı vilayetlerinde, özellikle 
Aydın ve Hüdavendigar 'da yaşayan Müslüman nüfus sayısı muhtemelen gerçek 
rakamın altında çıkmıştır. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve sahile daha 
yakın bulunan bu vilayetlerde Müslüman erkeklerin çok büyük bir bölümü 
askere alınmış ve bunlardan çok azı geri dönmüştür. Örneğin, 1885 yılında 
Batıdaki vilayetlerden toplam 90.079 Müslüman askere alınmış ve bunların 
sadece 15.734'ü geri dönmüştür (Kurmuş, 1982, s. 74- 75). 

Aynı yöntemin uygulanması durumunda şehrin nüfusunun gerçek 
sayısından çok fazla çıkacağı hesaba katılarak, İstanbul nüfusunun 
hesaplanmasında farklı bir yöntem kullanılmıştır. 19. yüzyılda olduğu gibi 20. 

2 0 Formülün elde edilmesinde kabul edilen varsayım, 15 yaşın üzerindeki erkeklerin kayıtlarının doğru bir 
şekilde yapıldığı ve erkek/kadın oranının 1 olduğudur. 

2 1 Yüksek tahminlerin, 1905/06 nüfus sayımı raporunda 15 yaşındaki çocukların sayısında daha az bir yığılma 
olmasından kaynaklanmış olması olasıdır. Türkiye'de yapılan nüfus sayımlarında 15 ya da 20 gibi yuvarlak 
sayılardaki yığılmalara hâlâ rastlanmaktadır. 

Mra 
(l-Pmr) 
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yüzyılda da İstanbul, geçici olarak çalışmaya gelen erkek işçiler için âdeta bir 
mıknatıs özelliği taşımıştır (Karpat, 1985, s. 103; Quataert, 1983, s. 96-100). Bu 
dönemde şehirde tek kişinin yaşadığı birçok hane vardır. (Duben, 2002, s. 190-
91). Bu özelliğinden dolayı, İstanbul için şu formül kullanılmıştır: 2 2 

Burada Frf 15 yaş ve üzerindeki kaydedilmiş kadınların sayısını, Pfr 
Model Hayat Tablosunda 15 yaşın altındaki kadınların yüzde oranını, Mr 
kayıtlı erkeklerin sayısını, Fr kayıtlı kadınların sayısını ve T toplam nüfusu 
göstermektedir. 

Belli başlı dini-etnik grupların herbiri, Müslümanlar , Rumlar ve 
Ermeniler için ayrı ayrı düzeltme katsayıları hesaplanmış; ayrıca "diğerleri" 
kategorisine girenler için de, etnik grup nüfusu ağırlıklı bir ortalama düzeltme 
katsayısı türetilmiştir. Ağırlıklı katsayı 1.1263 olarak bulunmuştur; diğer 
vilayetler için uygulanan formülün kullanılması durumunda söz konusu 
düzeltme katsayısının değeri 1.3225 olacaktı. 

Daha önce de belirtilmiş olduğu gibi, her bir vilayet için iki farklı ölüm 
düzeyi kullanılarak iki ayrı düzeltme katsayısı hesaplanmıştır. Bununla birlikte, 
Trabzon için G S Ü H değeri 3, ölüm düzeyi de 5 olarak alındığında, elde edilen 
düzeltme katsayısı l ' d e n küçük olmaktadır. Bu durumda Trabzon ile ilgili ölüm 
düzeyi 8 olarak alınarak, tek bir düzeltme katsayısı hesaplanmıştır. 

Van konusunda da farklı bir sorunla karşılaşılmıştır. 1897 yılında Van 
Vilayetindeki Müslüman nüfus, Hakkâri Sancağı dışında 77 bindi ve toplam 
nüfusun yüzde 58' ini oluşturuyordu. Buna karşılık gayrimüslimler, 55 bin olan 
nüfusları ile toplam nüfusun yüzde 42'sini oluşturuyorlardı. 1914 yılı Nüfus 
Raporunda ise Müslüman nüfus 179.4 bin, gayrimüslim nüfus ise 79.8 bin 
olarak görünmektedir . Müslümanlara ait rakamlar, yıllık yüzde 5.29 oranında 
bir nüfus artış hızına işaret etmektedir. Oysa yoğun bir içe göç olmadığı sürece, 
böyle bir doğal nüfus artış hızına ulaşılması olanaksızdır ve tarihte bilinen 
hiçbir grup bu denli büyük bir nüfus artış hızı yaşamamıştır . 1897 raporuna 
temel olan sayım sırasında Van 'dak i Müslüman nüfusun çok büyük bir 
bölümünün sayılmamış olduğu açıkça görülmektedir. Aynı durum, yüzde 85 ' in i 
Ermenilerin oluşturduğu gayrimüslimler için de geçerlidir. Düzeltmeleri 

2 2 Formülün elde edilmesinde kabul edilen varsayım, tam doğru olmasa da, 15 yaş ve üzerindeki yetişkin 
erkeklerin sayımlarının hatasız yapılmış olduğudur. 

c c = 
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yaparken yine McCar thy 'n in yöntemi uygulanmıştır (1998a, s. 83-84). 1897 
nüfus sayımı sırasında tüm etnik grupların aynı ölçüde eksik sayıldıkları 
varsayılmıştır. Bu varsayıma göre, her bir etnik grup nüfusunun toplam nüfusa 
olan gerçek oranı, nüfus sayımı sonuçlarındakinin aynıdır; yani Müslüman 
nüfusun oranı yüzde 58, gayrimüslimlerin de yüzde 42 'dir . Ayrıca bu oranların, 
1897 ile 1914 yılları arasındaki dönemde sabit kaldıkları varsayılmıştır. Bu 
varsayımlar altında Ermeni nüfusun 1914'te 110.4 bin olması gerekir . 2 3 

Düzeltme katsayısı bu rakama uygulanmıştır . 

Bitlis konusunda da benzer bir sorun vardır. 1897 Nüfus Raporuna göre 
burada Ermeni nüfusunun toplam nüfusa oranı yüzde 32'dir. Buna karşılık 1914 yılı 
Nüfus Raporunda söz konusu oran yüzde 27.2'ye düşmüştür. Bu keskin düşüşün, 
kişilerin nüfusa eksik kaydedilmelerinin yanı sıra, o dönemde bölgede yaşanan 
büyük çaptaki karışıklıklar sırasında her iki taraftan da meydana gelen ölümlerden 
de kaynaklanmış olması olasıdır. İki nüfus sayımı arasında geçen süre zarfında 
Müslüman ve Ermeni nüfusunun aynı hızda artış gösterdiklerini varsayacak 
olursak, Ermeni nüfusun 1914 yılında 149 bin olduğunu kabul etmemiz gerekir. 
Dolayısıyla, düzeltme katsayısının uygulanması gereken rakam budur. 2 4 

Nüfus tahminini yapmaya geçmeden evvel, bir başka hesaplamanın daha 
yapılması gerekmektedir. 1897 Nüfus Raporunda, vilayetler itibariyle Katolik 
ve Protestanların sayıları verilmekte, ancak bu sayıların Ermeniler ve Rumlar 
arasında ne oranda dağıldığı belirtilmemektedir. 1905/06 Nüfus Sayımı 
sonuçlarında ve 1914 istatistiklerinde, diğer dinî grupların yanında, Ermeniler 
ile Rumlar için de ayrı kolonlar olmasının yanı sıra, gayrimüslim nüfus, Rum 
Katolikler, Ermeni Katolikler ve Protestanlar olarak ayrılmıştır. Birkısım 
Protestanların Ermeni olmayabi lmeler ine 2 5 ve başta Halep Vilayeti ile güney ve 
güneyDoğudaki bazı sancaklarda olmak üzere Rum Ortodoks Mezhebine bağlı 
bazı kişilerin de Rum olmayabilmelerine karşın, 1897 ve 1914 yılları ile ilgili 

2 3 McCarthy (1998a, s. 83-84) her Ermeni hanede Müslüman hanelerdeki kadar insan yaşadığını, hane başına 
6.69 kişi düştüğünü varsayarak Ermeniler için bir başka tahmin daha yapmıştır. Elde ettiği ikinci rakam, 91 
bindir. McCarthy bu rakamı, Ermenilerin minimum nüfusu olarak kabul etmekte ve düzeltme katsayısının 
bu rakama uygulanması gerektiğini savlamaktadır. 

2 4 McCarthy, farklı bir yöntem uygulamakta ve Cuinet'in tahminini kullanarak, 1911/12 yılı için Ermenilerin 
nüfusu konusunda 144.991 gibi bir rakama ulaşmaktadır (McCarthy, 1998a s. 79-80). Aslında tarihin 1914 
olması gerekmektedir. Buradaki hata, Osmanlı belgesinde yazılı tarihin Rumî değil Hicrî tarih olarak 
yorumlanmasından kaynaklanmıştır. Gerek McCarthy'nin gerekse bizim tahminimiz, muhtemelen üst 
sınırdadır; zira o dönemlerde Ermeniler bölgeden çıkarak diğer ülkelere ve Kilikya'ya göç ediyorlardı. 

2 5 Doğu vilayetlerinde, Hristiyanları Protestanlığa çekmek yönünde yoğun çabalar yürütülüyordu. Bu çabalar 
çoğunlukla Ermeniler üzerinde yoğunlaşmıştı; dolayısı ile burada tüm Protestanların Ermeni olmaları 
mümkündür. Buna karşılık diğer vilayetlerde Protestanlardan bazılarının Ermeni olmamaları olasıdır. Bu 
nedenle, Doğu vilayetleri dışında kalan diğer vilayetlerde, Ermeni nüfusu gerçekte olduğundan biraz daha 
fazla tahmin edilmiş olabilir. Protestan misyonerleri tarafından yürütülen Protestanlığı yayma çabaları 
konusunda bkz: Kocabaşoğlu (1989) ve Engelhardt (1999, s. 65-67,297-301). 
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nüfus tahmininde, Rum Katolikler diğer Rumlara (Ortodoks), ve Ermeni 
Katolikler ile Protestanlar da diğer Ermenilere (Gregoryen) ilave edilmiştir. 
1897 yılına ait nüfus rakamlarının diğer iki nüfus sayımındaki rakamlarla aynı 
temele oturtulabilmesi için, Latinler (Roma Katolikleri) hariç olmak üzere 
toplam Katolik nüfus içerisinde Rum Katolikler ile Ermeni Katoliklerin 
1914'teki yüzde oranlan hesaplanmış ve 1897 yılına ait Nüfus Raporundaki 
Katolik nüfus, Rumlar ve Ermeniler arasında bu oranlara göre dağıtılmıştır. 

Düzeltme katsayıları Tablo IH'te , 1897 Nüfus Raporunda yer alan 
vilayetler itibariyle verilmektedir. Yaş gruplarına ait veriler bulunmamasından 
dolayı, sonraki nüfus sayımları için de aynı düzeltme katsayıları kullanılmıştır. 
Ancak 1897'den sonraki yıllar için yapılan tahminde nüfus; 1897-1914 arası 
dönemde sayım ve kayıt işlemlerinde kaydedilmiş olan gelişme ölçüsünde, 
gerçek nüfustan daha fazla çıkacaktır. 

Burada ele alınan birinci nüfus sayımından sonraki dönemlerde ülkede 
yeni vilayetler ve bazı bağımsız sancaklar oluşturulmuştur. Bunlar için de, 
eskiden bir parçası oldukları vilayetler ile aynı düzeltme katsayıları 
kullanılmıştır. Birden fazla sayıda vilayetten ayrılan kısımların biraraya 
getirilmesi ile oluşturulan yeni vilayetlerdeki düzeltme katsayısı, eskiden 
parçası oldukları vilayetlerin hepsine ait düzeltme katsayılarının aritmetik 
ortalaması alınarak bulunmuştur. 

Ölüm düzeyi (M)'nin 8 olarak alındığı hesaplamalar için ayrı bir tablo 
hazırlanmamıştır. M=8 kabul edilerek yapılan hesaplamalardaki düzeltme 
katsayıları, ölüm düzeyi 5 kabul edilerek yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen 
düzeltme katsayılarının 1.0464 katına eşit olmaktadır. Buna göre, her vilayetteki 
nüfus tahmininin üst sınır değeri, alt sınır değerinin 1.0464 katı kadardır. 

DÜZELTİLMİŞ NÜFUS VE DAĞILIMI 

1897 ve 1914 yılları için vilayetler ve belli başlı etnik gruplar itibariyle 
yapılan düzeltilmiş nüfus tahmini, Ek ' te verilmiştir (A I ve A II Tabloları). 
Tablo IV' te 1914 yılı için bir özet verilmiştir. 

1914 yılında, imparatorluğun, yaklaşık bugünkü Türkiye sınırları 
içerisinde bulunan kısmında en fazla 19.59 milyon kişi yaşıyordu. Bunların 
15.82 milyonunu Müslümanlar , 1.81 milyonunu Rumlar, 1.67 milyonunu da 
Ermeniler oluşturuyordu. Sayılan bu grupların toplam nüfus içerisindeki 
oranları sırası ile yüzde 80.72, yüzde 9.25 ve yüzde 8.51'di. Alt sınır tahmin 
değerlerini esas aldığımızda (M=5) , etnik gruplara göre dağılım yüzdelerinde 
ufak değişiklikler meydana gelmektedir. 
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T A B L O III: 1897 YILI N Ü F U S U İÇİN İDARÎ BİRİMLER İTİBARİYLE 
D Ü Z E L T M E KATSAYILARI V E N Ü F U S U N EKSİK SAYILMA 

DERECELERİ (GSÜH = 3 V E Ö L Ü M DÜZEYİ (M) = 5 a b ) 

İdarî Birim 
Düzeltme 
Katsayısı 

Eksik 
Sayılma 
Derecesi 

(%) İdarî Birim 
Düzeltme 
Katsayısı 

Eksik 
Sayılma 
Derecesi 

(%) 
Dersaadet0 1.12636 11.21 Diyarbakır 1.2039 16.94 
Edirne 1.1820 15.40 Zor 1.1619 13.93 
Aydın 1.1953 16.34 Selanik 1.2056 17.05 
Erzurum 1.1754 14.92 Suriye 1.2169 17.82 
Adana 1.2911 22.55 Sivas 1.1836 15.51 
İşkodra 1.2981 22.96 Trabzon f 1.0109 1.08 
İzmit 1.1851 15.62 Kosova 1.3997 28.55 
Ankara 1.1786 15.15 Kastamonu 1.1626 13.99 
Beyrut 1.1771 15.05 Konya 1.2465 19.78 
Bitlis 1.3183 24.14 Kudüs-ü Şerif 1.0656 6.16 
Biga 1.1767 15.05 Manastır 1.1091 9.84 
Çatalca 1.1231 10.96 Mamûratülaziz 1.2636 20.86 
Cezayir-i Bahri Sefıd 1.0879 8.08 Musul 2.2913 56.36 
Halep 1.1723 14.69 Van 1.2027 16.85 
Hüdavendigâr 1.0949 8.67 Yanya 1.1007 9.15 

NOTLAR: 

a) Ölüm Düzeyi= 8 için, düzeltme katsayıları tabloda verilen katsayıların 1.0464 katıdır. 

b) Bu düzeltme katsayıları, sonraki dönemlerde gerçekleştirilen nüfus sayımları için de kullanılmıştır. 
Yeni oluşturulan idarî birimlerde; eğer yeni idarî birim tek bir vilayete ait toprakların bir bölümünde 
oluşturulmuşsa, eskiden bağlı olduğu vilayetin düzeltme katsayısı bu yeni idarî birim için de geçerli kabul 
edilmiştir. Birden fazla sayıda vilayetten ayrılan kısımların biraraya getirilmesi ile oluşturulan yeni idarî 
birimlerdeki düzeltme katsayısı ise, eskiden parçası oldukları vilayetlere ait düzeltme katsayılarının aritmetik 
ortalaması alınarak bulunmuştur. 

c) Şehremaneti Mülhakatı için aynı katsayı kullanılmıştır. 

d) Midilli, Sakız, Rodos ve Limni. 

e) Burada verilen rakam, etnik nüfus ağırlıklı düzeltme katsayısı olup, nüfusun yalnızca "diğerleri" 
kategorisine giren bölümü için kullanılmaktadır. Tüm etnik gruplar için aynı düzeltme katsayısının 
kullanıldığı vilayetlerin aksine, Dersaadet konusunda her bir etnik grup için ayrı bir katsayı hesaplanmıştır. Bu 
katsayı Müslümanlar için 1.1280, Rumlar için 1.1159 ve Ermeniler için 1.1312'dir. 

f) Gayrı Safı Üreme Oranı= 3 Ölüm Düzeyi (M) = 8. 

VERİ KAYNAKLARI: 

Yaş gruplarına göre nüfus verileri konusunda: Güran (1997, s. 26-29); model yaş dağılımı 
konusunda: Coale and Demeny (1966). 
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Bir başka özet de Tablo V ' t e verilmiş, bu kez Trakya hariç tutulmuştur. 
1914 yılında İstanbul da dâhil olmak üzere Anadolu 'da en fazla 15.37 milyon 
Müslüman, 1.52 milyon Rum ve 1.64 milyon Ermeni yaşamaktaydı . O sırada 
İs tanbul 'da kalabalık bir Rum nüfus mevcuttur. Söz konusu nüfus -üst sınır 
tahminine göre- toplam nüfusun yüzde 22.42'sini oluşturmaktaydı. İstanbul 
hariç olmak üzere Anadolu 'da en fazla 14.71 milyon Müslüman, 1.28 milyon 
Rum ve 1.54 milyon Ermeni yaşamaktaydı . 

T A B L O IV: B U G Ü N K Ü T Ü R K İ Y E ' N İ N Y A K L A Ş I K SINIRLARI İÇİNDE 
K A L A N Y E R L E R D E 1914 YILI N Ü F U S U V E ETNİK G R U P L A R 

İTİBARİYLE DÜZELTİLMİŞ N Ü F U S 3 

Müslümanlar Rumlar b Ermeniler0 Diğerleri Toplam 

I. NÜFUS 
1) c d 12.966.843 1.529.170 1.266.458 242.632 16.005.103 
2) M5 e 15.174.224 1.749.793 1.596.417 285.711 18.806.145 
3) M8 f 15.817.786 1.811.816 1.667.228 298.965 19.595.795 

II. DAĞILIM (%) 

1) C 81.02 9.55 7.91 1.52 100.00 
2) M5 80.69 9.30 8.49 1.52 100.00 
3) M8 80.72 9.25 8.51 153 100.00 

NOTLAR: 

a) Edirne Vilayetinin Dimetoka Kazası ile o sıralarda Rus işgali altında bulunan Kars, Artvin ve 
Ardahan hariç, İskenderun ile Halep Vilayetinin Antakya Kazası ve Ayıntab Sancağı ise dâhildir. Bu konuda, 
Tablo Fin altında yer alan notlardaki a maddesine de bakınız. 

b) Ortodokslar ile Rum Katolikler dâhil. 

c) Gregoryenler, Katolik Ermeniler ve Protestanlar dâhil. Bir kısım Protestanlar, Ermeni 
olmayabilirler. 

d) Nüfus istatistiği. 

e) Ölüm Düzeyi 5, Gayrisafı Üreme Hızı (GSÜH) = 3. 00. 

f) Ölüm Düzeyi (M) = 8, GSÜH= 3. 00. 

VERİ KAYNAKLARI: 

Nüfus sayımı rakamları için: Karpat (1985, s. 170- 89); farklı ölüm düzeyleri kullanılarak ve 
GSÜH=3 kabul edilerek model nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı için: Coale and Demeny (1966). 
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T A B L O V: ETNİK G R U P L A R İTİBARİYLE 1914 N Ü F U S VERİLERİ V E 
DÜZELTİLMİŞ N Ü F U S DAĞILIMLARI 

Müslümanlar Rumlar b Ermeniler 0 Diğerleri Toplam 

I. ANADOLU* 

(İstanbul Büyükşehri 

dâhil) 

1) C d 12.606.488 1.292.140 1.245.902 215.665 15.360.195 

2) M 5 e 14.749.465 1.471.791 1.572.169 253.958 18.047.383 

3) M 8 f 15.373.318 1.520.915 1.641.855 265.738 18.801.826 

DAĞILIM (%) 

1) C 82.07 8.41 8.11 1.40 100.00 

2) M5 81.73 8. 17 8.71 1.41 100.00 

3) M8 81.77 8. 09 8.73 1.41 100.00 

II. İSTANBUL 

BÜYÜKŞEHRİ 

1) C 560.434 205.762 84.093 59.689 909.978 

2) M5 632.169 229.610 94.713 67.227 1.023.719 

3) M8 659.732 239.621 99.109 70.347 1.068.809 

DAĞILIM (%) 

1) C 61.59 22.61 9.24 6.56 100.00 

2) M5, M8 61.75 22.43 9.25 6.57 100.00 

III. ANADOLU 

(İstanbul Büyükşehri 

hariç) 

1) C 12.046.054 1.086.378 1.161.809 155.976 14.450.217 

2) M5 14.117.296 1.242.181 1.477.456 186.731 17.023.664 

3) M8 14.713.586 1.281.294 1.542.746 195.391 17.733.017 

DAĞILIM (%) 

1) C 83.36 7.52 8.04 1.08 100.00 

2) M5 82.93 7.30 8.68 1.10 100.00 

3) M8 82.97 7.23 8.70 1.10 100.00 
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NOTLAR: 

a) Bugünkü Türkiye'nin sınırları içinde kalan vilayetler ve sancaklar dâhil, Trakya ile o sıralarda Rus 
işgali altında bulunan Kars, Artvin ve Ardahan hariç. İskenderun ile Halep Vilayetinin Antakya Kazası ve 
Ayıntab Sancağı ise dâhil edilmişlerdir. Bu konuda, Tablo Fin altında yer alan notlardaki a maddesine de 
bakınız. 

b) Ortodokslar ile Rum Katolikler dâhil. 

c) Gregoryenler, Katolik Ermeniler ve Protestanlar dâhil. Bir kısım Protestanlar Ermeni 
olmayabilirler. 

d) 1914 Nüfus istatistiği. 

e) Ölüm Düzeyi 5, Gayrı Safı Üreme Hızı (GSÜH) = 3.00. 

VERİ KAYNAKLARI: 

Nüfus sayımı verileri için: Karpat (1985, s. 170- 89); farklı ölüm düzeyleri kullanılarak ve GSÜH= 3 
kabul edilerek model nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı için: Coale and Demeny (1966). 

Tablo IV ve Tablo V ' t e yer alan rakamlar, Rumların ve Ermenilerin iddia 
ettiklerinden çok farklıdır. Önce Rumların durumunu ele alacak olursak, bu 
konuda sık sık gündeme getirilen bir kaynak, 1912 yılına ait Rum Patrikhanesi 
İstatistikleridir. Trakya 'y ı , Asya 'da kalan bölümü dışında İstanbul 'u ve Rum 
nüfusun fazla olmadığı vilayetleri hariç tutarak Patrikhane, Anadolu 'daki Rum 
nüfusun 1.78 mi lyon, 2 6 Müslüman nüfusun 7.05 milyon ve Ermeni nüfusun da 
608. 7 bin olduğunu öne sürmekteydi. Rumların sayısına (Gümülcine ve 
Dedeağaç hariç) Doğu Trakya 'da ve İstanbul 'da yaşadıkları iddia edilen 655.6 
bin Rum da eklenecek olursa, 1912 yılındaki toplam Rum nüfusu 2.435 milyonu 
buluyordu (Pentzopoulos, 2002 ss. 30-32). Bu rakam, bizim üst sınır 
tahminimizden (1.81 milyondan) yüzde 34.53, 1914 yılına ait Osmanlı Nüfus 
Raporunda belirtilen rakamdan da yüzde 59.15 oranında daha fazladır. 

Rum kaynakları , Patrikhane tarafından verilen rakamları desteklemeye 
yönelik olarak, vilayetlerin toplam nüfusları bakımından Patrikhanenin öne 
sürdüğü rakamlara çok yakın rakamlar içeren, etnik gruplar bazındaki "1910 
Türk Resmi İstatistikleri'mi delil olarak öne sürerler. Oysa böyle bir istatistik 
hiçbir zaman var olmamıştır . Osmanlılar, vilayetlere göre toplam nüfus 
rakamlarını yayınlamışlar ve bu rakamlar 1923 yılına kadar, Almanach de 
Gotha 'da yer almışlardır; fakat 1910 yılına ait, nüfusun etnik gruplara göre 
dağılımını gösteren hiçbir belge yayınlanmamıştır ve doğal olarak böyle bir 
belgenin orijinal sureti hiçbir zaman bulunamamıştır . Mevcut olduğu iddia 
edilen "1910 Türk Resmî İstatistikleri" tamamen sahtedir (McCarthy, 1998a, 

2 6 Bazı kaynaklarda, 1914 yılında yalnızca İyonya'daki Rum nüfusu 2 milyon gibi gösterilmektedir. Bunun 
dışında başka abartılı rakamlara da rastlanmaktadır. Örnek olarak bkz: Pentzopoulas (2002, s. 30- 31). Bu 
rakamlardan söz eden Pentzopulos'un, Patrikhane İstatistiklerini kullanması; bu istatistikler verilen diğer 
rakamlarla kıyaslandığında, muhafazakâr ve temkinli bir yaklaşım gibi görünmektedir. 
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s. 94) . Aynı şekilde, "Patrikhane İstatistikleri" de sahtedir. Bu konuya daha 
sonra tekrar değinilecektir. 

Tablo Vl ' t en anlaşılacağı gibi, Rum istatistikleri belli bir "kal ıp" 
izlenerek hazırlanmışlardır. Bu konuda izlenen yöntem, her vilayetteki Rum 
unsurunu gerçek sayısının iki katı veya hemen hemen iki katı olarak göstermek, 
buna karşın Müslüman sayısını azaltmak ve hatta bazen her vilayetteki toplam 
nüfusu da olduğundan az göstermektir; zira vilayetin nüfusu az gösterildiğinde 
Müslüman nüfusun toplam nüfusa oranı azalmakta, Rumlarınki ise artmış 
olmaktadır. Bu durum, "Megali İdea"nın hedefleri arasında yer alan İyonya 
vilayetleri ve İstanbul için özellikle geçerlidir. Her bir sancak ve vilayetin 1912 
yılına ait nüfuslarını veren ve sıkça referans gösterilen Soteriadis, İzmir 
Sancağının Rum nüfusunu 449 bin olarak vermektedir. Bu rakam, 1914 yılına 
ait istatistiklerdeki rakamlardan yüzde 109, bizim üst sınır tahminimizden ise 
yüzde 67 oranında daha fazladır. Soteriadis'in Müslümanlar ve vilayet 
toplamları için verdiği rakamlar ise, Rumlar için verilen rakamlar yine 
gerçektekinin yaklaşık iki misli olarak kalırken, İyonya vilayetlerinden 
uzaklaşıldıkça ve Rumların toplam nüfus içerisindeki oranları azaldıkça, 1914 
Osmanlı nüfus istatistiğindeki rakamlara yaklaşmaktadır. Örneğin, Tablo V l ' d a 
belirtilmiş olmasa da, Bilecik Sancağında yaşayan Müslüman nüfus, Osmanlı 
nüfus istatistiğinde 197.4 bin, Soteriadis 'de ise 194.4 bindir. Aynı sancaktaki 
toplam nüfus Osmanlı istatistiğinde 236.5 bin, Soteriadis 'de ise 239.2 bindir. 
Rum Patrikhanesi İstatistiklerinde, Asyada kalan bölümü de dâhil, İstanbul 'un 
Rum nüfusu 311.7 bin, Müslüman (Türk) nüfusu ise 433 bin olarak 
verilmektedir. Rumlar için verilen bu rakam, Osmanlı istatistiğinde belirtilen 
rakamdan yüzde 51.5, bizim üst sınır tahminimizden yüzde 30.1 oranında daha 
fazladır. Buna karşın, Patrikhanenin verdiği Müslüman (Türk) nüfusu, nüfus 
istatistiğinde yer alan rakamın yüzde 22.75, bizim üst sınır tahminimizin ise 
yüzde 34.38 oranında altındadır. 

McCarthy (1998a) tarafından bir detektif titizliğiyle ele alınıp kurgulanan 
Patrikhane ve Soteriadis istatistiklerinin ardındaki hikâye, burada bir kez daha 
anlatmaya değer. Patrikhane İstatistikleri ilk kez Po lyb ius 'un 2 7 hazırladığı 
raporda ortaya çıkmıştır. Polybius 'un iddiasına göre Patrikhane İstatistikleri, 
1910 yılındaki nüfus sayımında (ki bu sahtedir, SM) Jön Türkler tarafından 
Müslüman unsurun olduğundan çok fazla sayıda gösterildiği yönündeki 
iddialar karşısında, Osmanlı Rumları için uygulanan nüfus sayımına 
dayalı olarak hazırlanmıştır. Polybius 'un Patrikhane İstatistikleri olarak öne 

2 7 Polybius, Greece Before the Conference (Konferans Öncesi Yunanistan), London: Methuen and Co. Ltd., 
1919. 
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T A B L O VI: FARKLI K A Y N A K L A R A G Ö R E 1914 YILINDA BATI 
A N A D O L U ' D A K İ N Ü F U S U N ETNİK G R U P L A R İTİBARİYLE DAĞILIMI 

Müslümanlar Rumlar Ermeniler Diğerleri Toplam 
1. 3 SANCAK İÇİN 
1) İzmir 
a) Nüfus Sayımı 378.883 214.686 14.273 32.915 640.757 
b) Soteriadis" 219.494 449.044 11.395 74.113 754.046 
c) Düzeltilmiş 472.703 268.521 17.853 41.169 800.246 

Nüfus Sayımıb 

2) Manisa 
a) Nüfus Sayımı 378.336 47.326 4.882 3.910 434.454 
b) Soteriadis 247.776 83.625 3.960 2.564 337.925 
c) Düzeltilmiş 473.208 59.193 6.106 4.890 543.397 

Nüfus Sayımı 
3) Aydın 
a) Nüfus Sayımı 234.449 30.399 1.293 8.648 274.789 
b) Soteriadis 162.554c 54.633 634 2.138d 219.959 
c) Düzeltilmiş 293.248 38.023 1.617 10.817 343.705 

Nüfus Sayımı 
II. TOPLAM 

(3 sancak için) 991.668 292.411 20.448 45.473 1.350.000 
a) Nüfus sayımı 629.824 587.302 15.989 78.815 1.311.930 
b) Soteriadis 1.239.159 365.736 25.576 56.876 1.687.347 
c) Düzeltilmiş 

Nüfus Sayımı 
II. DİĞER BATI 2.008.143 213.969 85.448 20.169 2.327.729 

SANCAKLARI6 1.640.176 352.759 95.140f 13.127 2.095.262 
1) Nüfus Sayımı 2.360.225 248.372 97.739 23.736 2.729.622 
2) Soteriadis 
3) Düzeltilmiş 

Nüfus Sayımı 
III. DAĞILIM (%) 
A) 3 SANCAK İÇİN 
1) Nüfus Sayımı 73.46 21.66 1.51 3.37 100. 00 
2) Soteriadis 48.01 44. 77 1.22 6.01 100. 00 
3) Düzeltilmiş 73.43 21.68 1.52 3.37 100.00 

Nüfus Sayımı 
B) DİĞER BATI 

SANCAKLARI 
1) Nüfus Sayımı 86.28 9. 19 3.67 0. 87 100. 00 
2) Soteriadis 78.28 16. 84 4. 54 0.63 100.00 
3) Düzeltilmiş 86.47 9. 10 3.58 0. 87 100.00 

Nüfus Sayımı 
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NOTLAR: 

a) Orijinal kaynak: George Soteriadis, An Ethnological Map Illustrating Hellenism in the Balkan 
Peninsula and Asia Minor (Balkan Yarımadasında ve Ön Asya'da Heienizmi Gösteren Etnolojik Harita). 
London: Edward Stanford Ltd., 1918. Bu çalışmada, Soteriadis'in rakamları Nakracas (2003) tarafından 
verildiği şekli ile kullanılmıştır. 

b) GSÜH=3 ve Ölüm Düzeyi=8 kabul edilerek yapılan üst sınır tahmin. 

e) Nakracas tarafından verilen toplam rakam (2003, s. 107) 165.554'tür. Buna karşılık Nakracas'ın 
kazalar itibariyle verdiği rakamların toplamı ancak 162.554 yapmaktadır. 

d) Müslüman (Türk), Rum ve Ermenilerin kaza bazındaki nüfusları Sancağın toplam nüfusundan 
çıkartıldığında, "diğerleri" kategorisine giren nüfus 2.564 olmaktadır. Bu rakam, Nakracas tarafından verilmiş 
olan 2.138 rakamının üzerindedir (2003, s. 107). 

e) Diğer sancaklar Denizli, Menteşe, Kale-i Sultaniye (Çanakkale), Karesi (Balıkesir) Hüdavendigâr 
(Bursa), Bilecik, Kütahya ve Karahisar-ı Sahip'tir (Afyonkarahisar). 

f) Nakracas (2003) Karahisar-ı Sahip'teki Ermeni nüfusu konusunda bir rakam vermemektedir. Bu 
çalışmada, nüfus sayımındaki rakam esas alınmış ve "diğerleri" kategorisi buna uygun hale getirilmiştir. 

VERİ KAYNAKLARI: 

Karpat (1985, s. 170- 87), Nakracas (2003). 

sürdüğü rakamlar 1918 yılında Soter iadis 2 8 ve 1919 yılında da M a c c a s 2 9 

tarafından, kaynak olarak Polybius 'un adı verilmeden kullanılmıştır. Ancak, 
Polybius, söz konusu istatistiklere yalnızca vilayet bazında yer vermiş olduğu 
halde, hem Soteriadis hem de Maccas nüfus rakamlarını her vilayet için 
vermekle kalmamışlar, aynı zamanda sancaklar ve kazalar için de vermişler ve 
bunu yaparken herhangi bir kaynak belirtmiş olmadıkları gibi, bu rakamların 
Patrikhane İstatistiklerinden alınmış olduğu şeklinde bir ifadeye de yer 
vermemişlerdir . 3 0 Söz konusu üç kişinin, Polybius, Soteriadis ve Maccas ' ın 
dışında başka bir kişinin böyle bir belgeyi gördüğü yönünde bugüne dek hiçbir 
emare bulunmadığını burada söylemeye gerek yok. Rum nüfusunu tespit 
e tmeye yönelik olarak böyle bir sayımın Cemaat kayıtlarına dayanılarak 
gerçekten yapılmış olduğu şeklinde bir iddia ortaya konulsa bile, böyle bir 
sayım sonucunda Rumlar konusunda bile güvenilir rakamlar elde edilmiş olması 
hemen hemen olanaksızdır; zira Cemaat kayıtlarında yalnızca ev ve evli çiftlerin 
sayılarına yer verilmektedir (Karpat, 1985, s. 47). Ayrıca, iddia edildiği gibi 
Rum nüfusu tespite yönelik olarak Patrikhane tarafından ayrı bir nüfus sayımı 

2 8 George Soteriadis, An Ethnological Map Illustrating Hellenism in the Balkan Peninsula and Asia Minor 
(Balkan Yarımadasında ve Ön Asya'da Heienizmi Gösteren Etnolojik bir Harita), London: Edward 
Stanford Ltd., 1918. 

2 9 Léon Maccas, L'Hellénisme de L'Asie Mineure /Ön Asya'da Helenizm), Paris: 1919. 
3 0 Görüldüğü kadarı ile sözde Patrikhane İstatistiklerini hazırlayan her kimse, Vital Cuinet'in tanınmış 

çalışmasını {La Turquie d'Asie [Asya Türkiyesi], 4 cilt, Paris, 1890-94) başlangıç noktası olarak almış ve 
uygun gördüğü şekilde her etnik grubun nüfusuna eklemeler yahut çıkarmalar yapmıştır. Sonra da bu 
yaptıklarını, Rum Patrikhane İstatistikleri olarak ileri sürmüştür. Bu şekilde, Patrikhane tarafından ortaya 
konulmuş olduğu öne sürülen rakamları desteklemeyi ve Osmanlı resmî istatistiklerinin düzmece 
olduklarını iddia etmeyi amaçlamıştır (McCarthy, 1998a, s. 96-97). 
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gerçekleştirilmiş olsa bile, o zaman da istatistiklerde diğer nüfus grupları, 
özellikle de Müslüman nüfus konusunda verilen bilgilerin kaynağına ilişkin 
sorular gündeme gelecektir . 3 1 

1914 yılına ait nüfus istatistiğinde yer alan rakamların doğruluğu 
konusunda Rum kaynakları kullanılarak bir değerlendirme yapılabilir. 1928'te 
Yunanis tan 'da yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre, günümüz Türkiyesi 
sınırları içinde kalmış olan Ön Asya 'dan, Pontus ' tan, Trakya 'dan ve 
İs tanbul 'dan, Yunanis tan 'a göç eden Rumların sayısı 1.105.216'dır. "Felâket" 
olarak adlandırdıkları durum sonrasında Yunanis tan 'a göç etmiş olan 
Rumlardan, sayıları 70 bine varan bir bölümü, 1922 Eylül ve 1923 Temmuz 
ayları arasında geçen dönem zarfında hastalıklardan ve gıdasızlığın yol açtığı 
zayıfl ıktan 3 2 dolayı yaşamlarını yitirmişlerdir (Pentzopoulos, 2002, s. 98-99). 
Yunanis tan 'a varan mültecilerden 50 bin kadarı, oradan Mısır 'a , Fransa 'ya ve 
A B D ' y e göç etmiştir. 1927'de Türkiye 'de yapılan nüfus sayımı sonuçlarına 
göre, o tarihte Türkiye 'de yaşayan Ortodoks (Rum) nüfusu 109.905't ir ( İUM, 
1929, s. LX). Bunları toplarsak, 1.335.121 rakamına ulaşırız. Bu rakam, Rum 
nüfusu konusunda 1914 yılına ait Osmanlı nüfus istatistiğinde verilen rakamdan 
yalnızca 194.425 eksiktir. Bizim üst sınır tahminimizin ise 433.481 altındadır. 

Ancak, 1928 Yunanistan Nüfus Sayımı sonuçları, mültecilerin gerçek 
sayısını ortaya koymamaktadır . Cemiyeti Akvam Mülteciler Komisyonu 
Üçüncü Başkanı Charles B. Eddy, bu nüfus sayımında mültecilerle ilgili 
rakamların eksik verildiğini ve mültecilerin sayısı konusunda 1.3 milyon gibi 

3 1 Venizelos, Birinci Dünya Savaşının ardından yapılan Paris Barış Konferansında, Osmanlı İmparatorluğu 
sınırları içerisinde yaşayan Rumların sayısı ile ilgili iddialarına destek sağlamak için sözde Patrikhane 
İstatistiklerini kullanmıştır. FO Documents on British Foreign Policy (İngiliz Dış Politikasına İlişkin 
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Belgeleri), 1919- 1939, seri 1, cilt. VIII, s. 64-65, McCarthy tarafından 
aktarılmıştır (1998a, s. 96), ayrıca bkz: Shavv (2000, s. 395-96). 
Sevr görüşmelerine katılan Osmanlı Heyetinin başkanı, 17 Haziran 1919 tarihinde Yüksek Kurul (Suprême 
Council) önünde yaptığı konuşmada nüfus meselesine doğrudan herhangi bir değinmede bulunmamıştır. 
Bununla birlikte, 23 Haziran günü Trakya'daki sınır meselesi ile ilgili olarak Yüksek Kurula sunulan bir 
muhtırada, Batı Trakya dahil olmak üzere Edime Vilayetinin kuzeyinde ve Batısında çoğunlukla Türk 
nüfusun yaşadığı belirtilmiştir (Shavv, 2000, s. 416, 419). Londra Konferansında da nüfus sorunu Türk 
milliyetçi heyeti tarafından, Rum işgali altındaki Batı Anadolu'da Türklerin ezici çoğunluğa sahip 
olduklarını kanıtlamak için gündeme getirilmiştir. 24 Şubat 1921 tarihinde aynı heyet, tanınmış bir Fransız 
otoritesi olan M. Puymet tarafından 1896 yılında Osmanlı Devlet Borçlarının tahsili amacına yönelik olarak 
derlenmiş bulunan ve Fransa tarafından resmî bir belge olarak basılmış kitaptaki (Yellow Book) rakamları 
aktarmıştır. Puymet'in, Aydın için vermiş olduğu rakamlar 1.296.595 Müslüman'a (Türk) karşılık 230.711 
Rum'dur. (Shavv 2000, s. 1233-1234). 

3 2 1923 yılının son aylarında mülteciler arasındaki ölüm oranı yüzde 45'tir (Pentzopoulos, 2002, s. 98). 
Mülteciler arasındaki bu yüksek ölüm oranı, Denizli'nin Honaz İlçesinden bir Türk tarafından hayatta 
kalmış olan mültecilerle yapılan röportajda da doğrulanmıştır. Söz konusu röportajı yapan kişi, babasının 
Rum komşusunun ailesine ait izleri bulabilmek için 1990'ların başlarında Yunanistan'daki tüm mülteci 
yerleşim alanlarını dolaşmıştır; bkz: Yalçın (1998, passim). 
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bir rakamın daha doğru olacağını ifade etmiştir. Mültecilerin sayısını 1.4 
milyon gibi daha yüksek olarak belirtenler de vardır (Pentzopoulos, 2002, s. 
99). Eddy'nin raporunu doğru kabul edecek olursak, mültecilerin toplam sayısı 
1.459.905'i bulacaktır. Bu rakam, 1914 yılına ait Osmanlı nüfus istatistiğinde 
verilen rakamdan yalnızca 33.641 eksiktir. Bizim üst sınır tahminimizin ise 
308.697 altındadır. Bu farklılıklar, Birinci Dünya Savaşı ve Türk-Yunan 
Savaş ı 3 4 sırasında meydana gelen ölümlerden kaynaklanmakta olup, Osmanlı 
nüfus istatistiğinin büyük ölçüde güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. 

İmparatorluk sınırları içerisinde yaşayan Rum nüfusu ile ilgili rakamlar 
konusunda olduğu gibi, Ermeni nüfus rakamları konusunda da ihtilaflar vardır. 
19. yüzyılın başlarından itibaren zamanın Batılı güçleri, Osmanlı Ermenilerine 
giderek artan bir ilgi göstermeye başlamışlardır. İlk etapta ülkeye misyonerler 
gelmiş ve kısmen bu misyonerlerin çabaları sonucunda, özellikle Katolik ve 
Protestan mezheplerine mensup Ermeniler arasında kültürel bir hareketlenme 
başlamıştır (Shaw and Shaw, 2000, cilt. II, s. 2 5 1 - 52). Zaman içerisinde bu 
hareketlenme, milliyetçi akımların ve taleplerin ortaya çıkmasına yol açmış ve 
19. yüzyılın sonlarına doğru da ayaklanmalara ve terör faaliyetlerine 
dönüşmüştür. 1878 Berlin Kongresi sırasında Osmanlı hükümeti , Ermenilerin 
yoğun şekilde yaşadıkları bölgelerde, Doğu vilayetlerinde, reformlar yapma 
taahhüdünde bulunmuştur. Bu durum, Batılıların Ermenilerle ilgili konulara 
olan ilgilerini daha da artırmış ve Ermenilerin nüfusu konusunda çok fazla 
sayıda rakamın gündeme gelmesine yol açmıştır. Bunun örnekleri, Uras (1988, 
s. 353 - 65), Karpat (1978, s. 257), McCarthy (1998a, s. 66), ve Karpat (1985, s. 
5 1 - 54) tarafından yapılan çalışmalarda görülebilir. Rakamlar arasında büyük 
farklılıklar görülmekte ve zaman zaman da çok abartılı rakamlara 
rastlanmaktadır. Birleşik Ermeni Delegasyonu tarafından Lozan Konferansına 
sunulan bir muhtırada, savaş öncesinde Türkiye 'de 2.25 milyon Ermeninin 
yaşamakta olduğu, bunların 1.25 milyonunun öldürüldüğü, 700 bininin ise göç 
ettirildiği öne sürülmüştür (Uras, 1988, s. 975). Aynı konferans sırasında, 
İngiliz Heyetinin Başkanlığım yürüten Lord Curzon 'un , Türk Heyetine 
yönelttiği: ". . .daha önceleri Küçük Asya 'da yaşamakta olan 3 milyon Ermeninin 

3 3 Charles B. Eddy, Greece and the Greek Refugees (Yunanistan ve Rum Mülteciler) London : George Allen 
and Unwin Ltd., 1931, s. 52,248; Pentzopoulos tarafından aktarılmıştır (2002, s. 98). 

3 4 İki savaş boyunca, Anadolu ve Trakya'da yaşayan Rumlar, yalnız çatışmalarda değil, aynı zamanda 
zorunlu göçler sırasında da yaşamlarını yitirmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı sırasında toplam 418 bin 
Rum'un göç ettirildiği ve bu göçlerin 1919 ve 1920 yıllarında da devam ettiği öne sürülmektedir 
(Pentzopoulas, 2002, s.57. Ladas, zorunlu olarak Anadolu'nun içlerine göç ettirilenlerin sayısının 50 bin 
olduğunu belirtmektedir (Ladas, 1932, s. 21). Bu rakamların doğru olup olmadıklarının, Osmanlı 
arşivlerinde bulunan belgeler aracılığı ile kontrol edilmesine ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, zorunlu 
göçlerin yaşandığına ve bu göçler sırasında birkısım insanların hayatlarını kaybettiklerine şüphe yoktur. Bu 
şekilde zorunlu göçe tâbi tutulanlardan birinin yaşadıkları, Dido Sotriyu'nun yazmış olduğu Benden Selam 
Söyle Anadolu 'ya adlı romanda, etkileyici bir biçimde anlatılmaktadır. 
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sayısı nasıl olup da 130 bine varacak kadar azaltıldı?" sorusu üzerine, Türk 
Heyetinin, sözü edilen 3 milyon rakamında bir hata olması gerektiği, zira daha 
önce hiçbir istatistikte bu rakama rastlamamış oldukları, ayrıca Avrupa'da 
yayınlanan istatistiklerin çoğu için kaynak teşkil eden Cuinet'in bile yalnızca 
1.4 milyon Ermeniden söz ettiği şeklindeki yanıtı karşısında, Lord Curzon 
sessiz kalmıştır (Uras, 1988, s. 983). Bir dönem için, Ermeni nüfusu konusunda 
tahminde bulunmak, âdeta isteyen herkesin katılabildiği bir oyun haline 
gelmiştir. 

Acaba Osmanlı İstatistikleri, Ermeni nüfusu konusunda neler 
söylüyordu? 1914 yılına ait nüfus istatistiğine göre, bugünkü Türkiye'nin 
yaklaşık sınırları içerisinde kalmış olan alanda o dönemde yaşamakta olan 
Ermenilerin sayısı 1.27 milyondu. Bizim üst sınır tahminimize göre ise bu 
rakam 1.67 milyondu ve Ermeniler o dönemde nüfusun yüzde 7.91'ini 
oluşturuyorlardı (Tablo IV). 

Yapılan çeşitli nüfus tahminleri arasındaki ihtilâfın merkezinde, Osmanlı 
hükümetinin Ermeniler lehinde reformlar yapma vaadinde bulunduğu Doğudaki 
altı vilayette {Vilâyet-i Sitte) yaşayan Ermeni nüfusun miktarı yer almaktadır. 
Bu vilayetlerdeki Ermeni nüfusu, 1914 nüfus istatistiğine göre 639 bin, zamanın 
Ermeni Patrikhanesi'nce 1912 yılında verilen rakamlara göre ise 1.018 
milyondur. Bizim üst sınır tahminimizde bu sayı 912.6 milyon olarak 
bulunmuştur. 1914 yılına ait nüfus istatistiğine göre bu vilayetlerde yaşayan 
Müslümanlar, toplam nüfusun yüzde 79.32'sini, Ermeniler ise yüzde 16.47'sini 
oluşturuyorlardı (Tablo VII). Patrikhane İstatistiklerinde, Müslümanların, 
toplam nüfusun yüzde 53.23'ünü, Ermenilerin ise yüzde 38.93'ünü 
oluşturdukları belirtilmektedir. Bizim üst sınır tahminimizin sonuçlarına 
bakıldığında, Müslümanların oranının Osmanlı nüfus istatistiklerinde verilen 
rakamdan biraz daha az (yüzde 77.52), Ermenilerin oranının ise biraz daha fazla 
olduğu (yüzde 18.35) görülmektedir. Patrikhane tarafından verilen rakamlarda, 
Ermeni nüfusunun toplam nüfusa oranı, Osmanlı nüfus istatistiğinde ve bizim 
üst sınır tahminlerimizde belirtilen rakamların iki katını aşmaktadır. Söz konusu 
altı vilayetteki toplam nüfusa gelince; bu konuda Patrikhanenin verdiği rakam 
nüfus istatistiğinde verilen rakamın ancak yüzde 67.39'u, bizim üst sınır 
tahminimizde bulunan rakamın ise sadece yüzde 52.58'i kadardır. 

Daha önce, 1882 yılında Patrikhane, Ermenilere ilişkin bir grup rakam 
vermiş bulunuyordu. Bu rakamlara göre, altı vilayetteki Ermenilerin nüfusu 
1.63 milyondur. Bu; 1914 Osmanlı nüfus istatistiğindeki sayının 2.55 katıdır. 
Patrikhane daha sonra 1912'de yeni rakamlar yayınladığında, söz konusu 
rakamlar üstü kapalı olarak yadsınmıştır. 
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Ermeni Patrikhanesinin söz konusu rakamları ortaya koyarken izlediği 
taktik, sahte Rum Patrikhanesi İstatistiklerinde uygulanan taktiğin aynısıdır: 
Cuinet tarafından yapılan tahminler ya da daha önceki Osmanlı nüfus 
sayımlarında verilen Ermeni sayısının iki katma ya da hemen hemen iki katma 
çıkartılması, buna karşılık Müslüman sayısının ve vilayetlerin toplam 
nüfuslarının daha da büyük oranlarda azaltılmasıdır. 

Patrikhane tarafından verilen rakamların doğruluğunu destekleyen hiçbir 
delil mevcut değildir. Bunların; kilise kayıtlarına dayanılarak ortaya konulmuş 
oldukları düşünülebilir. Ancak bugüne dek, ne herhangi bir yerel kilisede 
tutulmuş olan bir kayıt, ne de Patrikhane tarafından İstanbul'da yerel kilise 
kayıtlarının biraraya getirilmesi ile oluşturulmuş herhangi bir belge kanıt olarak 
ortaya konulmuş değildir (McCarthy, 1998a, s.56-59). Daha da önemlisi, 
Ermeni nüfusa ilişkin bu gibi kayıtlar gerçekten mevcut olmuş olsalar dahi, 
bölgede bulunan rahipler ve rakamlarını onlardan alan Patrikhane, 
Müslümanların sayısını bir nüfus sayımı olmadan nasıl bilebilirlerdi? Nitekim 
nüfus sayımı sonuçları Patrikhaneyi yalanlamaktadır. Sonuç olarak şu ortaya 
çıkmaktadır ki Patrikhane tarafından öne sürülen rakamlar siyasî amaçlı bir 
tertipten başka bir şey değildi. 

SONUÇLAR 

Askere alınacakları tespit edebilmek ve vergi gelirlerini hesaplayabilmek 
için Müslüman ve gayrimüslim tebaanın sayısını bilmeye ihtiyaç 
duyduklarından, Osmanlılar, nüfus sayımlarına büyük ilgi göstermişlerdir. 
Nüfus sayımı ve nüfusta meydana gelen değişikliklerin kaydı konusunda 
uyguladıkları süreçler zamanla gelişme göstermiş ve tebaaya resmî işlemlerinde 
kimlik belgesi ibraz etme zorunluluğu getirilmesi nedeniyle, sayımlar ve nüfus 
kayıtları giderek daha iyi hale gelmiştir. 

Ancak, yapılan nüfus sayımları kuşkusuz mükemmel değildi. Kadın ve 
çocuklar, özellikle bazı vilayetlerde ciddi şekilde, eksik sayılmışlardı. Bu 
hatalar düzeltilebilir niteliktedir ve bu çalışmada, idarî birimler itibariyle birer 
alt ve üst sınır tahmini oluşturularak, düzeltmeler yapılmıştır. 

Azınlıklara mensup çeşitli taraftarlarca çeşitli siyasî amaçları 
desteklemek üzere ortaya atılan nüfus rakamları, yapılan incelemeler sonucunda 
geçerliliklerini sürdürememektedirler. Osmanlı makamlarının nüfus sayımı ile 
ilgili süreçlere siyasî amaçlı herhangi bir müdahalede bulunduklarını yahut da 
nüfus kayıtlarında herhangi bir sahteciliğe başvurduklarını gösteren hiçbir delil 
bulunmamaktadır. Kadınlar ve çocukların eksik sayılmalarından kaynaklanan 
hatalar düzeltildiğinde, Osmanlı nüfus kayıtlarının güvenilir belgeler oldukları 
görülmektedir. 
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TABLO VII: 1914'TE ALTI VİLAYETTE (VİLAYET-İ SİTTE) 
NÜFUSUN ETNİK GRUPLAR İTİBARİYLE DAĞILIMI 

Müslümanlar" Rumlarb Ermeniler0 Diğerleri Toplam 

I. VİLAYETLER 
1) Erzurum 
i) Nüfus Sayımı 673.297 4.864 136.618 653 815.432 
i i) Patrikhane: a d e 400.000 12.000 215.000 3.000 630.000 

b f 280.000 
iii) Düzeltilmiş Nüfus Sayımı (M8) 828.114 5.982 168.032 803 1.002.931 
2) Bitlis 
i) Nüfus Sayımı 309.999 119.132 8.348 437.479 
ii) Patrikhane: a) 182.000 180.000 20.000 382.000 

b) 250.000 
iii) Düzeltilmiş Nüfus Sayımı (M8) 427.634 205.540 11.516 644.690 
3) Diyarbakır 
i) Nüfus Sayımı 492.101 1935 73.226 52.563 619.825 
ii) Patrikhane: a) 127.000 105.000 64.000 296.000 

b) 150.000 
iii) Düzeltilmiş Nüfus Sayımı (M 8) 619.929 2.438 92.247 66.217 780.831 
4) Sivas 
i) Nüfus Sayımı 939.735 75.324 151.674 2.710 1.169.443 
ii) Patrikhane: a) 287.000 30.000 165.000 25.000 507.000 

b) 280.000 
iii) Düzeltilmiş Nüfus Sayımı (M 8) 1.163.879 93.290 187.851 3.356 1.448.376 
5) Mamûretülazize 

i) Nüfus sayımı 483.240 2.041 90.729 3.013 579.023 
ii) Patrikhane: a) 277.000 168.000 5.000 450.000 

b) 638.954 270.000 
iii) Düzeltilmiş Nüfus Sayımı 590.293 2.579 119.964 3.984 765.487 

(M 8) 
6) Van 179.380 1 67.792 11.968 259.141 
i) Nüfus Sayımı 119.000 185.000 46.000 350.000 
i i) Patrikhane: a) 400.000 

b) 225.751 1 138.967 15.062 379.781 
iii) Düzeltilmiş Nüfus Sayımı (M 8) 

II TOPLAM 3.077.752 84.165 639.171 79.255 3.880.343 
i) Nüfus Sayımı 1.392.000 42.000 1.018.000 163.000 2.615.000 
ii) Patrikhane: a) 1.630.000 

b) 3.855.600 104.290 912.601 100.938 4.973.429 
iii) Düzeltilmiş Nüfus Sayımı (M 8) 

III. DAĞILIM (%) 79.32 2.17 16.47 2.04 100.00 
i) Nüfus Sayımı 53.23 1.61 38.93 6.23 100.00 
ii) Patrikhane: a) 77.52 2.10 18.35 2.03 100.00 
iii) Düzeltilmiş Nüfus Sayımı (M 8) 
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NOTLAR: 

a) Ermeni Patrikhanesinin tahmininde Müslümanlar konusunda burada verilen rakamlar, Türkleri, 
Çerkezleri, İranlıları, Kürtleri, Kızılbaşları ve Zazaları kapsamaktadır. Patrikhanenin rakamlarına, Siirt'in 
güneyinde, Diyarbakır'ın güneyinde, Harput Vilayetine bağlı olan Malatya'nın güneyinde ve Sivas'ın Batısı 
ile güneyBatısında yaşayanlar dâhil değildir. 

b) Nüfus sayımı rakamlarına Keldaniler, Yakubiler ve Nesturiler dışında kalan Hıristiyanlar ve Rum 
Katolikler dâhildir. 

\ ı 
c) Nüfus sayımı rakamlarına Gregoryenler, Ermeni Katolikler ve Protestanlar dâhildir. 

Protestan 1 ardan bazıları Ermeni olmayabilirler. 
d) Patrikhane tarafından verilen rakamların orijinal kaynağı, Patriarcat Arménien de Constantinople, 

Population Arménienne de la Turquie Avant la Guerre. Paris: 1920'dir. Bu çalışmada kullanılan rakamlar 
McCarthy'den (1998a) alınmıştır. 

e) a satırındaki rakamlar 1911/12 yıllarına aittir. 

f) b satırındaki rakamlar 1882 yılına aittir. 

g) Kayseri'nin Bünyan-ı Hamid Kazasını da içine almaktadır. 

VERİ KAYNAKLARI: 

Karpat (1985, s. 170- 87); McCarthy (1998 a, s. 46, 55); Kirakossian (1992, s. 261-62). 
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EK 
T A B L O A-I: ÎDARÎ BİRİMLER İTİBARİYLE 1897 O S M A N L I N Ü F U S 

İSTATİSTİĞİNDEKİ N Ü F U S L A R V E DÜZELTİLMİŞ N Ü F U S L A R 

İdarî Birim Müslümanlar Rumlar Ermeniler Bulgarlar Diğerleri Toplam 

Dersaadet 
i) C a 520.194 162.117 166.185 6.364 48.627 903.482 
ii) M 5 b 586.773 180.905 187.990 7.168 54.769 1.017.605 
iii) M8 C 612.356 188.792 196.186 7.481 57.169 1.061.972 
Edirne 
İ)C 539.031 290.242 18.458 121.870 16.361 985.962 
ii) M5 637.135 343.066 21.817 144.050 19.849 1.165.917 
iii) M8 666.727 358.984 22.830 150.741 20.771 1.220.053 
Aydın 
İ )C 1.203.776 229.598 15.229 548 29.273 1.478.424 
ii) M5 1.438.873 274.438 18.204 655 30.631 1.762.801 
iii) M8 1.505.683 287.181 19.049 685 32.053 1.844.651 
Erzurum 
i ) C 513.446 3.296 120.147 126 637.015 
ii) M5 603.504 3.874 141.221 148 748.747 
iii) M8 631.487 4.054 147.773 155 783.469 
Adana 
İ )C 355.912 6.132 36.695 25 398.764 
ii) M5 459.518 7.917 47.377 32 514.844 
iii) M8 480.837 8.284 49.575 34 538.730 
İşkodra 
İ)C 78.999 8.530 87.529 
ii) M5 102.549 11.073 113.622 
iii) M8 107.304 11.587 118.891 
İzmit 
İ )C 155.565 27.722 44.953 203 228.443 
ii) M5 184.360 32.853 53.274 240 270.727 
iii) M8 192.916 37.655 55.746 252 286.569 
Ankara 
i ) C 895.196 36.900 81.437 5.210 1.018.744 
ii) M5 1.055.078 43.492 95.982 6.141 1.200.693 
iii) M8 1.104.045 45.510 100.435 6.425 1.256.415 
Beyrut 
İ )C 505.019 76.261 2.921 36.562 620.763 
i i )M5 594.458 89.767 3.438 43.037 730.700 
iii) M8 622.032 93.932 3.598 45.034 764.596 
Bitlis 
İ )C 224.772 108.050 5.820 338.642 
ii) M5 296.317 142.442 7.673 446.432 
iii) M8 310.050 149.052 8.029 467.131 
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İdarî Birim Müslümanlar Rumlar Ermeniler Bulgarlar Diğerleri Toplam 

Biga 
i )C 121.327 17.681 1.842 612 2.442 143.904 
ii) M5 142.765 20.805 2.167 720 2.874 169.331 
iii) M8 149.389 21.771 2.268 754 3.007 177.189 
Cezayir-i Bahri 
Sefıd 
İ)C 30.578 253.066 10 3.082 286.736 
ii) M5 33.266 275.311 12 3.353 311.942 
iii) M8 34.810 288.090 14 3.509 326.423 
Çatalca 
İ)C 16.320 36.520 979 5.787 1.395 61.001 
ii) M5 18.329 41.056 1.099 6.499 1.567 68.550 
iii)M8 19.179 42.918 1.151 6.801 1.639 71.688 
Halep 
İ)C 712.585 18.389 70.663 17.601 819.238 
i i )M5 835.363 21.557 82.838 20.634 960.392 
iii)M8 874.128 22.558 86.682 21.591 1.004.959 
Hüdavendigâr 
i )C 1.234.304 144.138 70.262 2.267 3.323 1.454.294 
ii) M5 1.351.439 157.817 76.930 2.482 3.638 1.592.306 
iii)M8 1.414.142 165.139 80.499 2.780 3.807 1.666.367 
Diyarbakır 
İ )C 329.843 1.526 60.175 23.113 414.657 
ii) M5 397.097 1.837 72.445 27.826 499.205 
üi)M8 415.536 1.922 75.806 29.117 522.381 
Zor 
İ)C 50.767 16 474 19 51.270 
ii) M5 58.986 12 550 22 59.570 
üi)M8 61.723 12 576 23 62.334 
Selanik 
İ)C 452.175 296.989 51 239.270 50.468 1.038.953 
ii) M5 545.142 357.098 65 288.464 60.844 1.251.613 
iii)M8 570.916 373.667 68 301.863 63.667 1.310.181 
Suriye 
İ)C 476.434 55.185 1.478 18.037 551.135 
ii) M5 579.773 67.155 1.799 21.949 670.676 
iii)M8 606.691 70.271 1.882 22.968 701.812 
Sivas 
İ)C 807.651 42.123 129.085 2.017 980.876 
ii) M5 955.936 49.857 152.785 2.387 1.160.965 
İİİ)M8 1.000.275 52.169 159.874 2.498 1.214.816 
Şehremanati 
Mülhakati 
i )C 47.728 36.990 3.074 17 497 88.306 
ii) M5 53.770 41.661 3.463 19 560 99.473 
iii) M8 56.115 43.595 3.614 20 586 103.930 
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İdarî Birim Müslümanlar Rumlar Ermeniler Bulgarlar Diğerleri Toplam 

Trabzon 
İ).C 933.728 181.044 49.782 41 1.164.595 
i i )M8 943.906 183.017 50.325 42 1.177.290 
Kosova 
İ)C 432.178 36.420 0 275.702 10.334 754.634 
ii) M5 604.920 50.977 0 385.900 14.464 1.056.261 
iii)M8 633.011 53.344 0 403.821 15.135 1.105.311 
Kastamonu 
İ)C 945.192 17.040 6.652 744 968.884 
i i)M5 1.098.880 19.811 7.734 927 1.126.425 
iii)M8 1.149.920 20.731 8.093 970 1.178.744 
Konya 
İ)C 942.932 68.186 10.972 20.365 1.022.834 
i i )M5 1.175.364 84.994 13.677 21.701 1.274.962 
iii) M8 1.229.960 88.938 14.311 22.708 1.334.179 
Kudüs 
İ)C 217.346 19.539 1.610 8.527 258.860 
ii) M5 231.604 20.821 1.716 9.457 275.842 
iii) M8 242.363 31.787 1.795 9.896 298.653 
Manastır 177.750 
İ)C 252.962 272.205 22 197.143 2.135 711.466 
ii) M5 280.560 301.903 24 206.297 2.698 789.087 
iii) M8 293.587 315.921 25 2.823 825.726 
Mamûratülaziz 
İ)C 380.092 958 83.394 11.383 466.579 
ii) M5 480.284 1.211 105.377 26.083 589.570 
iii) M8 502.596 1.267 110.266 27.292 616.952 
Musul 
İ)C 186.818 13 0 198.288 
i i )M5 428.056 29 0 454.337 
iii) M8 447.915 31 0 475.415 
Van 
İ)C 76.956 55.051 7.394 132.007 
i i)M5 92.554 66.209 8.138 158.763 
iii) M8 96.849 69.282 8.516 166.131 
Yanya 
İ)C 221.475 287.812 516.681 
i i )M5 243.778 316.795 568.711 
iii) M8 255.093 331.499 595.108 

NOTLAR: 
a) Osmanlı nüfus istatistiğindeki nüfus. 
b) Ölüm Düzeyi = 5 için düzeltilmiş nüfus 
c) Ölüm Düzeyi = 8 için düzeltilmiş nüfus. 

VERİ KAYNAKLARI : 
Nüfus sayımında belirlenen nüfus ve idarî birim bazında yaşa göre dağılım için: Güran (1997. s. 23-

30); model yaş dağılımı için: Coale ve Demeny (1966). 
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T A B L O A-II: İ D A R Î B İ R İ M L E R İ T İ B A R İ Y L E 1 9 1 4 O S M A N L I N Ü F U S 
İ S T A T İ S T İ Ğ İ N D E K İ N Ü F U S L A R V E D Ü Z E L T İ L M İ Ş N Ü F U S L A R 

İdarî Birim Müslümanlar Rumlar d Ermeniler 6 Diğerleri Toplam 
Edirne 
i) C a 360.417 224.680 19.888 26.109 631.094 
ii) M 5 b 426.012 265.572 23.508 30.860 745.952 
iii) M8 C 445.780 277.894 24.599 32.293 780.566 
Erzurum 
i ) C 673.297 4.864 136.618 653 815.432 
ii) M5 791.393 5.717 160.581 767 958.458 
iii) M8 828.114 5.982 168.032 803 1.002.931 
İstanbul 
İ ) C 560.434 205.762 84.093 59.689 909.978 
ii) M5 632.169 229.610 94.713 67.227 1.023.719 
iii) M8 659.732 239.621 99.109 70.347 1.068.809 
Adana 
İ ) C 341.903 8.974 57.686 2.460 411.023 
ü ) M 5 444.431 11.586 74.478 3.176 533.671 
üi) M8 461.913 12.124 77.934 3.323 555.294 
Ankara 
İ ) C 877.285 20.240 53.957 2.335 953.817 
ii) M5 1.033.968 23.855 63.594 2.752 1.124.169 
iii) M8 1.081.944 24.961 66.544 2.879 1.176.328 
Aydın 
i ) C 1.249.067 299.097 20.766 39.812 1.608.742 
ii) M5 1.493.009 357.511 24.822 47.586 1.922.928 
iii) MS 1.562.285 374.099 25.973 49.795 2.012.152 
Bitlis 
İ ) C 309.999 119.132 8.348 437.479 
ü ) M 5 408.672 196.427 11.005 616.104 
iii) M 8 427.634 205.540 11.516 644.690 
Beyrut 
İ ) C 648.314 111.454 5.288 59.817 824.873 
i i )M5 763.130 131.193 6.224 70.411 970.958 
iii)M8 798.540 137.280 6.513 73.678 1.016.011 
Halep 
i ) C 576.320 21.954 49.486 20.030 667.790 
ii) M5 675.620 25.737 58.012 23.481 782.850 
İİİ)M8 706.969 26.931 60.704 24.571 819.175 
Hüdavendigâr f 

İ ) C 474.114 74.927 61.191 5.995 616.227 
ii) M5 519.107 82.038 66.998 6.564 674.707 
iii) M 8 543.194 85.845 70.107 6.868 706.014 
Diyarbakır 
İ ) C 492.101 1.935 73.226 52.563 619.825 
ii) M5 592.440 2.329 88.157 63.280 746.206 
iii) M8 619.929 2.438 92.247 66.217 780.831 
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İdarî Birim Müslümanlar Rumlar Ermeniler Diğerleri Toplam 

Suriye 
İ)C 791.582 88.640 2.533 35.654 918.409 
ii) M5 963.276 107.866 3.082 43.387 1.117.611 
iii) M8 1.007.972 112.871 3.225 45.400 1.169.468 
Çatalca 
İ )C 20.048 36.797 842 2.069 59.756 
ii) M5 22.516 41.327 946 2.324 67.113 
iii) M8 23.560 43.244 989 2.432 70.225 
Zor 
İ )C 65.770 45 283 196 66.294 
ii) M5 76.418 52 329 228 77.027 
iii) M8 79.689 55 344 238 80.326 
Kudüs-i Şerif 
İ )C 266.044 27.121 3.043 31.960 328.168 
ii) M5 283.496 28.900 3.243 31.961 347.600 
iii) M8 296.679 30.244 3.393 33.444 363.376 
Karahisar-ı Sahip 
İ)C 277.659 632 7.448 81 285.820 
ii) M5 304.009 692 8.154 90 312.945 
iii) M8 318.115 724 8.533 92 327.464 
Karesi 
İ )C 359.804 97.497 8.704 6.965 472.970 
ii) M5 393.949 106.749 9.530 7.626 517.854 
iii) M8 412.268 111.713 9.972 7.980 541.933 
Kale-i Sultaniye 
İ)C 149.903 8.550 2.541 4.821 165.815 
ii) M5 176.391 10.061 2.990 5.673 195.115 
iii) M8 184.593 10.529 3.129 5.936 204.187 
Kayseri 
İ )C 184.292 26.590 52.192 263.074 
ii) M5 217.667 37.406 61.644 316.717 
iii) M8 227.789 32.866 64.504 325.159 
Kütahya 
İ)C 303.348 8.755 4.548 243 316.894 
ii) M5 332.136 9.586 4.979 266 346.967 
iii) M8 347.580 10.032 5.211 278 363.101 
Maraş 
İ )C 152.645 34 38.433 1.443 192.555 
ii) M5 178.946 39 45.055 1.692 225.732 
iii) M8 187.267 42 47.146 1.770 236.225 
Menteşe 
i) e 188.916 19.923 12 2.023 210.874 
ii) M5 225.811 23.814 14 2.418 252.057 
iii) M8 236.312 24.921 15 2.531 263.779 
Niğde 
i )C 227.100 58.312 5.704 291.116 
ii) M5 283.080 72.686 7.110 362.876 
iii) M8 296.243 76.066 7.440 379.749 
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İdarî Birim Müslümanlar Rumlar Ermeniler Diğerleri Toplam 

Sivas 
İ)C 939.735 75.324 151.674 2.710 1.169.443 
ii) M5 1.112.270 89.153 179.521 3.208 1.384.152 
iii) M8 1.163.879 93.290 187.851 3.356 1.448.376 
Trabzon 
İ)C 921.128 161.574 40.237 8 1.122.947 
i i )M8 931.168 163.335 40.675 8 1.135.186 
Kastamonu 
İ)C 737.302 20.958 8.959 8 767.227 
ii) M5 857.187 24.366 10.446 9 892.008 
iii) M8 896.961 25.496 10.899 9 933.365 
Konya 

İ)C 750.712 25.150 13.225 21 789.108 
ii) M5 935.763 31.349 16.484 26 983.622 
iii) M8 979.182 32.804 17.249 27 1.029.262 

Mamûretülaziz 
İ )C 446.379 971 87.864 3.013 538.227 
ii) M5 564.045 1.227 111.025 3.807 680.104 
iii) M8 590.273 1.284 116.176 3.984 711.717 
Van 
i )C 179.380 1 67.792 11.968 259.141 

ii) M5 215.740 1 132.792 14.394 362.927 
iii) M8 225.751 1 138.967 15.062 379.781 
Eskişehir 
İ )C 140.578 2.613 8.807 728 152.726 
ii) M5 159.809 2.970 10.012 828 173.619 
iii) M8 167.218 3.108 10.476 866 181.668 
Antalya 
İ)C 235.762 12.385 630 909 249.686 
ii) M5 293.877 15.438 785 1.133 311.233 
iü) M8 307.513 16.154 822 1.186 325.675 
Urfa 
i )C 149.384 2 18.370 3.232 170.988 

ü) M5 175.123 2 21.535 3.789 200.449 
iii) M8 183.249 2 22.534 3.965 209.750 
İçel 
İ)C 102.034 2.507 341 312 105.194 
ii) M5 131.736 3.237 440 403 135.816 
iii) M8 137.848 3.387 461 421 142.117 
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İdarî Birim Müslümanlar Rumlar Ermeniler Diğerleri Toplam 

İzmit 

İ )C 226.859 40.048 57.789 457 325.153 

ii) M5 268.851 47.461 68.486 542 385.340 

iii) M8 281.325 49.663 71.664 567 403.219 

Bolu 

İ)C 399.281 5.151 2.972 1.242 408.646 

ii) M5 464.204 5.989 3.455 1.444 475.092 

iii)M8 485.743 6.266 3.615 1.511 497.135 

Canik 

İ)C 265.950 98.739 28.576 37 393.302 

İi) M8 272.386 101.128 29.267 38 402.819 

NOTLAR: 

a) Osmanlı nüfus istatistiğindeki nüfus. 

b) Ölüm Düzeyi= 5 için düzeltilmiş nüfus. 

c) Ölüm Düzeyi= 8 için düzeltilmiş nüfus. 

d) Ortodoksları ve Rum Katolikleri içermektedir. 

e) Gregoryenleri, Katolik Ermenileri ve Protestanları içermektedir. Birkısım Protestanlar Ermeni 
olmayabilirler. 

t) 1897 yılında nüfusu 1.454.294 iken 1914'te 616.227'ye düşen Hüdavendigar'da meydana gelen bu 
büyük nüfus azalması, Karesi ile Karahisar-ı Sahip adında iki yeni idarî birimin oluşturularak 
Hüdavendigâr'dan ayrılmasından ve yerleşim birimi sınırlarının yeniden belirlenmesinden kaynaklanmıştır. 

VERİ KAYNAKLARİ: 

İdarî birimler bazındaki nüfus için: Karpat (1985, s. 170- 189); model yaş dağılımı için: Coale ve 
Demeny (1966). 
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Erdal AYDOGAN* 

Osmanlı Devleti 'nin son yılları, baş döndürecek kadar hızlı ve hareketli 
bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Yaşanan sıkıntılar karşısında çözüm önerileri 
tartışılmış ve bazıları uygulamaya konulmuştur. Bu önerilerden biri de devletin 
güçlü ve modern bir istihbarat ağına sahip olmasıyla ilgili olanıydı. Gerçi 
II. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmiş bir istihbarat teşkilâtı vardı. Ancak 
bu teşkilât daha çok iç politikaya yönelik haber getiren bir yapı arz etmekteydi. 
Teşkilât, bu yapısıyla ülkenin içinde bulunduğu problemler için çözüm yolları 
sunmaktan uzak gözüküyordu. Oysa ki bu çerçevede yapılacak çalışmalar, hem 
siyasî hem askerî içerik taşımalıydı. Dahası haber kadar, problemlere yerinde 
müdahale edebilecek bir güç olmalıydı. Trablusgarp 1 ve Balkan Savaşları 2 böyle 
bir teşkilâta olan ihtiyacı iyice kamçılamış ve bu oluşumları hızlandırmıştı. 
Özellikle askerî birliklerin yetersiz kaldığı bu savaşlarda, buralardaki halkı ve 
çeteleri örgütleyerek yerinde müdahale çabaları, özel bir teşkilâtın ortaya 
çıkmasında önemli deneyimler olmuştur. Bu süreçle beraber Teşkilât-ı 
Mahsusa adıyla maruf Batılı mânâda millî istihbarat teşkilâtı, Dünya Savaşı 
arifesinde, 17 Kasım 1913 tarihinde Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı 
Enver Paşa'nın direktifleri doğrultusunda İstanbul'da kurulmuş oldu. 

Yrd. Doç. Dr., Erzurum Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü. 
1 Trablusgarp'ta verilen mücadele için bkz: Cemal Kutay, Trablusgarp'ta Bir Avuç Kahraman, (İstanbul, 

1978). 
2 II. Balkan Savaşı sürecinde bizzat Enver Paşa tarafından görevlendirilen gönüllülerin "Garbı Trakya 

Hükümeti Muvakkatası" adıyla bir cumhuriyet kurulmasında çok büyük hizmetleri olmuştur. Bkz. Cemal 
Kutay, 1913'de Garbi Trakya'da Türk Devleti (1919-1920), (İstanbul, 1962); Kemal Şevket Batıbey, Batı 
Trakya Türk Devleti (1919-1920), (İstanbul, 2000); Tevfık Bıyıklıoğlu, Trakya'da Millî Mücadele, Cilt 1, 
(Ankara, 1987); Cemal Kutay, Üç Paşalar Kavgası, (İstanbul, 1978); Yalçın Küçük, Sırlar, (İstanbul, 2001). 

1 "Teşkilât-ı Mahsusa'nın isim babası Veteriner Miralay Rasim Bey, İttihat ve Terakkî'nin yönetimi ele 
alışından sonra örgütün resmen kuruluşu Sultan Reşat tarafından onaylandı". Ergun Hiçyılmaz, Belgelerle 
Teşkilât-ı Mahsusa ve Casusluk Örgütleri, (İstanbul, 1979), s. 47. 



4 0 0 TEŞKİLÂT-I MAHSUSA 

Teşkilât-ı Mahsusa, doğrudan Başkumandanlığa bağlı, gizli çalışan bir 
devlet kurumu idi. Hatta teşkilâtın varlığından birçok nazır dahi habersiz idi. 
Teşkilât-ı Mahsusa'nın kurulma sürecinde Enver Bey'e, düşmana karşı ülkenin 
birçok yerinde verilen mücadelenin şahsî bir hareket olmaktan çıkarılarak ordu 
ve sivil kadrolara mal edilmesi tavsiyesini veren, Albay Rasim Bey idi. Enver 
Paşa da Harbiye Nazırı olunca, kendisinin de bir zamanlar içinde bulunduğu bu 
harekete bir resmiyet kazandırmış oldu. İL Meşrutiyetin ilanıyla rejim 
değişmişti ama devlet idi. Dolayısıyla, dost ve düşmanların da aynıları 4 olması, 
böyle bir teşkilâtın varlığına olan ihtiyacı artırmıştı. Teşkilât-ı Mahsusa'nın 
kendine özgü bir genel idare kurulu, hiyerarşisi, bütçesi, merkez yöneticileri ve 
bölge yöneticileri; dahası kendilerine has çalışma yöntemleri olan bir kurumsal 
yapısı vardı. Teşkilât-ı Mahsusa'nın ortaya çıkmasında Enver Paşa'nın mevcut 
sisteme getirdiği eleştirinin rolüne dikkatleri çeken Philip H. Stoddard'a göre 
yeni kurumun gerçekçi ve belirli amaçları vardı. Bu görüşe göre "iç güvenliği 
sağlamak, devletin varlığı için hayatî önemi olduğu düşünülen Türkçe konuşan 
azınlığın süregelen hâkimiyetini korumak ve Osmanlı Devleti'nin daha fazla 
toprak kaybetmesini engellemek". 

Yine, Stoddard'a göre, bu amaçları gerçekleştirmek için şu yöntemler 
kullanılmıştır; 

"Teşkilât, Osmanlı Devleti 'ni savunmak için kullanılabilecek her türlü 
aracı kullandı. Müslüman dayanışmasını güçlendirmek için İslâm birliği 
propagandası; Osmanlı sistemini hangi grupların ve ideolojilerin tehdit ettiğini 
açığa çıkarmak için casusluk; düzenli ordu birliklerine yardımcı olmak veya 
onların yerini almak için çete savaşı... 1. Dünya Savaşı sırasında teşkilâtın 
görevi, düşmana karşı askerî ve para-militer harekâtlar gerçekleştirmek, 
imparatorlukta asayişi korumak, Müslümanların çok sayıda bulunduğu İtilaf 
Devletleri sömürgelerinde ayrılık tohumları ekmekt i ." 5 

Gerçekte de, İslamcılık politikası, İttihat ve Terakki Partisinin savaş 
sürecindeki özgün politikalarından olmasına rağmen, Hükümetin savaş boyunca 
kullandığı iyi bir propaganda malzemesiydi . 6 Bu gerçeklik teşkilâtın kendi 
belgelerinde şöyle işlenmiştir: 

"Bu heyet-i ittifakiyeyi vücuda getirmek için Harb-i Umûmî 'nin 
bidayetinden itibaren Fas, Cezayir, Somali, Malay Adaları, Afganistan, Çin, 
Hive, Şimalî Kafkasya, Azerbaycan, Arnavutluk vs. gibi menatıkda ruhları 

4 Cemal Kutay, Birinci Dünya Harbinde Teşkilât-t Mahsusa ve Hayber'de Türk Cengi, (İstanbul, 1962), s. 14. 
5 Philip H.Stoddard, Teşkiİât-ı Mahsusa Osmanlı Hükümeti ve Araplar, 1911-1918, Teşkilât-ı Mahsusa 

Üzerine Bir Ön Çalışma, (İstanbul, 1993), s. 8-9. 
6 Stoddard, Teşkilât-ı Mahsusa... s. 9. 
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uyandırmak, İslâmın parçalanan, dağıtılan ruhunu, yavaş yavaş canlandırmak, 
hükümetimizin Avrupa'daki ehemmiyet-i siyasîyesini artırmak, Harb-i 
Umûmî 'den önceki planlarını akamete duçar etmek, Harb-i Umûmî esnasında 
imhaya müteallik ittifaklarının izalesini temin için Nezaret-i Celile'ye merbut 
Umûr-ı Şarkiyye Dairesi teşekkül etti . 7 

Enver Paşa, Teşkilât-ı Mahsusa'yı hayata geçirebilmek yolunda 
Trablusgarp'ta, Batı Trakya'da, Arap dünyasında gönüllü olarak çalışmış, 
vatanperver ve gerillacılığı çok iyi bilen, güvenilir insanları işin başına 
getirmiştir. Hüsamettin Ertürk'ün verdiği listeye göre; Üsküdarlı Yüzbaşı 
Muhtar Bey, Piyade Zabiti Rüsûhî, Haseki Tarlalı Fuad, Piyade Zabiti Şevket 
Mümtaz , Kolağası Trabzonlu Rıza, Piyade Zabiti Dağıstanlı Nuri , Erkân-ı Harp 
Yüzbaşısı Şerif, Eyüplü Hüsamett in vs. kişiler teşkilâtın ilk faal üyeleriydi. 

Daha sonraki dönemlerde, faaliyet alanını iyice genişletmek isteyen 
teşkilât, gerek Osmanlı ülkesinden, gerekse Türk ve Müslüman diğer 
diyarlardan güvenilir insanları göndererek amaçları doğrultusunda çalışmalar 
yaptırmıştır. Bu çerçevede Doğu Anadolu'ya Kara Kemal , Yenibahçeli Nail , 
Topçu Binbaşı Trabzonlu Rıza, Trabzon Valisi Cemal , Erzurum Valisi Tahsin, 
Dr. Bahaeddin Şakir ve Dr. Fuat Sabit vs . ; 8 Türkistan'a Kuşçubaşı Selim Sami, 
Emrullah Bey, Hüseyin Bey, Bursalı İbrahim Bey, Âdil Bey; 9 Suriye Cephesi 'ne 
Süleyman Askerî Bey; Mısır 'a Kuşçubaşı Eşref Bey; Balkanlara Ohrili Eyüp 
Sabri Bey ; 1 0 ayrıca Hindis tan 1 1 gibi Müslüman toplulukların olduğu yerlere de 
birçok görevliler gönderilmişti . 

Bunların dışında, gerektiği takdirde faydalı olabileceğine inanılan, 
toplumda saygın, kuvvetli şahsiyetler de çeşitli bölgelere gönderilmiştir. Mesela 
devrin önemli şair ve yazarlarından Mehmet Akif (Ersoy), Teşkilât-ı 
Mahsusa 'dan iki önemli vazife almıştır. Birincisi, Almanya 'ya gitmesidir. 
Görevi Almanya 'da İngilizlerden alınan savaş esirlerinin bulunduğu kampları 
gezerek Müslüman esirlere harbin gerçeklerini anlatmak. İkinci görevi, 
Arabistan'da Arap kabilelerini Osmanlı Devleti tarafına çekmek; İngilizlerin 
gerçek niyetlerini anlatarak, onları kazanmak. İttihat ve Terakki Partisinin güçlü 
hatibi Ömer Naci ise İran'a gitmiş, burada gizli ihtilal hareketleri organize 

7 Mustafa Balcıoğlu, "Teşkilat-ı Mahsusa Yahut Umur-u Şarkiye Dairesi", Türk Dünyası Tarih Dergisi. 67 
(Temmuz 1992), s. 4. 

8 Hüsamettin Ertürk, İki Devrin Perde Arkası, (İstanbul, 1964), s. 111. 
9 Ali Bademci 1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi ve Enver Paşa. Cilt I, (İstanbul, 1975), s. 68-69; 

Cemal Kutay, Anavatan'da Son Beş Osmanlı Türkü, (İstanbul, 1962). 
I ( ) Ertürk, İki Devrin Perde Arkası.... s.113. 
" Bkz: Vahdet Keleşyılmaz, Teşkilât-ı Mahsusa'nın Hindistan Misyonu (1914-1918), (Ankara, 1999). 
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1 2 Bilge Ercilasun, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit..., s. 59. 
1 3 ATAŞE Arşivi, K. 1846, D.79, Dip. 140, F. 13-4. 

ederek, Osmanlı , İran ve Afganistan arasında gerekli irtiBatı ve birlikteliği 
kurma çabası içinde olmuştur . 1 2 

1913-1918 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin savaş sürecinde kendisine 
görev verdiği Teşkilât-ı Mahsusa'nın merkezinde, kuruluştan itibaren görev 
alanları ve teşkilât yapısını gösterir belgeye göre; 

- Teşkilât-ı Mahsusa Dairesinin ilk teşkili, 17 Teşrin-i sani 329/30 Kasım 
1913. 

- Süleyman Askeri Bey'in Irak'a azimeti, Teşrin-i evvel 330/ Ekim 1914. 
(Nihayesi) . 

- Halil Bey'in Yanya Kuvve-i Seyyaresi emrine hareketi, 2 Kânun-i evvel 
330/15 Aralık 1914. 

- Cevad Bey'in İnfıkakı, Mayıs 3 3 1 / Mayıs 1915. 

- Ali Bey'in kassam olması, Mayıs 3 3 1 / M a y ı s 1915. 

- Ali Bey'in hastalanması, 24 Teşrin-i evvel 34/24 Ekim 1918. 

- Ali Bey'in vefatı, 31 Teşrin-i evvel 34/31 Ekim 1918. 

- Miralay Hasan Tursun Bey'in memuriyeti , 31 Teşrin-i evvel 34/31 Ekim 
1918. 

- Dairenin ilgası ,15 Teşrin-i sani 34/15 Kasım 1918. 

- Dairenin tâkib-i muamelât ına memur Kaymakam Hüsameddin Bey'in 
memuriyeti , 5 Kânun-i evvel 34/5 Aralık 1918 . 1 3 

Tercüme ve Telif Şubesi 

Müdür: 

Piyade Binbaşı Ali Rıza Bey; muvakkaten Seyyid Hazretleri 
mihmandarlığındadır . 

Urduca, Afgan, Beluc, Hind Lisanları Masası; Sivil Abdurrab Bey, bu 
kere Avrupa 'ya . 

Arabca Lisanı Masası; Sivil Şeyh Hızır Efendi, bu kere Avrupa 'ya . 

Arabca, Türkçe Lisanları Masası ; Sivil Şeyh Mehmet Efendi. 
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1 4 ATAŞE Arşivi, K. 1846, D.79, Dip. 140, F.13-5. 

Türkçe, Arabca, İngilizce, Fransızca Lisanları; Süvari Mülâzım-ı evvel 
Yusuf Efendi, bu kere Avrupa 'ya . 

Türkçe, Fransızca Lisanları Masası; Levazım Zabıt namzedi Hami 
Efendi, muvakkaten Bahriye Nazırı hıdmetine. 

Almanca Lisanı Masası; Nefer Ziya Efendi, 

Türkçe, Fransızca, İngilizce Lisanları Masası; Nefer Ferid Efendi. 

Hind, Mısır, Afgan, Arabistan Şubesi 

Müdür; 

Doktor Fuad Bey, bu kere Avrupa 'ya . 

Afgan, Hindistan Masası; Sivil Abdurrab Bey, bu kere Avrupa 'ya . 

Mısır Masası; Süvari Mülâzım-ı evvel Yusuf Efendi, bu kere 
A v r u p a ' y a . 1 4 

Şark Şubesi 

Müdür; 

Piyade Yüzbaşı Mehmed Nuri Efendi. 

Fahri Müdür; Köprülüzade Fuad Bey. 

İran Masası; Jandarma Yüzbaşı Süheyl Efendi, 

Kafkas Masası; Süvari Mülâzım-ı evvel Adnan Efendi. 

Kırım Masası ; Süvari Mülâzım-ı evvel Rıfat Efendi. 

Türkistan, Şimal Türkleri Masası ; Piyade Yüzbaşı Süleyman Efendi. 

Neşriyat ve Matbuat Tevzi Masası ; Süvari Mülâzım-ı sanî Sabri Efendi. 

Daire Mihmandarı ; Piyade Yüzbaşı Sadeddin Efendi. 

Daire Mihmandarı ; Kemal Efendi (Yemen'e gidecek heyete dahildir). 

Daire Mihmandarı ve Tercüman; Salim Efendi (Zabit Vekili). 

Afrika-yı Şarkî, Afrika-yı Garbî, Sevkıyat, Umur-ı Takibiye, Muamelât-ı 
Zatiye, Kurye Şubesi 
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Müdür; 

Süvari Kaimakamı Hüsameddin Bey. 

Afrika-yı Şarkiye Masası; İhtiyat Hesab Memuru Vekili Nuri Efendi. 

Afrika-yı Garbî Masası; bu dahi. 

Sevkiyat Masası ; Serçavuş Muavini İlhami Efendi. ( Hastanede) 

Kurye Masası ; Sivil Tayyib Efendi ve Nefer Dürri Efendi. 

Umur-ı Takibiye Masası; Serçavuş Muavini İhsan Efendi ve Takımbaşı 
Salih Efendi. 

Muamelât- ı Zatiye Masası ; Nefer Hidayet Efendi (Hastadır) . 1 5 

Evrak ve Dosya Şubesi 

Müdür; 

Piyade Kıdemli Yüzbaşı Muhtar Efendi. 

Rumeli Şubesi 

Piyade Yüzbaşı Fuad Efendi*. 

Muhasebe Şubesi 

Müdür; 

Piyade Kıdemli Yüzbaşı Ali Rıza Efendi. 

Muhasebe Katibi; Nefer Celal Efendi . 1 6 

Odacı; Sivil Talib Ağa. 

Kapucu; Nefer Ahmedoğlu İsmail (Şam). 

Emir Neferi; Nefer Ahmedoğlu Salih Mehmed (Drama). 

Emir Neferi; Nefer Celaloğlu Bahaddin (Manastır) . 

Emir Neferi; Nefer Ahmedoğlu Cemal (Dersaadet, hastadır). 

1 5 ATAŞE Arşivi, K. 1846, D.79, DIp.140, F.13-6. 
* Piyade Yüzbaşı Fuad Efendi için ayrıca şu bilgiler verilmiştir: "Müddet-i medîdeden beri Karargâh-ı 

Umûmî İstihbarat Şubesi Müdîri Kaymakam Seyfı Bey'le temas etmektedir. Son zamanlarda Kaymakam 
mîr-i mûmâ-ileyhden aldığı talîmât üzerine Umûr-ı Şarkiyyede esâmisi mezbut ba'zı milis zabit ve küçük 
zâbitanla birlikde mahrem bir me'muriyetle hareket etmiştir." 

1 6 ATAŞE Arşivi, K.1846, D.79, Dip. 140, F. 13-7. 
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Emir Neferi; Nefer Yusufoğlu Abdulhak (Priştine). 

Posta Neferi; Nefer İbrahimoğlu Hakkı (Koçhisar). 

Posta Neferi; Nefer Alioğlu Süleyban (Selle). 

Posta Neferi; Nefer İsmailoğlu Ahmet (Tirebolu). 

Posta Neferi; Nefer Hasanoğlu Sadık (Afyonkarahisar). 

Posta Neferi; Nefer Mustafaoğlu Ahmed (Beyşehir, hastahanededir). 

Sevkıyat Neferi; Nefer Mehmedoğlu Elmas (Trablusgarb). 

Sevkıyat Neferi; Nefer Abduliahoğlu Hacı Abdullah (Trablusgarb). 

Sevkiyat Neferi; Nefer Selimoğlu Tebuni (Trablusgarb). 

Ahçı Çavuşu, Tabur Çavuşu; Yusufoğlu Ahmed (Tavas) . 1 7 

Teşkilât-ı Mahsusa, yaklaşık beş senelik süre içinde oldukça ciddî ve 
kayda değer birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. Kendine özgü yöntemleri ve 
imkânları kullanarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında devletin bekası için 
yaptığı çalışmalar, o günün şartlarında gerçekten önemlidir. 

Mondros Mütarekesinin imza edilmesiyle birlikte fiilen sona eren İttihat 
ve Terakki Hükümeti yerine; Müşir Ahmet İzzet Paşa Hükümeti kurulmuştu. 
İşgalci devletler, sömürgelerinde Teşkilât-ı Mahsusa'nın faaliyet gösterdiğini 
öğrenmişler, İstanbul Hükümetine baskılarını artırmışlardı. Teşkilâtın bir an 
evvel lağvedilerek silah ve cephanesinin işgalci devletlerin temsilcilerine teslim 
edilmesini, bizzat Sadrazam Ahmet İzzet Paşa emretmiş t i . 1 8 

Teşkilâtın tasfiyesi için Erkânıharp Miralayı Hasan Tosun Bey 
görevlendirilmişti. Ancak bu işin hiç de kolay olmayacağı aşikârdı. Bir müddet 
sonra Hasan Tosun Bey'in işin altından kalkamayacağı anlaşılınca, bu işle ilgili 
olarak son Reis Hüsamettin Bey tekrar göreve getirilmiş ve gerekli hazırlıklar 
yapılarak süreç tamamlanmış , işgalci devletlere verilmesi gereken silah ve 
cephanenin bir kısmı teslim edilmiş, büyük bir kısmı ise çeşitli yollarla 
Anadolu'ya kaçırılmış ve evraklar da yakılarak imha edilmiştir. Çalışanların bir 
kısmı Avrupa'ya gönder i lmiş , 1 9 bir kısmı da Millî Mücadele taraftarı olarak 

1 7 ATAŞE Arşivi, K.1846, D.79, Dlp.140, F. 13-8. 
1 8 Ertürk, İki Devrin Perde Arkası... s.214. 
1 9 Teşkilat-ı Mahsusa'da çalışanlardan; Abdurrahman Bey, Süvari Mülazım-ı Evvel Yusuf Efendi, Doktor Fuat 

Beyler Avrupa'ya gönderilenlerdendi. Mustafa Balcıoğlu, "Teşkilat-ı Mahsusa Yahut Umur-u Şarkiye 
Dairesi", Türk Dünyası Tarih Dergisi, 67, (Temmuz 1992), s. 8. 
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farklı isimler altında kurulan teşkilâtlarla Îstanbul-Ankara arasında çalışmalara 
katılmışlardı.20 

VİLÂYÂT-I ŞARKİYYE MİSYONU 

Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi, gerçekte, sonun başlangıcıydı. Bu 
durum büyük devletlerce de böyle kabul edildiğinden Osmanlı Devleti'nin 
yıkılmasını beklemeden, kendi aralarında topraklarının paylaşılması için 
birtakım görüşme ve anlaşmalar yapmışlardı. Ayrıca siyasî ve ekonomik 
anlamda bu bölüşme çabaları kendi aralarında da sorun olmaya devam etmişti. 

Bu çerçevede 1913-1914 yılları arasında yapılan anlaşmalarla Osmanlı 
Devleti paylaşılmış ve her devlete düşen toprak ve imtiyazlar belirlenmişti. Bu 
bölüşümde Rusya'nın elde ettiği topraklar ve haklar, tarihî Rus politikalarına 
uygundu. Özellikle Vilâyât-ı Şarkiyye ve Karadeniz Bölgeleri, Rusya'nın 
vazgeçmek istemediği yerlerdi ve oraları da nüfuzu altına almıştı.21 Öyle ki 
Rusya, savaş öncesi bu tutumunu savaş boyunca da göstermişti. Hatta İstanbul 
ve Doğu Anadolu kendilerine verilmediği takdirde savaştan çekilebileceği 
tehditlerini dahi savurmaktan geri kalmamışlardı. 

Dünya Savaşı sürecinde, Doğu Anadolu'ya, Türk Ermenistanı gibi 
yaklaşılması ve böyle adlandırılması çok kötü olayların yaşanacağının habercisi 
gibiydi.2 2 Anadolu'nun hiçbir yerinde % 30'u geçmeyen Ermenilere bu şekilde 
yaklaşımlar, onları tahrik etmiş ve Rus Ordusu ile anlaşacak kadar ileri 
gitmelerine zemin hazırlamıştı. 

Gelinen bu noktada Osmanlı Hükümeti, birtakım tedbirler alma 
mecburiyetinde kalmıştır. İşte bu tedbirlerin bir tanesi de Vilâyât-ı Şarkiyye 
Bölgesinde, daha önce kuruluşu gerçekleşen Teşkilât-ı Mahsusa'ya da görev 
vermek olmuştu. 

Bu teşkilâtın bir misyonu vardı: Osmanlı Ordusunun düşman 
topraklarındaki muhtemel hareketlerine zemin hazırlamak. Ancak şimdiki görev 

2 ( 1 Bir gün Harbiye Nezareti Meydanındaki kulenin dibinde Müsteşar Erkân-ı harp Miralayı İsmet Bey'e rast 
geldim. Bana eliyle işaret ederek: 
-Hüsamettin Bey, dedi, nasıl, verdiğimiz talimata göre hareket ediyor musunuz? 
Kulağına eğilerek: 
-Evet Miralayım, emirlerinizi yerine getiriyorum, yalnız bir eksiği ile; silah ve cephaneyi Anadolu için elde 
tutuyorum. Yüzüme baktı, güldü ve yürüdü..." Ertürk, İki Devrin Perde Arkası... s. 216. 

2 1 "Rusya'ya şu illerde özel bir durum tanınmıştı. Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Amasya, Tokat, Gümüşhane, 
Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Van, Hakkâri, Samsun, Bitlis, Muş, Elazığ, Malatya, Diyarbekir ve Mardin. 
Eski Osmanlı illeri olarak, Erzurum, Trabzon, Sivas, Bitlis, Van, Elazığ, Diyarbekir". Rıfat Uçarol, Siyasî 
Tarih, 1789-1924, (İstanbul, 4bs . , 1995), s. 458. 

2 2 M. Philips Price, Türkiye Tarihi (Çev), M. Asım Mutludoğan, (Ankara, 1969), s. 99. 
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yeri Vilâyât-ı Şarkiyye ve Doğu Karadeniz Bölgesiydi. İlk bakışta tezat gibi 
görünen bu yeni misyonun teşkilâta tevdî edilmesinde, bölgenin sosyo-etnik 
özelliklerinin ve bu bölgelerde işgalci devletlerin stratejik faydalar beklentisi 
içinde olmalarının rolü büyük olmuştur. 

Bu bölgelerde Teşkilât-ı Mahsusa'nın örgütleyeceği gönüllü birlikler 
silahlandırılarak gerilla savaşına hazırlanacak; bölgede düşman mevzilerine 
öncü olarak saldıracak, onlara zarar vererek savaş düzenlerini bozacak, 
Müslüman ahalinin desteği ile varlığını sürdürecek, düşman birlikleri hakkında 
gerekli olan istihbaratı sağlayacak, dahası Müslüman ahaliye moral güç olacak, 
ordu birlikleriyle devamlı irtibatta olacak ve onlarla koordineli çalışmalar 
yapacaktı . 

Teşkilât-ı Mahsusa'nın bu misyonuna uygun; düzenli ve disiplinli 
hareketini sağlayarak amacına ulaşabilmesi için İttihat ve Terakki Partisi 
Merkez-i Umûmîsi ; merkez azalarını ve kâtib-i mesulleri, harbe iştirak kararı 
çerçevesinde Vilâyât-ı Şarkiyye'de görevlendirmiştir. Bu misyonda görev alan 
yöneticiler, rastgele seçilmiş, beceriksiz, bilgisiz insanlar değildi. Görevlendirilen 
zevatın çoğu İttihatçı komitelerde görev almış, becerikli, tecrübeli ve bilgili 
kişilerden oluşmaktaydı. Görevlendirilen şahısların bazıları şunlardır: 

"Doktor Bahaeddin Şakir Bey, Şimâl-i Kafkasya'ya; Ömer Naci ve 
Ruşenî Beyler İran mıntıkasına; Süleyman Şefik Paşa, Rauf Bey ve Ubeydullah 
Efendilerin Afganistan'a hareketler iyle 2 3 İbrahim, İskeçeli Ali Rıza ve 
Bulgar mebuslarından Celal Beyler, Rumeli'deki teşkilâtlanmalar için 
görevlendirilmiştir. Süleyman Askerî Bey'in başkanlığı altına giren Teşkilât-ı 
Mahsusa 'da, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra evvela kâtib-i mes'uller 
İstanbul'dan kara tarikiyle Erzincan'a gi tmişlerdi . 2 4 

Bu görevliler gerekli hazırlıkları yapt ıktan 2 5 sonra bir kısmı demiryoluyla 
önce Ankara, oradan da karayoluyla Erzincan ve Erzurum'a gidecekler, bir 

Rauf Bey Müfrezesi için bkz: İsrafil Kurtcephe. Mustafa Balcıoğlu, "I. Dünya Savaşı Başlarında Romantik 
Bir Türk-Alman Projesi, Rauf Bey Müfrezesi", OTAM, 3 (Ocak 1992), s. 247. 
Arif Cemil, 1. Dünya Savaşında Teşkilât-ı Mahsusa, (İstanbul, 1997), s. 13. "Kâtib-i mesullerin Erzincan'a 
hareket etmeleri hakkında İttihat ve Terakki Merkez-i Umûmîsinin verdiği karardan sonra o zaman Dahiliye 
Nazırı olan Talat Paşa da bir gün Doktor Bahaeddin Şakir Bey'i nezdine çağırarak ona Erzurum'a gitmesini 
teklif etmiş ve demişti ki; Umumî harbe belki biz de iştirak edeceğiz. Erzurum bir serhattır. Sen Edirne'de 
muhasara gördün, tecrüben vardır, Harbe girersek sen Erzurum Valiliğini deruhte edeceksin. O vakte kadar 
da Erzurum'da Teşkilât-ı Mahsusa vezâifıni tanzimle meşgul olursun", Arif Cemil, I. Dünya Savaşında... 
s. 18. 
"Çetecilik için vilâyetlerden vaki olan müracaatlar mikdar-ı matlubu pek ziyade tecavüz eylemektedir. 
Kafkasya ahalisinden ve evvelce yapılan şeraiti haiz olanların muayene-i tıbbiyeleri bi'l icra ve elbise 
hususundaki noksanları ikmal edilerek yola çıkarılarak..." BOA DH-SFR, 48/28. 
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kısmı da deniz yoluyia Trabzon, Rize ve Elviye-i Selâse'ye gidecekti. Ve 
kimliklerini son derece gizli tutacaklardı . 2 6 

Ayrıca Rusya'nın Osmanlı Devleti 'ne açılan Kafkasya kapısı; hem 
Vilâyâtı Şarkiyye, hem de Karadeniz'e açılmaktaydı. 93 Harbinden sonra imza 
edilen antlaşmalar çerçevesinde Elviye-i Selâse'nin (Kars, Ardahan, Batum) Rus 
egemenliğine geçmesi, Osmanlı Hükümetinin içine sindiremediği bir durum arz 
ediyordu. 

De facto durum karşısında Osmanlı Hükümeti , Elviye-i Selâse'yi Vilâyâtı 
Şârkiye'nin bir parçası olarak gördüğünden, buraları anavatanın bir parçasıymış 
gibi gizli teşkilâtlandırma gayreti içinde olduğu görülür . 2 7 Bu çerçevede 
hükümetin Kafkasya'ya yönelik politikalar geliştirmesinde şu etmenler dikkate 
alınmış olmalı: 

1- Osmanlı Devleti 'nin zaman zaman takip ettiği; Osmanlıcılık ve 
İslamcılık gibi fikirlerin, yerini Türk milliyetçiliği ülküsüne bırakması; 

2- Panislavizme karşı duyulan tepkiyle, Türkler arasında Türkçülük 
cereyanının gelişmesi; 

3- İşgal altındaki Türklerin kendi aralarında gizli teşkilâtlar kurmaları; 

4- Rusya'ya karşı tampon devletçikler kurulması; 

5- Ermenilerin bu bölgelerde de Türkleri katliamdan geçirmeye başlaması 
karşısında, buralarda yaşayan Türklerin Osmanlı 'dan yardım talepleri; 

6- Osmanlı Devleti 'nin savaşta kaybettiği prestiji buralarda araması . 2 8 

Osmanlı Hükümeti gerek Vilâyât-ı Şarkiyye'de gerekse de Kafkasya'da 
beklentilerini elde edebilmek için Teşkilât-ı Mahsusa gibi bir örgüte ihtiyacı 
vardı. Ve bunu da zaman kaybetmeden hayata geçirme çabası içinde oldular. 
İşte Merkez-i Umûmî 'nin Vilâyât-ı Şarkiyye'ye gönderdiği şahısların esas 
vazifeleri bunlar olacaktı. 

Elviye-i Selâse ve Kafkasya'ya yönelik bu politikaların düzenli olarak 
yürütülmesi için de Erzurum, hareket üssü olarak seçilmiş, sorumlu olarak da 
Dr. Bahaeddin Şakir Bey görevlendirilmişti. Trabzon mıntıkasına da Rıza ve 

2 6 "Bitlis Vilayetine, C. 25 Nisan 330. Bu namda o taraflarda gönderilmiş memurunuz vardır. Kendisinin 
münasebetle hüviyetini bildirdiğinin işarı 26 Nisan 330. Nazır Namına Ali". BOA DH-ŞFR. 40/176. 

2 7 Elvîye-i Selâse hakkında bkz: Esin Dayı, Elviye-i Selâse'de (Kars, Ardahan, Batum) Millî teşkilâtlanma, 
(Erzurum, 1997). 

2 8 Nasır Yüceer, I. Dünya Savaşında Osmanlı Ordusunun Azerbaycan ve Dağıstan Harekâtı, Azerbaycan ve 
Dağıstan'ın Bağımsızlığını Kazanması, 1918, (Ankara, 1996), s. 39-42. 
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Nail Beyler atanmıştı.29 Ayrıca Ömer Naci Bey'in sorumluluğunda İran'a 
yönelik politikaların gerçekleştirilmesinde de, Van, hareket üssü olarak 
seçilmişti. Buradan da İran'da, İngiliz ve Almanların petrol mücadeleleri takip 
edilerek gerekli tedbirler alınacak, bölgedeki bölücü ve işbirlikçi Kürtlerin 
tedibi ve en önemlisi de Müslüman ve Türk unsurları örgütleyerek, Osmanlı 
taraftarı bir ittifak meydana getirmekti. 

Kısaca şunu söyleyebiliriz ki; Vilâyât-ı Şarkiyye'de konuşlandırılan 
Teşkilât-ı Mahsusa, her ne pahasına olursa olsun, Osmanlı Devleti'nin savaşı 
kazanması ve uzak yakın hedeflerin elde edilmesi çabası içinde olacaktı. 

GÖNÜLLÜ BİRLİKLER 

Türk ordu tarihinde askere alma sistemleri -genel anlamıyla- ikiye ayrılır. 
Bu sistemde tercih edilen yöntem; askerliğin bir mecburî yükümlülük olarak 
düzenlenmesidir. Ancak şartlara göre o anki ihtiyaca binaen paralı ve gönüllü 
birliklerin oluşturulmasıyla da ordu desteklenmiştir. 

II. Meşrutiyet döneminde de öncelik mecburî yükümlülük esasına göre 
düzenlenmiştir. Ancak halkın istekleri de dikkate alınmıştır. Mesela 
Trablusgarp Savaşında gönüllülerin vermiş olduğu mücadelelerin kamuoyunda 
bıraktığı olumlu havanın da tesiriyle, Balkan Savaşlarında da gönüllülerin 
muvakkat bir hükümetin kurulmasına giden kahramanlıkları, Bulgarlarla 
yapılan antlaşmaların oluşmasında fevkalâde olumlu tesirler bırakmıştır. 

Dünya Savaşında gönüllülerden oluşan müfrezelerin yaptıkları şâyân-ı 
dikkattir. Bu müfrezelerin oluşturulması ve eğitimleri, şevkleri ve 
organizasyonları, gönüllü olarak, Teşkilât-ı Mahsusa'nın subayları tarafından 
yapılmaktaydı. Bu müfrezeler, halktan katılım şeklinde olduğu gibi tarikatlar ve 
cemiyetlerin organizasyonuyla da gerçekleşmiştir. Bu şekilde oluşan 
müfrezelere, Mevlevî ve Kadirî ve Bektaşî tarikatlarının katkısı büyük 
olmuştur.30 Tarikatların bu istekleri, hükümet tarafından birkaç sebeple 
desteklenmiştir. 

1- Halkın maneviyatına destek olmak ve bu yönüyle gerekli olan desteği 

almak, 

2- İçe ve dışa dönük propaganda yapmak, 

3- Ordunun maneviyatını yükseltmek ve zinde tutmak, 

2 ' ; Arif Cemil, I. Dünya Savaşı'nda..., s. 20. 
3 , 1 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi (1908-1920), Cilt III, (Ankara, 1996), s. 121. 
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4- Gerilla savaşlarında kullanmak, 

5- Şeyhlerin nüfuzunu kullanmak suretiyle ayrılıkçı ve bölücü grupların 
önüne geçmek ve onları kazanmak. 

Mevlevi Şeyhi Veled Çelebi İzbudak'ın hatıralarında, bu oluşum şöyle 
anlatılır: 

"Sultan Reşat, Mevlevî olduğundan, bir 'Mücâhidîn-i Mevlevîye Alayı' 
teşkilini arzu etti. Mevlevîlere, bir alay bayrağı ile bir kılıç gönderdi. Ben bu 
alayın kumandanı oldum. Konya'da toplandık. Bektaşîler de Kafkas Cephesine 
gittiler. Alayın bayraktarı Ankara Mevkî Şeyhi Mustafa Nuri Dede idi. 
Mevlevîlere silah verildi. Mevlevî Alayı, trenle Şam'a geldi. Karargâhımız 
Cebel-i Lübnan'da idi. Burada talimlere devam etti. Fakat harbe iştirak etmedik. 
Cemal Paşa da bizim alayla meşgul idi. Üç sene Şam'da kaldık. Fakat Suriye 
bozgunu başlayınca, Konya'ya döndük. Bu tarihî Mevlevî Alayı dağılarak 
dergâhlarına gittiler." 3 1 

Yine, Bursa merkez ve havalisi Şeyhi Mahmut Şemsettin Efendi 
riyasetinde, 67 kişiden oluşan Mevlevîler, İstanbul'a giderek orada padişah 
tarafından kabul edilmişler ve sefer için hazırlıklar tamamlandıktan sonra 
düşmanla savaşmak için cepheye hareket etmeleri sağlanmış . 3 2 

Mevlevî alaylarının yanında Bektaşîlerden oluşan alayların da teşekkül 
ettiğini görmekteyiz. Özellikle Mevlevî Alayı Suriye Cephesine gidince 
Bektaşîler de siyaseten bir alay çıkardı. Hacı Bektaş Çelebî kumandasında 
oluşan bu alaya, Galip Bey de askerî müşavir olarak katılmıştı. Bu alay, bir 
müddet sonra Erzurum'a gelmiş ve gerekli hazırlıklar için eğitime tâbi 
tutulmuşlardı. Bektaşîlerin bu alayı hakkında da Aziz Samih şu bilgileri 
aktarmaktadır: 

"Çelebî Efendi artık Galip Efendi'yi istemiyordu. Bunu Bektaşî Sabri 
Bey'le değiştirdik. Efrada en ziyade muhtaç olduğumuz zamanda gelen bu alayı 

3 1 Veled Çelebi İzbudak, "Hatıralarım", Canlı Tarihler, (İstanbul, 1996), s. 54-55. "Konya Gönüllülerinin 
Darü'lharbe Azimeti, Konya'da münteşir "Babalık Gazetesinde" okuduğumuza göre icra iden teşvikat-ı 
vatanperverâne neticesi olarak Konya'da 260 gönüllüden mürekkeb olarak teşkil edilen gönüllü kafilesi 
meydan-ı harbe müteveccihen azimet eylemiş ve vali-i hilafet ile Müdafaa-i Millîye Cemiyeti şubesi bîr 
cemm-i gafır tarafından teşyi' olunmuştur." Tanin, 6 Şubat 1915, No: 2202. 
"Konya'da Çelebi Efendi Hazretlerine'1 

"Mevlevi Gönüllü Taburuna Harbiye Nezaretince silah verilmesi tekarrür etmiş ve işbu tabura Şam'da veya 
Haleb'de endaht talimi verilmesi de Şam'da 4. Ordu Kumandanlığı Vekâletine emr olunmuştur. 22 Kanun-i 
Sani 330" Harbiye Nazırı. (BOA DII-ŞFR, 49/209). 

3 2 "Zat-ı Hazret-i Padişahî Camî-i Şerife hin-i muvasalatında müşahede buyurarak zerdûn-u hümâyunlarını 
bittevfik şeyhleri Mehmet Şemseddin Efendi Hazretlerini huzûr-u mülükânelerine kabul ve taltif ile beraber 
maiyetinde bulunan dedegânı selâm-ı hümâyunlarıyla tebrik buyurmuşlardır". Tanin, 6 Şubat 1915. 
No: 2202. 
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hemen talimgaha göndererek talimlere başlattık. Zaten hepsi bakaya, firarı ve 
esnan erbabından olduğundan, ordunun malı demekti . Bunları Çelebi Efendi'ye 
anlattık. Ordu Komutanı bir muharebe madalyası verdi. Çelebî Efendi de 
muharebenin fazileti, âmirlere itaatin farzı hakkında bir nasihatname yazdı. 
Tekrar böyle asker toplayıp getirmek vaadiyle geri döndü. Bu nasihatname 
bastırılarak askere dağıtıldı. Zaten evvelce de Enver Paşa, matbu kurşun geçmez 
muskalar göndermişt i ." 3 3 

Osmanlı Hükümeti gönüllü birlikleri önemsemiş olacak ki Anadolu 'da 
birçok vilâyette bu tür hazırlıklar yapılmaktaydı. Dahiliye Nazırı Talat 
imzasıyla vilâyetlere çekilen 26 Kasım 1914 tarihli telgraf, bunu ispat 
etmektedir. Bu telgrafta şöyle denilmekteydi: 

"Kafkasya'da çetecilikte istihdam olunmak üzere bir haftaya kadar 200 
kadar adama lüzum var. Oralarda bulunan Laz ve Çerkeslerden çeteciliğe 
elverişli ne kadar eşhas tedariki kabil olabilirse, bunların mahkûmeyn ve 
şekavetle me'luf eşhasdan olması da caizdir ." 3 4 

Edirne, Hüdavendigâr, Ankara, Bolu, İzmit, Trabzon, Bitlis, Siirt, 
Erzurum, Diyarbakır ve Anadolu'nun birçok yerinden Dahiliye Nazırının 
çağrısına cevap verilmişti. Bu cevapların hemen hepsi olumluydu. Bu işler 
İttihatçı mülkî amirlerce de desteklenmekteydi . 3 5 Mesela, Bitlis Valisi Memduh 
Bey, Bitlis Cephesinde görevli fırka kumandanının gönüllü birlikler oluşturmak 
maksadıyla Siirt'e gideceğini Mutasarrıfına tebliğ e tmekteydi . 3 6 

Gönüllü birliklerin teşkilinde İttihat ve Terakkî'nin paramiliter 
kuruluşlarından olan Müdafaa-i Millîye'nin çok büyük katkısı vardır. Müdâfaa-i 
Millîye Cemiyetinin en dikkate değer çalışmalarının başında gönüllü heyetlerin 
yaptığı faaliyetler gelmekteydi. Cemiyet, kurulur kurulmaz gönüllülerin kaydı 
için çalışma başlatmıştır. Bunun için basında gönüllü toplanması çağrıları 
tekrarlanmış ve bölgelerde nüfuzlu kişilerin desteklerini almaya özen 
göstermişlerdir. Mesela, Vilâyât-ı Şarkiyye'de "Bedirhanî Aşireti reislerinden 

"Bu alayın yürüyüşünü Galip Bey'in şikâyet telgrafları öğretiyordu. Galip Bey, Çelebî Efendi'nin yolda 
bütün köylülerin mallarını aldığını yayıp duruyordu. Alay, Erzurum'a geldi. Çelebi Efendi'ye bir hane tahsis 
ve erzak gönderilerek istirahatı temin edildi. Galip Efendi'yi dinledik. Çelebi Efendi geçerken bütün 
köylüler yollara çıkarak koyunlarını, sığırlarını, mallarını Çelebi Efendi'nin hak-i payına takdim 
ediyorlarmış, o zat da alıp diğer yerlere satarak nakte tahvil ediyormuş. Meselede bir cebir ve tazyik 
olmayarak hediye olduğuna hükmolunarak mesele kapandı". Aziz Samih, Büyük Harpte Kafkas Cephesi 
Hatıraları, Zivinden Peteriçe, (Ankara, 1934), s. 83. 
BOA DH-ŞFR, 47/196. 
"O günlerde Erzurum'da bir gönüllü teşkilâtı yapılıyordu, benim de bu teşkilâtta Vali Tahsin Uzer'in 
önerisiyle vazifem vardı" "Koyunluoğlu'nun Anıları II, Erzurum ve Sonrası", Tarih ve Toplum, 6/36, 
(Aralık 1986), s. 35. 
BOA DH-İUM., E. 16/34. 
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Bedirhanî Azpezi, Bedirhanpaşazâde Abdurrahman, Bedirhanpaşazâde Murad, 
Remzi ile Mahmud Sıddık ve Ayan azasından Seyyid Abdülkadir, evlâd-ı 
ekrâda (Kürtlere) seslenirken, Rize eşrafından Kumbasarzâde Hoca Süleyman 
Sırrı ve yine Karadenizli olan Nemlizâde Tahsin Paşa... v s . " 3 7 Müdafaai Millîye 
Cemiyeti için yaptıkları maddî ve manevî yardımlarıyla destek olmuşlardı. 
Hemen hemen Anadolu'nun neresinde örgütlenmişse oralarda gönüllü teşkilâtlar 
çabucak hayat bulmuştur. Bunların organize edilmesi, lojistik ve parasal 
ihtiyaçları, yine bu cemiyet şubelerince büyük bir hevesle yapılmıştır. Bu 
cemiyetin Ege'de, Marmara'da, Karadeniz başta olmak üzere diğer bölgelerde de 
örgütlenmesi, bu işlerin çabucak yola girmesini sağlamaktaydı. Mesela 
Gönen'de Müdafaa-i Millîye Cemiyeti ; Teşkilât-ı Mahsusa'ya 60 eleman 
göndermiş , 3 8 Kütahya'da ihtiyaç duyulan elbiseyle birlikte 30 k iş i , 3 9 O r d u 4 0 ve 
Ünye 'de 4 1 müfrezeler hazırlandığı, İnebolu'da 20 kişilik bir müfrezenin 
hazır landığı , 4 2 Konya'da Mevlevîlerin dışında 27 kişilik vasıflı gönüllü 
hazır landığı , 4 3 Samsun'da Çürüksulu Ahmet Bey'in riyasetinde 500 kişilik 
gönüllü ile savaşa hazır oldukları . . . . 4 4 vs. Anadolu'nun hemen her tarafında 
çalışmalar başlatılmış ve İstanbul'da Dr. Nazım riyasetinde bunlar hazırlanarak, 
ihtiyaç duyulan cephelerde birliklere gönderilmekteydi. Özellikle Kafkas 
Cephesi için Müdafaa-i Millîye'nin örgütlediği gönüllülerin yanında, bir de 
Anadolu dışındaki Türklerden de isteklilerin katıldığını görmekteyiz. Mesela, 
Kafkasyalı bir Türk olduğunu söyleyen bir gönüllü şöyle bir müracaatta 
bulunur: 

"...Arzettiğim veçhile, tahsilimi Rusya'da gördüğüm cihetle, Rus lisanına, 
edebiyatına vakıfım. Binaenaleyh orduda tercümanlık yahud etıbbaya muavenet 
[hekimlere yardım] edebilirim. Bana, görmesi men edilmiş olan, vatanıma 
halaskar asker kardeşlerimle girmek benim içün ebedî bir saadettir. Bu babda 
bendenizi hatt-ı harbe göndermenizi tekrar tekrar istid'a ve istirham eylerim." 5 

Yine İranlı bir başka Türk de, Teşkilât-ı Mahsusa'ya girmekle bir vatan 
borcunu yerine getireceğini, bunun için kabul edilmesini is temekteydi . 4 6 

3 7 Nazım Hikmet Polat, Müdâfaa-ı Millîye Cemiyeti, (Ankara, 1991), s. 56. 
3 8 ATAŞE Arşivi, K. 1829, D.8, Dip. 140, F. 1-21. 
3 9 ATAŞE Arşivi, K. 1829, D.8, Dip. 140, F. 1-23. 
4 0 ATAŞE Arşivi, K. 1829, D.8, Dip. 140, F. 1-25. 
4 1 ATAŞE Arşivi, K. 1829, D.8, Dip. 140, F. 1-24. 
4 2 ATAŞE Arşivi, K. 1829, D.8, Dip. 140, F. 1-31. 
4 3 ATAŞE Arşivi, K. 1829, D.8, Dlp.140, F. 1-27; ATAŞE, K.1828, D.185, Dip. 140, F.l-15. 
4 4 ATAŞE Arşivi, K. 1828, D.185, Dlp.140, F. 1-6. 
4 5 "C. Sıhhiye olarak, muma'ileyh müracaatında istîdasıyla beraber seferberliğe gönderilmesi". ATAŞE Arşivi, 

K. 1828, D.185, Dip. 140, F. 1-3. 
4 f ' ATAŞE Arşivi, K. 1829. D.8, Dip. 140, F.48. 
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Birkısım art niyetli çevreler Teşkilât-ı Mahsusa gönüllülerinin özellikle 
Çerkeş, Dağıstanlı , Laz vs. unsurlardan oluşturulmasında bir kasıt 
aramaktadırlar. Halbuki elimizdeki birçok belgeden bu görüşlerin temelsiz 
olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü gönüllü müfrezeler yalnız Çerkeş ve Lazlardan 
meydana gelmemiştir . Bunların yanında Türk ve Kürtlerden oluşturulmuş 
birçok müfreze bulunmaktadır. Mesela; Diyarbakır Müdafaa-i Millîye 
Cemiyeti 'nin İrşad Heyeti Reisi Müftü Hacı İbrahim savaş mahalline gitmek 
üzere gönüllü mücahidler toplamaya başlamış ve bu hususta bir de cihad 
beyannamesi yayınlamıştır. Bu beyannamede şunlar yazılıydı: 

"İşte ben zayıf, omuzlarını da yarım asırlık bir bâr (ağırlık) hayatı 
taşımakla beraber ilk adımı atıyor ve onbeş güne kadar levazım-ı seferiyemi 
ikmal ile mütehayyi-i hareket bulunuyorum. Bu müddet zarfında binlerce 
ihvân-ı dinin bana, teşkil ettiğim gönüllü alayına iltihak edeceklerini kaviyen 
ümid ediyorum. Haydi kahraman kardeşlerim! Haydi müdafaa-i din ve namus 
uğrunda meydan-ı gazaya. El-cennetû tahte zı lâl i 's-süyûf \ 4 7 

"İrşad Heyeti Reisi Müftü İbrahim Efendi'nin çağrısı makes bulmuş, 500 
kişilik gönüllü ile Erzurum'a hareket etmiştir. Bu yolculuk esnasında Ergani ve 
Maden 'de de birçok iltihak ile bu sayı 1000'e yükselmiş ve lojistik ikmalin 
ardından Midyat gönüllülerinin de kısa sürede Van Bölgesine avdet edeceği 
bi ldir i lmektedir ." 4 8 

Yine Dahiliye Nezaretinden Bitlis Vilâyetine çekilen şifrede, Erzurum 
bölgesinde oluşturulan Kürt Gönüllü Taburlarına kumandanlık eden Şeyh 
Sadık'ın Bitlis'e ulaşmasından sonra kendisinin ve taburunun iyi ağırlanması 
gerektiği bildirilmiştir. 4 9 

Dünya Savaşı sürecinde ihtiyaca binaen oluşturulan bu birlikler, Osmanlı 
Devleti 'nde bir arayışın ifadesi olarak gündeme gelmiştir. Bunun için halka 
başvurmuş, hatta halkın bu yöndeki taleplerini değerlendirmiştir. Böylece de 
zaman zaman tartışılan müfrezelerin vücuda getirilmesine çalışılmıştır. Bu 
yöndeki politikaların bir maksadı da, meseleler gerçek sahiplerine, yani halka, 
teslim edilmek istenmiştir. 

4 7 "Diyarbekir Gönüllü Mücahidini" Tanin, 4 Ocak 1915, No: 2169. 
4 S ATAŞE Arşivi, K.1829, D.8, Dip.140, F.l-35. 
" Teşkilât-ı Mahsusa Komisyonu Riyâset-i Vâlâsı'na" 
" Diyarbekir Müdafaa-i Millîye Şubesinden vürud iden 30 Kanun-i Evvel 330 tarihli telgrafname 

münderecatına husul-ı ıslah zımmında suret-i melfufen tesyar kılınmıştır. Efendim" ATAŞE Arşivi, K.1829, 
D.8, Dip. 140, F.l-34. 

4 9 BOA DH-ŞFR, 39/172. 
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Teşkilât-ı Mahsusa'nın gönüllü müfrezelerinin oluşturulmasında aşiret ve 
göçmen topluluklarının yanında önemli bir kaynak da mahkûmlardı . O halde 
Osmanlı Hükümeti niçin böyle bir kaynağı kullanma ihtiyacı duymuştur? 

Osmanlı Devleti 'nin savaşa yeterince hazırlık yapamaması , elinde 
savaştan yeni çıkmış yorgun, bitkin askerlerin olması, askerî mânâda gerilla 
harbine büyük ihtiyaç duyulacağına olan düşünceleri, bölgeyi iyi tanıyan, 
göçmen gruplarını Rus ve Ermenilere karşı kullanmak, mahkûmların, bölgeye 
ait dil ve lehçeleri bilenlerinden istifade etme isteği, bunların çoğunun çete 
mensubu olmalarından dolayı çete savaşlarında kullanılma istekleri, ayrıca 
mahkûmların birçoğunun bölge insanıyla organik bağlarının olması, böyle bir 
karar almalarında etkili olmuştur. 

Mahkûmlardan istifade edilmesi hiç şüphesiz kanunî yollardan olacaktı. 
Bu anlamda Dahiliye Nâz ın Talat Bey'in 12 Eylül 1914 tarihinde, Van, Bitlis, 
Musul , Erzurum, Diyarbakır vilâyetlerine gönderdiği tamimde (?) mahkûmlarla 
ilgili bilgi almak istenmişti. Bu tamimde: 

"Cerâim-i sabıkalarına mebnî elyevm habishanelerde mevkuf olan veya 
mahkûm olub da vâdî-i firarda bulunan ve kendilerinden hareket-i askerîye içün 
istifade memul olan Aşâir rüesasıyla sahib-i nüfuz eşhasın afv-ı âliye mazhar 
idilerek kendülerinin riyaseti tahtında çeteler teşkiliyle inde'licab düşman 
arazisine saldırılması, atiyyen memleketi eşkıya vürudundan kurtarmak 
itibariyle de muvafık olacağı ve bu işi yapabilecek olanların kumandanlarla 
bi ' lmuhabere tayini muvafık olacağı Ordu-yı Hümayun Başkumandanlığı 
Vekâletinden bildirilmiş olmağla teşebbüsün ehemmiyeti nazar-ı dikkate 
alınarak buraca bilahare bir karar ittihaz olunmak üzere şimdilik afv suretiyle 
kendilerinden istifade olunabilecek eşhas var ise esamisinin temin ve işarı ." 5 0 

Hükümetin bu tür çalışmalarının olabileceğini düşünen emperyalist 
devletlerin konsolosları, Vilâyât-i Şarkiyye'de mahkûmların afvlarını önceden 
sezinlemiş olacaklar ki Dahiliye Nâz ın da onlara karşı tedbirler almış ve 
konsolosların kendi bölgelerinde hapishaneleri gezmelerine katiyyen müsaade 
edilmemesi hususunda yetkilileri uyarmıştır . 3 1 

Tamimden de anlaşılacağı üzere sadece tecrübeli, nüfuz sahibi kişi ve 
aşiret liderlerinin kazanılması düşünülmektedir. Talat Bey, 31 Ağustos' ta alınan 
bu kararı Van'da Ömer Naci , Erzurum'da Bahaeddin Şakir, Trabzon'da da Rıza 

BOA DH-ŞFR, 44/224. 
"Erzurum Vilâyetine, C. 2 Temmuz 330. Konsolosun hapishaneleri gezmesine katiyyen müsaade 

edilmemesi. 3 Temmuz 330" Nazır." BOA DH-ŞFR, 43/40. 
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Bey'e bildirerek bu konuda dikkatlerini çekmiş ve mahkûmlardan istifade 
edilmesi noktasında gerekli hazırlıkların yapılmasını bi ldirmişt i . 5 2 

Yine Hükümet, bu politikalarını hukuka göre yapmak maksadıyla 
11 Ocak 1917'de "Darü'lharbe gidecek Eşhas Hakkındaki Takibat ve Mücazatın 
Teciline Dair Kanun" Meclis-i Mebusan 'da görüşülerek kabul edilmiş ve 18 
Ocak 1917 tarihinde de Takvim-i Vekâyi'de yayınlanarak resmiyete kavuşmuştu. 
Hükümetin fayda göreceğine inandığı Kanunun birinci maddesinde bu durum 
şöyle izah edilmiştir: 

"Sinn-i mükellefiyete dahil olub da bir sene veya daha ziyade habs ve 
nefy-i muvakkat (geçici sürgün) cezasıyla veya mücazat-ı terhibîyle keza sinn-i 
mükelleffiyet haricinde bulunub da gerek cünha gerek cinayetten dolayı 
mahkûm bulunanlardan ve sinn-i mükellefiyet dahilinde olsun ale'lıtlak 
olanlardan darü'lharbe sevk ve izamlarını taleb ve istid'a idenler ahlaken ve 
cismen evsaf-ı lazimeyi haiz oldukları halde kıtaat-ı askeriyeye sevk ve 
haklarındaki takibat-ı kanuniyenin icrası veya hükümlerin infazı zaman-1 
avdetlerine kadar tecil idilebilir. Ancak hetk-i ırz (ırza geçme) ve fıil-i şen'iden 
[yüz kızartıcı fiillerden] dolayı mahkûm ve maznun olanlar bundan müstefıd 
olamazlar ." 5 3 

Vilâyetlerin bu tamim karşısında yapacağı işler belli olunca, her vilâyet 
kendi bölgesindeki mahkûmların isim ve suçlarını Babıâli 'ye bildirmeye 
başlamıştı. Dahiliye Nezareti , bu cevapları inceleyip cevabî yazısını göndererek 
gerekli işlemlerin zaman kaybedilmeden yapılmasını istemiştir. Mesela; Bitlis 
Vilâyetine verilen cevapta, Mahbus Çerkeş Eş re f in cezasının Padişah iradesiyle 
afv edi ldiği , 5 4 Trabzon'da Kundak Karyeli Mustafa, oğulları ve rüfekasınm 
Teşkilât-ı Mahsusa ile savaşa gitmesinin uygun olduğundan cezasının tecil 
edi ldiği , 5 5 Vilâyât-ı Şarkiyye vilâyetlcrindeki bütün hapishanelerde istihdamları 
uygun görülenlerin afv edi ld iği 5 6 bildirilmişti. 

5 2 "Vilayete, 30 Ağustos 330 tarihinde ileride mahkûm veya mevkufundan istifade edilmesi hakkında keşide 
idilen şifre me'li ile de iştigal ediniz". BOA DH-ŞFR, 44/228. 

5 3 Düstûr, Tertib-i Sani, c. 9, (İstanbul, 1928), s. 94-97. Bu kanun hakkında Tarık Zafer Tunaya görüşlerini 
belirtirken, kanunun çıkış tarihi olarak 1913'ü zikretmektedir. Oysa ki kanun Takvim-i Vekâyi'de 5 Kanun-i 
Sani 1332 tarihinde yayınlanmıştır. Tunaya, yine bu konuda tarih hatası yapmakta, akabinde de şunları 
söylemektedir: "Geçici bir kanunla, parlamentosuz bir dönemde yasalaştırılan bu durum, İttihatçılara yararlı 
görünmüş ve Balkan Savaşlarında denenmiştir. Ve işin ilginç yönü bu birliklere Teşkilât-ı Mahsusa kıtaları 
denilmiştir. Sabıkalılar ve ıslah edilemeyecek olanlardan da Amele Taburları kurulduğuna değinilmiştir". 
Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, İttihat ve Terakki, Bir Çağın Bir Kuşağın Bir Partinin 
Tarihi, Cilt III, (İstanbul, 1989), s. 285. 

5 4 BOA DH-ŞFR, 46/251. 
5 5 BOA DH-ŞFR, 60/88. 
5 6 BOA DH-ŞFR, 46/134. 



4 1 6 T E Ş K İ L Â T - I M A H S U S A 

Mahkûm gönüllüler yalnız Vilâyât-ı Şarkiyye hapishanelerindekileri 
kapsamıyordu. Aşağı yukarı bütün vilâyetler için bu kararlar geçerliydi. 
Özellikle göçmenlerin yoğun olduğu vilâyetlerin bu konuda dikkatleri 
çekilmiştir. Mesela İzmit Mutasarrıflığına yazılan tamimde, tutuklu ve 
hükümlülerin çetecilik hizmetlerinde gösterecekleri hizmet ve faaliyetleri 
üzerine af iradesinin çıkacağı, şimdilik takip ve cezalarının tecillerinin münasip 
görüldüğü belirtiliyordu k i , 5 7 bu tamim, diğerlerinden daha başka bir anlam 
taşımaktaydı. 

Bu tamim üzerine İzmit Mutasarrıfı, sancaktaki mahkûmların elverişli 
olanlarının isim cetvellerini göndermiş , 5 8 cevabî yazı beklenmeden de 
mahkûmlardan 285 kişi derhal İstanbul'a gönderi lmişt i . 5 9 

( M A H K Û M VE H Ü K Ü M L Ü DEFTERİNDEN Ö R N E K ) 

N u m r o Esamisi Memleke t i Nevm- i 

C ü r m ü 

Müdde t - i 

Mahkûmiye t i 

Mü lahaza t 

1 

Y u s u f bin 

Sü leyman T k e Kat i 15 Sene -

2 

Hüseyin bin 

M. Ali Trabzon Kati 15 Sene -

3 M e h m e t bin 

Zeker iya 

G ö n e n Kati 15 Sene Sivas Kayad ib i 

Nah iyes i 

Has tahanes ine sevk 

14 Kanun- i Evvel 331 

T o p l a m : 163 

Mahkûmların salıverilmesi ile ilgili olarak yapılan muameleler , zaman 
zaman birtakım sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Bu yüzden Dahiliye Nazırı 
Talat Bey, görevlilerden, daha dikkatli olunması hususunda gerekli uyarılarda 
bulunmuştur . 6 1 

5 7 BOA DH-ŞFR, 47/245. 
5 8 ATAŞE Arşivi, K.1828, D.185. Dip. 140, F. 1-19. 
5 9 ATAŞE Arşivi, K.1828, D.185, Dip. 140, F. 1-21. 
6 0 ATAŞE Arşivi, K.1829, D.9, Dip. 128, F. 1-9. 
6 1 BOA DH-ŞFR, 49/61. 



Erdal A Y D O Ğ A N 4 1 7 

Mahkûmlar , İstanbul'da ya da mahallinde kısa dönemlerde eğitildikten 
sonra savaşa sürülmekteydi. Zaten çoğu, çete faaliyetlerini bildiğinden başarılı 
ve uyumlu bir süreç geçiriyorlardı. Bunlar savaş meydanlarında da önemli 
başarılara katkıda bulunmuşlardır. Talat Bey'in 13 Ocak 1915 tarihli Erzurum 
Vilâyetine çektiği şifre, son derece dikkat çekicidir. Şöyle: 

"Vilâyet hapishanelerinde mevkuf iken bittahliye çete halinde 
mücahedeye sevk olunan aftan faide temin edildiği anlaşılmaktadır. Bu suretle 
Kafkasya'da işe yarar lâakall... gönüllü tedarik ve şevki mümkün olacağından 
Hafız Hakkı Paşa'ya bu cihetin izanıyla muvafakat olunduğu surette hemen 
vilâyetlerden yola çıkarılmak üzere inbâsı ." 6 2 

Ancak gönüllülerin bu başarılarına rağmen, zaman zaman olumsuz 
davranışları da görülmüştür. Bu yüzden de komutanlar tarafından İstanbul'a 
şikâyetler gitmiştir. Netice itibariyle şu söylenebilir. Hükümet, kısa vadede 
amacına ulaşmıştır. Ama uzun vadede büyük başarıların kazanılmasında 
yetersiz kalmışlardır. 

VİLÂYÂT-I ŞARKİYYE EYLEMLERİ 

Teşkilât-ı Mahsusa'nın kuruluşu ve teşkilâtlanması ile ilgili yukarıda 
verilen bilgiler, özetle, gönüllü birlikleri organize etmek ve mahkûmlardan da 
istifade ederek bunlardan oluşan bu müfrezeleri savaş bölgelerine 
göndermekten ibarettir. 

Teşkilâtın amaçlarını ve ideolojisini hayata geçirmek için son derece 
ciddî eylemlere giriştiği görülmektedir. Bu eylemler Tunaya'ya göre kişisel ve 
toplu nitelik taşırlar. "Kişisel eylemler dışında, toplu hareketler, müfrezeler ve 
çeteler tarafından gerçekleştirilmiştir ." 6 3 Kişisel eylemler ise daha çok casusluk, 
suikast ve propaganda maksatlı olanlardır. 

Yine Tunaya'ya göre Teşkilât-ı Mahsusa'nın Dünya Savaşında giriştiği 
eylemler; ideolojik olduğu kadar Alman Genelkurmayının isteklerine uygun 
stratejik birçok alanda gerçekleşmişt ir . 6 4 Bu çerçevede Vilâyât-ı Şarkiyye, 
Kafkasya, İran ve OrtaDoğu Teşkilât-ı Mahsusa'nın eylemlerinin jeopolit ik 
kapsamı alanında yer almışlardır. Ayrıca Vilâyât-ı Şarkiye , Kafkasya ve İran 
üçgeni, Teşkilât-ı Mahsusa'nın ideolojik alanıyla da örtüşmektedir. 

BOA DH-ŞFR, 48/344. 
"Bir bakışa göre çete ile müfreze aynı anlamdadır. Bunların yönetici heyetine de komite denmiştir". Tunaya, 
Türkiye'de Siyasal Partiler, Cilt III, s. 282. 
Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, Cilt III, s. 286. 
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İttihat ve Terakki Partisinin paramiliter özellikler taşıyan bu kuruluşu; 
Merkez-i U m û m î n i n ideolojik, stratejik gerekliliği dikkate alarak bu üçgen 
bölgeye, işin ehli ve cesur kâtib-i mesulleri görevlendirmesi büyük önem 
taşımaktadır. Buna göre, Vilâyât-ı Şarkiyye ve Elviye-i Selâse Bölgesinde işleri 
yürütme vazifesini, idare merkezi Erzurum olmak üzere Dr. Bahaeddin Şakir 
Bey'e, Batı Kafkasya ve Elviye-i Selâse'nin Batum Bölgesinde işleri yürütme 
vazifesini, idare merkezi Trabzon olmak üzere Rıza ve Nail Beylere, 
Azerbaycan ve İran Bölgesinde işleri yürütme vazifesini idare merkezi Van 
Vilâyeti olmak üzere Ömer Naci Bey'e vermişt ir . 6 5 

Teşkilât-ı Mahsusa'nın bu bölgelerde görevlerini başarıyla tamamlaması , 
bu bölgelerin birbiriyle irtiBatıyla yakından ilgilidir. Görev sahası itibariyle 
merkez Erzurum ve Dr. Bahaeddin Şakir Bey, bir üst-âmir konumundadır . 
Merkez-i Umûmî 'de de Dr. Nazım, bu işlerin sorumlusu olarak görev 
yapmaktadır . 

Dr. Bahaeddin Şakir Bey, Erzurum'a geldiği andan itibaren burada 
Teşkilât-ı Mahsusa'nın ihtiyacı olan hazırlıklarını tamamlamış ; Ermeni terör 
örgütlerinin elebaşı ve üyelerinin ve Ruslar lehine casusluk yapanları tespit 
ederek bunların sınır dışı edilmesini sağlamış; yine burada görevli, casusluk 
yapan emniyet mensuplarının tayinlerini başka bölgeye aldır tmışt ır . 6 6 Bunlara 
karşılık güvendiği adamlarını Rusya'nın içlerine kadar göndererek, buralar 
hakkında raporlar hazırlatmış, bu raporları da İstanbul'a İttihat ve Terakki 
Merkez-i Umûmisi 'ne bildirmişti. Bu bölgelerden gelen ilk haberlerde özetle şu 
bilgiler veriliyordu: Ruslarca, kendilerine iltica edecek Rum ve Ermenilere her 
türlü yardım ve kolaylığın sağlanacağı bildiriliyordu. Ermenilerin Kafkas 
Müslümanlar ına çok zulüm ettiği, bu bölgelerde önde gelen Türk aydınların bir 
kısmının tutuklanarak sürgün edildiği, bir kısmının da öldürüldüğü, Müslüman 
ahalinin can, mal ve ırzlarına geçildiği, ayrıca Rusların bu bölgelerdeki savaş 
hazırlıklarına devam ettiği anlaşı l ıyordu. 6 7 

Dr. Bahaeddin Şakir Bey, Rusların bu eylemlerine karşılık bir hükümet 
politikası olarak, bütün ülkede savaş amacıyla toplanan gönüllüler gibi Erzurum 
ve civarından da gönüllülerin toplanmasına çalışmaktaydı. Bu maksatla, 
Erzincan, Bayburt, Tercan, Kığı vs. mülkî âmirlerine birer telgraf çekerek 
askerlik problemi olmayan, dinç, becerikli olanlardan İslâm Milis Fırkasına 

6 5 Arif Cemil, I. Dünya Savaşı'nda... s. 20. 
6 6 Arslan Terzioğlu, Yerli ve Yabancı Kaynaklar Işığında Dr, Bahaeddin Şakir'in Berlin'de Öldürülmesi ve 

Ermeni Tehciri Meselesi, (İstanbul, 2001), s. 4. 
6 7 "Gene bu gizli haberlere nazaran Ruslar Kars'ta Paşa (?) Köprüsünden itibaren mühim tahkimat 

yapıyorlardı. Bizim Horum havalisinde mühim tahşidatımız var diye Rusların çok korktukları 
söyleniyordu". Arif Cemil, I. Dünya Savaşı'nda... s. 44. 
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katılmaları istenmiştir. Bu işleri organize edecek olan ahalinin önde gelenlerinin 
de isimleri verilerek, onların nüfuzları kullanılmak istenmiştir . 6 8 Buna benzer 
talimatlarla büyük oranda gönüllü toplanmış, bunlara Erzurum'da gerekli eğitim 
verilip, lojistik ihtiyaçlarını teminden sonra 15-20 kişilik gruplar halinde 
cepheye gönderilmeye başlanmıştır. 

İttihat ve Terakki Partisinin Teşkilât-ı Mahsusa'sı için "Bu tür örgütler 
zararlı ve anlamsız" olduğunu söyleyen Köprülü Şerif Bey, Vilâyât-ı 
Şârkiyye'de gönüllü birliklerin organizesi hakkında şu bilgiyi aktarmaktadır: 

"Erzurum'da Bahaeddin Şakir Bey'in oluşturduğu çetelere Hasan İzzet 
Paşa'nın emriyle IX. Kolordu birliklerinden en seçkin subay ve Erzurum'un en 
babayiğit erleri verilmiştir." Bunun yanında Köprülü Şerif Bey, bu hususta bir 
de eleştiri yaparak; "Ben daha sonra bu çetelerin bizim ilerimizde değil, 
gerimizde dolaştıklarını ve köyleri yağma etmekle uğraştıklarını gördüm. Bu 
atlı erler süvari tümenimizde ve bu seçkin subaylar kendi bölüklerinde görev 
yaparlardı. Elbette daha verimli ve daha soylu bir iş görürlerdi" demektedir . 6 9 

Gönüllü birliklerin içinde, Köprülü Şerif Bey'i haklı gösteren ferdî bazı 
yanlışlıkların olduğu söylenebilir. Elbette bu durumlar gönüllü birliklerin 
ideoloji ve eylemlerinin jeopolit iğini değiştirmemektedir. Birlikler içinde bu tür 
yanlışları yapanların hemen adalet önüne çıkarılıp hak ettikleri cezaya 
çarptırıldığı bilinmektedir. Mesela Artvin'de, çete kumandanı Halil Bey'in 
Artvin ahalisinden topladığı 65 bin kuruşluk altınları posta ile Bayramiç'e 
pederine gönderdiği, Dr. Bahaeddin Şakir Bey tarafından tespit edilmiş ve 
hemen divan-ı harbe veri lmişt i . 7 0 

Dr. Bahaeddin Şakir Bey, müfrezeler için yaptığı çalışmaları devamlı 
İstanbul'a rapor etmiştir. Bunlarda kendi bölgelerini ilgilendiren hususlarda 
şikâyetlerde de bulunmuştur. Bunların başında Merkez-i Umûmî 'nin Van ve 
Trabzon'a silah, cephane ve mühimmat göndermesine rağmen en önemli 
mıntıkayı ihmal ettikleri hususundaki sitemi zikre değerdir. Birçok kez para 

"Üçüncü Ordu Kumandanı Paşa'nın tasvibiyle Dr. Bahaeddin Sakir Bey'in riyasetinde esnana dahil olmayan 
gençlerle esnan-ı mütecaviz fakat zinde olan ihtiyarlardan bir İslam Milis Fırkası teşkil ediliyor. Teşkilâtta 
memur olan zevat, Erzincan Mebusu Halet Beyle, Jandarma Tabur Kumandanı Mehmet Efendi ve 
Tercan'dan Çadırcızade Ali Bey, Bayburt'tan tüccar Mehmet Efendi, Kiğı'dan Mithat Efendi ile 
Karakilise'den Şamil Efendi ve Doktor Fuad Bey'dir. Muavenet eyleyecek olanlara dahi Velizâde Dursun ve 
Sabık Belediye Reisi Şükrü Efendi ile Hamdi ve Reşid Beyler, Hacı Mustafa ve İbrahim Efendilerdir." Arif 
Cemil, I. Dünya Savaşı'nda... s. 45. 
Köprülü Şerif (İlden), Sarıkamış, (İstanbul, 1998), s. 158-159. 
"Halil Bey'in Artvin ahalisinden epeyce bir meblağ topladığı ve kadınların boynundan koparılmış 65 bin 
guruş kıymetinde ziynet alımlarını posta ile Bayramiç'de pederi Döngelzâde Ali Ağa namına gönderildiği..." 
BOA DH-ŞFR, 49/91. 
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istediğini, ancak cevap alamadığını, paranın mutlaka gönderilmesi gerektiğini , 7 1 

ayrıca müfrezeler için gerekli olan lojistik ihtiyaçlarının da bir an evvel 
karşılanmasını bildirmekteydi. 

Bu çerçevede, Hilal-i Ahmer ve Müdafaa-i Millîye Cemiyetleri, Teşkilât-ı 
Mahsusa'nın ihtiyacı olan her şeyi karşılamaya çalışmaktaydı. Dahiliye Nazırı 
Talat Bey'in verdiği cevapta, cemiyetlerin reisleriyle görüştüğünü, istenilen 
yardımın ulaştırılacağını, ancak nakil problemlerinin olabileceğini, bunun 
yerine Trabzon'da istenilenlerden çok bulunduğunu ve buradan hemen 
isteyebileceğini bi ldirmekteydi . 7 2 Belirtilen bu ihtiyaçlar yalnız İstanbul'da 
karşılanmıyordu. Verilen talimatlara uygun olarak Anadolu'nun birçok yerinden 
cemiyetlerin ve halkın destekleriyle temin edildiğini görmekteyiz. Erzurum 
mıntıkasında görevli Gönüllü Tabur Kumandanı Bekir Sıtkı, Teşkilât-ı Mahsusa 
merkezine gönderdiği telgrafta şu dikkat çekici bilgileri aktarmaktadır: 

"Dün Kemah'a muvasalat olundu. Erzincan Mebus-ı muhterem ve 
fedakârı Halit ve Kaymakam Rıfat ve her reis ve eşraftan Celal ve Sadık 
Beylerin istikbal ve efradın iaşe ve iskân, çarık itasıyla beraber ihtiyacât-ı 
sâirenin temini hususunda gösterdikleri lütuf ve hamiyet mucib-i şükran ve 
iftihar..." 7 3 

Yine Canik Mutasarrıflığı, Erzurum'da Teşkilât-ı Mahsusa için tekâlif-i 
harbiyeden 200 takım zibka (potur), yufka, kavurma, yulaf ve Erzurum 
hastaneleri için 396 top fıpus bezi ve yatak çarşafı ve 1350 çift çorabın 
gönderildiği bildirilmiştir. 7 4 İhtiyaç duyulan para ise Harbiye bütçesinden 
olduğu kadar daha çok Tahsisât-ı Mesture ve cemiyet şubelerinin 
yardımlarından karşılandığını görmekteyiz . 7 5 

Yine müfrezelerin ihtiyacı olan silah ve cephanenin karşılanması 
hususunda da İstanbul'dan gönderilenlerin dışında, Ruslardan elde edilenlerin 
dağıtılması usulünden de istifade edilmiştir. III. Ordu Kumandanı Hasan İzzet 
Paşa'nın gönderdiği bir telgrafta; 

7 1 Arif Cemil, I. Dünya Savaşı'nda s. 49. 
7 2 "Şu halde bunların Trabzon'dan celbi daha kolay ve çabuk olacaktır. Hemen celb itdiriniz ve bana yazınız, 

Efendim". BOA DH-ŞFR, 49/262. 
7 3 ATAŞE Arşivi, K. 1828. D. 185, Dip. 140, F.l . 
7 4 BOA DH-İUM, E. 5/99 
7 5 Teşkilat-ı Mahsusa için toplanan paralarda bazı yolsuzlukların olduğu söylenmiştir. "Karesi 

Mutasarrıflığına, Teşkilât-ı Mahsusa için toplanan iane paralarını dokuz aydan beri kendülerine virmediği 
anlaşıldığından bu paranın ne olduğunun şeriatı işarı, Nazır Talat" BOA DH-ŞFR, 57/417, BOA DH-KMS, 
35/22; No: 2; BOA DH-KMS, 35/22, No: 3/1 "Musul Vilâyetine, C. 20 Mart 330. Mestureden 300 liralık 
havalename derdest irsali ... 22 Mart 330, Nazır Talat" BOA DH-ŞFR, 39/150. 
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"Ruslardan alunub kabil-i istimal 120 aded tüfek Teşkilât-ı Mahsusa 
efradına verilmek üzere burada bulunan Bahaeddin Şakir Bey'e teslim edildi" 
deni lmekteydi . 7 6 

Daha sonraki dönemlerde de şartlar el verdiği ölçüde müfrezelerin 
ihtiyaçları temin edilmiştir. Özellikle tehcir sürecinde kullanılmak üzere 
istenilen tahsisat gönderi lmişt ir . 7 7 

Görüldüğü üzere Dr. Bahaeddin Şakir Bey, müfrezelerin alt yapılarını 
tamamlamak suretiyle büyük bir inkişaf örneği göstermiştir. Bizzat 
görevlendirdiği arkadaşları da bulundukları yerlerde benzer çalışmalar 
yapmıştır . Bu kişiler daha sonra Rusya ve İran'a görevlendirdiği casuslar 
vasıtasıyla Rusların faaliyetlerini öğrenmeye çalışmışlardı. Bayezid 
mıntıkasında çalışan Necati Bey ise tamamen Kürtlerden oluşan çeteler 
k u r m u ş 7 8 ve düşman topraklarına taarruzlar etmiştir. 

Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli ikinci hareket üssü Van Vilâyeti ve 
sorumlusu da İttihat ve Terakki Cemiyetinin ünlü hatibi Ömer Naci Bey idi. 
Ömer Naci Bey'in böyle bir sorumluluk almasında onun idealistliği kadar bu 
bölgeleri çok yakından bilmesi de etkili olmuştur. 

II. Meşrutiyetin ilanından önce Paris'ten Rusya yolu ile önce İran'a, sonra 
Van'a gelmişti. Merkez-i Umûmî 'nin görevlendirdiği Ömer Naci Bey'in bu 
yolculuğu; Osmanlı Hükümetinin ve cemiyetin büyük önem verdiği Kafkas 
mıntıkasında, Çarlık Rusyasının büyük mağduru olan unsurları Ruslara karşı 
ayaklandırma.. . vs. görevlerle ilgiliydi. Yine aynı maksatla Dr. Bahaeddin Şakir 
Bey, Ruşenî Beyler de Erzurum'a gönderilmiştir . 7 9 İşte Ömer Naci Bey'in bu 
göreve gelmesinde, bölgede daha önceki benzer çalışmaların etkili olduğunu 
söylersek abartmış olmayız. 

Ömer Naci Bey'in daha savaş kararı alınmadan bu bölgeye hükümet 
tarafından görevlendirildiği görülür. 6 Ağustos 1914 tarihinde Van Vilâyetine 
çekilen bir telgrafta bu misyonla ilgili şu bilgiye rastlamaktayız. "Ömer Naci ve 
Ruşenî Beyler, bazı refıkleriyle oraya tevcihen hareket ettiler. Bilahare 

"Başkumandan Vekâletinin emriyle mevki-i müstahkeme mürettib muadel martinilerden 3.000 adedi tüfenk 
basma 500 fişeng ile Trabzon Vilâyetine teslim edildiği". ATAŞE Arşivi, K. 1828, D. 185, Dip. 140, F.l-8. 
BOA DH-ŞFR, 51/215. 

"En ziyade Celali rüesasından olup elebaşıları Bayezit'e tâbi Gürbulak Karyesinden Özbekzade Eyüp Ağa, 
Karabulak'ta Kotanlı Ahmet Ağa ve biraderi Yanliha... Celali Aşiret Binbaşısı Şeyh İbrahim Efendi'yle 
Yüzbaşı Mustafa Behçet Efendi ve akrabalarından Ömer Celil Ağa idiler. Arif Cemil, I. Dünya Savaşında 
.... s. 55. 
Mustafa Ragıp (Esadlı), İttihat ve Terakki Tarihinde Esrar Perdesi, (İstanbul, 1934), s. 235. 
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verilecek talimat dairesinde hareket edebilmek üzere Aşâir içün şimdiden lâzım 
gelen istihzaratda bulunulması lüzumunun Abdülkadir Bey'e tebl iği" . 8 0 

Van'a gelir gelmez teşkilâtlanmasını süratle yapmaya koyulan Ömer Naci 
Bey, Ağustos ayında yapmış olduğu tahkikatı, bir rapor olarak İstanbul'a 
bildirdi. Bu raporunda çetelerle olan irtiBatı kurduğunu, ancak silah ve 
cephanenin yetersiz olduğunu, İran bölgesinde yapılan çalışmalarla bölge 
halkının Ruslara karşı harekete geçirildiğini bildirdi. 8 1 

Savaş arifesinde oluşturulan kimi gönüllü birliklerin bu bölgede 
yaptıkları eylemler hükümetçe şâyân-ı dikkat olarak görülmüştür . 8 2 Bu 
çalışmaların savaş içinde de Ermeni ve Ruslara karşı başarıyla sürdürülebilmesi 
için gerekli silah, cephane gönderilmiş ve parasal yardım ise Tahsisât-ı 
Mestûre'den karşılanmıştı. Özellikle Ömer Naci Bey'in bu yönde talepleri, 
başarı getirir ümidiyle, devamlı olumlu karşılanmıştır. Mesela 2 Kasım 1915 
tarihli telgrafnamede Nazır Talat Bey şu ifadeleri kullanmıştı: "Ömer Naci Bey 
için istenilen 500 liranın tahsisat-ı askeriyeden tesviyesi Harbiye Nezaretine 
yazı lmışt ır ." 8 3 

Başkomutan Vekili Enver Paşa, 28 Ekim 1914 tarihinde Merkez 
Komutanı Halil Bey'e şu talimatı vermişti: 

"Vazifeniz, tümeninizle İran'da Tebriz üzerinden Dağıstan'a yürüyerek 
orada geri umûmî bir isyana esas olmak ve Rusları Bahr-i Hazar ve garbine 
sürmek, yürüyüş esnasında Rus şimendöfer ve telgraf hatlarını hassaten Bakü-
Tiflis hattını tahrip eylemek ve esna-yı hareketinizde yoldaki aşâiri Ruslar 
aleyhine muharebeye teşvik ve sevk eylemektir." 

Görüleceği üzere, bu emir Sarıkamış taarruzundan önce verilmiş bir karar 
olup, bu bölgede yapılacak taarruz için bir hazırlıktı . 8 4 İşte Ömer Naci Bey ve 

8 0 "4 Eylül 1330 ve 491. Pazartesi akşamı talimat-ı mukteziye virilecektir" "Nazır". BOA DH-ŞFR, 43/192. 
8 1 Arif Cemil, I. Dünya Savaşında... s. 58. Nazır Talat Bey, bu telgrafa karşılık su cevabı vermiştir: "Silah 

varsa bunları o makule mezkûr mıntıkalara sevk mümkün ve faydalıdır. Ayrıca silah tedârik edildikçe bu 
mıntıkalara gönderilecektir. Ancak gönüllü fırkası mahallî olarak ve Erzurum mevkiine tahsise teşkil 
edilirse bu caizdir." Arif Cemil, I.Dünya Savaşı'nda..., s. 59. 

8 2 "Van Vilâyetine, C,16 Şubat sene 330 ve 813. Gönüllülerin taarruzu hakikaten vâki ise şâyân-ı dikkattir...'" 
BOA DH-ŞFR, 50/168. 

*"BOA DH-ŞFR, 57/40. "Bitlis Vilayetine, C.14. Teşrin-i Evvel 331. Ömer Naci Bey'e virilmek üzere 
istenilen 700 liranın muvassal emvalinden gönderilecek havalenameden mahsub icra kılınmak üzere bâtchir 
mumaileyha tesviyesi hususunun muvassal defterdarlığa tebliğine Maliye Nezaretine işar ve havalenamesi 
mahalline irsal kılınmış olduğu Harbiye Nezaretinden bildirilmiştir Nazır Talat". BOA DH-ŞFR, 57/262. 

8 4 Hulusi Baykoç, Büyük Harpte Kafkas ve Irak Cephesinde Beşinci Kuvve-i Seferiye (52. Tümen), (İstanbul, 
1938), s. 5. 
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diğerlerinin asıl misyonu bu çerçevede ele alınmalıdır. Bu misyon genel 
anlamda Azerbaycan'ı ayaklandırma olarak da tanımlanabil ir . 8 5 

Hikmet Bayur, bu süreçte Ömer Naci Bey komutasındaki gönüllülerin 
eylemleri hakkında şu bilgileri vermektedir: 

"Sarıkamış vuruşmaları başlayınca, Ruslar, İran Azerbaycanındaki 
kuvvetlerinin çoğunu çekerler. Bunun üzerine Ömer Naci Bey'in komutasındaki 
gönüllüler 4 Ocak 1915'te Rumiye'yi alır. Van Jandarma Tümeni de 14 Ocak'ta 
Dilmen'i alır. Ancak Hoy'u alamaz. Musul ve Süleymaniye'den gelen asker ve 
gönüllü karışık birlikler de Ömer Fevzi Bey idaresinde olarak Savuçbulak 
dolaylarında Rus Kazaklarıyla İran'ın Azerbaycan Valisi Şüca'üd-devle 
kuvvetlerini yenip, 12 Ocak 1915'te Tebriz'i alırlar. Ruslar, Sarıkamış 
alaylarından sonra ise oralardan aldıkları kuvvetleri geri gönderdiklerinden, 
İran'da elde edilen bu başarılar sonuçsuz kalacak, onların yerine yenilgiler 
görülecek, kazanılan yerler kaybedilecek ve İran yönünden Vilâyât-ı Şarkiyye 
istilaya uğrayacaktır" . 8 6 

1916 yılında Erzurum'da Alman Konsolos Scheubner ile birlikte Ömer 
Naci Bey, Musul 'a geçmiş ve orada çalışmalarını sürdürmüştü. Ancak bu 
dönemde tifüse yaka lanmış 8 7 ve kurtulamayarak 29 Temmuz 1916'da Kerkük'te 
hastanede ö lmüş tü . 8 8 Bu ölüm haberi herkesi şaşırtmış ve üzmüştü. Kendisiyle 

8 5 Tunaya, Türkiye 'de Siyasal Partiler, Cilt III, s. 289. 
8 6 Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi. 1914-1918, Cilt III, Ks. I, (Ankara, 1991), s. 386. Fethi Tevetoğlu, 

Ömer Naci, (İstanbul, 1992), s. 194-195. 
8 7 "Ömer Naci Bey'in sıhhatte olduğunun pederine tebliğ ettirilmesi müsterhamdır. Vali Haydar". BOA DH-

ŞFR, 63/318. "Türk vatanperveri hatib, şair Ömer Naci Bey, İran'da Ruslara galebe çalan Türk bayrağı 
altında mücadelesine devam ettiği bir sırada tifüs hastalığına duçar olarak berâ-yı tedavi nakledildiği 
Kerkük şehrinde tair-i menzil-i şühedâ olmuştur". "Büyük Naci'nin Vefatı Münasebetiyle", Tanin, 
19 Ağustos 1916, No: 2760. 

8 8 Tevetoğlu, Ömer Naci... s. 195. Ömer Naci'nin ölümü üzerine Kerküklü Şair Râsih'in mersiyesindeki şu 
mısralar pek manidardır: 
"Hele ol tatlı tebessümler o şirin harekât 
Yâda geldikçe gider sabr-ı kararım Naci 
Dolu dizgin gidilir mi akıbet-i ecele 
Nûr-i nisarım, Naci" (Tevetoğlu, Ömer Naci..., s. 196). 

Büyük Türk düşünürü Ziya Gökalp de Ömer Naci için şu şiirini yazar: 
" O, yalnız bir hatip, bir mert değildi. 

O, yalnız millete hemdert değildi. 
Fert olsa yanmazdım bir ferd değildi. 
Milletin şahlanmış imanı yolu o" (Tunaya, Türkiye 'de Siyasal Partiler, Cilt III, s. 289). 

Ömer Naci'nin vefatı, Türk basınında da büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Bu beklenmeyen haber 
Türk Yurdunda okuyucusuna şöyle aktarılmaktadır. "Türklerin ateşli ve imanlı hatibi büyük emcili siyasîsi 
Ömer Naci Bey, büyük emeline ermek için hayatı boyunca cihat sahası olarak intihab ettiği Kafkas ve 
Azerbaycan civarında kahraman Osmanlı Ordusu içinde Tanrı'ya ulaşmıştır, Allah gani gani rahmet eylesin. 
Türk Yurdunun teessüsünde yardımı dokunan merhum şahsiyetinden, hizmetlerinden ileride uzun uzun 
bahsedeceğiz. Şimdilik yalnız bu elemli haberi verip ailesine taziyelerimizi bildirmek vazifesini ifa 
ediyoruz". "Vefeyât: Ömer Naci'nin Vefeyâtı, Türk Yurdu, 116 (31 Ağustos 1916). Cilt 5, s. 179. 
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uzun süre birlikte çalışan Alman misyonunda görevli Paul Leverkuehn, 
hatıralarında, Ömer Naci'nin ölümünden duydukları üzüntüyü ifade etmişt i r . 8 9 

Teşkilât-ı Mahsusa'nın üçüncü hareket üssü Trabzon idi. Trabzon'daki 
müfreze eylemlerinin jeopolitiğini Elviye-i Selâse'nin, Ardahan, Batum ve 
Yukarı Kafkasya Bölgeleri oluşturmaktaydı. Buradan sorumlu Rıza Bey idi. 
Rıza Bey, bir an evvel teşkilâtlanmayı tamamlamak için kendi bölgesindeki 
mülkî idarecilerden, çalışkan ve gönüllü olanların tayinlerini istemiş ve birtakım 
Türk çetelerinin organizasyonuyla uğraşmışt ı . 9 0 Bu arada Cemal Azmi Bey de 
Trabzon'a vali tayin edilmişti. 

Dr. Bahaeddin Şakir Bey'le yapılan görüşmeler sonunda bu bölgede 
oluşturulan stratejiye göre; Trabzon'da bulunan Gürcüler ve Rusya'ya gidip 
gelen tüccarlardan casusluk işinde yararlanılacak, Rusya'ya karşı Gürcüleri 
tarafımıza çekerek destek verilecek ve Trabzon hapishanelerinde bulunan ünlü 
çete reisleri kazanılacaktı . 9 1 

Bu bölgelerde, Almanların, ekonomik ve stratejik çıkarları için Teşkilât-ı 
Mahsusa ile birlikte çalışma yaptıkları görülmektedir. Özellikle de Almanların 
Batum'dan Tiflis'e kadar Kurafkuse Vadisinde gerçekleştirilecek ayaklanma 
fikri, Doğu Kafkas hesaplarına uygun düşmekteydi. Gürcü Lejyonu ile temas 
1915 baharında Trabzon'da gerçekleştirildi. Gürcüler, Türklerden yardım 
beklemesine karşı bunların bir diyeti olacağı şüphesini de taşımaktaydılar. Yani 
bu yardım bağımsız Gürcistan'a bir zarar verir miydi; yahut bir Türk işgali söz 
konusu olur muydu? Ancak bu endişelere rağmen Gürcüler, Rus politik ve 
askerî çıkarlarının önüne geçilmesi gerektiği fikrini taşıyan Türk ve Almanlarla 
hemfikirdiler. Bu çerçevede oluşan endişelerin giderilmesi için de görüşmeler 
devam e tmekteydi . 9 2 Trabzon grubu, bir taraftan Alman ve Gürcülerle 
temaslarına devam ederken öte taraftan Dr. Bahaeddin Şakir Bey'le temas 
kurarak ortak hareket noktalarını tespit için çaba gösteriyordu. Bu temas 
sonunda her iki grup Bayburt ' ta buluşmaya karar vermiş ve ne suretle hareket 
edileceğini bir n izamname ile tanımlamışlardı. Buna göre Teşkilât-ı Mahsusa, 
Şark Cephesi , Kafkasya İhtilal Cemiyeti namı altında hareket edecekti. Şark 
Cephesi; biri Erzurum, birisi de Trabzon olmak üzere iki koldan idare 

8 9 Paul Leverkuehn, Sonsuz Nöbette Görev. (Çev. Zekiye Hasançebi), (İstanbul, 1998), s. 140. 
9 0 Arif Cemil, 1. Dünya Savaşında .... s. 20. Karadeniz Bölgesinde Pontusçulara karşı faaliyetler asker destekli 

sivil güçlere verilmişti. Buralarda bu çetelerin en gözde olanlarından birisi İttihat ve Terakki Mensubu 
Topal Osman çetesiydi. I. Dünya Savaşının başlamasıyla etrafına topladığı gönüllülerle Teşkilât-ı Mahsusa 
alaylarına katılmıştır. Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız. Mustafa Balcıoğlu, "I. Dünya Savaşı 
Sırasında Karadeniz'de Rum Faaliyetleri ", OTAM, Sayı 4 (1993), s. 91-97. 

9 1 Arif Cemil, I. Dünya Savaşında..., s.21. 
9 2 Leverkuehn, Sonsuz Nöbette Görev..., s. 24-25. 
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edilecekti. Böylece her üç grup da Kafkas Cephesinde faaliyetlerini 
yoğunlaştırmıştı . İlk iş olarak Kafkasya ve İran'daki Türklere ve Gürcülere, 
Kafkas İhtilal Cemiyeti namına propaganda içerikli beyannameler hazırlanarak 
dağıt ı lmaya başlanmışt ı . 9 4 Bu hazırlıkların tamamlanması için Tahsisât-ı 
Mestûre 'den gerektiği kadar parasal destek de hükümet tarafından 
ver i lmekteydi . 9 5 Ayrıca müfrezelerin ihtiyacı olan gönüllülerin silah ve 
cephaneleri de gerek Müdafaa-i Millîye ve Hilal-i Ahmer Cemiyetlerince, 
gerekse de hükümetçe karşılanmaktaydı. Mesela 23 Aralık 1915 tarihinde Canik 
Sancağına çekilen telgraf, bu yoldaki çalışmalara örnek teşkil etmektedir. 
Telgrafta deniliyor ki; "Esliha buradan Trabzon'a sevk olunacaktır. Beşyüz 
kişilik kuvvetin Yüzbaşı Ahmed Bey kumandasında Trabzon'a şevkiyle 
malûmat i tası" . 9 6 

Teşkilât-ı Mahsusa'nın Trabzon'da teşkilâtlanması tamamlandıktan sonra, 
Rıza Bey, eylemlere başlama zamanının geldiğini düşünerek karargâhını Elviye-i 
Selâse'ye çok yakın Arhavi Kasabasına naklet t i . 9 7 Ali İhsan Sabis'e göre bu 
harekâtın mânâsı , Ardahan ile Batum arasındaki Çoruh Vadisinde çete savaşları 
yaparak Rus Ordusunun aşağı tarafına darbeler indirmekti. Zaten, Enver 
Paşamın Trabzon'a gelmesi eylemleri tetiklemişti. Şüphesiz bu durum, 
Sarıkamış taarruzunun hazırl ığıydı . 9 8 

Bu bölgede gönüllü birlikler kurma çalışmaları devam etmekteydi. 
Özellikle Sopalı Mutasarrıf olarak namlanan Cemal Azmi Bey'in Trabzon 
Valiliğine atanması, bu çalışmalara ivme kazandırmıştı. Cemal Azmi Bey, 
dağdaki eşkiyaya haberler göndermiş, vatan tehlikedeyken dağlarda kalmanın 
yanlış olduğu, bu dönemin vatana hizmet etmek için iyi bir fırsat olduğu, ayrıca 
yaptıkları hizmete karşılık affedilecekleri de duyurulmuştu. Bu haberler üzerine, 

Kafkas İhtilal Cemiyeti için bkz: Arif Cemil, I. Dünya Savaşında ... s. 28-34. 
Bu beyannamelerin birinde deniliyordu ki: "...Dünyada ancak hâkim olmak için yarattığı Müslümanların 
ortak düşman esaretinden kurtulacağı zaman geldi... Allahımıza sarılalım, peygamberimizden istimdat 
edelim. Köpeklerden daha korkak olan mel'un Rus Hükümetini Kafkasya dağlarının ötelerine kadar 
kovalım...", Arif Cemil, I. Dünya Savaşında .... s. 32-33. 
"Trabzon Vilayetine şifre C.27 Mart 330, 10 bin guruşluk havalename derdest irsaldir", 30 Mart 330 Nazır. 
BOA DH-ŞFR. 39/216. 
BOA DH-ŞFR. 48/147. 
Arif Cemil, I. Dünya Savaşında s. 75; "Trabzon Vilayetine, 
Teşkilât-ı Mahsusa Heyet Reisi Rıza Bey tarafından Arhavi merkezinde kaza şifresiyle keşide olunan... 
Teşrin-i Sani 330... telgrafnamenin Vilayet şifresiyle bittertib hemen işarı" R 5 Teşrin-i Sanî' 330, Nazır 
namına" BOA DH-ŞFR. 47/73. 
Ali İhsan Sabis, Harp Hatıralarım, Birinci Cihan Harbi, Cilt II, (İstanbul, 1992), s. 247. 
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çete reisleri birer birer dağdan inmiş ve Teşkilât-ı Mahsusa birliklerine 
katılmışlardı. 9 

Rıza Bey, müfrezelerini savaş başlamadan önce ve sonra çok rahat 
yönlendirebiliyordu. Çünkü buralar, Rusların işgalinden uzak bölgelerdi. Bu 
sebeple, gönüllüler, çok kısa sürede hududu geçerek hedefleri vurabi l iyordu. 1 0 0 

Enver Paşa'nın emriyle bu çeteler harekete geçmiş, sol cenahtan Batum'daki 
Ruslara karşı savaşan Alman Ştange Müfrezesi, yine bu emir doğrultusunda Dr. 
Bahaeddin Şakir Bey'in emrine verilmişti. Ayrıca Yakup Cemil müfrezesi de 
bunlara kat ı lmış , 1 0 1 3 Aralık'ta Ardanuç alınmış ve Ardahan'a doğru hareket 
ed i lmiş t i . 1 0 2 

Şark Bölgesinde Türk-Rus Savaşı başladığında, Karadeniz'de Rus 
harekâtı olmamıştı . Ancak Batum; Rusların müstahkem mevkiiydi. Dolayısıyla 
Rus birliklerinin asıl görevi bu mevkiyi koruyarak Çoruh mıntıkasını kontrol 
edebilmekti. Bu durum, Sarıkamış taarruzu düşüncesiyle de çelişmekteydi. Bu 
maksatla Türk gönüllü birlikleri 1 Kasım 1914'ten itibaren baskınlar yapmaya 
baş lamış , 1 0 3 Artvin, Murgul , Borçka, Ruslardan temizlenmişti . Gönüllülerin bu 
ilerleyişi netice vermiş ve Batum büyük oranda ele geçir i lmişt i . 1 0 4 Batum'u 
almak III. Ordu harekâtını kolaylaşt ı racağından 1 0 5 büyük önem taşımaktaydı. 
Batum'da bu başarının elde edilmesinde Yakup Cemil Bey'in büyük katkısı 
olmuştu. Bu sebeple şehrin fatihi iği sıfatını kimseye bırakmamış ve bununla hep 

106 
ovunmuştur . 

Yine verilen emirler doğrultusunda Dr. Bahaeddin Şakir Bey'in 
müfrezeleri Elviye-i Selâse'de çok önemli kavşak noktası olan Oltu'ya hareket 
etmişti. Bu müfrezelerden de Kars ve Ardahan'a giden telgraf hatlarını kesip 
Kars-Sarıkamış demiryolunun tahrip edilmesi is tenmişt i . 1 0 7 Bu ilerleyiş 
sonunda, 29 Aralık 1914'te müfrezeler Ardahan'ı ele geçi rmiş lerdi . 1 0 8 

Ancak Ruslar, Teşkilât-ı Mahsusa'nın bu başarıları karşısında karşı 
saldırılarda bulunmuş, ancak hep zayiat vermiştir. Mesela, Rus donanması 

Arif Cemil, I. Dünya Savaşında s.84-85. -Teşkilât-ı Mahsusa'ya vaz olarak Dersaadet'ten gitmiş 
zabitana seferberlik münasebetiyle oraca bir nefer zam tayini vîrilüb virülmediğine dair bir kati defterin 
irsali, 11 Mart 331. Dersaadet Merkez Kumandanı Cemal", BOA DH-ŞFR, 51/123. 

Arif Cemil, I. Dünya Savaşında..., s. 104. 
Ali İhsan Sabis, Harp Hatıralarım..., s. 277. 
Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt III, Ks. [..., s. 357. 
BOA DH-ŞFR, 51/44. 
Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Kafkas Cephesi 3. Ordu Harekâtı, Cilt I, (Ankara, 1993), s. 599-600. 
Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi..., s. 618. 
Galip Vardar, İttihat ve Terakki İçinde Dönenler, (Yay., Nafiz Tansu), (İstanbul, 1960), s. 284. 
Ali İhsan Sabis, Harp Hatıralarım s. 291. 
Köprülü Şerif (İlden), Sarıkamış..., s. 168. 
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Teşkilât-ı Mahsusa'nın sahil müfrezelerine taarruz etmiş, ancak düşman 600 ölü 
bırakarak geri çekilmişti.1 0 9 

Vilâyât-ı Şarkiyye ve Kafkas Cephesinde, Ordu ve Teşkilât-ı Mahsusa 
müfrezeleri birlikte hareket etmelerine rağmen, bir türlü kalıcı darbeyi 
vuramıyorlardı. Sarıkamış taarruzunun acıyla sonuçlanması, Ordunun ve İttihat 
ve Terakki Cemiyetinin maneviyatını sarsmış; bu sıralarda İstanbul'da yaşanan 
fırka çekişmeleri Teşkilât-ı Mahsusanın örgüt yapısına ve eylemlerine büyük 
zararlar vermeye başlamıştı. Bunun üzerine örgütteki bozulmaların daha büyük 
olumsuzluklarına izin vermemek için Hükümet kararıyla Trabzon ve 
havalisindeki kumandanlık lağvedildi ve Dr. Bahaeddin Şakir Bey'in idaresi 
altındaki müfrezelerle birlikte, bu işlerin idaresi, Avni Paşa'ya devredildi. 1 1 0 

1 0 9 ATAŞE Arşivi, K.129, D.601, Dip. 104, F. 21 . 
1 1 0 Arif Cemil, 1. Dünya Savaşında... s. 252. 





Yusuf Hikmet BAYUR* 

Rusya, İngiltere ve Fransa arasında yapılan görüşmeler, Mart ve daha 
esaslı olarak Nisan 1915'de başlamıştır. Ancak bundan epey önce 1914 
sonunda, Çar, Ermenilerle ilgili düşüncelerini kendi çağrısı üzerine sarayına 
gelen Fransız Büyükelçisine, genel barış konuları arasında, belirsiz biçimde 
açmıştır. Maurice Paleologue 'un 21 Kasım 1914 günlü notlarında Çarın sözleri 
şu biçimde anlatılmaktadır: 

"Rusya 'n ın savaştan umabileceklerini aşağı yukarı şöyle tasarlıyorum; 
bunlar gerçekleşmezse, ulusum neden kendisine bunca fedakârlıklar 
yüklediğimi anlayamaz. (..)" 

Bundan sonra Çar, Almanya ve Avusturya 'dan istediklerini sıralamış ve 
Osmanlı konusuna gelince şunları söylemiştir: 

"Küçük Asya 'da doğal olarak Ermenilerle meşgul olacağım. Onları 
gerçekten yeniden Türk boyunduruğu altına sokamam. Ermenistan ' ı kendi 
ülkeme katmalı mıyım? Bunu ancak Ermenilerin kesin ve açık isteği üzerine 
yaparım. Yoksa onlar için muhtar bir yönetim kurarım. (..)"' 

Rus Çarının Ermenilerin isteğine göre davranılacağı sözündeki samimiyet 
derecesinin üzerinde durmaya değmez. Gelecekteki olaylar bu yönü iyice 
belirtmiştir. 

Bunun arkasından Ruslarla Avrupalı muhatapları arasında Boğazlar 
sorunu ele alınmıştır. İstanbul ve Boğazların Rusya 'ya ait olacaklarının İngiltere 

* Ord. Prof, Millî Eğitim Bakanı (merhum). 
Türk İnkılâp Tarihi, Cilt 3, Kısım 3, (Ankara, TTK Y., 1983), ss. 22-34'ten aktarılmıştır. 

' Maurice Paleologue, Ambassadeur de France: La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre, Cilt I, (Paris, 
1921), s. 199). 
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ve Fransa 'ca kabulü ile sonuçlanan görüşmeler tamamlanmıştır . Bu görüşmeler 
olurken, İngiltere ve Fransa 'nın da istekleri genel ve az belirli bir biçimde 
ortaya atılmış ve bu münasebetle Rusların Doğu Anadolu üzerindeki 
ihtiraslarının lafı da geçmeye başlamıştır. 

Bu amaçla ileri sürülmüş olan isteklerin ve yapılan görüşmelerin Mart-
Mayıs 1915 arasındakileri şöyledir: Hatırda olduğu gibi, İstanbul ve Boğazlar 
için Üçlü Anlaşma devletleri arasında yapılmış olan görüşmeler, Mart ve Nisan 
1915 aylan içinde gelişmişti. Bunlar sırasında Rusya, Batılı müttefikleri 
karşısında da, Ermenilerin bir türlü tabiî koruyucusu gibi davranmış ve bu perde 
arkasında "nerede Ermeni varsa orası benimdir" demeye varan bir durum 
takınmıştır. Böylelikle, Haçlı Seferleri sırasında bir ara Küçük Ermenistan diye 
anılmış olan Kilikya ve Mersin limanını bile istemeye kalkışmıştır. Ancak bu 
ölçüde geniş iddialardan çabuk vazgeçmiştir. 

İstanbul ve Boğazlarla ilgili görüşmeler sırasında, Londra 'daki Rus 
Büyükelçisi Benkendorf (Benckendorff) 7 Mart 1915'de Sazonof a gönderdiği 
telgrafta, Fransa 'nın Boğazlarda Tuna Komisyonuna benzer bir komisyon 
kurulması yolundaki önergeleri üzerine düşüncelerini bildirirken şunları da 
söylemiştir: 

"Şu düşüncedeyim ki, artık Ermenistan ' ın muhtariyeti üzerinde durum 
almakta gecikmemeliyiz. Bu çok önemlidir. Öyle sanıyorum ki Asya 
Türkiyesinin Akdeniz havzasında bulunan kısımlarının geleceği hakkında 
Fransa ve İngiliz görüşleri arasında karşıtlık vardır. Grey, bana İngiltere'nin 
fetihlerde bulunmak istemediğini, kendisince sırf Müslüman ellerinde kalması 
gereken Mekke ve saire gibi Müslüman kutsal yerleri ayral bu yolda hiçbir 
[talebi] olmadığını söyledi. İngiltere 'nin yeter ölçüde nüfuzu bulunduğu, 
Süveyş suyolu rejimini bile değiştirmek istediğini sanmıyorum; ancak benim 
için apaçıktır ki, Grey, Fransa ve İtalya yüzünden Osmanlı Asyası üzerinde 
tartışmalarda bulunmaktan korkuyor, halbuki Delkase (Delcasse) bu sorumu ön 
sıraya sürüyor. Bu son günlerde olup bitenleri - bilmiyorum, ancak 
öğrendiklerime göre Londra ile Paris arasında bu sorunlar düşünülmemiştir . 
Kambon (Cambon) en çok Suriye ve Küçük Asya 'daki Fransız menfaatleri 
üzerinde ayak diriyor." 2 

Yine İstanbul ve Boğazlar işindeki görüşmeler sırasında, Fransa, kendisi 
için ayrıca İskenderun Körfezi bölgesini de içine almak üzere Suriye'yi ve 

2 Constantinople et les Detroits, Cilt I, s. 193, b. 62 ve E. E. Adamov, Cihan Harbi Esnasında Avrupa 
Hükümetleri ile Türkiye, Anadolu'nun Taksimi, (Çev. Hüseyin Rahmi), (İstanbul, Ahmet İhsan M., 1926), 
s. 134, b. 19. Fransızca metinde "Autonomie" yani muhtariyet denilmişken Türkçesinde yanlışlıkla 
"istiklâl" diye yazılmıştır (HB). 



Y u s u f H ikme t B A Y U R 431 

Toroslar'a kadar Kilikya'yı istediğini Rusya'ya bildirir ve Paleoiog 
(Paleologue) bunu 14 Mart 1915 günlü bir telgrafla genel karargâhta bulunan 
Sazonof a bildirerek bu iş için Çarın rızasını elde etmesini istemiştir.3 

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Neratof, bunu öğrenince 15 Mart'ta 
Sazonof a şunları bildirmiştir: 

"Nazıra arz etmenizi rica ederim: Fransız tebliği münasebetiyle A. A. 
Neratof şu mütalaatta bulunuyor: Onun fikrine göre, aldığımız malumata 
nazaran Ermenilerle meskûn bir mıntıka ile beraber Mersin şehrini elde etmeyi 
Ermeniler pek ziyade arzu etmektedirler. Bu mıntıkayı Fransız mıntıkasına ithal 
eylemek Ermenilerin Fransızlara karşı yeis ve ümitsizliklerini davet etmiş 
olacaktır. Binaenaleyh Fransızlara, bu keyfiyete nazar-ı dikkatlerini celbe lüzum 
gördüğümüzü izah etmeliyiz ki sonra Ermeniler bu emelleri hakkında 
kendilerini haberdar eylemediğimizden dolayı bizi azarlamasınlar. Mamafih 
özet olarak A. A. Neratof şu mütalâadadır ki eğer Mersin'in kendisine iltihak 
eylemesini Fransa mühim ve lüzumlu telâkki ediyorsa tabiî bizim buna 
mümanaat eylemeyeceğimizi Fransızlara bildirmek lâzımdır."4 

Öyle anlaşılıyor ki Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenilerin Rus 
boyunduruğunu Fransız boyunduruğundan daha çok beğendikleri, Ermenistan 
demek Rusya demektir ve bütün Ermeniler tek bir devlet (Rusya) içinde 
toplanmak istiyorlar duygularını yaymak istemektedirler. Bununla birlikte 
Fransızlar ayak direrlerse, İstanbul ve Boğazlar karşılığında Kilikya ve Mersin'i 
onlara bırakmaya razı olacaktır. 

16 Mart 1915'de Petrograd'daki Fransız Büyükelçisi Paleoiog, Çar'la 
görüşmüş ve daha sonra konu üzerinde şunları yazmıştır: 

"Fransa'nın, Suriye, Kilikya ve Filistin'de girişmek istediği 
medenileştirme programını ona anlattım." 

"O, böylece, Fransız nüfuzuna ayrılacak olan yerleri inceden inceye 
harita üzerinde kendine göstermeden sonra dedi ki:" 

"Bütün isteklerinizi kabul ediyorum."5 

Bununla birlikte Sazonof, aynı günde, Isvolski'ye çektiği bir telgrafta; 
"... Hükûmet-i İmparatoriye Fransa'nın Suriye ve Kilikya'daki arzularını vâsi 
mikyasta tatmine âmâde ise de mukaddes mahaller (Kudüs) meselesi 

3 E. E. Adamov, agy., s. 141, b. 24. 
4 E. E. Adamov, agy., s. 142, b. 27. Tel, Sazonof a bildirilmek üzere Dışişleri Özel Kalem Müdür Yardımcısı 

Basili'den genel karargâhta diplomatik şube müdürü Prens Kudaşef e çekilmiştir. 
3 Maurice Paleologue, agy., s. 322. 
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mevzubahis olunca o zaman meselenin daha dikkatli bir tetkike tâbi olması icap 
edecektir," demektedir.6 

Görüldüğü gibi Sazonof, Çar gibi ileri gitmemektedir. 

Rusların, Adana-Mersin bölgesini Fransızlara bırakmaya razı olmaları, 
onlara, İstanbul ve Boğazların Rusya'ya geçmesini kabul ettirmek içindir. Nisan 
ayında Fransızlar bunu kabul ettikten sonra Rusya, Kilikya işine rızasını 
doğrudan doğruya geri almamakla ve kendisi bu işe karışmıyor görünmek 
istemekle birlikte Rus uyruğu olan Dr. Zavrief le ünlü Nubar Paşa'yı kullanarak 
Fransızların Kilikya'da kesin olarak yerleşmelerini önlemeye çalışmaktadır. 

Dr. Zavrief ile Nubar Paşa'nın Ermenilik adına ileri sürdükleri görüşler 
dağınık ve belirsiz olmakla birlikte, şu üç biçimden birinin kabulüne 
varmaktadır: 

1. Kilikya, Üçlü Anlaşma Devletlerinin müşterek himayesi altında 
muhtar olsun. 

2. Osmanlı Padişahına bağımlı kalarak, yine üç devletin himayesinde 
muhtar bir bölge biçimine sokulsun. 

3. Doğu Anadolu illeriyle birleştirilerek, yine Osmanlıya bağlı kalsın ve 
anılan üç devletin himayesinde bulunsun. 

Birinci ve ikinci biçim, Rusya için Kilikya'nın Fransa'ya gitmesinden 
ehvendir, çünkü Rus nüfuzunu Akdeniz kıyılarına kadar soktuğu gibi günün 
birinde üçlü himaye bozulacak olursa, Rusya, Kilikya'da aslan payını almayı 
ummaktadır. Bunun sebebi, kendisi, Doğu ve kısmen de Orta Anadolu'yu alıp 
Kilikya'ya sınırdaş olacağı için o bölgeye yalnız denizden ulaşabilecek olan 
Fransa ve İngiltere'den daha çok uygun ve güçlü bir durumda olmasının tabiî 
bulunmasıdır. 

Şu yön daima hatırda tutulmalıdır ki İstanbul ve Boğazlar bölgesini 
almak, Rusya için bir ilk adım sayılıyordu. İskenderun-Mersin bölgesine 
ulaşmak ise onu nispeten daha serbest bir bölgede Akdeniz'e çıkaracağı için çok 
önemli bir ikinci adım olacaktır. 

Rusya'nın, Mayıs 1915'te Paris ve Londra'da da Dr. Zavrief ve Nubar 
Paşa yolu ile giriştiği manevralar, bu gibi düşüncelerle yapılmıştır. Bunların 
gelişmesi şöyle olmuştur: 

6 E. E. Adamov, agy., s. 143, b. 29. 
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Neratof; 17 Nisan'da Dr. Zavrief i, 
Paris ve Londra büyükelçilerine şu şekilde tavsiye etmiştir: 

"Rus tebaası, Ermeni müteşebbisi Dr. Zavrief, Hariciye Nezaretinin 
müsaadesiyle ve Fransa ve İngiltere hükümet ve kamuoyunu Ermeni 
müddeiyatının fiiliyata isali hususunda celp maksadıyla Fransa ve İngiltere'ye 
hareket eylemiştir. Dr. Zavrief, kendisinin siyasî mehafile şevkini ve himaye 
edilmesini rica ediyor."7 

Bundan bir ay sonra 17 Mayıs'ta, Dr. Zavrief in çalışmalarının ilk 
sonuçları belirmiştir. O gün Isvolski, Sazonof a şu telgrafı yollamıştır: 

"Zavrief, Rus Dışişleri Bakanlığında yapmış olduğu görüşmelerin 
sonucunu bir andıç biçiminde bana verdi. Orada şu yönler de vardır: Rusya, 
Türk sınırları içinde ve Türkiye'ye bağımlı, ancak Üçlü Anlaşma Devletlerinin 
himayesi altında bir Ermeni muhtariyeti kurmak düşüncesindedir. Bu 
Ermenistan, kenarda kalan bazı kısımlar ayral, Osmanlıların bütün Ermeni 
illerini içine almakla kalmayacak; Yumurtalık'la birlikte bütün İskenderun 
körfezini ve Mersin limanıyla birlikte Kilikya'yı da içine alacakmış."8 

Dr. Zavrief in, Isvolski'ye verdiği andıçta şu bilgiler de vardır: 

"Her ne kadar bu program Rusya Dışişleri Bakanlığınca beğenilmiş ve bu 
bakanlık bunun başarılması için Paris ve Londra'daki büyükelçilerinin 
yardımını da vaat etmiş ise de, İngiliz ve Fransızların, hele Kilikya sorununda 
şüphelerini kendi üzerimize çekmemek için, Ermeni murahhasları, Rus 
büyükelçileri görünürde işe karışmadan kendiliklerinden davranacaklardır. Ve 
büyükelçiler bir güçlük çıkarsa veya kendilerince gerekli sayılırsa bu işe 
karışacaklardır." 

Bundan sonra Isvolski, telgrafında şöyle demektedir: 

"Dr. Zavrief le Bogos Nubar Paşa, Fransız Dışişleri Bakanlığıyla 
temastadırlar. Yukarıda anılan programı tasvip edip etmediğimizi ve benim için 
bunu ne derece himaye etmem gerektiğini bana bildiriniz. Kilikya ile ilgili yön 
çok naziktir, çünkü Fransa, bu bölge üzerindeki görüşünü artık bize 
açıklamıştır." 

Isvolski'nin bu sorusuna Sazonof un cevabı kaçamaklıdır. Anlaşılan Dr. 
Zavrief in, Kilikya, Mersin, İskenderun ve Yumurtalık bölge ve limanlarıyla 
ilgili olarak ileri sürdüğü isteklerin, Rus Dışişleri Bakanlığınca tasvip edilmiş 

7 E. E. Adamov, agy., s. 150, b. 39. 
8 E. E. Adamov, agy., s. 150, b. 40 (geniş özet). 
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olduğunu Isvolski 'ye söylemiş olması bile Sazonof u çok sıkmıştır. Bu yüzden 
o, 18 Mart ' ta şu karşılığı vermiştir: 

"Ermenilerle yapılan görüşmeler sırf akademik (nazari) özdedir. Dr. 
Z a v r i e f e hiçbir belirli program işaret edilmemiştir. Kil ikya'yı muhtar 
Ermenistan ' ın sınırları içine almak projesine verilecek karşılık, Ki l ikya 'da 
Fransız menfaatlerinin egemen durum almakta olduklarından Ermenilerin bu 
bölge ile ilgili isteklerine yardım edemeyeceğimiz biçiminde olabilir ." 9 

Sazonof un bu çekingenliği uzun sürmemiştir; bir ay kadar sonra Dr. 
Zavr ie f le Bogos Nubar Paşa 'nın çalışmaları başarılı görününce veya Isvolski 
onları öyle gösterince Sazonof un da yaklaşımı değişmiştir. Paris Büyükelçisi 
14 Hazi ran 'da Petrograd 'a şunları bildirmiştir: 

"Dr. Zavr ie f le Bogos Nubar, bildiğimiz andıçlarında açıklanan biçimde 
Fransız ileri gelenleriyle gazetecilerini, Kilikya sorunu da dahil Ermeni 
isteklerine eyginleştirmek için giriştikleri işleri bana anlattılar. Söylediklerine 
göre her ne kadar Fransız Dışişlerinde yalnız Suriye 'ye değil, Toroslara kadar 
uzanmak üzere bütün Kil ikya 'ya egemen olmak için ayak direniliyorsa da 
birçok nüfuzlu kimseler yavaş yavaş kendilerine gösterilen kanıtlar karşısında 
güya Rusya, Fransa ve İngiltere devletlerinin himayesi altında Adana ve Mersin 
kentlerini de içine alan muhtar bir Ermenistan kurulması düşüncesine 
yanaşmakta imişler. Yalnız İskenderun kentiyle körfezin herhalde Fransa 'da 
kalmasını istiyorlarmış. Nubar Paşa bu düşünce ile Delkase 'ye vermiş olduğu 
bir andıçta Fransızların onurunu korumak için Fransa 'nın bütün Kilikya'yı 
almasını, ancak yukarıda anılan bölgeyi Ermenis tan 'a bırakmasını önermiştir. 
Bu andıçta yalnız bir veya üç devletin himayesi altında, muhtar bir Kürdistan' ın 
da kurulması önerilmektedir. Sizin yönergeleriniz üzerine Dr. Zavrief ve Nubar 
Paşa 'ya herhangi bir yardımda bulunmaktan kaçınıyorum. Yukarıda anılan 
tasarı, buraca beğenilirse, biz onu ne derece benimsemel iy iz?" 1 0 

Isvolski 'nin bu sorusuna, Sazonof un 16 Haziran 'da verdiği karşılık, bir 
ikiyüzlülük şaheseridir ve Rusya 'n ın bir ay sonra Doğu Anadolu 'da ele 
geçireceği yerlerde Ermenilere karşı sert ve aksi davranışına baştanbaşa 
karşıttır. Sazonof şöyle demektedir: 

"Adana ve Mersin dahil olmak üzere, Kil ikya 'nın; Rusya, Fransa ve 
İngiltere 'den mürekkep üç devletin muhtemel himayesi altında teşekkül edecek 
olan muhtar bir Ermenis tan ' ın hudutlarının haricinde bırakılması hakkındaki 

9 E. E. Adamov, agy., s. 151, b. 41 . (geniş özet). Türkçe tercümede "Muhtar Ermenistan" yerine yanlışlıkla 
"Müstakil Ermenistan" denilmiştir. 

1 0 E. E. Adamov, agy., s. 153, b. 43 (geniş özet). 
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nokta-i nazarımız ancak bu arazi üzerinde Fransızlarca daha evvel temellük 
arzusu izhar edildiğinden dolayıdır. Eğer Ermeni murahhasları, Kilikya'nın 
müstakbel Ermenistan hududu içine girmesi hususuna Fransız kabinesini 
meylettirecek olurlarsa, o halde, İmparatorluk hükümetinin de Türkiye 
Ermenilerinin arzularını, pek kadim zamandan beri himayesini esirgememek 
suretiyle göstermiş olduğu hayırhahlığa ilâveten, kabule süratle teşebbüs 
edeceği tabiidir".11 

Fransa'da Ermeniler lehine, daha doğrusu onları kullanan Rusya'ya, 
eygin bir durum yarattıktan sonra iki Ermeni delegesinden biri (Nubar Paşa) 
Temmuz ayında Londra'ya gitmiştir. Benkendorf, onunla görüşmesini 
Sazonof a 25 Temmuz'da şu şekilde aktarmıştır: 

"Nubar Paşa beni görmeye geldi. Ermeni Katogikosunun güvenini 
taşıdığını ve programı Rus Hükümetince tasdik edilmiş olarak Paris ve 
Londra'da çalıştığını söyledi. Bu program, Kilikya ile birlikte altı vilâyette[12] 
bir Ermeni muhtariyeti kurulması ve bunun Üçlü Anlaşma devletlerinin 
himayesi altında yansızlaştırılması. Nubar Paşa bana dedi ki, bu program 
Rusya'nın ekonomik ve manevî menfaatlerine uyacağı gibi, Osmanlı Asyasının 
paylaşılmasından sakınılamayacağı için İngiltere ve Fransa'ca da iyi 
karşılanabilir. Delkase'nin ricası üzerine kendisine bu yolda bir andıç 
vereceğini ve Nikolson'un[1 3] dileği üzerine de yazışta ufak bir ayrılıkla hemen 
ona da bir andıç vermiş olduğunu söyledi; bir kopyasını bana verecek. 
Kendisinin Paris gezisinin faydasız olmadığını, çünkü bu gezinin Fransız 
hükümeti üzerinde tesir ettiğini, kendisi oraya varmadan önce Fransa'nın 
Kilikya'yı sağlamış olduğunu söyledi. Bu devletin, Kilikya'yı da almak yolunda 
güttüğü siyasanın, onu ileride, Rusya ve İngiltere ile olan münasebet ve 
menfaatleri bakımından yıkıma götürebileceğini -faydasız olmayarak-
anlatmaya çalıştığını söyledi. Kendisine Rusya'nın Ermenistan sorununa verdiği 
olağanüstü öneme ve onu bu yola sevk eden can alacak menfaate güvenmesini 
söylemekle yetindim."14 

Sazonof, buna, 30 Temmuz'da daha önce Isvolski'ye verdiği karşılığa 
benzer, ancak ondan az hafif bir karşılık vermiştir: 

" E. E. Adamov, agy., s. 154, b. 44. 
1 2 O zamanın vilâyetleri: Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput ve Sivas. Şimdiki vilayetleri alırsak, bu 

bölge şu vilayetleri içine alır: Erzurum, Erzincan, Sivas, Elâzığ, Diyarbakır, Muş ve Bayazıt vilayetleri, 
Van vilayetinin büyük kısmı ve Malatya ve Siirt vilayetlerinin yarısı (HB). 

1 3 Lord) Arthur Nicolson. İngiltere Dışişleri Daimî Müsteşarı (HB). 
1 4 E. E. Adamov, agy., s. 154, b. 45 (geniş özet) Türkçe çevirisinde Ermeni Katogikosu sözü, yanlışlıkla, 

Ermeni Katolik Patriği biçimine sokulmuştur (HB). 
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"Sultanın tabiiyeti (suzeraineté) ve Rusya, Fransa ve İngiltere'den 
mürekkep bir himaye altında bir Ermenistan muhtariyeti teşkili, yalnız 
Rusya'nın değil hatta müttefiklerin dahi Türkiye Ermenileri hakkında eski 
zamandan beri mevcut olan, herkesin iyiliği isteyen harekât tarzlarının bir doğal 
sonucudur. Mamafih bu mesele hakkında nihai (son) bir karar henüz 
imparatorluk hükümetince ittihaz edilmiş olmayıp, Ermeni delegeleriyle icra 
edilen bütün görüşmeler akademik bir mahiyet taşımaktadır." 5 

Görüldüğü gibi 1915 yılının Mart-Temmuz ayları arasında Rusya, açıkça 
değilse de el altından Ermenileri kullanarak Fransa'nın Adana-Mersin bölgesine 
yerleşip ilerde kendine doğrudan doğruya Akdeniz'e çıkış yolunu tıkamasını 
önlemeye çalışmıştır. Bütün bunlar Rusya'ya İstanbul ve Boğazlarda bir "hak" 
tanınmasından sonra ve Üçlü Anlaşma devletleri arasında Osmanlı ülkelerinin 
kesin olarak paylaşılmasından önce yapılmış denemelerdir. Bir süre sonra 
yapılan paylaşma anlaşmalarında ise muhtar veya bağımsız bir Ermenistan'ın 
adı bile geçmeyecektir. 

Rusya, kendi hizmetinde bulunan birtakım Ermenilerle, Fransa'ya karşı 
güya Ermeni hak ve menfaatlerini tâ Adana ve Mersin bölgelerine kadar 
"korumaya" çalışırken asıl kendi elindeki bölgelerde Ermeniler aleyhinde bir 
siyasa gütmüştür. 

Çarın 21 Kasım'da Fransız Büyükelçisiyle görüşürken Ermenilere bir 
muhtariyet vermek veya Ermenistan adını verdiği Anadolu kısımlarını Rusya'ya 
katmak gibi iki şık arasında duraksadığını söylediğini görmüştük. Bu, daha 
Osmanlının yeni savaşa katıldığı ve Kafkas Cephesinde vuruşmaların henüz 
gelişmemiş olduğu bir devire aittir. Ruslar, Sarıkamış yıkımından faydalanarak 
Doğu-Anadolu'ya girdikten ve Çanakkale vuruşmaları yüzünden oralara önemli 
Türk kuvvetleri gönderilemeyeceği anlaşıldıktan sonra "Ermenisiz Ermenistan" 
siyasasını gütmeye koyulmuşlardır. Bu işe, daha Osmanlı tehciri olmadan, 
Doğu ve Orta Anadolu Ermenileri güneye sürülmeden dahi başlamışlar ve 
tehcirden sonra da devam etmişlerdir. Rus orduları, Ermenisiz bölgeleri ele 
geçirdikçe, yerlerinden çıkarılmış veya kendiliklerinden ayrılmış Ermenilerin 
oralara geri gelip ister kendi yerlerine ister Türk ordusu ile birlikte çekilmiş 
olan Müslümanların yerlerine yerleşmelerini engellemiştir ve oralara Rus 
Kazaklarını yerleştirmeye kalkışmışlardır. Böylelikle "Muhtar Ermenistan" 
düşüncesi kâğıt üzerinde gerçekleştirilse bile, ahalinin çoğunluğu, 
Müslümanlarla Rus Kazakları olacak olan bir bölgede, oranın adı ne olursa 

1 5 E. E. Adamov, agy., s. 155, b. 46. Türkçe çeviride "murahhas" kelimesi yanlışlıkla "maslahatgüzar" diye 
yazılmıştır (HB). 



Y u s u f H i k m e t B A Y U R 437 

olsun, bu tâbir anlamsız bir sözden ileri gitmeyecek ve ülke gerçekten bir Rus 
vilayeti durumunda bulunacaktır. 

Bu politika, Ermenilerin yardımıyla Van ' ın alınmasından hemen sonra 
başlamıştır. 

Kafkas Ordusunun fiili komutanı olan General Yudeniç ' in 5-18 Nisan 
1915 'de Kafkas Genel Valisine yazdığı, onun tarafından beğenilen bir yazı 
bunu göstermektedir. Rus General Yudeniç, bölgede Eleşkirt ovasında yerel 
geçinme kaynaklarının kurumuş olması yüzünden ordu tarafından çekilen 
sıkıntıları ve hele atların otsuz kalmalarını anlattıktan sonra şunları eklemiştir: 

"... Ermeniler bu arazileri firarilerle işlettirmeyi teklif ediyorlar. Bu teklif 
harpten sonra, Ermenilerden bu araziyi geri almak ve buralarının kendilerine ait 
olmadığını ispat etmek güç olacağı için kabule gayr-ı şayan bulunuyorum. Bu 
hal Türk-Rus harbinden sonra Ermenilerin işgal etmiş oldukları arazi hakkında 
vaki olmuştu[r] . [ 1 6 ] 

"Bana bu hudut arazisinin Rus unsuru ile iskânı çok şayan-ı arzu 
görünüyor. Bu sebeple Rus menfaatlerine daha faydalı olacak başka bir plânın 
tatbikinin muvafık olacağını mütalâa ediyorum." 

"Zat ' - ı âlileri bugünden itibaren Türklerin işgal ettikleri yerlere ve bütün 
Kürtlerin Eleşkirt ' teki yerlerine, Diyadin 'e , Bayezi t 'e , Kuban ve Don 'dan 
getirilecek ahalinin yerleştirilmesi ve bu suretle bir hudut Kazak kütlesi vücude 
getirilmesi hakkındaki raporumu tasvip buyurmuşlardı. Fakat bu ancak harpten 
sonra Eleşkirt ve Bayezit ' in memleketimize ilhakından Don ve Kuban 
Kazaklarının bu arazinin kıymeti, serveti hakkında -adamları vasıtasıyla 
tahkikat yaptırarak- icap eden malûmatı almalarından sonra olacaktır." 

"Bu sebeple şimdiden Don ve Kuban amele bölükleri getirerek orduların 
otlarının biçtirilmesi lâzımdır. Harbin sonundan evvel memleketi öğrenecek, 
tanıyacak olan bu bölükler Kubanlı ve Donluların adamları vazifesini 
görecekler ve muhacereti hazırlamakla beraber asker için icap eden ot ihtiyacını 
temin edeceklerdir." 

"Eğer zat-ı âlileri bu projeyi tatbik bulurlarsa bu adamların nakliye 
vasıtalarımızın azlığı sebebiyle iaşeleri bize yük olmamak için, hayvanları ve 
atlarıyla beraber gelmelerini ve kendilerini müdafaa için de kolaylaştırılmalarını 
teklif ederim." 

Vorontzof - D o ş k o f un bu işi beğendiğini yukarıda söylemiştik. 

1 6 General Yudeniç burada (1877-78) 93 harbi olaylarını anıyor (HB). 
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1915 yazında, Rus-Ermeni münasebetleri çok gerginleşmiştir. Ruslar, 
Doğu Anadolu 'da elden geldiği kadar az Ermeni bulunmasını istemektedir ve 
hattâ Müslümanları onlara tercih etmektedir. Bunu sebebi şudur: Ermeniler 
daima Batı devletlerinden yardım umabilirler, Batı kamuoyuna başvurabilirler, 
kendilerine vaat edilen muhtariyeti isteyebilirler, özet olarak Ruslara güçlükler 
çıkarabilirler. Türk, Kürt ve Çerkezler, yani Müslümanlar için o devirde böyle 
bir ümit yoktur. Dolayısıyla bu sonuncular, Rusların daha çok işlerine 
gelmektedir. 

Ruslar, Doğu-Anadolu 'da Ermeniler aleyhindeki siyasalarını bunların 
Müslümanlara aşırı zulmettikleri görüşü ile ilişkilendirmişlerdir. Bu, onlar için 
bir sebep değil bir bahane olmakla birlikte, çok gerçek ve acı olaylara 
dayanmakta ve Rusları haklı gösterecek özdedir. Esat Uras tarafından Rus ve 
Ermeni resmî kaynaklarından birçok belgeler toplanmıştır. Bunlar arasından, 
üzerinde durduğumuz devreye ait ikisinin özeti şöyledir: 

2-15 Temmuz 1915' te Açmiyazin Katogitosu V. Keork, Genel Vali 
Vorontzof- Doşkof a gönderdiği bir yazıda şunları belirtmektedir: 

Türkiye Ermenileri, Rus ordusunu sevinçle karşıladılar, Ermeni 
gönüllüleri ona her türlü hizmette bulundular. 1877-78 Savaşı sırasında da böyle 
yapmışlardı . Bugün Rus elinde bulunan Osmanlı topraklarında, Ermenileri 
rahatsız eden bir yön kalmamıştır . Yalnız General Apasiyev ' in harekette 
bulunduğu bölge[ 1 7 ] ayraldır. Orada, Türkiye Ermenilerine karşı kötü 
davranılmaktadır. (..)" 

V. Keork şöyle devam etmektedir: 

"(..) Türkiye Ermenistanının bu kısmında tagallübe, tahakküme karşı 
yalnız Ermenilere muavenet ve himaye gösteri lmemekle kalınmıyor. Bilakis 
Hıristiyan ahalinin himayesine ait her müracaat, tahkir ile mukabele görüyor ve 
bu da halka karşı Kürt aşiret reislerinin, Çerkeslerin cezasız kalan zulümlerini 
mütemadiyen tatbik etmelerine sebep oluyor." 

"Ermenilere, Malazgirt müstahkem mıntıkasına girmek yasak edildiği 
halde, daha dün Rus askerlerine taarruzda bulunan İslâmlar, Çerkesler baştan 
ayağa kadar silahlanmış oldukları halde tamamıyla serbest bir halde, ceza 
görmeden Ermeni köylerine hücum etmektedirler. Hâlbuki ellerinde silahla 
düşmana karşı harp etmiş olan Ermeniler, takibata maruz bulundurularak 
silahtan tecrit edilmekte ve şerefli Rus ordusu saflarında gönüllü olarak umumî 
düşmana karşı sırf hislerine tebaan (uyarak) harp etmiş olan Ermenilerin 
umumiyet le bir düşman muamelesine maruz bulundurulmak suretiyle izzet-i 

1 7 Metinde de anlaşıldığı gibi Malazgirt bölgesidir (HB). 
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nefisleri, millî hissiyatı yaralanmaktadır. Bütün bunların neticesinde zikrolunan 
mıntıkadaki Ermeni ahalinin içinde bulundukları dehşet ve rahatsızlığın sebebi 
anlaşılır. (..)" 

Temmuz 1915 ayında Ruslar, yeni Ermeni milisleri kurmak işini, eskiler 
arasında intizam kuruluncaya kadar durdurmuşlardır. Bunun sebebi şu belgeden 
anlaşılmaktadır: 

"Ordu kumandanı başkumandana arz eder: General Nikolayef, Van'dan 
bildiriyor. Çalınmış ganaimi götüren Ermeni gönüllülerini bırakmayan 
askerlerimize, bu gönüllüler tarafından birçok şakavat ve yağma yapılmıştır. Bu 
cinayetlere son vermek için Van'da bir divan-ı harp teşkil edilmiştir."18 

Bu iki belge, ilk halayından sonra Rus ve Ermenilerin karşılıklı 
durumlarını ve Rusların eline düşmüş olan Doğu Anadolu'daki genel durumu 
belirtmektedir. 

Ruslar, Ermenilere karşı en çok Kafkas ve İran sınırları bölgelerinde titiz 
davranmışlardır. Amaçlarından biri; Anadolu, Kafkas ve İran Ermenilerinin bir 
kütle olarak kalmalarını önlemektir. Bu yüzden o bölgelere Rus Kazaklarının 
yerleştirilmek istenildiği ve buna başlanıldığı gibi, Kürt ve Çerkeslere de bazen 
Ermeniler aleyhine yüz verilmiştir. Rus Hükümeti, birbirinden Kazaklar ve 
Müslümanlarla ayrılmış ve hiçbir yerde çoğunluk durumda bulunmayan 
Ermenilerden de o derece kuşkulanmamıştır. 

Van bölgesine giren Rus ordusu, 1915 Temmuzunun son ve Ağustosunun 
ilk haftasında yenilerek geri atılmıştır. O anlar, Rus-Ermeni gerginliği anlarıdır. 
Bu vuruşmalar üzerine, Mareşal Fevzi Çakmak şunları yazmıştır: 

"Maslofski'nin ifadesine göre, Kılıçgediği'nde durup müdafaa 
edememelerinin sebebi, Ruslarla birlikte birçok Ermeni muhaciri olup araba 
eşya ve hayvan sürüleriyle bütün yolları tıkamış olmaları ve kıtaatla 
karmakarışık bir halde bulunmaları idi. Piyadeler, hassaten süvariler, 
muhacirleri muhafazaya mecbur kalıyorlardı. Görülüyor ki Ruslar, 
Ermenilerden umdukları yardımı görememişler ve bilakis başlarına belâ 
olmuşlardır. Bu ifade aynı zamanda bu havali Ermenilerinin tehcirden masun 
kaldıklarına, bilakis İslâmlara yaptıkları mezalimden korkarak kaçtıklarına 
delâlet eder."19 

1 8 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, (Ankara, Yeni Matbaa, 1950), s. 641. Kime yazıldığı 
belli olmayan bu metin, 4 Temmuz 1915'te "askerî idare nezdinde delege bulunan Hadisof'un aldığı bir 
tebliğin suretidir (HB). 

1 9 Fevzi Çakmak, Büyük Harpte Şark Cephesi Hareketleri, (Ankara, Genelkurmay Y., 1936), s. 105. 
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1916 yılında İngiltere, Fransa ve Rusya'nın imzaladıkları, Osmanlı 
İmparatorluğu'nu parçalayan Sykes-Picot Andlaşmasına göre, Büyük 
Ermenistan olarak tasavvur edilen Anadolu coğrafyasının Doğu ve kuzeyi bu 
anlaşma ile Rusya 'ya bırakılırken, Çukurova bölgesi de Fransızlara bırakılmıştı. 
Diğer bir ifade ile üzerinde Büyük Ermenistan kurulması düşünülen Anadolu, 
Ruslar ve Fransızlar arasında İngiltere 'nin teşvik ve tasdikiyle paylaşılmıştı. Bu 
nedenledir ki savaş biterken Baku'nun Osmanlı Ordusunca kontrolü ardından 
Londra 'da ciddî bir kriz başlamıştır. Baku'nun 16 Eylül 1918'de Türk 
kuvvetlerine geçmesinden evvel, emrindeki bir grup subay ve asker ile 
savunmaya yardım eden İngiliz General Dunsterville, şehrin düşmesinden 
Ermenileri sorumlu tutmuştu. Dunstervil le 'e göre Ermeniler cephede üzerlerine 
düşen vazifeyi yapmamışlar, Türk tarafından açılan ateşle beraber cepheden 
kaçmışlar, onların korkaklığı neticesinde şehir kaybedilmişti . 2 

Bu açıklama neticesinde İngiliz basını da Ermenilerin şehrin 
savunmasında hainlik yaptıkları, İngilizleri sattıkları şeklinde haberler 
yayınlamıştır . 3 Fakat bu tip haberlerin İngiliz basınında yer alması, İngiliz 
Dışişleri Bakanlığında görevli bazı OrtaDoğu uzmanlarını çok rahatsız etmiştir. 

Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü 
1 Sykes-Picot anlaşması için bkz: C. Hurtewitz, Diplomacy in the Near and Middle East: A Documentary 

Record, 1914-1956, (New York, 1956), s. 18-22. 
2 FO 371/3404/172728/W/44, 16 Ekim 1918, İngiliz Askerî İstihbarat Dairesi Başkanından İngiliz Dışişleri 

Bakanına, General L. C. Dunsterville'in Baku'nun boşaltılmasına dair raporu. Ayrıca L. C. Dunsterville, 
The Adventures of Dunsterforce, (London, Edward Arnold, 1920), s. 236-237. 

3 20 Eylül 1918 tarihli The Times: "British Leave Baku: Defection of the Armenians" (İngilizler Bakü'den 
çekildi: Ermenilerin İhaneti), Daily Mail: "Armenian Treachery to British" (İngiltere'ye Ermenilerin 
İhaneti), Daily Express: "British Betrayed at Baku: Armenian Treachery with the Turks" (Bakü'de İngilizler 
ihanete uğradı: Ermenilerin Türklerle işbirliği) başlıklarını kullanmışlardır. 
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Mesela Sir Mark Sykes, basında çıkan haber ve yorumları rahatsız edici 
bulduğunu şu ifadelerle belirtmiştir: "Basında çıkan bültenin muhtevası 
doğrudur. Ancak kullanılan üslup Ermenilerin tamamına azamî zarar verecek 
tarzdadır. Bakü gibi mahallî bir bölgede geçen bir olay, bütün Ermeni ırkının 
kötü olduğuna dair bir izlenim vermemeliydi . Ayrıca bu tarz haberler Ermeniler 
arasında bizim Ermeni siyasetimizi terk ettiğimiz şeklinde şüpheler 
uyandıracağı gibi kamuoyuna da Türklerin Ermenilere karşı yaptıkları katliamın 
pek de gereksiz olmadığı gibi bir izlenim vermektedir. Yapılan zararın 
düzeltilmesi için İngiliz Hükümetinin Ermeni siyasetinin değişmediği ve bir 
grup serserinin davranışlarıyla da değişmeyeceği mahiyetinde bir basın bildirisi 
ile açıklanmalıdır ." 4 

Diğer bir eleştiri ise Arnold Toynbee 'den gelmiştir. Sykes ile benzer 
ifadeler kullanan Toynbee, farklı bir noktaya dikkat çekmektedir . Ona göre bu 
haberler, Ermenilerin savaş esnasında taraf değiştirmelerine sebep olabilirdi. 
Eğer bu gerçekleşirse İngiliz menfaatleri bundan büyük zarar görebilirdi. 1918 
Haziranmdan itibaren Türkler ve Almanlar şimdiye kadar başarısız olmakla 
beraber bütün dünyada Ermeni kamuoyunu kendi taraflarına çekmek için ciddi 
bir gayret içersindeydi. Ermeniler "zenginlikleri ve entelektüelleri ile dünyada 
uluslararası büyük bir güçtü". Savaş boyunca Ermeniler, İngiltere ve 
müttefiklerinden yana tavır almıştı. Fakat Türkiye ve Almanya'nın Kafkasya'yı 
işgal etmesi ve Ermenilerin kaderlerini ellerine almaları ama bu arada küçük 
Ermeni Cumhuriyet i 'n in kurulmasına müsaade etmeleri sebebiyle Ermeniler, 
Türk-Alman ittifakına meyil edebilirlerdi. 5 Yine Toynbee 'ye göre, İngiliz 
basınında neşredilen haber ve yorumlar bu eğilimi güçlendirebilirdi. Ayrıca bu 
haberlerin İngiliz Hükümetinin onayıyla çıktığı düşüncesinden hareketle 
Ermeniler, İngiltere'nin, Ermenistan ' ın aleyhine Türkiye ile ayrı barış yapmaya 
hazırlandığı kanaatine varabilirlerdi. Toynbee 'n in son olarak dikkat çektiği bir 
husus ise Türklerin Or taDoğu 'daki nüfuzlarının tekrar artmasıydı. Bu meseleyle 
ilgili düşüncelerini Toynbee şöyle ifade etmiştir: "Ermeniler aleyhine çıkan 
haberler, İngiliz ve dünya kamuoyunda anti-Türk anlayışın zayıflamasına sebep 
olabilir. Türk 'ün centilmen (beyefendi) ve tebaası olan milletlerin adi (lanetli) 
oldukları saçma inancını kırmak çok zor oldu. Bu haberler, bu inancın tekrar 
kuvvetlenmesine sebep olacak ve ayrıca Siyonistler, Araplar ve de Ermenilerin 
prestij kaybetmesine sebep olacaktır. Türklerin Ermenilere yaptıkları 
muameleler, İngiliz Hükümetinin, İngiliz ve dünya kamuoyunda 'Türk 
meselesini ' radikal şekilde halletmemizin gerekliliğine inandırmada en büyük 
silahıdır. Eğer Ermenistan hürriyetine kavuşursa; Suriye, Mezopotamya ve 

4 Sykes'ın görüşü için bkz: FO 371/3404/160092/W/44, 2 Eylül 1918. 
5 Toynbee'nin görüşü için bkz: FO 371/3404/162647/W/44,26 Eylül 1918. 
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Filistin de hürriyete kavuşacaktır. Eğer Ermenistan'ın bağımsızlık talepleri 
zayıflarsa diğer vilayetlerin talepleri de tenkide açık olacaktır."6 

İngiliz basınında çıkan haberlerin yol açtığı zararların giderilmesi için 
Toynbee de, Sykes gibi, basına yeni bir açıklama yapılarak İngiliz Hükümetinin 
Ermeni meselesine bakış açısının değişmediğinin vurgulanmasını teklif etti. Bu 
değerlendirmeler neticesinde İngiliz Dışişleri Bakanlığı, muhtevası basına 
yansıyan, Hükümetin politikasında bir değişiklik olmadığını bildiren bir 
mektubu, Dışişlerinden bu konuyla ilgili daha önceden bir açıklama isteyen 
Lord Bryce'a gönderdi.7 

Dışişleri bu arada Savaş Bakanlığına bir not göndererek dış politikanın 
önemli hususlarında herhangi bir açıklama yapmadan önce yazılı olarak 
kendilerinden fikir alınmasını da bildirdi.8 

Sir Mark Sykes ve Arnold Toynbee'nin değerlendirmeleri dikkate alınırsa 
Ermeni meselesi, İngiliz Hükümeti için savaşın sonunda Osmanlı 
İmparatorluğu'nun parçalanmasına meşruiyet sağlaması açısından büyük önem 
arz etmektedir. Bu mesele, İngiltere'nin Osmanlı Devleti aleyhine 
kullanabileceği iyi bir propaganda malzemesidir. 

Savaş devam ederken baş gösteren Rus İhtilâli, Ermenilerin farklı bir 
misyon üstlenmelerine de sebep olacaktır. İhtilâl neticesinde diğer Rus 
cephelerinde olduğu gibi Kafkas Cephesi de dağılmış ve Türk Ordusu 
kaybettiği toprakların yanı sıra Kafkasya'nın tamamını ve daha Doğusunu ele 
geçirme şansı bulmuştur. Mesela İran ve Afganistan'da yönetimler savaşta 
tarafsızlıklarını korumak istemekte fakat halkları ekseriyetle Türk-Alman 
ittifakına katılmayı arzu etmekteydi. İngiltere'nin korkusu, Türk Ordusunun 
Doğuya ilerlemesi karşısında, bu devletlerin Türk-Alman ittifakı yanında 
tarafsızlıklarını bozmasıydı. Böyle bir gelişme olması halinde bundan en fazla 
zararı görecek devlet olan İngiltere, Türk Ordusunun ilerlemesini engellemek 
için bazı projeler geliştirmiştir. Ermenilerin Gürcülerle beraber silahlandırılıp 
İngiliz subayları nezaretinde Türklere karşı istihdam edilmesi bu projelerden 
biridir. Fakat bu proje General Dunsterville komutasında oluşturulan İngiliz 
askeri heyetinin Tiflis'e ulaşamaması nedeniyle başarısız olmuştur.9 

6 Aynı belge. 
7 FO 37I/3404/164439/W/44, 30 Eylül 1918. Mektubu Dışişleri Bakanı A. Balfour adına hazırlayan 

Toynbee, mektupta evvela, Ermenilerin İtilaf devletlerine sadakatlerinden dolayı maruz kaldıkları 
ızdırapları takdir ettiklerini ifade eder ve Hükümetin Ermeni politikasının değişmediğini vurgular. 

8 FO 371/3404/160092/W/44, 21 Eylül 1918. 
<; Bu ve diğer projeler hakkında geniş bilgi için bkz: Kaya Tuncer Çağlayan, British Policy Towards 

Transcaucasia 1917-1921, (İstanbul, The Isis Press, 2004), s. 47-137. 
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Savaşın son yılında Kafkas Cephesinde başarılı olan Türk Orduları 
Bakü 'ye girdikten sonra, Dağıs tan 'da Mohaçkala 'ya kadar i lerlemiştir . 1 0 Bu 
arada Güney Azerbaycan da Türk Ordusunun hâkimiyeti altındadır. İngiliz 
devlet adamları Türk Ordusunun daha Doğuya yapacağı muhtemel bir harekâtın 
karşısında acizdir. Fakat bu sıralarda Filistin ve Suriye 'deki Osmanlı 
mağlubiyetleri ve Bulgaristan' ın savaştan çekilmesi neticesinde İstanbul 'un 
tehdit altına girmesi Osmanlı Hükümetini ateşkes istemek zorunda bırakmış, 
dolayısıyla İngilizler Doğu Cephesinde rahatlamıştır. 

Savaşın sona ermesiyle İngiltere, kazanan tarafın lider devleti olarak, 
dünyanın yeni siyasî haritalarının çizilmesinde büyük rol üstlendi. Savaş 
sonunda üç büyük imparatorluk; Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve 
hatta buna Rusya 'yı da dahil edersek, dört imparatorluk parçalanmıştır. Bu 
münasebetle İngiltere ve müttefiki olan Fransa, İtalya, Amerika ve Japonya, 
emperyalist menfaatleri paralelinde dünyanın geniş bir coğrafyasına yeni bir 
düzen vermek için çok çaba harcamıştır. Diğer devletler gibi İngiltere de Ocak 
1918' te Paris ' te toplanacak olan Barış Konferansı öncesi, çeşitli konularda 
kendi politikalarını tespit etmek için çalışmıştır. 

N e var ki, İngiliz devlet adamları , Ermenistan meselesinde takip 
edecekleri siyaseti tespitte zorlanmıştır. Aslında savaş devam ederken 
propaganda malzemesi yaptıkları Ermenilerin geleceği, Sykes-Picot modelinde 
Rusya ile Fransa 'ya bırakılmıştı. Bolşevik İhtilali neticesinde Rusya savaştan 
çekilince, Doğu Anadolu 'nun durumunun ne olacağı meselesi yeniden gündeme 
taşınmıştı. Doğu Anadolu toprakları üzerinde Büyük Ermenistan kurulması 
meselesi, İngiltere ve müttefiklerinin gündeminde idi. Aksi takdirde savaş 
esnasında İngilizlerin Ermenilere gösterdiği ilgi savaş sonunda bitecek ve 
İngiliz devlet adamlarının da bu konuya kafa yormaları gerekmeyecekti . 

DIŞİŞLERİNİN G Ö R Ü Ş Ü 

Dışişleri Bakanlığı siyasî istihbarat dairesinin hazırlamış olduğu bir 
raporda, Büyük Ermenistan ile ilgili önemli değerlendirmeler vardır. Bu 
raporda, Ermenilerin talep ettiği Kafkas Ermeni Cumhuriyeti , Altı Vilayet, 
Çukurova ve Karadeniz 'de Trabzon Vilayetinden oluşan coğrafyanın, mevcut 
Ermeni nüfusu ile kıyaslanamayacak derecede büyük olduğu ifade edilmiştir. 
Diğer bir deyişle bu rapor Anadolu nüfusu içerisindeki Ermeni nüfusunun 
küçük bir azınlık olduğunu söylemekteydi. Yine bu rapora göre, bu genişlikteki 

1 0 Osmanlı Ordusunun Kafkasya operasyonları için bkz: Nasır Yüceer, Birinci Dünya Savaşında Osmanlı 
Ordusunun Azerbaycan ve Dağıstan Harekâtı, (Ankara, ATAŞE Y., 1996), s. 83-158. 
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coğrafyada kurulacak Ermenistan, bağımsız bir Ermeni Devleti olamayacak 
fakat sadece büyük bir devletin himayesinde ayakta durabilecek bir yapı 
olacaktı. Bu yapının uzun dönemli ve büyük meseleleri olacaktı ki bunlardan bir 
tanesi hakları korunması gereken Kürtlerin varlığı idi. Ayrıca raporda, Kafkas 
Ermeni Cumhuriyeti Ermenileri ile Anadolu Ermenilerinin birleşmesi şüpheli 
görünmekteydi . 1 1 

Bu konuyla ilgili olarak farklı bir yaklaşım, Dışişleri Bakanlığı siyasî 
istihbaratına danışmanlık yapan Sir Mark Sykes ile Arnold Toynbee 'den geldi. 
Sykes 'a göre, söz konusu coğrafyada üç Ermeni bölgesi oluşturmak mümkündü. 
Kilikya ve civarı A bölgesini oluşturacak ve bu bölgeye asgarî dış yardım 
yapılacaktı. İkinci olarak Doğu ve Kuzey Anadolu 'da Kürt-Ermeni B bölgesi 
olacaktı ki burada herkesin eşit haklara sahip olacağı ve A bölgesini himaye 
eden devletin koruyuculuğunda bir devlet kurulacaktı. Üçüncü olarak Kafkas 
Ermeni Cumhuriyeti bölgesi idi. Bu bölgenin Anadolu Ermenistan Devletine 
katılması sonraya bırakılabilirdi. Toynbee, Sykes ' ın bu çözümüne bazı 
itirazlarda bulundu. Toynbee 'ye göre, Ermeniler bu çözümü, üç farklı idarî 
yapıya bölünecekleri korkusuyla kabul etmeyeceklerdi. Bu çözüme alternatif 
olarak Toynbee üç bölgeyi tek bir birimde toplamayı, Sykes ' ın B bölgesi için 
teklif ettiği rejimin bu bütüne uygulanmasını teklif etti. Kilikya ve Kafkas 
Ermeni Devleti de karışık bir nüfusa sahip olduğundan, herkesin eşit haklara 
sahip olacağı bir Ermeni yönetimi ihtiyacı karşılayacaktı. Ayrıca Ermenistan bir 
dönem Avrupalı bir gücün yönetimi altında kalıp dış yardım alırsa, Ermeniler 
kendilerine mahsus enerjileri yardımıyla diğer etnik unsurların üzerinde 
yükselecek, bölgeden göç eden Ermenilerin dönmesiyle de Ermeni nüfusu 
azınlıktan kurtulacaktı. Sykes, Toynbee 'n in bu görüşüne olumlu bakar ve ilginç 
bir yorumda bulunur. Mark Sykes 'a göre, bölgede yaşayan Kürtlerin çoğunluğu 
Kızılbaş'tı ki bunların Hıristiyanlaştırılıp Ermenileştirilmesi kuvvetle 
muhtemeldi . Fakat bunun gerçekleşmesi, uzun bir süreç içerisinde ve koruyucu 
bir devletin idaresi altında mümkündü . 1 2 

TARTIŞMALAR 

İngiltere'nin OrtaDoğu politikalarının tespit edilmesinde büyük rol 
oynayan Şark Komitesi , Büyük Ermenistan hakkında farklı tezlerin tartışıldığı 

" C A B 29/69/G.T.-6216, 1 Kasım 1918, Dışişleri Bakanlığı Siyasî İstihbarat Bölümünce, Kabine için 
hazırlanmış "The Future Settlement of Transcaucasia with Special Regards to British Interests" (İngiliz 
menfaatleri açısından Transkafkasya'nın Halli) başlıklı memorandum. Aynı memorandum IOR: 
L/P&S/18/C.189 tasnif numarası ile Hindistan Bakanlığı arşivinde de görülebilir. 

1 2 FO 371/3407/174037AV/44, 18 Ekim 1918, Hindistan Bakanlığından Dışişlerine, Kürdistan'daki durum ile 
ilgili bir değerlendirme. Belge üzerinde Toynbee'nin ve Sykes'ın tutanaklarına bakınız. 
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bir zemin olmuştur. Üyelerinin çoğunluğu aynı zamanda İngiliz Kabinesinin de 
üyesi olan bu Komitenin aldığı kararlar genellikle Kabinede de kabul edilmiştir. 
Dünya Savaşı sonunda dünyanın yeni siyasî haritalarını çizecek olan Paris 
Konferansı öncesinde, İngiltere'nin, OrtaDoğuya dair takip edeceği siyaseti 
tespit için 1918 sonunda ve 1919 başlarında bu Komite düzenli aralıklarla 
toplanmıştır. 

Büyük Ermenistan ve diğer Kafkas Cumhuriyetlerinin durumu, 
2 Aralık'ta Komitede ele alınmıştır. Türkiye'nin Doğusunda bir Ermenistan 
Devletinin kurulmasının gerekliliği hususunda Komite üyeleri arasında fikir 
birliği vardır. Komite Başkanı olan Lord Curzon, bu ihtiyaç için üç sebep ileri 
sürmüştür. Birincisi, etrafa dağılmış olan Ermenilere millî bir devlet sağlamak; 
ikincisi, Kafkasya'yı aşarak OrtaDoğu ve Asya'da büyük bir tehlike 
oluşturabilecek Pan-Turanist hareketine engel olmak ve nihayet herhangi bir 
devletten (Rusya ve Fransa'dan) gelecekte muhtemel bir saldırıya karşı tampon 
oluşturmak.13 

Lord Curzon'un bu görüşleri genelde kabul görmekle beraber Büyük 
Ermenistan'ın sınırları hususunda Komitede farklılık ortaya çıktı. Lord Curzon 
konuya ilişkin konuşmasına başlarken, Ermeni vilayetleri olan Sivas, Elazığ ve 
Diyarbakır'ın ekseriyetinin Sykes-Picot'a göre Fransız nüfuzuna düştüğünü ama 
Rusya savaştan çekildiği için onun payına düşen Erzurum, Van, Bitlis ve 
Trabzon vilayetlerinde ise tasarruf hakkına sahip olduklarını ifade etti. Curzon, 
dışişleri uzmanlarının Büyük Ermenistan14 kurulması fikrinde olduklarını 
söylemekle beraber bu toprakların büyük oranda Ermenilerce meskun olduğu 
görüşünün yanlış olduğunu söyleyip sözlerine şu şekilde devam etti: 

"Bu bölgenin başlıca Ermeniler tarafından iskân edildiğini düşünmek çok 
büyük hata olacaktır. Kanaatimce hiç birimiz bölgedeki nüfusun oranı hakkında 
kesin bir rakama sahip değiliz. Fakat benim fikrim, özellikle savaş ve katliamlar 
sebebi ile meydana gelen göçleri de dikkate alırsak, bölgedeki Ermeniler şu 
anda çok küçük bir azınlıktır. Buna karşılık Türkler, Kürtler, Afganlılar ve diğer 
Asya kökenli insanlar, ezici bir çoğunluğa sahiptir. İfade etmek istediğim husus 

1 3 CAB 27/247E.C. Şark Komitesinin 40. toplantı tutanakları, 2 Aralık 1918. 
1 4 Lord Curzon, dışişleri uzmanlarının ifade ettiği Büyük Ermenistan sınırlarını komite üyelerine şu şekilde 

tasvir eder: Akdeniz'in Doğusunda Mersin'den başlar; Toroslar'ı takiben Sivas'ı dahil ederek Karadeniz'e 
uzanmakta ve iki önemli liman şehri olan Giresun ile Trabzon'u dahil etmekte; Doğuya doğru Erzurum, 
Bayazıt, Muş, Bitlis ve Van'ı ihtiva etmektedir. Güney sınırında da İskenderiye Körfezi güneyinden 
başlayıp Antalya'nın, Antep'in, Diyarbakır ve Siirt'in kuzeyinde "Kürdistan" sınırlarına uzanmaktadır. 
Doğu Anadolu'da kurulması düşünülen bu Ermeni devletine Kafkas Ermenistanının da dahil olacağı 
beklenmekteydi. 
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şudur ki Ermenilerin talep ettikleri topraklar, mevcut nüfus oranlarının çok 
üstündedir."15 

Büyük Ermenistan projesine itirazını bu şekilde ifade ettikten sonra, Lord 
Curzon, Ermeni Devletinin Kilikya bölgesinde kurulmasını ve Doğu 
Anadolu'daki Ermenilerin buraya kaydırılmasını teklif etti. Lord Curzon'a göre 
bu küçük bölgede dahi Ermeniler azınlıkta kalacaktı. Fakat hiç olmazsa Büyük 
Ermenistan'a göre oranları daha fazla olacaktı. Curzon'un bu görüşlerine 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Lord Robert Cecil iştirak etmediğini bildirdi. 
Kendisinin de doğruluğundan şüphe ettiği bazı nüfus oranlarını Komiteye 
sunarak Ermenilerin bölgede çoğunluk olduğunu iddia etti.1 6 Ayrıca Büyük 
Ermenistan'ın kurulmasının İngiltere için bir ihtiyaç ve mecburiyet olduğunu da 
şu sözlerle ifade etti: 

"Ermenistan'ın bir parçasını Türklere geri mi vereceksiniz? Ermenilerin 
uğradıkları katliamların sonrasında böyle bir şey yapılmamalı. Yani siz 
kuzeydeki Ermenileri güneye nakledeceksiniz ve kuzeyi tekrar Türklere 
vereceksiniz. Bu Ermenilere haksızlık olacağı gibi, Türklerin Kafkas Türkleri 
ile doğrudan bağlantısı olmasını sağlayacaksınız ki bizim önlemeye çalıştığımız 
Pan-Turanizm bu şekilde kuvvetlenecektir. Bizim istediğimiz şey, 
Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan bir bariyerdir. Bu sebeple, ben, Büyük 
Ermenistan projesi taraftarıyım."17 

Lord Cecil, Büyük Ermenistan'ı, sadece Ermenilerin menfaatine değil 
İngiliz menfaatlerine de hizmet edeceği düşüncesiyle savunmaktaydı. Lord 
CeciFin bu itirazına cevaben Lord Curzon, Karadeniz'de önemli bir liman şehri 
olan ve büyük Ermenistan projesine dahil olarak gösterilen Trabzon'un, Ermeni 
şehri olup olmadığını sorguladı ve devam etti: 

"Sanki sadece altı vilayetten oluşan Ermenistan'dan konuşuyor gibisin. 
Fakat, Büyük Ermenistan altı vilayetten daha geniş. Trabzon hiç bir zaman 
Ermenistan için düşünülen altı vilayetten biri olmamıştır, bu şehir Türk 
toprağının bir parçasıdır ve bir Türk Limanıdır. Büyük Ermenistan projesi, 
içinde Ermenilerin çok küçük bir azınlık olduğu toprakların, Ermenilere 
verilmesini gerektirecektir."18 

1 5 CAB 27/247E.C. Şark Komitesinin 40. Toplantı Tutanakları, 2 Aralık 1918. 
1 6 Aynı belge. Lord Cecil, Komiteye sunduğu nüfus oranlarında savaş öncesinde bölgedeki Ermenilerin % 35, 

Türklerin % 25, Kürtlerin % 20 ve Hıristiyan ve diğer unsurların % 20 olduğunu belirtti. Lord Cecil'e göre 
bu oranlar Ermenilerin en azından savaş öncesinde bölgede çoğunlukta olduklarını göstermekteydi. 

1 7 Aynı belge. 
I s Aynı belge. 
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Lord Cecil ise, Trabzon ve diğer Ermeni olmayan yerlerin tabiî olarak 
Ermenileştirilmesi gerektiğini ve bunun için de Ermenistan'ın bir mandater 
devlete ihtiyacı olduğunu ifade ederek, Büyük Ermenistan projesinden daha iyi 
bir seçenek göremediğini belirtir. Lord Cecil'in mandater devlet teklifine 
kimsenin itirazı yoktur lakin Ermenistan'ın sınırlarında olduğu gibi mandaterin 
kim olacağı hakkında da derin bir anlaşmazlık ortaya çıkar. İngiltere, Fransa ve 
Amerika tartışılan devletlerdir. Lord Curzon'a göre, Ermenistan'ın 
mandaterliğini alan devlet, Kafkas cumhuriyetlerinin de mandaterliğini 
üstlenmelidir. Fransa'nın bu geniş coğrafyanın mandaterliğini üstlenmesi 
halinde bölgede çok güçlü konuma geleceğini ve İngiltere'nin bölgedeki 
varlığını tehdit edeceğini düşünen Lord Curzon, bu ülkenin bölgedeki 
devletçikler için mandater olmasına karşı çıkar. Lord Robert Cecil, Lord 
Curzon'un Ermenistan ve Kafkaslar için tek mandater devlet görüşüne katılır. 
Fakat mandaterin Fransa olmasını teklif eder. Fransa eğer payına düşen 
Kilikya'nın devamı olarak Büyük Ermenistan ve Kafkasları alırsa, karşılığında 
Suriye ve Kuzey Mezopotamya'daki haklarından (Musul'dan) taviz verebilirdi. 
Lord Curzon, Fransa'nın bu bölgeye yerleştirilmesinin, İngiltere'nin bölgedeki 
hayatî menfaatlerini tehdit edeceği sebebiyle buna sert şekilde karşı çıkar. Bu 
tartışmalar uzar ve Ermenistan'ın sınırları ve mandater devlet hakkında görüş 
birliğine bu toplantıda varılamaz.19 

Bu husustaki tartışmalar sonraki toplantılarda devam etti. 9 Aralık'ta 
yapılan bir Şark Komitesi toplantısında Lord Curzon yine Fransa'nın bölgeye 
yerleştirilmesine karşı çıktığı gibi Kafkas Ermeni Cumhuriyeti'nin de 
Anadolu'da kurulması planlanan Ermenistan Cumhuriyeti'nden ayrı olması 
gerektiğini söyledi. Bunun için iki sebep ileri sürdü: Birincisi, Rus yönetimi 
altında yaşamış olan Ermeniler ile Türk yönetimi altında yaşamış olan 
Ermeniler arasında sosyal ve siyasal farklar vardı. Bu farklılıklar, iki taraftaki 
Ermeni toplumların bir arada yaşamasını engelleyecek kadar kuvvetli idi. İkinci 
olarak da "Türk Ermenistanının" Fransız mandasına verilmesi halinde 
Fransa'nın nüfusu Kafkaslara kadar uzanacaktır ki bu İngiltere için kabul 
edilemez bir durumdur. Lord Curzon'a göre Fransa, İngiltere'nin tarihî düşmanı 
idi. Savaşta stratejik sebeplerden dolayı aynı cephede savaşı İm ıştı.2 0 Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Lord Cecil, Lord Curzon'un Kafkas Ermenistanının ayrılması 
görüşüne derhal karşı çıktı. Lord Cecil'e göre Anadolu Ermenileri ile Kafkas 
Ermenileri arasında bir fark yoktu. Kafkas Ermeni Cumhuriyeti'ni Almanlar ve 
Türkler kendi menfaatlerine göre kurmuştu. Tarihte böyle bir devlet yoktu. Bu 
suni devlet içerisindeki Ermenilerin arzusu, Anadolu Ermenileri ile beraber 

1 9 Aynı belge. 
2 0 CAB 27/24/E.C, 9 Aralık 1918, 42. Şark Komitesi Toplantısı Tutanakları. 
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yaşamaktı. Bu bölgeyi aldığı takdirde, Fransa'nın Anadolu ve Kafkaslardan 
yapacağı bir saldırı kolayca etkisiz hale getirilebilirdi. Çünkü Karadeniz ve 
Hazar'da deniz üstünlüğüne sahip İngiltere, Fransa'nın bölgeye göndereceği 
bütün lojistik desteği keseceği gibi Hazar'dan ileriye bir adım atmasını da 
engelleyebilirdi. Lord Cecil'in bu düşüncesi Komite'deki komutanlarca kabul 
edilmedi. Genelkurmay Başkanı General H. Wilson, eğer Hazar Denizindeki 
limanlar İngiliz denetiminde olmazsa Hazar'ın kontrolünün mümkün 
olamayacağını ifade etti. Bu görüşe Deniz Kuvvetlerinden Amiral G. P. Hope 
da iştirak etti.21 Yine bu toplantı da bir önceki toplantı gibi karar alınmadan 
sona erdi. 

Bir sonraki toplantı olan 16 Aralık toplantısı ise sert tartışmalara sahne 
oldu. Lord Curzon, bir taraftan, Fransız mandasında küçük Ermenistan projesini 
savunurken, diğer taraftan, Lord Robert Cecil, Kilikya'dan Karadeniz ve 
Kafkaslara uzanan Fransız mandasında Büyük Ermenistan projesini 
savunmaktaydı. Bu iki görüşün çatışmasında Savunma Bakanlığı ve Ordu, Lord 
Curzon'un yanında tavır koyarken, Hindistan Bakanı E. S. Montagu ve Dışişleri 
Bakanı A. J. Balfour, Lord Cecil'in düşüncesine katılmaktaydı.22 Buna rağmen 
Lord Curzon, o zamana kadar yapılan tartışmaların ışığında Kabineye sunmak 
üzere hazırladığı 13 maddelik Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Dağıstan 
ile ilgili karar teklifinde bulundu. Bu tekliflerden 4. ve 13. maddeler doğrudan 
Ermenistan ile ilgili idi. Bunlar: "Rus Ermenistanının Türk Ermenistanından 
ayrı bir siyasî yapıya sahip olup olmayacağını esas olarak mahallî halkın tavrı 
belirleyecektir" ve "Eğer Anadolu'da Büyük Ermenistan veya Kafkasya'da 
Küçük Ermenistan kurulursa ve Cemiyet-i Akvam ya da halk tarafından 
Ermenistan'ın himayeliği için bir devlet davet edilirse, İngiltere, bu davetten 

2 1 Aynı belge. 
2 2 CAB 27/24/E.C. Şark Komitesinin 43. Toplantı Tutanakları, 16 Aralık 1918. Bu toplantıya aşağıdaki kişiler 

katılmışlardır: 
Lord Curzon, Hükümet Üyesi ve Komite Başkanı 
Korgeneral J. S. Smuts 
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E. S. Montagu, Hindistan Bakanı 
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uzak kalmak için azamî gayret göstermelidir. Bu durumda Amerika 'yı ya da 
1916 Sykes-Picot antlaşmasında değişiklik yapmak kaydıyla Fransa 'yı , İngiltere 
desteklemelidir ." 2 3 

Bu kararlar, 23 Aral ık ' ta yapılan İngiliz İmparatorluk Kabine 
Toplantısında da kabul edildi. Bu şekilde komitede kabul edilen maddelerden 
anlaşılacağı üzere, Anadolu 'da Büyük Ermenistan ' ın mı yoksa Küçük 
Ermenistan ' ın mı kurulacağı hususunda net bir karara varılamadı. Bu sorunun 
cevabı 16 Ocak 1919 tarihinde resmen başlayacak olan Paris Konferansına 
bırakıldı. 

Savaşın başlarında Ruslar, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu 'yu büyük 
oranda işgal edince, Ermeniler bölgede siyasî bir varlık olabileceklerini ümit 
ederek sevinmişlerdi. Ancak Rus İhtilalini müteakip Türk Ordusunun 
Kafkasya 'ya ilerleyişi karşısında sevinçleri hüzne dönüşmüştür. Savaş sonunda 
Osmanlı Devleti 'nin mağlup olması onları tekrar heyecanlandırmış, Akdeniz ' in 
Doğu köşesinden başlayıp Karadeniz 'e ve Kafkaslara uzanan Büyük 
Ermenistan ' ın kurulması, Ermenilerin genel arzusu olmuştur. Bu arzularının 
gerçekleşeceğinden şüpheleri de yoktur. Çünkü Ermeniler, İngiltere ve 
Müttefikleri için Osmanlı ülkesinde iç isyan çıkartmalarının, Ruslarla beraber 
hareket etmelerinin ve bu yüzden maruz kaldıkları sıkıntıların karşılığı olarak 
Büyük Ermenistan ' ı hak ettiklerine inanıyordu. Kendilerinin güçleri, büyük 
Ermenistan ' ı tesis etmek için yetersiz olduğundan, İngiltere ve Müttefikleri bu 
projeyi hayata geçirmekle mükellefti. 

Büyük Ermenistan projesine sempatisi olmakla beraber, İngiltere; bu 
projenin fiilî manada hayata geçirilmesinde hiç bir somut adım atmaya taraftar 
değildir. Londra, bölgede bazı gerçeklerin çok iyi farkındaydı. Bu gerçekler, 
bölgedeki Ermeni nüfusunun az olması; dolayısıyla, Büyük Ermenistan 
kurulduğu takdirde 40-50 yıl gibi uzun bir dönem Batılı bir gücün himayesine 
ihtiyaç duymasıydı. Bölgedeki Müslüman ahali Ermeni yönetimini kabul 
etmeyecek, onları itaat altına almak için büyük bir askerî kuvveti bölgede 
tutmak gerekecekti. Osmanlı Devlet i 'nden İngiltere'nin payına düşen petrolce 
zengin Arap toprakları ve Almanlardan alınan diğer sömürgeler, İngiltere için 
bir hayli yeterliydi. Gideri çok fazla ama geliri olmayan Büyük Ermenistan 
projesi, İngiltere'nin ciddiyetle ele alacağı bir mesele değildi. 

Şark Komitesindeki tartışmalara dikkat edilirse, esasta tartışılan konu, 
Fransa 'nın nüfuzunun nereye kadar olacağıdır. Büyük Ermenistan projesi 
gerçekleştiği takdirde Fransız kontrolü Kafkaslara kadar uzanacaktır. Küçük 

Aynı belge. 



K a y a Tunce r Ç A Ğ L A Y A N 451 

Ermenistan ise bu kontrolü daha güneyde kesecektir. Büyük Ermenistan 
projesini hararetle destekleyen Lord Robert Cecil bile meseleye İngiliz 
emperyalizmini güçlendirme noktasından bakmaktadır. Cecil ' in bu projeyi 
desteklemesinin amacı, bu proje karşılığında daha önceden Fransa 'ya bırakılmış 
olan Suriye ve Musul 'u İngil tere 'ye kazandırmaktır. Yoksa Ermenilerin 
menfaatini kollamak değildir. 

Paris Barış Konferansı öncesinde Ermenistan' ın büyüklüğü veya 
küçüklüğü hususunda net bir karar alamayan İngiliz Hükümeti , bir hususta 
kesin kararlıdır: Anadolu 'da ister büyük, isterse küçük Ermenistan kurulsun, 
İngiltere hiçbir şekilde mandaterlik kabul etmeyecektir. Ermeni tarihçilerinin de 
çok tenkit ettiği bu siyasetle, İngilizler, savaşta propaganda malzemesi olarak 
çok iyi kullandıkları Ermenilere, savaş sonrasında sırt dönmüştür . 2 4 

A. H. Arslanian, "Britain and the Transcaucasian Nationalities During the Russian Civil War" R. G. Sunny, 
Transcaucasia: Nationalism and Social Change, (Ann Arbor, Michigan Univ., 1983), s. 293. 





Selami KILIÇ* 

Kasım 1835'te Türkiye 'ye gelen Helmuth von Moltke heyeti ile beraber 
neredeyse aralıksız olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda görev yapan Alman 
askerî heyetlerinin amacı, ordunun yeni baştan ıslahı ve teşkilâtlandırılmasıydı 1 . 
Bu heyetler, salt modern askerî sistemi Osmanlı Ordusuna kazandırmak 
maksadıyla sayıca az, daha çok eğitim kurum ve birliklerinde görev yapan 
danışman-öğretmen misyonu ile çal ışmaktaydı . 2 

Alman askerî heyetlerinin, talim ve eğitim alanında Osmanlı Ordusunu ne 
derece modernleştirdikleri sorusu tartışılabilir. Ancak tartışılmayacak bir konu, 
bu heyetlerin gelişiyle birlikte Ruhr 'daki Alman silah fabrikaları üretiminin, 
Osmanlı Ordusunun alımlarında ön sıraya yükselmesidir. 

Esasen Almanya 'n ın reformcu subaylar yollamaya devam etmesinin 
başlıca nedeni, silah ticaretini ayakta tutabilmekti. II. Abdülhamid ise 
Almanya 'dan silah alımına dur demeksizin, bu işi, Alman ittifakının bir bedeli 
olarak sürdürmüş, Alman danışmanları âdeta silah fabrikaları 
komisyonculuğuna teşvik etmiştir. Balkan bozgunu ve Birinci Büyük Savaşa 
giriş gibi olaylar, Alman askerî heyetinin üye sayısını artırdı. İstanbul 'daki 
Avusturya-Macaristan Askerî Ataşesi Joseph Pomiankowski , Büyük Savaş 

* Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı. 
' Türkiye'ye Alman askerî yardımı konusunda, sadece Alman kaynaklarını inceleyerek en değerli toplu 

çalışmayı yapan İsrailli tarihçi Jehuda Wallach'dir. Bkz: Jehuda L. Wallach, Anatomie einer Militär Hilfe -
Die preußisch-deutschen Militär Hilfe in der Türkei 1835-1919, (Düsseldorf, 1976). Türkçesi: Bir Askerî 
Yardımın Anatomisi (Türkiye'de Prusya-Alman Askerî Heyetleri 1835-1919), (Çev. Fahri Çeliker), 
(Ankara, Genelkurmay B., 1977). 

2 Hayrullah Gök-Mesut Uyar, "Birinci Dünya Savaşındaki Alman Askerî Yardım Heyetinin Bilinmeyen Bir 
Yönü: Bir Arşiv Yağmasının Hikâyesi", Toplumsal Tarih, Sayı 83, (Kasım 2000), s. 4. 
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başında Osmanlı Ordusunda 40 ' ı aşkın Alman Subayının görev yaptığım 
bildiriyordu. 3 

1912 Balkan bozgunundan sonra, Orduda, Alman askerî heyetinin etkisi 
ve uzman subaylarının sayısı artırıldı. İmparatorluk, Büyük Savaş 'a , Alman 
komutasında xgirdi denilebilir. 

1913'te, General Otto Liman von Sanders ' in başkanlığındaki yeni Alman 
askerî heyetiyle, sadece Osmanlı Ordusunda değil, imparatorluğun her örgüt ve 
köşesinde Alman nüfuzu artmaya başladı . 4 

Liman von Sanders başkanlığındaki Alman askerî yardım heyeti ve bu 
heyetin Dünya Savaşı sırasındaki faaliyetleri, yakın dönem Türk tarihinin en 
önemli konularından biridir. Bu heyetle birlikte Türkiye 'ye gelen Alman 
subayları, Osmanlı Genelkurmayında ve Osmanlı Ordusunun çeşitli 
kademelerinde etkili görevlere getirildi. 

Osmanlı Genelkurmay Karargâhı Kıdemli Başkanlığı görevine getirilen 
Prusya Albayı Bronsart von Schellendorf, 5 20 Ağustos 1914'ten itibaren, olası 
savaş durumunda açılacak cephelerle ilgili planları hazırlamaya başladı. Savaş 
başladığında artık denetim, mutlak olarak von Schel lendorf un, dolayısıyla 
Alman Genelkurmayının elindeydi. 

Savaşın başlaması ve büyük umutlarla çıkılan Sarıkamış Seferinin büyük 
bir felâketle sonuçlanması, Enver Paşa 'nın ordu ve savaşın denetimini gittikçe 
artan düzeyde Alman subaylarına terk etmesine neden oldu. Osmanlı 
İmparatorluğu, büyük Avrupa Savaşının bir yan cephesi olarak görülmekteydi. 
Osmanlı Ordusu Alman Başkomutanlığına bağlı bir ordu, Osmanlı 
Genelkurmayı ise Alman Genelkurmayına bağlı bir ordu karargâhı olarak 
muamele görüyordu. Alman denetimindeki Osmanlı Genelkurmayı; bütün 
önemli kararları, sefer planlarını ve her türlü yığınağı artık Alman 
Genelkurmayının emir ve denetimi altında yapmaktaydı . 6 

3 İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu, (İstanbul, 1998), s 119-121. 
4 Ortaylı, Alman Nüfuzu, s. 125. 
5 Genelkurmayın, harbin idaresine yönelik olarak aldığı ağır eleştiriler ve Liman von Sanders ile Bronsart 

von Schellendorf arasındaki anlaşmazlık sonucu von Schellendorf un Almanya'ya geri çağrılmasına karar 
verildi. Yerine ise uzun görüşme ve araştırmalar sonrasında Tuğgeneral Hans von Seeckt atandı (Aralık 
1917). (Gök-Uyar, "Bir Arşiv Yağması..." s. 8). 
Oldukça saygın ve başarılı bir subay olan Bronsart von Schellendorf, 119. Humbaracı Alay Komutanı iken 
Mirliva rütbesi ile Osmanlı Ordusunda görevlendirildi. 1917'dc Almanya'ya geri çağrıldı. 1920 yılında 
Korgeneral rütbesindeyken emekli oldu. Türkiye'de, Genelkurmay Karargâhı Kıdemli Başkanlığı görevine 
getirilen Prusya Albayı Bronsart von Schellendorf, daha sonra yapılan bir düzenleme ile 1917 yılına kadar 
fiilen Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştür. (Gök-Uyar, "Bir Arşiv Yağması...", s. 5-10). 

6 Gök-Uyar, "Bir Arşiv Yağması...", s. 4-7. 
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Durum böyle olunca; Dünya Savaşı sırasında Türkiye 'deki siyasî ve 
askerî gelişmeleri, Türk kaynaklarının yanı sıra Alman arşiv belgeleri ve o 
sırada Türkiye 'de bulunan Alman subaylarının raporları ve anıları 7 ışığında 
değerlendirmek gerekmektedir. 

Savaş yıllarında Türk iye 'de istenmeden yaşanan olayları, karşılıklı 
çekilen acıları, çatışma ve boğazlaşmaları ve bugün gereğinden fazla irdelenen 
Ermenilere yönelik "zorunlu göç" kararının alınmasındaki etkenleri yukarıda 
değinilen kaynaklar doğrultusunda ele almak, tarafsız değerlendirmelerle ciddi 
ve kapsamlı çalışmalar yapmak da artık bir zorunluluk haline gelmiştir. 

İlber Ortaylı, zorunlu göç kararının alınması sebebini açıklarken; "Birinci 
Dünya Savaşındaki ilk yenilginin ardından, istilacı ordulara gösterilen silahlı 
Ermeni desteği, Alman Genelkurmayının da ısrarlı önerileriyle, tehcir (zorunlu 
göç) kararının alınmasına sebep o ldu" demektedir . 8 

Alman subaylarından Felix Guse ise Ermenilerin düşmanla işbirliği 
ettiğini, Ermeni huzursuzluğunun Tüm Anadolu 'ya yayıldığını, isyan eden 
Ermenilerin cephe gerisinde büyük bir tehdit oluşturduklarını belirttikten sonra, 
"ne yapılabilirdi?" sorusunu yöneltmekte ve zorunlu göç kararının alınması ile 
ilgili olarak şunları yazmaktaydı : 

"Bu kritik anda Ermenilerin düşmanca davranışlardan vazgeçip, soyluluk 
gösterip göstermeyeceklerinin, savaşmakta olan bir ordudan beklenmesi biraz 
fazla iyimserlik olurdu. Türkiye 'nin bulduğu çözüm şuydu: 'Ermeniler 
Türkiye 'yi boşaltacaklardı. ' Kendilerini savunmak zorunda olan Türklerin 
başka bir çözüm yolu bulmaları pek mümkün görünmüyordu ve bu konuda 
söylenecek başka bir şey de yoktu ." 9 

Katilin değil, maktulün, yani Talat Paşa 'nın yargılandığı Berl in 'deki 
düzmece mahkemede görülen davada, konuyla ilgili bilgisi olmayan veya 
sadece kulaktan dolma bilgisi olan kişiler tanık olarak dinlendi. Gerçeği gören 
görgü tanıkları ise mahkemeye çağrılmadı. Ermeni zulmünün yaşandığı bölgede 
görev yapan Alman subaylarının ifadesi niçin alınmadı? Gerçeğin ortava 

7 Berlin'deki: "Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes" ile "Bundes Archiv" ve Freiburg'daki: 
"Bundesarchiv-Militärarchiv" de Ermeni sorunu ile ilgili çok sayıda doküman bulunmaktadır. Ancak, bu 
dokümanları kullanırken; dikkatli davranmak, özenli bir araştırma yapmak, daha doğrusu arşiv 
belgelerinden, özellikle Alman arşivlerindeki belgelerden yararlanırken şüpheci bir yaklaşım sergilemek ve 
belgeleri değerlendirirken diğer birincil kaynakları da gözardı etmemek gerektiği kanısındayım. 

8 İlber Ortaylı, "Ermeni Sorunu: Soykırım İddialarının Arkasındaki Gerçekler", Popüler Tarih, Sayı 8, (Ocak 
2001), s. 44. 

9 Felix Guse, "Der Armenieraufstand 1915 und seine Folgen", Wissen und Wehr, Heft. 10, Berlin, 1925, 
s. 612-615. 
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çıkmasına katkıda bulunmak için, elimde olmayan nedenlerle yapamadığım 
tanıklık görevimi, sonradan da olsa, bu yolla yerine getirmek istiyorum diyen 
Alman Generali Bronsart von Schellendorf, 24.7.192 l ' d e "Deutsche 
Allgemeine Zeitung"da yayınlanan yazısında, tarihe ışık tutuyor ve gerçekleri 
dile getiriyordu: 

"Eskiden beri süregelen anlaşmazlık, Ermenilerin Büyük Savaşta 
Türkiye 'nin Doğusundaki il sınırlarında yaptıkları tehlikeli isyanlarla daha da 
büyümüştür. Bunun için ortada özel bir neden yoktu. Çünkü Ermenilerin yeni 
parlamentoda hem sandalyesi hem de oyları vardı ve diğer halklarla eşit sosyal 
ve siyasal haklara sahiplerdi. İsyanların başka mihraklar tarafından hazırlandığı, 
Ermenilerin yaşadığı bölgelerde ele geçirilen çok sayıda el ilanlarından, 
kışkırtıcı broşürlerden, silah, mühimmat , patlayıcı madde ve benzeri 
malzemelerden anlaşılıyordu. Ayaklanmaların ardında, kesinlikle, maddî 
destekte bulunan Rusya vardı. İs tanbul 'da üst düzey devlet görevlilerine ve 
subaylara yönelik bir Ermeni komplosu ise son anda ortaya çıkarıldı. 

"Eli silah tutan tüm Müslümanlar, Türk Ordusunda silah altında olduğu 
için Ermenilerin savunmasız halk arasında korkunç bir katliam yapmaları zor 
değildi. Çünkü Ermeniler, sadece Ruslar tarafından sıkıştırılan Doğu ordusunun 
kanatlarını askerî açıdan zayıflatmakla kalmayıp, aynı zamanda bu bölgede 
yaşayan Müslüman halkın kökünü kuruttular. Yapılan zulümleri gören bir kişi 
olarak şunu söyleyebilirim; bu gaddarlık, daha sonra Türklerin Ermenilere karşı 
giriştiği iddia edilen zulümden çok daha acımasızdı. İsyanın, Türk 
İmparatorluğu'nun daha geniş bölgelerine yayılması nedeniyle, olayların önüne 
geçmek için jandarma devreye sokuldu. Dönemin İçişleri Bakanı Talat, 
jandarmaya, zarurî hale gelen bu talimatı vermek zorunda kaldı. Durum çok acildi 
çünkü; ordu, iç bölgeyle olan hassas irtiBatın kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmış ve binlerce Müslüman, çaresizlik içinde Ermeni zulmünden kaçmaya 
başlamıştı. Bu kritik durum karşısında bakanlar kurulu, verdiği zor bir kararla, 
Ermenileri devlet için tehlikeli kişiler olarak ilan etti ve öncelikle sınır 
bölgelerinden uzaklaştırılması talimatını verdi. Onlar, savaşın dışında kalan, nüfus 
yoğunluğu az olan ve verimli topraklara sahip Kuzey Mezopotamya bölgesine 
nakledilecekti. 

"Talat, ileri görüşlü bir devlet adamıydı. O, kışkırtılan Ermenilerin, 
Rusların etkisinden ve Kürtlerle çekişmelerden kurtulup, yeni yerleşim 
bölgelerinde daha iyi yaşamalarını ümit ed iyordu." 1 0 

Hürriyet, 24 Nisan 2001, s. 7. 
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Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür . 1 1 Ancak, Almanya 'n ın askerî 
kanadının Ermeni sorununa bakış açısını yansıtan ve bugüne kadar hiçbir yerde 
yayınlanmamış olan Osmanlı Üçüncü Ordusu Kurmay Başkanı Felix Guse 'nin 
"Die Armenieraufstand 1915 und seine Folgen (1915 Ermeni Ayaklanması ve 
Sonuçları)" başlıklı makales in i 1 2 Almancadan Türkçeye olduğu gibi aktarmayı 
yeterli gördük. 

F E L I X G U S E : " 1 9 1 5 E R M E N İ A Y A K L A N M A S I V E 
S O N U Ç L A R I " 

Dünya Savaşında oldukça büyük yankılar uyandıran Ermeni sorunu 
hakkında çoğu defa yanlış bilgilendirmeler yapılmıştır. Aşağıdaki çalışma, 
herşeyden önce bizzat yaşanan olaylara ve gözlemlere dayanmaktadır. Savaşın 
başlangıcından Brest-Litovsk barış görüşmelerine kadar Türk Kafkas 
Cephesinde kurmay başkanı olarak üç buçuk yıl görev yaptım. Böyle bir 
görevde bulunmam, ülkeyi ve insanlarını yakından tanıyabilme, olaylara ve 
olayların arka planına derinlemesine bakabilme olanağı sağladı.13 Ayrıca görev 
süremin son yılında konuyla -Ermeni sorunu- ilgili olarak özellikle bazılarını 
dikkate almam gereken çok zengin ve kapsamlı bir kaynakçayı da tanıma 
olanağını elde ettim. 

Tamamen Ermenilerle meskûn bir Ermeni ülkesi bulunmamaktadır. 
Ermeniler, savaştan önce çoğunluğu Doğu vilayetlerinde olmak üzere tüm 
Anadolu'da başta Türkler ve Kürtler olmak üzere diğer halklarla karışık bir 
şekilde oturuyorlardı. Nitekim bir gezgin, "Her yerde Ermenilerle 
karşıl aşılmasının, kesinlikle Ermenistan 'da bulunulduğu duygusunu 
vermediğini" söylemektedir. Ermeniler çok iyi birer çiftçi, sanatkâr, fakat 
herşeyden önce şeytanı bile şişeye sokacak derecede kurnaz birer tüccardır. 
Ermeniler, Türklerden daha aktiftiler, ancak sırf bu yüzden onları Türkiye'nin 
temel kültür unsuru olarak nitelemek doğru değildir. Bir Rus, yukarıdaki 
yaklaşımın aksine, Ermenilerin kültürden yoksun bir ırk olduğunu şu şekilde 
vurgulamaktadır: "Gerçi Ermeni de bir insandır, ancak kendi ininde dört ayak 
üzerinde yürür. " 

" Dünden bugüne Almanya'nın Ermeni sorununa bakışı ve yaklaşımı ile ilgili geniş bilgi için bkz: Selami 
Kılıç, Ermeni Sorunu ve Almanya (Türk-Alman Arşiv Belgeleriyle), (İstanbul, Kaynak Y., 2003). 

1 2 Felix Guse'nin söz konusu makalesi 1925'te Berlin'de yayınlanan "Wissen und Wehr" adlı dergiden 
alınmıştır. (Felix Guse, Der Armenieraufstand 1915 und seine Folgen, in: Wissen und Wehr 6, Heft. 10, 
Berlin, 1925, s. 609-621). 

1 3 Felix Guse, "Dünya Savaşında Kafkas Cephesi: Brest Barışına Kadar" adlı kitabında, Türkiye'nin Doğu 
vilayetleri, bölgenin coğrafi yapısı, iklimi, halkın geçim kaynakları ve yaşantısı hakkında bilgiler 
vermektedir. (Felix Fuse, Die Kaukasusfront Im Weltkriege bis zum Frieden von Brest, Leipzig, 1940, 
s. 7-14). 
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Ermenilerin can düşmanı olan Kürüer, hayvan yetiştiricisi ve 
çapulcudur. Dışarıdan bakıldığında, Kürtler kahraman, Ermeniler de dindar 
adam görünümündedir, ancak kendini güçlü hissettiğinde Ermeniler de 
zulmetmekteydi (s. 609). 

Önceleri, Türklerle Ermeniler arasındaki ilişkiler çok iyiydi. I. Napolyon 
devrinde İran 'da bulunan bir Fransız askerî misyonu, Ermenilerin, Türklerin 
yönetimi altında bulunmaktan çok hoşnut olduklarını bildirmekteydi. İki halk 
(Tür kler-Ermen iler) arasındaki düşmanlığın, farklı dinlere mensup 
olmalarından kaynaklandığı şeklindeki bir yaklaşım tamamen yanlış bir 
düşüncedir. Aradaki düşmanlık, sürekli olarak Türkiye 'nin içişlerine karışarak, 
bundan kendilerine çıkar sağlamak arzusunda bulunan ingilizler ve Rusların 
sahneye koydukları ulusçuluk fikrinden kaynaklanmaktaydı. 

Bu bağlamdaki olanağı ise "Türkler, Ermenilerin yerleşik olarak 
bulundukları bölgelerde reformlar yapmayı taahhüt ederler" ifadesiyle yer 
alan, 1878 San Stefano Barış Antlaşmasının ilgili ana maddesi sağlamaktaydı. 
Bu oldukça elastiki bir paragraftı. İlgili madde, içerik olarak kişinin anlayışına 
bırakılmıştı. Reformlardan ne anlaşıldığı, ya da yerleşim alanından neyin 
kastedildiği ise açık değildi. Çünkü yukarıda da değinildiği üzere Ermeniler, az 
veya çok sayıda, Anadolu'nun her tarafında bulunmaktaydılar. Bu tür vaatler, 
Ermenileri, Türk düşmanı olmaya sürüklüyor ve onların bu hoşnutsuzluğu 
Ruslar ve İngilizler tarafından sistemli bir şekilde tahrik ediliyordu. 
Abdülhamid devrinin kötü yönetimini Türkler de yalanlamıyorlardı, fakat 
devamlı süregelen tahrikler, daha sonraki Türk hükümetlerinin durumu 
iyileştirici önlemlerini de sonuçsuz bırakıyordu. 

Politik alanda Ermeniler arasında başrolde bulunan Taşnaksutyun 
Partisiydi. Bu parti, her ne kadar özgürlük üzerinde duruyorsa da ille de 
Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmak gibi bir düşüncesi bulunmuyordu. Bu 
düşünce, Hınçak Komitesinin radikal kanadının öteden beri süregelen hedefleri 
arasında bulunuyordu. 1893 'te bir Amerikan gazetesi şunları yazmaktaydı: 
"Hınçak Komitesi, imparatorluğun her tarafında örgütlenmiş ve çok sayıda 
Türkü ve Kürdü öldürmek, köylerim yakıp yıkmak, ateşe vermek, daha sonra da 
dağlara kaçmak için fırsat kollamaya başlamıştı. İçin için kaynayan bu kin, 
Türkleri ayağa kaldıracak, Ermeniler üzerine saldırtacak ve onları barbarca 
katlettirecekti. Bunun üzerine insanlık ve Hıristiyanlık adına bir büyük yabancı 
güç devreye girecek ve sonuçta ülke (Türkiye) işgal edilecekti. "* Gerçekleşmesi 
istenen plan da bu idi. 

Cyrus Hamlin in "The Congregationalist" (Boston), zitiert in Bratter, Die Armenische Frage Berlin-
Concordta, 1915. Orijinal metindeki dipnotlar yani Guse'nin notları bir karışıklığa meydan vermemek için 
"yıldız" ile gösterildi ve Türkçe'ye aktarılmadan olduğu gibi yazıldı. 
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Böylece iki halk arasında karşılıklı olarak oluşan kin ve nefret, 90'lı 
(1890) yılların Ermeni kıyımını (Ermenilerin yaptığı kırımı) Doğurdu. Fransız 
Pierre Loti, bu konuda Ermenileri suçlamakta ve şöyle demekteydi: "Türkler, 
Ermenilerin rahat durmayacaklarını, barış günlerinde de Türklere karşı 
kışkırtıcı ve zararlı girişimlerden uzaklaşmayacaklarını çok iyi biliyorlardı. "* 

Devamlı olarak sadece bu olaylardan söz edilmesi (s. 610), Rus ihtilâline 
kadar Rusya'daki Ermenilerin durumlarının pek de iyiye gitmediğinin 
unutulduğu gibi bir izlenim vermektedir. Aslında bir Rus valisi "Bizim 
Ermenisiz bir Ermenistan'a gereksinimimiz var" diyordu. Ve Ermeniler 
arasında da yaygın bir şekilde "Rusların Türklerden daha kötü olduğuna " dair 
meşhur bir söz vardı. Fakat 1905'te, Rusya'da bir sistem değişikliği oldu. Rus 
devlet adamlarından, Prens Woronzoff Daskow, Ermeni liderlerine, her şeyi 
unutur, tüm kışkırtıcı girişimlerden uzak dururlarsa, bütün mal ve mülklerinin 
geri verileceği, her türlü kovuşturma, kovalamaca ve kasıtlı olarak çıkarılan 
güçlüklere de son verileceği önerisinde bulundu. Ermeniler bu öneriyi uygun 
gördüler ve bundan böyle Türkiye 'deki Ermeniler de Rusların dostu oldular.1 

Ermeniler, Abdülhamid'e karşı gerçekleştirilen ihtilâle katıldılar ve Genç 
Türkler ilk başlarda onlara çok dostça davrandılar. Nitekim sonradan kaleme 
alınan Türkçe bir kritikte konu ile ilgili olarak şu görüşlere yer verilmekteydi: 
"Genç Türkler, çeşitli dinlere mensup cemaatlerle birliktelik yaparak, ayrı bir 
millet (Osmanlı milleti) oluşturmak gibi, ileride onarımı çok güç olan büyük bir 
hata ile işe başladılar. "* Türkiye barışı koruyabilseydi, kimbilir belki de bu 
birliktelik uzun sürecek bir uzlaşmanın yolunu açabilirdi. Talat Paşa, Ermeni 
lideri Pastırmacıyan 'a üç defa bakanlık teklifinde bulundu. Fakat her defasında 
olumsuz yanıt aldı. Ermeniler parlamentoda da temsil ediliyorlardı ve bir Rus 
diyordu ki: 

"Ermeni halkı, önceleri, uğruna birçok insanın kanının akıtıldığı 
haklarının büyük bölümünü anayasa gereğince elde etmişti. Ancak halk, bu 
kanlı yılları unutamıyor ve Türkleri bağışlamıyordu. Bu yüzden Büyük Savaş 

Pierre Loti, Les massacres d'Arménie, (Paris, 1918). 
1 4 1905 yılında Vorontsov Daşkov'un Kafkasya Genel Valisi olmasıyla, Rusya yeniden Ermenileri 

destekleyen politikasına geri döndü. Vorontsov Daşkov'un Ermeni yanlısı tutumu Taşnak Ermenilerini 
iyice cüretlendirdi. Buna karşılık Azerbaycan Türklerine olumsuz tavır takınan V. Daşkov, her konuda 
Ermenilerin yanında yer aldı. Nitekim Ağustos 1905'te, 1903'te alınan Gregoryan Kilisesine ilişkin kararı 
iptal eden Daşkov, Ermenileri yeniden kazanmayı başardı. (Betül Aslan, I. Dünya Savaşı Esnasında 
"Azerbaycan Türkleri"nin "Anadolu Türkleri"ne "Kardaş Kömeği-Yardımı" ve Bakü Müslüman Cemiyet-i 
Hayriyesi, (Ankara, 2000), s. 32). 
Ahmet Rüstem Bey, La guerre mondiale et la question Arménienne. 1914'te Washington'a Büyükelçi 
olarak atanan Ahmet Rüstem Bey hakkında geniş bilgi için bkz: Bilal N. Şimşir, "Amerika'da Ermeni 
Propagandası ve Büyükelçi Ahmet Rüstem Bey", Ermeni Araştırmaları, Sayı 2 (Haziran-Temmuz-Ağustos, 
2001), s. 30-48. 
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patlak verir vermez Ermenilerin büyük bir çoğunluğu düşmanlarına karşı 
ülkelerinin bağımsızlık mücadelesi için aceleyle Rus ordusuna katılmışlardı. " 

Balkan savaşları sırasında "Ermeni ulusal gösterileri, alışılmışın dışında 
farklı bir yaklaşım gösteriyordu. "*; 1913'te Constanza (Köstence) 'da Hınçak 
Cemiyetinin son derece ateşli bir kongresi yapıldı. Aynı ayrılıkçı düşünceler, 
Taşnaksutyun Cemiyetinde de ön plana çıkmaya başladı ve Türk tarafında da 
yankı bulmakta gecikmedi. 

"Balkan savaşları esnasında Türkiye'nin çöküşünün çok yakın 
göründüğü dönemde, Ermeniler arasında artarak devam eden ulusçu 
oluşumlar; diğer Türk olmayan çevrelerde de vatana ihanet tarzında kendini 
göstermekteydi. Doğal olarak bu da Türk Milli Hükümetini 'Komite' de 
tamamen etkisiz bir duruma getiriyordu" (Büyükelçi von Kühlmann). 

Aynı zamanda İtilaf Devletleri, Ermenilere yapılacak reformların 
(Ermeni reformlarının) bir an önce görüşülmesi doğrultusunda Türkiye'ye 
baskı yapıyordu. Öte yandan Cemal Paşa 'nın da haklı olarak belirttiği gibi, 
Rusların yaklaşımı (önerileri), İtilaf Devletlerinin (s. 611) yardım ve desteği ile 
Sivas'tan -Sivas vilayeti dahil olmak üzere- Doğuya kadar tüm ülkenin 
(Türkiye'nin) kısa süre içerisinde Rus yönetimi altına gireceği 
doğrultusundaydı. Balkan savaşlarından sonra, nihayet bir reform planı 
gündeme geldi. Buna göre, sorun yaşanan bölgelere iki Avrupalı müfettiş 
atanacaktı. Ancak, savaşın patlak vermesiyle birlikte bu girişim sonuçsuz kaldı. 

Büyük Savaş patlak verdiği sıralarda Türklerle Ermeniler arasındaki 
güvensizlik büyük boyutlara ulaştı. Ne bir Türkle ne de bir Ermeni ile sakin bir 
şekilde konuşmak olanaksızdı. Derhal, "arka planda neler döndüğünü ne 
oyunlar oynandığım anlayamıyorsunuz" deniliyordu. Ancak, Ermeniler, 
gündelik yaşamlarının en ufak ayrıntısına kadar her şeyde güçlük 
çıkartıyorlardı. Örneğin, Mayıs 1914'te, Sivas'ta bir kışlada bulunduğum 
sırada, Ermeni cemaatinin isteklerinin derhal yerine getirildiğine bizzat şahit 
oldum. 

Ermeni komitelerinin çalışmaları "Ssyr-anusch" adlı romanda kapsamlı 
bir şekilde anlatılmaktadır*. Öte yandan Türkler, Ermenilerin planlı bir isyan 
hazırlığı içinde olduklarını ve Ermeni halkını gizlice silahlandırdıklarını 
açıklayıcı bir dizi belge yayını yapmışlardır. Bu durum, Ermeni lideri 
Pastırmacıyan 'ın kitabında da doğrulanmaktadır* 

Djemal Pascha, Erinnerungen, (München, 1922). 
Nord, Ssyr-anusch. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart u. Berlin, 1920. 
Pasdermadjan, Why Armenia Should Be Free, (Boston, 1918). 
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Ağustos 1914'te, Erzurum'da, Taşnaksutyun Cemiyetinin bir kongresi 
yapıldı. Bu kongrede Türkler, kayıtsız şartsız Türk tarafına geçmeleri halinde, 
Ermenilere özerklik tanınacağı önerisinde bulundular. Ancak, Ermeniler bu 
öneriyi reddettiler. Hatta daha önceden bir isyan planlanmış olduğundan, konu 
çoktan kapanmıştı bile. 

Daha seferberlik esnasında Ermenilerde Rus silahları bulunmuştu ve 
Türkiye 'de yaşayan Ermenilerle Rus Başkomutanlığı arasında bir ittifakın 
yapıldığı, Türk Kafkas Orduları Başkomutanlığı tarafından öğrenilmişti. 
Ermeniler, Ruslar cephede ilerledikçe, durmaksızın telgraf tellerini tahrip 
edeceklerine ve Türk birlikleri gerisinde silaha sarılıp isyan edeceklerine dair 
söz vermişlerdi. Tüm bunlar daha sonra aynen gerçekleşti. 

Büyük Savaşın başlangıcından hemen sonra, 1914 Kasımında, henüz 
herhangi bir silahlı isyan çıkmamıştı. Çünkü, Rus taarruzları ümit edildiği gibi 
pek iç açıcı bir şekilde cereyan etmiyordu. Bununla birlikte ta baştan beri 
Türklerle Ermeniler arasında geçimsizlik bulunmaktaydı. 

Ermeniler, birtakım olaylardan yakınmakta, Türk hükümeti 
memurlarının, halktan ve askerlerden bazılarının kendilerine saldırdıklarını 
ileri sürmekteydiler. Ancak, doğaldır ki bu gibi olaylar sadece Ermenilere 
yönelik değildi. Henüz devlet işlerinde, Türkiye 'de, Avrupa 'da olduğu gibi, sıkı 
bir disiplin ve buna bağlı olarak düzenli bir işleyiş bulunmuyordu. Savaş 
sırasında olağan sayılan bu tür olaylardan (s. 612) Türk halkı da şikâyetçiydi 
ve bundan dolayı yakınıyorlardı. Diğer taraftan Türkler, Ermenilerin çoğu defa 
askerlik çağrısına uymadıkları ve kitleler halinde askerden kaçtıkları 
konusunda şikâyetçiydiler. Bu gibi suçlar, diğer topluluklar tarafından da 
işleniyor ve bu türden olaylar hiç eksik olmuyordu. Ancak işin şaka götürmeyen 
tarafı, Ermenilerin askerî hedeflere saldırı düzenlemeleri, verilen emirlere karşı 
gelmeleri, jandarmalara saldırmaları ve hatta onları öldürmeleriydi (Bitlis 'te 
olduğu gibi). Ancak daha da önemlisi, Ermenilerin çeşitli yerlerde çok 
düşüncesizce hareket ederek, İtilaf Devletlerinin başarıları üzerine sevinçlerini 
açıkça göstermeleriydi. Hatta İtilaf Devletlerinin zaferi üzerine bir ayin 
düzenleneceği, Erzincan 'dan bildirilmekteydi. Ermenilerin Türk halkına yönelik 
taşkınlıkları ise gün geçtikçe şiddetleniyordu. Örneğin, Ermeni kaçkınlarının 
Türk kadınlarına gözdağı verdikleri, Kemah Metropolitine de saldırılarda 
bulundukları, Erzincan 'dan gelen haberler arasındaydı. Diyarbakır 'da 
"Emniyet Taburu" olarak adlandırılan ancak, çapulculuk yaptığı saptanan bir 
çete oluşturulmuştu. Türklere göre, tüm bu girişimlerin temelinde, tehdit 
altındaki ailelerini korumak ve gözetmek zorunluluğunu hisseden Türk 
askerlerinin cepheden kaçmalarını sağlamak yatıyordu. Bu bakış açısı, oldukça 
inandırıcıydı. Bir asker, ailesini bulunduğu yerden bir başka yere götürmek 
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zorunda olduğunu açıkladığında, derhal izinli sayılabilirdi. Bu da Türklere 
özgü bir özellikti. Bir ailenin koruyucusuz ve himayesiz bir yerden bir yere 
gitmesi kabul edilemezdi. Dolayısıyla, askerin, izin alamadığı sürece, bu nazik 
savaş günlerinde cepheyi boşaltacağı yani askerden kaçacağı da göz önünde 
b ul undurulmal lydı. 

Sonradan gelişen olaylar ise çok daha ürkütücüydü. Henüz savaşın 
başlangıcında, 1914 Kasımında, Ruslar, Bayezid ve çevresini işgal ettiler. 
Fırsattan yararlanılarak Türklerin büyük çoğunluğu hunharca katledildi. 
Tamamen insanlığa karşı yapılmış olan bu tecavüz, ilk girişimdi. Bu çirkin 
girişim, Rusların tarafında yer alan ve aralarında Pastırmacıyan 'ın da 
bulunduğu Ermeni çetelerince gerçekleştirilmişti. Bu konuda doğru bir karar 
vermenin ne kadar güç olduğu derhal kendini göstermektedir. Nitekim Türkler, 
Rusya'nın yanında yer alan tüm Ermeni çetelerini Türk İmparatorluğu'na 
ihanet etmiş gibi algılamaktaydılar. Fakat Ermeniler, Rusya 'da da yaşıyorlar 
ve onlarla birlikte hareket etmeyi bir zorunluluk olarak görüyorlardı. Bu 
barbarlığın Rus mu yoksa Türk Ermenileri tarafından mı gerçekleştirildiğini 
tayin ve tespit etmek ise pek mümkün görünmemekteydi. Devamlı olarak Rus 
Ermenilerini suçlayan Lepsius 'a bakılırsa, tüm bunlar asılsız ve esassızdı. Her 
ne olursa olsun bu ürkütücü gelişmeler, üzücü olaylardı. 

1915 'te, yeni yılda, savaşın seyri değişti, talih artık Türklerden yana 
değildi ve Ermenilerin Türklere karşı günden güne şiddetlenerek devam eden 
aleyhte davranışları 20 Nisan 1915 'te Van 'da açıkça isyana dönüştü (s. 613).]5 

Van'daki isyan, büyük Rus taarruzu ile aynı güne rastlamıştı. Ruslar, 
Erzurum'un kuzey Doğusundaki dağlık bölgelerde, üstün kuvvetlerle, Türk 
Ordusuna saldırdılar. Aynı zamanda Van 'a doğru da ilerlemeye başlayan 
Ruslar, 18 Mayıs'ta burayı ele geçirdiler ve buradan Batıya doğru 
ilerleyişlerini sürdürdüler. 

1 5 1914 sonlarında Osmanlı Doğusundaki toplumlar arası anlaşmazlığın Ermeni isyanı ile başladığını belirten 
Justin McCarthy diyor ki: Anadolu Ermenileri Rusya'nın elinde bulunan Güney Kafkasya'ya eğitime 
gitmişlerdi. Daha sonra yerel isyancılara katılmak üzere geri döndüler ve isyan bütün Doğuyu sardı. Askerî 
hedefler saldırılması gereken ilk yerlerdi: Telgraf telleri kesilmişti. Stratejik dağ yolları tutulmuştu. 
İsyancılar özellikle Doğuda asker toplamakla görevli Osmanlı devlet memurlarını hedef almışlardı. Uzak 
kesimlerdeki Müslüman köylere ilk saldırılar ve Müslümanlara yönelik katliamlar başladı. İsyancılar 
Zeytun, Muş, Şebinkarahisar ve Urfa'yı almaya çalıştılar. Sınırlarda bulunması gereken Osmanlı silahlı 
kuvvetleri, bunun yerine içerde isyanları bastırmak zorunda bırakılıyordu. En şiddetli isyan hareketi Van'da 
görülmüştü. 1915 Martında, kenti zayıf bir Osmanlı garnizonunun elinden aldılar ve kaçamayan bütün 
Müslümanları öldürdüler. Civar bölgelerden toplanan üçbin kadar Kürt, Van'ın dışında yer alan Zeve'ye 
getirildi ve burada katledildi. Buna cevaben Kürt aşiretler, önlerine çıkan Ermeni köylülerden intikamlarını 
aldılar. Tarihsel prensipler yine iş basındaydılar. İsyancılar eyleme geçmişler ve sonunda ortaya, savaşan iki 
taraf çıkmıştı. Bkz: Justin McCarthy, "Bırakın Tarihçiler Karar Versin", Ermeni Araştırmaları, Sayı 2 
(Haziran-Temmuz-Ağustos, 2001), s. 119. 
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Genel durum topluca değerlendirildiğinde; Ermeniler arasında bir dizi 
tutuklama yapıldığına göre, isyanın birdenbire ortaya çıkmadığı, kapsamlı bir 
hazırlık döneminden sonra isyana kalkışıldığı rahatlıkla anlaşılır. Bu durum, 
bizzat Pastırmacıyan tarafından yapılan açıklamalarla da doğrulanmaktadır: 
"Uygar halklar silaha sarıldığında, sadece üç küçük halk; Sırplar, Belçikalılar 
ve Ermeniler ilk günlerden itibaren İtilaf Devletlerinin yanında yer alma 
cesaretini gösterebildi." Ve bundan başka "Türk Hükümeti, düşmanca 
davranışlarda bulunmalarından önce, Ermenileri silahsızlandırmak için her 
türlü önlemi almasına karşın, Ermeniler; 1915 yazında Kafkas Cephesine 
gönderilen beş Türk tümeni ve onbin Kürt'ten oluşan düşmanlarına karşı, 
Ermenistan Jn dört bir tarafında başarısız ancak, ciddi birtakım ayaklanmaları 
organize edebilme çaresini bulmuşlardı. " Diğer taraftan Ermeniler, Van 'daki 
silahlı adamlarının sayısını onbin olarak vermekteydiler. Ancak, yalnızca 
yarısını Ermenilerin oluşturduğu 40-50 bin nüfuslu bir şehirde, özel birtakım 
hazırlıklar yapılmaksızın böyle bir sayıdan ve oluşumdan -ayaklanmadan- söz 
edilmesi, inanılır gibi değildi. 

Ermeni ayaklanmasının büyüklüğü ve ciddiyeti, yeterli derecede 
bilinmiyor ve tanınmıyordu. Ordunun genel durumu, karşılaşılan güçlükler ve 
Ermeni ayaklanmasının Türklere karşı organize edildiği de yeterince 
kavranamadı. Bu da, Van ve çevresinde hiçbir Alman 'ın olmamasından ve 
Kafkas Ordusunda da benim dışımda herhangi bir Alman subayının 
bulunmamasından kaynaklanıyordu. 

Doğudaki halk, devamlı olarak geri çekilen askerî birliklerle beraber 
kaçıyordu. Çünkü, burada galip olanın diğerinden öç alacağı bilinmekteydi. 
Bayezid'deki katliam üzerine, sayıları kısa sürede yüzbinlere ulaşan Türk halkı 
burada da göç etmeye başlamıştı. Geri kalanlarsa, çoğu kez Ruslar ve 
Ermeniler tarafından kötü muamele görüyor veya yok ediliyorlardı. 

Ermeni ayaklanması, gittikçe geniş bir çevreye yayılıyor ve Ruslarla 
yapılan anlaşmalara uygun olarak yürütülüyordu. Ruslar tarafından sürekli 
olarak kışkırtılan Ermenilere, telgraf tellerini sabote ederlerken rast 
geliniyordu. Rusların, cephenin neresinden saldırıya geçecekleri, önceden 
tahmin ediliyor ve işte o zaman Ermeniler, derhal cephe gerisinde silaha 
sarılıyorlardı. 

Tüm bunların yanısıra, Mayıs ve Haziran aylarında Türk Kafkas 
Ordusunda ağır bir kriz yaşandı. Bu ordunun takviye edilmesi söz konusu 
değildi (s. 614). Çünkü İmparatorlukta elde avuçta ne varsa hepsi çok kritik 
günlerin yaşandığı Çanakkale Cephesine gönderilmişti. Bu yüzden Ermenilerin 
çıkardığı huzursuzluk, son derece ürkütücü ve korkunç bir tehlike arz 
etmekteydi. İhtiyaç üzerine, daha şimdiden, jandarma birlikleri cepheye 
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nakledilmişti ve artık ordunun hinterlandında birkaç acemi eğitim 
karargâhından fazla bir şey bulunmuyordu. Doğaldır ki bu kuvvetler, genel bir 
ayaklanmaya karşı oldukça yetersiz kalıyordu. Hâl böyleyken bir defa olsun 
kendimizi Türklerin yerine koyalım. Türk birliklerinin güçlü olduğu yerlerde 
Ermeniler bağlılık yemini ediyorlar, Rusların bir taarruzu beklendiğinde ise, 
cephe gerisindeki köylerden silah sesleri yükseliyordu. 

Bu durumda ne yapılabilirdi? 

Bu kritik anda, Ermenilerin düşmanca davranışlardan vazgeçip, soyluluk 
gösterip göstermeyeceklerinin sabırla beklenmesi gerekiyordu. Savaşmakta 
olan bir ordudan da böyle bir şeyin beklenmesi biraz fazla iyimserlik olurdu. 
Türk Hükümetinin bulduğu çözüm şuydu: "Ülke -Anadolu- Ermeniler 
tarafından boşaltılacaktı". Kendilerini savunmak zorunda olan Türklerin başka 
bir çözüm yolu bulmaları pek mümkün görünmüyordu ve bu konuda söylenecek 
veya yapılacak başka da bir şey yoktu. Cemal Paşa bir konuşmasında diyordu 
ki: "Türkiye her taraftan kuşatılmış, her an üzerine saldırılacak bir adama 
benziyordu ve bu kadar hayatî tehlikesi olan bir şeyde de gerektiğinde 
olağanüstü birtakım önlemlere başvurulmalıydı". 

Öte yandan Ermeniler, tüm Anadolu 'da ikamet etmekteydiler. Dolayısıyla 
zorunlu göçün boyutu ne olacaktı ve Ermeniler nereye göçürülecekti? Bu arada 
işin gerçeği Ermeni huzursuzluğu da tüm Küçük Asya'ya -Anadolu'ya-
yayılmıştı. Bitlis'te kargaşalık hüküm sürüyordu. Kayseri'de bombalar ele 
geçirilmişti. Zeytun ve Halep 'te çatışma vardı. Cemal Paşa 'nın çok ölçülü bir 
şekilde doğruladığı gibi, tüm bunlar gerçek ayaklanmalardı. Zeytun hakkında 
Alman Büyükelçisi de aynı şeyleri rapor etmekte ve açıktan açığa Ermenileri 
fitnenin başı olarak göstermekteydi. Urfa'daki olaylar üzerine, Alman 
Konsolosu, Halep'ten gönderdiği raporunda aynı şeyleri söylüyordu. 
İstanbul'da bir komplo ortaya çıkarılmıştı. İtilaf Devletleri donanması, 
Çanakkale Boğazı önlerindeydi ve İskenderun Körfezinde her an bir çıkarmanın 
yapılabileceği de göz ardı edilemezdi. Kısaca tehlike her yerdeydi. Dolayısıyla 
Türk Hükümeti, mümkün olduğu kadar radikal birtakım önlemler almak 
durumuyla karşı karşıyaydı. Sonuçta Türk Hükümeti, tüm Ermenileri 
Anadolu 'dan tehcir ederek, onları Mezopotamya 'ya yerleştirmek istedi. 

Zorunlu göç esnasında askerî faaliyetler sürüyor ve bu sırada Türkler 
birtakım başarılar elde ediyordu. Haziran 'ın ortalarında Ruslar, Erzurum 'un 
kuzeyDoğusundan sökülüp atılmışlardı. Şimdilik Van 'dan ileriye doğru sızılmış 
ve bazı araziler kazanılmıştı. Temmuz başlarında Muş 'un aşağı yukarı 30 km. 
kadar kuzey Doğusunda bir köprübaşı elde edebilmek için çarpışmalar 
sürdürülmekteydi. Bu arada Muş 'taki Ermeniler ayaklanmış ve bu ayaklanma 
10-11 Temmuz'da bastırılmıştı. Söz konusu ayaklanmanın bastırılması, 
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düşmana iyi bir propaganda malzemesi oldu (s. 615). Nitekim ayaklanma 
bastırılırken orada herhangi bir Alman subayı olmadığı halde, Almanlara da 
sitem, ayıplama ve suçlamalarda bulunulmuştu. 

Muş ayaklanmasıyla aynı anda, Şebinkarahisar'da da çok tehlikeli 
boyutlara ulaşan bir ayaklanma çıktı}6 Eski kale (Şebinkarahisar Kalesi) 
12 Haziran'dan 3 Temmuz'a kadar kuşatıldı. Ermeni kaynaklarına göre, 
Ermenilerin buradaki kuvvetleri 5 bin kişiydi}1 Sonuçta, Ermeniler kaleden 
dışarı çıkmak zorunda kaldılar ve çeşitli yönlere dağıldılar. Yine Ermenilerin 
açıklamalarına göre; şehirden diğerleriyle birlikte çıkamayan kadın ve 
çocuklardan 3 bin kadarı kendilerini zehirlediler. Geri kalanlar ise zehir stoku 
yetmediğinden bir başka şekilde hayatlarına son verdiler. Sonraları, çevrede 
bazı kadın ve çocuk cesetlerinin izlerini bulan Avrupalılar, derhal bunların 
Türkler tarafından katledildikleri sonucunu çıkarmışlardır. Bu örnekte de 
görüldüğü gibi, konu hakkında bir sonuca varılırken ne kadar dikkatli 
davranılması gerektiği ortadadır. 

Bu olaylarla birlikte, Ermeni ayaklanması bastırılmış oldu.18 Öte yandan 
Ermenilerin tehcir edilmeleriyle birlikte, yeni bir Ermeni isyanına da engel 
olunmuş oluyordu. 

Ruslar, Ağustos 'ta, Van 'da, sınır üzerinde bir kez daha geçici olarak geri 
atıldılar. Türklerin bu ilerleyişi karşısında, Van ve çevresinde bulunan ve büyük 
bir korkuya kapılarak, Ruslarla birlikte geri çekilen Ermenilerin sayısının 400 
bin olduğu açıklanmaktadır. 

Bütün bunlar, 1915 yılına ait olaylardır. Şimdi biraz da "tehcir" 
üzerinde duralım. Böyle bir olay Doğuda pek de alışılmamış bir şey değildi. 
Moltke; bir ordu, herhangi bir bölgeyi işgal ettiğinde, ora halkı önceden 
bölgeyi boşaltmak zorunda kalırdı diye anlatmaktadır. Büyük Savaşta da 
operasyon bölgesinin birçok yerinde herhangi bir politik art niyet olmaksızın bu 
türden boşaltmalar gerçekleşmiştir. 

1 6 Şebinkarahisar'daki Ermeni isyanı hakkında geniş bilgi için bkz: Sadık Sarısaman, "Birinci Dünya 
Savaşında Şebinkarahisar Ermeni İsyanı", Giresun Tarihi Sempozyumu 24-25 Mayıs 1996, İstanbul, 1997, 
s. 203-208. 

1 7 Sarısaman, adı geçen makalesinde; bu sayıyı, 500'ii silahlı ve geri kalanı kadın ve çocuklar olmak üzere 
2000 kişi olarak göstermektedir (Sarısaman, "Şebinkarahisar İsyanı", s. 205. 

1 8 Emekli Büyükelçi Dr. Şükrü Elekdağ, Ermenilerin; savaştan önce ayaklanmayı planlamış olduklarını, Enver 
Paşa'nın savaşta Osmanlılara destek olmaları için yaptığı talebi kabul etmediklerini, savaş sırasında da Rus 
ordularına katıldıklarını, bu kuvvetlere öncülük ettiklerini, bir kısmının ise çeteler oluşturup Türk şehir ve 
köylerine saldırdıklarını, sivil halkı kılıçtan geçirdiklerini ve bu olayların birçok Rus subayının anılarında 
doğrulandığını, yine Rus ordularının Van'a yaklaştığı zaman isyan edip şehirdeki Müslüman ahalinin 
büyük bir çoğunluğunu katlettiklerini belirtmekte ve böylelikle Ermenilerin kendilerini korumak amacıyla 
isyan ettikleri savının doğru olmadığını kanıtlamaktadır (Şükrü Elekdağ, "Ermeni Sorunu-Özet", Ermeni 
Araştırmaları, Sayı 1, Ankara (Mart-Nisan-Mayıs 2001), s. 85. 
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Zorunlu göç sırasında elbette Ermeniler birtakım güçlükler ve sertliklerle 
karşılaşmışlardı. Ancak bu durum, Asyalı ve Avrupalı için aynı anlama 
gelmiyordu. Araç gereç donanımı, bugün de olduğu gibi, tüm bölge halkı için 
çok kısıtlıydı. Ormandan yoksun bir ülkede, birkaç zengin şehir dışında, Asyalı, 
mobilyaya sahip bulunmuyordu. Örneğin Doğulunun bir yatağı yoktur. 
Geceleyin çul-çaput veya pamuk doldurulmuş bir yatak yere serilirdi. Ayrıca 
hububat, taşınabilir mallar (madeni para) ve yatak döşek çok çabuk bir şekilde 
kağnılara veya yük hayvanlarına yüklenir ve taşınma sürpriz bir şekilde çok seri 
olarak gerçekleşirdi. Birçoğunun çadırları vardı. Birilerine rast gelinceye 
kadar, hayvanlar dikkatsiz bir şekilde yol üzerindeki tarlalarda otlatılırdı. 
Zorunlu göç, yağmursuz yaz mevsiminde gerçekleştirildi. Böylece göçe 
zorlanan halk, göç sırasında fazla bir sıkıntıya katlanmadı. Nüfusun yoğun 
olmadığı bu ülkede, Ermenilere bir başka yerde ekip biçebilecekleri tarlalar 
verildi ve barınmaları için de çok seri bir şekilde balçıktan derme çatma 
kulübeler yapıldı. Zorunlu göç sırasında karşılaşılabilecek her türlü tehlikeye 
karşı, alışılmışın dışında güvenlik önlemleri alındı (s.616). Doğal olarak 
Avrupa 'daki yardım anlayışı çerçevesinde bir kolaylık ne devlet ne de devlet 
görevlileri tarafından yürütülebildi. Hiç şüphe yok ki, bu durumda birçok insan 
istenmeden de olsa göç yolunda yok oldu. Fakat bugün, Batı kamuoyu, 
Ermenilerin devamlı şikâyet ve yakınmaları üzerine, göç yolundaki Ermeni 
halkına zulüm ve kitlesel mezalim yapıldığını zannetmektedirler. Hâlbuki 
olanları ve yapılanları topluca değerlendirmek, bu konuda biraz ölçülü 
davranmak gerekmektedir. Ermenilerin anlatıları (raporları) daha çok 
propagandaya yönelik olarak kaleme alınmıştır. Çoğu defa olaylar 
abartılmakta ve devamlı olarak hep aynı şeylerden söz edilmektedir. Bundan 
başka, ne Ermenilerin tüm söylediklerini peşinen ve safça kabul etmek ne de 
Türklerin tüm söylediklerine inanmak doğru değildir. Bu konuda bizzat olayları 
gözlemlemekle, bir başkasından duyum almak arasındaki farkı da yakalamak 
gerekir. Aksi takdirde eşyanın tabiatına aykırı davranılmış olur. Örneğin, 
hayatında bir kez olsun Trabzon 'da bulunmamış bir kişinin Trabzon 'la ilgili 
olaylar hakkındaki raporu, orada ikamet edenin raporundan çok daha fazla iç 
karartıcı kötü haberler içermektedir. Sık sık tekrar edilip, devamlı gündeme 
getirilen, mezalim haberlerinden oluşan derlemelerin, tarih araştırmacısının 
kendi sezgisiyle hareket etmesi ve araştırma arzusu üzerinde yönlendirici 
olması da enteresandır. Böylece, elbette, objektiflik de kendiliğinden ortadan 
kalkmaktadır. 

Zorunlu göç esnasında doğru olmayan birtakım olumsuzluklar 
görülmekteydi ve zaten Türkler de bunu inkâr etmemekteydiler. Hatta bu yüzden 
bazı cezalar da verilmişti. Kötü niyet sahibi bir iki hükümet görevlisinin yanı 
sıra birçok Alman konsolosluk raporunda; bazı valilerin -Erzurum Valisi gibi-
güçleri yettiği kadarıyla, açıktan açığa Ermenilere yardım ettikleri de 



Selami K I L I Ç 467 

vurgulanmaktaydı. Diğer taraftan Goltz, Liman, Cemal, ayrıca İzmir Valisi ve 
diğerleri gibi yetki sahibi kişiler, Ermeni tehcirinden vazgeçilmesi yönünde 
görüş belirtmişlerdi. Elbette söz konusu bu kişiler bölgelerinde bulunan 
Ermenilerin güvenliklerini sağlamak sorumluluğunu taşıyacaklardı. Bu yüzden 
böyle ağır bir sorumluluk üstlenenlerden, sadece çok güçlü ve yetki sahibi 
olanları, yaptıklarından dolayı incinmemişlerdi. 

Türklerin aklanması yönünde şunlar söylenebilir: Daha önce de 
belirtildiği üzere, jandarmalar, ülkenin iç kesimlerinden cepheye sevk 
edilmişlerdi. Bu tarihten itibaren hükümet memurları memleket içinde 
güvenliğin sağlanması konusunda birtakım olumsuzluklarla karşılaştılar ve 
özellikle Kürtlerin soygun, gasp vb. girişimlerinde büyük artışlar oldu. Ancak 
asıl önemlisi, öldürme ve yaralama gibi istenmeyen birtakım olaylarda 
Ermenilerin can düşmanı Kürtlerin paylarının çok yüksek olmasıydı. 

Türklerin; Ermenilerin yok edilmeleri doğrultusunda emir vermiş oldukları 
iddia edilebilir. Ancak bu konuda elle tutulur bir delil bulunmamaktadır. Gerçi 
Talat Paşanın yargılanması sırasında böyle birtakım deliller mahkemeye 
sunulmuşsa da tüm bunlar, Ermeniler tarafından kaleme alınmış "tercümeler " ve 
"suretler" den oluşan ve aslı esası bulunmayan bazı düzmece delillerdi. Yani bu 
konuda mahkemeye, inandırıcı deliller sunulamamıştı. 

Dr. Lepsius, şu aşağıdaki tahminî rakamları vermektedir: Büyük savaş 
öncesi ülke genelinde 1,8 milyon Ermeni bulunmaktaydı; 1,4 milyonu sürgün 
edildi, yani 0,4 milyon (s. 617) Ermeni zorunlu göç kapsamı dışında bırakıldı 
ve 0,2 milyonu, şu veya bu şekilde hayatını kaybetti. Geri kalanlardan 0,4 
milyonu Rusya'ya göç ettiğine göre; 0,8 milyon Ermeninin hayatını kaybetmiş 
olması gerekir. 

Verilen bu tahminî rakamları çok abartılı buldum. Her şeyden önce, ülke 
genelindeki Ermeni halkının, savaş öncesi sayısının çok yüksek tutulduğunu 
sanıyorum. Örneğin Erzincan 'ın nüfusu 40 bin olarak gösteriliyor ki o sırada 
Erzincan 'ın nüfusu olsa olsa 20 bin civarındadır. Öte yandan, göç yolunda 
kaybolan tüm Ermenilerin yok edildikleri söylenmektedir. Bunun tam aksini 
savunuyor ve binlerce Ermeninin ülkenin kuytu yerlerine kaçtıklarım tahmin 
ediyorum. Türkiye, kaçkınların izlerini sürecek ve onları takip edebilecek büyük 
bir güce sahip değildi. Görünüşe göre, hiçbir iz bırakmadan kaybolan bu 
kaçkınların büyük bir kısmının daha sonraları sık sık yaşanan şehir yangınları 
gibi olaylarla ortaya çıkmaları, Doğuda yaşayan Avrupalıları hayretler 
içerisinde bırakıyordu. 

Enver Paşa, bir konuşmasında, 300 bin Ermeninin göç yollarında yok 
olduğundan söz etmektedir. Lepsius'un verdiği rakamlardan çok, bu sayının 
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gerçeklere daha yakın olduğuna inanıyorum. Ancak, ölü sayısı belirtildiği gibi 
yüzbinlere ulaştıysa, bunun belleklerde korkunç bir şey olarak yer edeceği de 
muhakkaktır. Öte yandan Ermenilerin soykırıma uğratıldığı savı tamamen 
yanlıştır. Çünkü Dünya Savaşı sonuçlandığında hâlen daha güçlü bir Ermeni 
halkı bulunmaktaydı. 

Konuyu daha iyi kavramak ve doğru bir şekilde değerlendirebilmek için, 
gelişen olaylara bir kere daha göz atmak gerekir. 1915-16 kışında ve yazında 
gerçekleşen Rus ilerleyişi, Türk halkının iki büyük iç göç yaşamasına sebep 
oldu. Bunlardan ilki ağır kış şartlarında gerçekleşti ve yaşanan acılara olumsuz 
hava koşulları da eklenince binlerce kişi göç yolunda can verdi. 9 Rus işgalinde 
bulunan bölgeden; Ermenilerin, Rus yönetimi altındaki sınırlar içinde yaşayan 
Türk halkına mezalim yaptıklarına dair haberler ulaşmaktaydı. Kerenski'nin 
çöküşünden hemen sonra, Rus orduları dağılır dağılmaz, Ermeni çeteleri 
bölgenin tek hâkimi oldular. Böylece Türk halkına yönelik zulümler daha da 
arttı ve sadece Türkiye tarafındaki Türk ve Kürtlere karşı değil, aksine 
Rusya'daki Türklere karşı da büyük kıyımlar yapılmaya başlandı. Türkler 
1918'de yeniden taarruza geçerek, topraklarını geri aldılar, Transkafkasya'yı 
işgal ettiler ve bu defa Ermenilere karşı zulüm yapıldığına dair haberler 
gelmeye başladı. Ermenilerin, Türklere mezalim yaptıklarına dair Türk 
anlatımlarına karşılık, Ermeni anlatımlarında; Türklerin yaptıkları 
olumsuzluklardan söz edilmektedir. Halklarının uğradığı kayıplar hakkındaki 
Türk istatistikleri şöyledir: Kara Şemsi 'ye göre, göç edenlerin ve yok olanların 
toplamı V2 milyon kadardı (s. 618). Ahmet Rüstem, genel olarak 1,5 milyon Türk 
ve Kürt'ün yok edildiği görüşündedir. Kanımca verilen bu rakamlar da 
abartılıdır20 

İtilaf Devletleri, Dünya Savaşı süresince son derece kapsamlı ve asılsız 
bir mezalim propagandası üzerinde yoğunlaştılar. Ermeni sorununu kendi 
hedefleri doğrultusunda kullanmaya, Alman entelektüellerini Ermeni 
mezaliminin failleri olarak göstermeye çalıştılar. Aslında bu asılsız iddiayı 
çürütmek için bir şeyler söylemek akılsızlıktan başka bir şey değildir. Yine 
Almanların, nüfusu azaltılan ülkeyi -Türkiye'yi- kolonize edebilmek için 
Ermenilerin Mezopotamya'ya göç ettirilmelerini arzuladıkları iddia 
edilmektedir. Tüm bunlara rağmen, bu iddia kayda değer görülmemiştir. Çünkü 
bunun bir düşman propagandası olduğu açıktır. İşin asıl garip tarafı ise Alman 
kamuoyunun bir kısmının müttefikimiz için değil, aksine onun düşmanı 

1 9 Konu ile ilgili kısa bir değerlendirme için bkz: Selami Kılıç, "Bazı Alman Çevrelerindeki 'Soykırım' 
İddialarına Eleştirisel Bir Yaklaşım" Yeni Türkiye, Sayı 37 (Ocak-Şubat 2001), s. 330-334. 

2 0 Justin McCarthy, Osmanlı coğrafyasında 1821 ile 1922 arasında yaklaşık 5,5 milyon Müslümanın 
ülkelerinden sürüldüğünü; savaş, kıtlık, salgın hastalıklar ve katliamlar dolayısıyla yok olduklarını yazar. 
Bkz: Ölüm ve Sürgün, (Çev. Bilge Umar), (İstanbul, 1998), s. 1. 
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Ermeniler için çalışıyor olmalarıdır. Bu da İttifak Devletlerinin yapılan olumsuz 
propagandayı yeterince kavrayamamasından kaynaklanmaktadır. Almanya'da, 
Türklerden çok Ermenilerin haksızlığa uğradıkları kanısı yaygındır. Türklere 
Almanya 'da çok az sempati duyulduğunu, Cemal Paşa, oldukça dokunaklı ve acı 
bir şekilde vurgulamaktadır: 'Asıl acınacak olan Türklerdi. Çünkü, onların 
acılarını dindirecek, sıkıntılarını giderecek ve uğradıkları büyük haksızlığı 
duyuracak ne Alman ne de Amerikan misyonerleri bulunmaktaydı. " Ermeniler 
kendilerini acındırmayı çok iyi becerdiler ve yıllarca bu türden propagandalar 
yaptılar. Onların bu tür girişimlerini Loti, bir anektodunda çok güzel tasvir 
etmektedir. 1896 kırımı esnasında Ermenileri koruma çabası içinde olan bir 
Fransız konsolosuna bir Ermeni tarafından ateş edildi. İfadesine başvurulan ve 
konsolos ile yüzleştirilen Ermeni şu cevabı verdi: "Cinayetten Türklerin sorumlu 
tutulmaları gerektiğini çok iyi biliyorum. " 

Alman kamuoyunun, sorunu bu şekilde algılamasında Dr. Lepsius'un* 
büyük katkıları olmuştur. Lepsius daha sonra, Ermeni sorunu ile ilgili Almanya 
Dışişleri Bakanlığı Arşiv belgelerini de yayınlamıştır. Kanımca, Lepsius bu 
konuda büyük bir yanılgı içerisindedir ve yanlış bilgilendirilmiştir. Bizzat 
Lepsius'un ifadesine göre, daha çok İstanbul'daki Amerikalılardan materyal 
edinmişti ve doğal olarak Amerikalıların, sözü edilen konuda pek tarafsız 
oldukları da söylenemezdi. Kışkırtıcı propagandalar yapmakta büyük rol sahibi 
olan Büyükelçi (Morgentau), Türklerin ne Türkçe ne de Fransızca 
açıklamalarına itibar ediyordu. Tercümanları da her yerde ve her zaman 
olduğu gibi Ermeni tercümanlardı. * Lepsius, Ermenilere, Türklerden daha çok 
güveniyor, isyan ettiklerine asla inanmıyor ve hatta İtilaf Devletlerine karşı ağır 
ithamlarda bulunarak, Ermenileri savunuyordu. Cemal Paşa 'nın onu sert ve kin 
dolu sözlerle ayıplamasında şaşılacak bir şey olmadığı gibi, bir başka Türk, 
Lepsius hakkında çok ağır ve sert konuşuyordu (s. 619): "Lepsius, Fransa 'daki 
Alman savaş esirlerinin yaşadıkları olumsuzluklar üzerine asla sesini 
yükseltmemiştir. " 

Alman Büyükelçisinin Ermeni ayaklanmasının ciddiyetini ve Türklerin 
1915'teki son derece trajik durumunu yeterince kavrayıp kavrayamadığını, 
bugüne kadar yayınlanmış olan Almanya Dışişleri Bakanlığı arşiv 
belgelerinden anlamak mümkün değildir. Ancak, bu yayınlarda baştan sona asıl 
noktayı Ermenilere karşı yapılan mezalim oluşturmaktadır. Büyük Savaş 
sırasında, başında bir Alman 'ın bulunduğu Türk Genelkurmay Başkanlığına 

*a. Der Todesweg des Armenischen Volkes. - b. Deutschland und Armenien 1914-1918: Tempel 1919. Dr. 
Johannes Lepsius'un biyografi ve bibliyografyası için bkz: Selami Kılıç, "Ermeni Dostu Olarak Tanınan 
Bir Alman Din Adamı: Dr. Johannes Lepsius", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XII, (Kasım 
2001), Sayı 51'den ayrı basım, s. 585-601. 
Kara Schemsi, Turcs et Armeniens devant e histoire, (Genf 1919. Imprim. Nationale). 
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yöneltilecek bir soru, konunun açıklığa kavuşturulmasını sağlayacaktır. Böylece 
bu çalışmada materyal açısından bir eksikliğin bulunduğu görülmektedir. 
Ancak buradan bu makalenin bir ilk olduğu sonucu da çıkarılabilir. 

Alman olmayan birinden (bir Türk'ten*) yapılacak bir iki alıntıyla genel 
durum daha iyi açıklanabilir: "Ermeniler rüzgâr ektiler, fakat fırtına 
biçeceklerini hiç düşünmediler. " Bir Rus Albayı da; "Ermenilerin, hayatlarını 
din uğruna feda ediyormuş gibi gösterdiklerini, bu şekilde bir davranışın da 
Ermenilere uygun düştüğünü belirtiyordu. Ruslar, Ermenileri, aç gözlü, asalak, 
haris, pinti ve çanak yalayıcılar olarak tanımışlardı. Türkler ise onları daha 
değişik bir şekilde değerlendirmişlerdi. "* İlginç ve bir dereceye kadar en doğru 
olanı Pierre Loti'nin görüşüdür: Loti, misafirperver Türklerin insancıl ve dost 
canlısı niteliklere sahip bulunduklarını, ancak direkt olarak İslâmın etkisinde 
kaldıklarında ise taassubî bir fanatizmin esiri olduklarını vurgulamaktadır. 
Loti, İtilaf Devletlerini, arabozuculuk ve kışkırtıcılık yaptıkları için ayıplamakla 
ve esas itibariyle Ermeni kıyımından Kürtlerin sorumlu olduklarını 
yazmaktadır. Gerçek bir Fransız olduğunu kanıtlarcasına; tüm bunların asıl 
sorumlusu olarak da Alman entelektüellerini göstermektedir. 

Son olarak, Alman Hükümetinin, birkaç defa, Türkiye'nin almış olduğu 
önlemleri yumuşatmaya yönelik etkin girişimlerinin bulunduğunu ve birçok 
Alman 'ın mümkün olduğu kadarıyla çekilen sıkıntıları hafifletmek için 
ellerinden geleni yaptıklarını bir kere daha önemle vurgulamak gerekir. Ancak, 
Alman Hükümeti, daha fazlasını yapabilmek konumunda değildi. Çünkü 
Türkiye, içişlerine karışılmasını istemediği için haklı olarak bu gibi yakışıksız 
girişimleri de reddetmekteydi. Özetlersek tarafsız bir kişi şu yargıya varabilir: 

Ermeniler çatışmayı isyanla başlattılar ve hatta hemen ardından 
uluslararası hukuk kurallarına aykırı bir şekilde kıyıcılıkta bulundular. Den 
Haag (Lahey) sözleşmelerini imzalamamış olan Türkler de aynı şekilde karşılık 
verdiler. 

Doğu, hem savaş hem de barışta, daha önce Doğu hakkında hiçbir bilgisi 
bulunmayan Avrupalıya sefalet görüntüleri sunmaktaydı. Nitekim yokluğun, 
acıların ve vahşetin izlerini görmek isteyen herkes, kitaplar arasında, savaşan 
taraflardan arta kalan veya aktarılan ve duygusal her insanda acıma hissi 
uyandıracak, çok zengin bir malzeme ile karşılaşacaktır (s. 620). 

Ancak, konu hakkında fikir edinmek ve doğru bir karara varmak için 
herhangi bir materyal okunduğunda; sadece birkaç tarihî olay göz önünde 

* Schekilp Arslan, Das Armenische Lügengewebe, (Berliner Morgen und Abendverlag 1921). 
* Bei Ahmet Rüstern 
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bulundurulmamalı; aksine, gelişen olaylar bir bütün halinde 
değerlendirilmelidir. Ermenilerin yaşadığı acılar belki çok ağırdı, ancak 
tamamen masum değillerdi ve Türkler de onlardan daha az acı ve sıkıntı 
çekmediler. 

Ermeni sorunu iç politikamızda da kullanıldı. Buradan da bir şeyler 
çıkarılabilir. Konuya önyargısız şekilde yaklaşmayan kişi, doğru bir yargıya da 
varamaz. Ancak bu makale, konuyu önyargısız ve ciddi bir şekilde ele almak 
isteyenler için bugüne kadar yeterince üzerinde durulmamış ya da bilinmeyen 
bazı kaynaklara işaret etmektedir. Öte yandan düşmana olduğu gibi, 
müttefiklerimize karşı da aynı oranda sert davrandığımız veya önlemler 
aldığımız şeklindeki bir yaklaşım asla doğru değildir. Savaşan taraflar aynı 
şekilde davranıyor veya hareket ediyorsa ve taraf tutmamız gerekirse, yerimiz, 
düşüncelerimizde olduğu gibi müttefikimizin yanıdır. Diğer taraftan konuya 
farklı şekilde yaklaşan birine; "Bu gibi kimselerle ittifak yapılamaz" denilirse, 
buna da şaşırmamak gerekir (s. 621). 





Şinasi OREL* 

Dünya Savaşında, Osmanlı Hükümetince Ermenilerin "katledildiğinin" 
ileri sürülmesi suretiyle yıllardır Türkiye'ye karşı bir iftira kampanyası 
yürütülmektedir. İkinci Dünya Savaşından sonra bu sözde katliama, Nazilerin, 
Musevi soykırımını hatırlatması ve böylelikle daha çarpıcı ve çekici olması için 
"soykır ım" adı takılmıştır. 

Dünya Savaşından hemen sonra parçalanmak istenen Türk topraklarından 
Ermenilere çok pay verilmesini sağlamak amacıyla, Osmanlı 
İmparator luğumun, ülkesindeki Ermeni azınlığını yok etme politikası izlediği 
ve bunun sonucu olarak Osmanlı Ermenilerinin büyük bir kısmının ortadan 
kaldırıldığı iddia edilmiştir. Ancak her iddianın bir kanıtı bulunması 
gerektiğinden, 1920 yılında, Aram Andonyan adlı, o zamana kadar ismi 
duyulmamış bu Ermeniye Naim Bey'in Anıları: Ermeni Tehcir ve Katliamına 
İlişkin Resmî Türk Belgeleri adlı bir kitap yazdırılmıştır. Güya Na im Bey adında 
bir "Osmanlı memuru", sözde Ermeni "katliamını" gösteren bazı belgeleri, yazar 
Andonyan'a vermiştir. Bu belgeler içinde zamanın Osmanlı Dahiliye Nazırı 
Talat Bey ' e atfedilen telgraflar da vardır, işte sözde Ermeni katliamının (veya 
soykırımının) yıllardır dayandığı "belgeler" bunlardır. 

Andonyan, kitabını, 1920 yılında Paris, Londra ve Boston'da yayınlamış; 
İngilizce, Fransızca ve Ermenice olarak dünya piyasasına sürmüştür. O tarihten 
beri söz konusu "belgeler" Ermeni iddialarının başlıca dayanağı olma niteliğini 
korumuş, çeşitli kitaplarda yer almış, sayısız makalelere konu teşkil etmiştir. 

Millî Eğitim Bakanı (Merhum). 
8-12 Ekim 1984 günlerinde Erzurum'da sunulan tebliğin daha sonra sempozyum kitabında yer alan 
metnidir. Bkz: Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri, (Erzurum, 8-12 1984), (Atatürk 
Üniv. Y., 1985), ss. 305-321. 



4 7 4 BİR SAHTECİLİK VAKASI 

1983 yılına kadar, Andonyan ' ın kitabına ciddi bir eleştirici gözüyle 
bakılmaması ve belgelerin sahteliği üzerinde durulmaması; bunların özellikle 
Batı Avrupa ve Amerika 'da gerçek gibi kabul edilmesine yol açmıştır. Çeşitli 
amaçlarla sahte tarihî belge düzenlenmesi sık rastlanan bir olaydır. Bir ara 
dünya kamuoyu Hitler'e atfedilen günlüklerle uğraşmakta idi ve günlüklerin 
sahteliğinin çok kısa zamanda anlaşılmasına karşın Andonyan'ın yayınladığı 
"belgelerin" sahteliğinin ortaya konması için, 63 yıl sonra Türk Tarih 
Kurumunca yayınlanan Ermenilerce Talat Paşa'ya Atfedilen Telgrafların 
Gerçek Yüzü adlı kitabın yazılması gerekmiştir. 

Bu araştırmada, Andonyan'ın kitabında yer alan ve "resmî" olduğu iddia 
edilen "belgeler" teker teker ele alınmış; içerik ve şekil bakımından derinliğine 
incelenerek herbirinin sahteliği kanıtlanmıştır. Ayrıca, aynı döneme ait Türk 
arşivlerinde Ermeni konusunda mevcut olan bazı belgelerde, büyük çoğunluğu 
ilk defa olmak üzere, bu kitapta yayınlanmış ve "katliam "iddiasının içyüzü 
ortaya konmuştur. Böylece geç de olsa siyasî amaçlarla istismar edilen bir 
sahtekârlık ortaya çıkarılarak, tarihe hizmet edilmiştir. 

Andonyan'ın kitabı; 1920'de Londra'da "Naim Bey'in Anıları, 
Ermenilerin Tehcir ve Katliamına İlişkin Resmî Türk Belgeleri" 1 Paris ' te 
"Ermeni Katliamına İlişkin Resmî Belgeler" 2 ve Boston'da Ermenice olarak 
"Büyük Suç, Son Ermeni Katliamı ve Talat Paşa, İmzalı Orijinalleriyle Resmî 
Telgraflar" adıyla yayınlanmıştır . 

Bu konuyla ilgili bir Ermeni yayını da "Ermeni Davasını Savunma 
Komitesi (Comite De'fense de la Cause Armenienn - CDCA) " adlı Taşnak 
kuruluşu tarafından 198l 'de Paris'te piyasaya çıkarılan "Ermeni Soykırımının 
Adaletçisi, Tehleryan Davası" adlı kitaptır. 3 Bu kitabın önemi, Talat Paşa'yı 
15 Mart 192l 'de Berlin'de katleden Tehleryan' ın, 2-3 Haziran 1921 günleri 
Berlin'de yapılan ve Andonyan' ın tanıklığı ile kitabındaki "belgelerin" de söz 
konusu olduğu, ancak Andonyan' ın dinlenemediği duruşmasının tutanaklarının 
yanı sıra, Andonyan'ın kendi kitabında yer alan belgelere ilişkin 10 Haziran 
1921 ve 26 Temmuz 1937 tarihli iki orijinal mektubunu ve yine belgeler üzerine 
bazı ilginç değerlendirmeleri içermesinden ileri gelmektedir. 10 Haziran 1921 
tarihli mektup, Tehleryan avukatlarına; 26 Temmuz 1937 tarihli mektup, Mary 
Terzian adlı İsviçre'de oturan bir Ermeni hanıma yazılmıştır. 

' Andonyan, Aram; The Memoirs Naim Bey Turkish Official Documents Relating to the Deportations and 
Massacres of Armenians, (London, Hodder and Stoughton Limited, 1920). 

2 Andonyan, Aram: Documents Officiel concernant las Massacres Arméniens, (Paris, Imprimerie H. 
Turabian, 227 Boulevord Raspail, 1920). 

3 Justicier de Genocide Arménien, Le Procès de Tehlirian, (Paris, Editions Diasporas, Collection Documents, 
1981). 
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A N D O N Y A N VE N A İ M BEY 

Andonyan kitabının İngilizce ve Fransızca basımlarının önsözlerinde, 
kendisi hakkında bazı bilgiler verilmektedir. Bu bilgilere göre, Andonyan, 
İstanbul Ermenilerinden olup, Dünya Savaşı vesilesiyle ilan edilen seferberlikte 
Osmanlı Ordusunda görev almış, Anadolu'da Ermenilere yapılan zulme ilişkin 
haberleri İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesine sızdırdığı için tutuklanarak 
yargılanmış, suçu sabit görülmemesine rağmen 11 Nisan 1915'te tehcir edilmiş, 
"tehcir" sırasında birkaç kez kaçıp her defasında yakalanmıştır. Bu arada, 
bacağının kırılması üzerine bir süre hastanede tedavi görmüştür. Sonunda 
Halep'te gizlenmeyi başararak hayatta kalabilmiştir. Bu "geçmişi sayesinde" 
olaylara yakından tanık olduğunu belirten Andonyan, kitabında, zaman zaman 
Naim Bey ' in yerine geçerek kendi anılarını aktarmakta ve Naim Bey ' in 
"anılarına" kendi anılarıyla destek olmaya çalışmaktadır. 

Andonyan kitabının kahramanı, hiç kuşkusuz, Naim Bey'dir. 

Kitabın İngilizce basımının Naim Bey'in adını taşıdığını yukarıda 
söylemiştik. Andonyan'ın yazdığına göre, Naim Bey, bir Osmanlı memurudur. 
Resulayn'daki tütün idaresinde kâtiplik yapmakta iken Halep'teki İskân ve 
Muhacirin Dairesi Başkâtipliğine getirilmiştir. 

İ N G İ L İ Z C E V E F R A N S I Z C A B A S I M L A R I N F A R K L A R I 

Andonyan kitabının İngilizce ve Fransızca basımları, kapsam ve yöntem 
itibariyle önemli farklılıklar göstermektedir. Farklılıklar nedeniyle, bu iki 
basımı, iki ayrı kitap olarak kabul etmek dahi mümkündür. Kitabın İngilizce 
basımında, Viscount Gladstone tarafından yazılmış bir önsöz, Andonyan'ın 
çevirmen sıfatıyla koyduğu not, "Naim Bey'in anıları" ve Armin T. Wegner adlı 
bir Alman ' ın , A B D Başkanı Wilson'a hitaben Ocak 1919 tarihli "açık mektubu" 
yer almaktadır. "Belgeler", kitabın "Naim Bey'in Anıları"na ayrılan 71 sayfalık 
bölümde yer almaktadır. "Naim Bey'in Anıları" başlıklı bölümün hangi ölçüde 
Naim Bey'e ve Andonyan'a ait olduğunu anlamaya imkân yoktur. Zira İngilizce 
basımda "Naim Bey'in Anıları" olarak takdim edilen birçok kısım Fransızca 
basımda Andonyan' ın kendisi tarafından aktarılmaktadır. Yine İngilizce 
basımda, Naim Bey'e atfedilen hususlar Fransızca basımda Andonyan 
tarafından dipnotlarına dönüştürülmüştür. Bu nedenle "Naim Bey'in Anıları" ile 
Andonyan'ın anılarını" birbirinden ayırmak imkânı da kalmamaktadır . Ayrıca 
Fransızca basımdaki bazı kısımlar, İngilizce basımda mevcut değildir. 

İngilizce basımda "resmî belge" olduğu ileri sürülen metin sayısı 48'dir. 
Bunlardan, İttihat ve Terakki Komitesine atfedilen "iki mektup" dışındaki 
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"belgelerin" telgraf metinleri olduğu iddia edilmektedir. Talat Paşa'ya atfedilen 
otuz "telgraftan" altısında tarih ve sayı, yedisinde sayı, birinde tarih yoktur. 
Halep İskân ve Muhacirin Dairesi Müdürü Abdüllahad Nuri Bey'e atfedilen 
sekiz "telgraftan" üçü, tarihsiz ve sayısızdır. Halep Valisi Mustafa Abdulhalik 
Bey'e atfedilen üç "telgraftan" birinde tarih ve sayı, birinde sayı, İçişleri 
Bakanlığına atfedilen "telgrafta" tarih ve sayı, Enver Paşa ile Zeki ve Ahmet 
Beylere atfedilen birer "telgrafta' sayı mevcut değildir. Kime ve ne zaman 
yazıldığı belli olmayan bir "belge" ile birlikte, şekil itibariyle eksik olan 
"belgelerin" sayısı yirmidördü bulmaktadır. İngilizce basımda, bu kırksekiz 
"belgeden" yalnızca dördünün fotoğrafları yer almaktadır. Bunlardan üçünün 
Talat Paşa'ya, birinin İttihat ve Terakki Komitesine ait olduğu ileri 
sürülmektedir. 

Kitabın daha kapsamlı, ayrıntılı ve sistematik olan Fransızca basımı, 168 
sayfadır. Bu basım, çevirmen M. S. David Beg'in koyduğu bir not ile 
Andonyan'ın yazdığı giriş bölümü ve bunu izleyen beş bölümden oluşmaktadır. 
Bu beş bölümde, Andonyan sözü bazen kendisi almakta, bazen Naim Bey'i 
konuşmaktadır . Bununla birlikte, İngilizce basımın aksine, Andonyan'a ve 
"Naim Bey'in Anılarına" ilişkin kısımlar -konulmuş tırnak işaretleriyle-
birbirinden ayrılabilmektedir. Bu nedenle, ileride yapılacak alıntılarda daha çok 
Fransızca basıma başvurulacaktır. İngilizce basımda kırksekiz adet "belge" 
mevcut iken, Fransızca basımda "belge" sayısı ellidir. Bunlardan kırksekizinin 
" te lgraf , ikisinin "mektup" olduğu ve mektupların yine İttihat ve Terakki 
Komitesine ait bulunduğu iddia edilmektedir. "Belge" sayısının elliye 
yükselmesi , Fransızca basıma, Talat Paşa ve Abdüllahad Nuri Bey'e atfedilen 
birer "telgrafın" daha eklenmesinden kaynaklanmaktadır. Fransızca basımda, 
Halep Savcılığınca yazıldığı belirtilen "belge" ise İngilizce basımda Halep 
Valiliğine ait görünmektedir. Bunun neden böyle olduğu kitaptan 
anlaşılamamaktadır. Bu "belgeler"den onaltısı "Naim Bey'in Anıları" arasında 
yer almış, diğerleri ise bizzat kaleme aldığı bölümlere serpiştirilmiştir. Talat 
Paşa'ya atfedilen otuzbir "telgraftan" beşinde tarih ve sayı, dokuzunda sayı, 
beşinde tarih yoktur. Abdüllahad Nuri Bey'e atfedilen dokuz "telgraftan" ikisi 
tarihsiz ve sayısız, ikisi sayısız, biri de tarihsizdir. Mustafa Abdulhalik Bey'e 
atfedilen iki "telgrafın" da sayısı bulunmamaktadır . Enver Paşa ve Halep 
Savcılığına atfedilen birer "telgrafta" ise sayı mevcut değildir. İçişleri 
Bakanlığına yakıştırılan " te lg ra f tarihsiz ve sayısız olduğu gibi, kime 
gönderildiği de bil inmemektedir. Kimin tarafından yazıldığı belli olmayan 
telgrafla birlikte; şekil itibariyle eksik olan "belgelerin" sayısı otuzbiri 
bulmaktadır. Fransızca basımda elli "belgeden" bu kez onüçünün fotoğrafları 
yer almamaktadır . Andonyan bunların sekizinin Talat Paşa'ya, üçünün 
Abdüllahad Nuri Bey'e, ikisinin ise İttihat ve Terakki Komitesine ait olduğu 
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iddiasındadır. İngilizce basımda fotoğrafları bulunan dört "belgeden" üçünün 
fotoğrafı, Fransızca basımda da mevcuttur. Fransızca basımda mevcut olmayan 
"belge"de Talat Paşa'ya atfedilmektedir. Böylece fotoğraflı "belge" sayısı 
ondört olmaktadır. 

KİTAP NEDEN YAZILMIŞ? 

Andonyan; kitabının Fransızca nüshasının 13-14. sayfalarında 
"Durumdan (Halep'in İngilizler eline geçmesi) yararlanarak, en azından tarih 
için verileri toplamak istiyordum" diyor ve kişisel ürünü olarak gösteriyorsa da, 
kitabın girişiminin ürünü değil, ardında ne pahasına olursa olsun Ermenilere, 
Türk toprakları üzerinde bir "yurt" sağlamak peşinde koşan Bogos Nubar 
Paşa'nın bulunduğu "Ermeni Ulusal Birliği"nin ürünü olduğu Andonyan'ın 
"Justicier de Génocide Armenian" adlı kitapta yayınlanan 10 Haziran 1921 
tarihli mektubundan anlaşılmaktadır. 

"Ulusal Birlik; belgeler arasında seçim yapmakla beni 
görevlendirmişti. . ." (Justicier de Génocide, s. 213). Andonyan burada, 
Halep'teki Türk Hükümetinin düşmesinden sonra Kilikya Katagikosu bir 
Ermeni heyetinden, Türk makamlarından tehcire ilişkin arşivleri görme izni 
sağlamasını istemişti demekte ve Taşnakların böyle bir heyeti görevlendirdiği 
ortaya çıkmaktadır. Bundan da kitabın ortaya çıkışının bireysel değil, fakat 
örgütsel bir çaba olduğu anlaşılmaktadır. 

Andonyan'ın kitabı türündeki bir yayın, özellikle İtilaf Devletleri ile A B D 
ve Batı Hıristiyan kamuoylarını Ermeni taleplerine kazanmak bakımından 
Ermenilerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırabilecektir. Bütün Türkleri 
lekelemeyi amaçlayan böyle bir yayın, Türk İstiklal Mücadelesini darbeleme 
şansına sahip olabileceğinden, İtilaf Devletlerinin de işine gelecektir. 

Bu plan, kitabın İngilizce basımında yer alan Viscount Gladtone 
tarafından yazılmış önsözde ve Armin T. Wegner'in "açık mektubunda" şüpheye 
yer bırakmayacak şekilde görünmektedir. 

BELGELERİN KAYNAĞI 

Andonyan, kitabında kullandığı "belgeleri" Halep'teki Osmanlı İskân ve 
Muhacir in Dairesinde başkâtiplik yaptığını ileri sürdüğü Naim Bey'den temin 
ettiğini belirtmektedir. 

Andonyan, kitabında ve 10 Haziran 1921 tarihinde Talat Paşa'nın katili 
Tehleryan ' ın avukatlarına mektubunda, Naim Bey'in "belgeleri" para 
karşılığında vermediğini belirtirken, 26 Temmuz 1937 tarihinde İsviçre'de 
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yaşayan Mary Terzian 'a yazdığı mektupta, Naim Bey'in ahlâksız bir alkolik 
olduğunu belirtmiş ve her belge için ödeme yapıldığını söylemiştir. Eğer bu son 
söyledikleri doğru ise Andonyan bunları söylemek için neden 17 yıl 
beklemiştir? Andonyan, Naim Bey'in kişiliğini korumak için kitabında onun 
karakteri hakkındaki gerçeği söylemediğini belirtmektedir. Hakikatte, 
Andonyan, Naim Bey'i değil "belgelerin" kabul edilebilirliğini korumak için bu 
yola başvurmuş olmalıdır. 

"Belgelerin" ne zaman sağlandığına gelince; Andonyan bu konuda da 
kitabında ve 26 Temmuz 1937 tarihli mektubunda farklı açıklamalarda 
bulunmaktadır. 

Kitabında, "belgelerin", İngilizlerin Halep'e girmesinden sonra ve Naim 
Bey'in adının kendisine hatırlatılması üzerine temin edildiğini yazmaktadır. 
26 Temmuz 1937 tarihli mektubunda ise "belgelerin" ele geçirilmesinin 
Halep'in İngilizlerce işgalinden evvel gerçekleştirildiğini belirtmektedir. 

Andonyan; Naim Bey'in, İngiliz işgali öncesinde diğer Osmanlı 
memurlarıyla birlikte terk etmesi gerekirken neden Halep'te kaldığını da yine 
kitabında ve 25 Temmuz 1937 tarihli mektubunda farklı şekillerde 
açıklamaktadır. Kitabında, Halep'te kalmasını vicdan azabına bağlamaktadır. 
Mektupta ise "belgeleri" satın almak için kendisine önceden yapılmış olan 
teklifle izah etmektedir. 

Belgelerin Naim Bey'de nasıl olup da bulunabildiği hakkında, yine iki 
ayrı izah tarzı görülmektedir. Kitabında Naim Bey'in muhtemel bir 
sorumluluktan çekindiği için bazı belgeleri muhafaza ettiğini yazmaktadır. 26 
Temmuz 1937 tarihli mektupta ise, belgelerin satılmak üzere çalındığı 
kayıtlıdır. 1981'de Fransız Taşnaklarının bastırdıkları ve aynı belgelere dayanan 
yeni kitap ise, ek olarak, İngilizlerin Halep'e girdikten sonra, bir Ermeni 
heyetinin Türk makamlarına müracaatla, tehcire ilişkin arşivi görmek için izin 
istediğini belirtmektedir. O günkü koşullarda, bu gibi müracaatların İşgal 
Kuvvetlerine yapılması daha kolay iken neden Türk makamlar ına yapılmıştır? 
Taşnak yayını, 61 yıl sonra herhalde işin içine Türk makamlarını da katarak 
belgelere bir "otorite" bir "gerçekçilik" kazandırmak istemiş olmalıdır. Ayrıca, 
Andonyan, Naim Bey'i 1916 yılının başında tanıdığını yazıyor. Yine aynı 
Andonyan, Naim Bey'in bu yılın ilk aylarında işinden çıkarıldığını söylüyor. 
Halep, Ekim 1918'de işgal edildiğine göre, demek ki Na im Bey, adı geçen 
"belgeleri" 2,5 yıl elinde tutmuş ve bunları sonra pazarlamıştır. Bundan başka 
Andonyan, Osmanlı Devleti 'nin tehcirle ilgili bütün belgeleri " imha" ettiğini 
ileri sürüyor. Bu durumda, işten el çektirilen bir bürokratın tekrar bu belgeleri 
çaldığı ve Andonyan 'a sattığı ileri sürülmekledir. İmha edilen "belgeleri" Naim 
Bey nasıl çalabilir? 
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" B E L G E L E R " O T A N T İ K M İ D İ R ? 

Kitabında, bu "belgelerin" otantik olduğunu iddia eden Andonyan, 
10 Haziran 1921 tarihli mektubunda yeni bilgiler vermektedir. Belgelerin 
otantikliğini, Halep Valisi Mustafa Abdülhalik Bey'in bazı belgeler üzerine el 
yazmasıyla koyduğu "notlara" ve "imzasına" dayandırmaktadır. Bu imza 
notların da Halep Ermeni Birliğinde incelendiğini ve sonunda bunların otantik 
olduğunun anlaşıldığını söylüyor. Halep Ermeni Ulusal Birliği tarafsız 
olamayacağına göre, o sırada işgalci kuvvetlerden neden bir uzmanı komisyona 
üye almamışlardır? Bu sonucu neden işgalci kuvvet temsilcilerine sunarak 
onların suçlu avına katkıda bulunmamışlardır? 

Ermeni çevrelerinin Tehleryan davasında "belgelerin otantikliğini" 
kanıtlayabilmek için buldukları yol, Andonyan'ın kitabını, Alman Protestan 
Misyoner ve Ermenilere yakınlığı ile tanınan Dr. Johannes Lepsius aracılığıyla 
Dünya Savaşı boyunca Almanya'nın Halep Konsolosluğu görevini yaptığı 
söylenen Dr. W. Rössler'e inceleterek görüşünü almak olmuştur. 

W. Rössler, Andonyan'ın kitabında yer alan "belgeler" hakkındaki 
görüşlerini, Ermeni çevreleri ve Tehleryan' ın avukatları ile kendisi arasında 
aracılık yapan Dr. Lepsisus'a yazdığı 25 Nisan 1921 tarihli mektubunda 
belirtmektedir. 

"Bana göre yazar, objektif olabilecek durumda değil; kendisini tutkusuna 
kaptırıyor..." 

"Bu hususlar bir yana bırakıldığında kitabın kapsamının, bütünü içinde 
bir otantik izlemini verdiğini söylemeliyim, yayınlanan belgeler olayların 
gidişatına uyuyor ve gerçeğe benzerlik gösteriyor." 

"İstanbul'dan gönderilen ve İçişleri Bakanlığının emirlerini içeren 
telgrafların otantikliğini saptamak, tabiatıyla çok güçtür, zira bu telgraflarda 
yalnızca telgraf memurlarının ya da şifreyi açmakla görevli şahsın yazısı 
bulunmaktadır ." 

"Tehcire başlangıç teşkil eden, Jön Türk Komitesinin Adana'daki 
Temsilcisi Cemal B e y ' e gönderilmiş özel önemdeki 18 Şubat 1915 tarihli 
mektup ile Komitenin diğer mektuplarının otantik olup olmadıkları hakkında ise 
hiç bir şey söyleyemem ve bunların otantikliklerinin nasıl kanıtlanabileceğini de 
bilmiyorum." 

Andonyan, Rössler'in, "belgelerin otantikliği" hakkında hüküm 
vermemesi karşısında bir özeleştiri yapmak gereğini duymuştur. Nitekim, 
26 Temmuz 1937 tarihli mektubunda şunları yazmaktadır. 
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"Bu rapor (Rössler'in raporu) Almancadır. Her türlü objektiflikten yoksun 
bulduğu kitabımın kompozisyonu hakkında çok sayıda eleştiri içermektedir. 
Ayrıca, savaş içinde Türkiye'de bulunan Almanlar'ın tu tumuna ilişkin 
pasajlardan çoğunu çürütmektedir. Hiç şüphe yok ki, işaret ettiği hususların 
çoğunda haklıdır. Ancak eserimin, tarihî bir çalışma değil, propaganda amaçlı 
bir çalışma olduğunu unutmaktadır. Kitabım, bu tür yayınlara özgü hatalardan 
tabiatıyla arınmış olamazdı. Şunu da eklemek isterim ki, Londra'daki Ermeni 
Bürosu ve Paris'teki Ermeni Ulusal Heyeti, savundukları davanın gerekleri 
uğruna, kitabımın yayınlanması sırasında yazdığım metni, kendi bildikleri gibi 
serbestçe kullanmışlardır." 

Andonyan'ın kitabının yayınlanmasından yıllar sonra ve kendisini 
savunmak için yazdığı bu satırlar, kitabı ile birlikte "belgeleri" de temelinden 
sarsmaktadır. Çünkü bir propaganda ürünü olduğu, yazarınca da kabul edilen 
kitaptaki "belgelerin" yine herşeyi mubah sayan bir propaganda anlayışıyla 
düzenlenmiş, hayalî belgeler olduğunu kabul etmemek için hiçbir neden 
kalmamaktadır . 

Taşnak Komitesi, Rössler'in "belgelerin otantikliği" hakkında bir hükme 
varamadığını belirten mektubuna rağmen; "belgelerin" otantik olduğunu iddia 
etmektedir. 

TEHLERYAN M A H K E M E S İ VE "BELGELER" 

Tehleryan, Talat Paşa'yı 15 Mart 1921'de Berlin'de öldüren Ermeni 
katildir. Duruşması , 2-3 Haziran 1921 günlerinde Berlin'de yapılmış ve jürinin, 
"Sanık Soghomon Tehleryan 15 Mart 1921'de Talat Paşa'yı taammüden 
öldürmekten suçlu mudur?" sorusuna "hayır" cevabını vermesi üzerine, beraat 
etmiştir. 

Ermeni tanıklar, mahkemede; Tehleryan' ın hastalıklı bir kişi olduğunu ve 
cinayeti işlerken geçmiş olayların tesirinde kaldığını söylemişler ve jüri bu iki 
unsurun tesirinde kalmıştır. 

Ermeni konusuyla ilgilenen yabancı çevrelerde, Andonyan' ın kitabında 
yer alan "belgelerin" bir kısmının "otantikliğinin" Tehlerian'ı yargılayan Alman 
Mahkemesince kabul edildiği, hatta onaylandığı yolunda yaygın bir kanaat 
mevcuttur. 

Mahkeme tutanaklarında, Andonyan' ın "belgeleri" ne mahkemede delil 
olarak kullanılmış ve ne de mahkeme bunları "otantik" olarak kabul etmiştir. 
Tehleryan ' ın avukatı von Gordon bunları geri çekmiş, savcı da sahte belgelerin 
kendini belirli biçimde yönlendiremeyeceğini , zira birçok önemli kişilerin 
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imzasını taşıdığı ileri sürülen, sözde "belgelerin" "imalat" olduğunu sonradan 
anladıklarını söylemiştir. 

"BELGELERİN" ORİJİNALLERİ NEREDE? 

Andonyan, kitabında kullandığı belgelerin kaybolduğunu, 1937 tarihli 
mektubunda açıklamaktadır. Bu açıklamalarının, gerçekleri çarpıtma çabasından 
başka bir şey olmadığı, yapılan tetkikler sonunda anlaşılmıştır. 

Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünde yapılan tetkiklerde "belgelerin" 
kahramanı olan Naim Bey isminde bir görevliye rastlanmamıştır. Oysa 
Andonyan' ın kitabında atıfta bulunduğu diğer şahısların adları arşivde 
bulunabilmiştir. Bu itibarla, Naim Bey, hayalî bir şahıs olabilir. 

RUMÎ VE MİLADÎ TAKVİM FARKI 

Andonyan "belgeleri", yazarını ele veren birçok maddî hatalar, eksiklikler 
ve çelişkilerle doludur. Büyük hatalardan biri, Rumî ve Miladî takvimler 
arasındaki farkı bi lmemesinden doğmaktadır. 

Rumî tarihin Miladî tarihe çevrilmesinde izlenmesi gereken yol; yıla 584, 
güne 13 sayısının eklenmesidir. Örneğin Rumî 3 Eylül 1331 tarihi, güne 13, yıla 
584 sayısının ilavesiyle Miladî 16 Eylül 1915'in karşılığı olmaktadır. (1900 
(1316) yılına kadar eklenmesi gereken gün sayısı, 12'dir). 

Rumî yıl, 1 Mart'ta başlamaktadır. Rumî yılın son iki ayı olan Ocak ve 
Şubat ayları Miladî yılın ilk ayı olduğundan, bu aylara ilişkin Miladî yıl rakamı 
Rumî yıla 584 + 1 = 585 sayısının eklenmesi suretiyle bulunacaktır. Örneğin 
5 Ocak 1331, 18 Ocak 1916 olmaktadır. 

1917 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğunda yılbaşı, I Mart günüdür. 
1917 ŞuBatında kabul edilen gün ve yılbaşına ait değişikliğe ilişkin bir yasa ile 
aradaki 13 günlük fark ortadan kaldırılmış, yılın tarihi ise muhafaza edilmiştir. 

1332 (1917 ŞuBatı) 16. günü 1 Mart 1333 (1 Mart 1917) olarak sayılmış. 

1333 yılı, 1 Mart ' tan 31 Aralık'a kadar 10 ay olarak alınmış ve 1 Ocak 
1334, 1 Ocak 1918'in karşılığı haline gelmiştir. 

Miladî yıl sistemine ise, Cumhuriyet döneminde 1925 yılında geçilmiş ve 
1341 yılı 1925 yılı olmuştur. Böylece, gün farkından sonra yıl farkı da ortadan 
kalkmıştır. 

Bu sistemi bilmeyen Andonyan, uydurduğu belgeler üzerine koyduğu 
tarihlerde hataya düşmüştür. 



482 BİR SAHTECİLİK VAKASI 

Örneğin ilk "belge" 18 Şubat 1331 tarihlidir. "Orijinali", kitabın Fransızca 
basımında mevcut olan bu "mektuba" Andonyan, Fransızca basımda 18 Şubat 
1915 tarihini, İngilizce basımda ise 25 Mart 1915 tarihini koymuştur. İngilizce 
basımda "mektubun orijinali" yer almamaktadır. İngilizce çevirisi verilmektedir. 

18 Şubat 1331'in 18 Şubat 1915 değil, 2 Mart 1916 olması gerekirdi. Eğer 
Andonyan, bu belgenin 1915'te yazılmasını istiyor idiyse, ona gerekli olan 
Rumî tarih 18 Şubat 1330'dur. Ermenilere yer değiştirme olayında Hükümetin 
daha önce plan yaptığını kanıtlamak istiyorsa, 18 Şubat, ya da 2 Mart 1916 
tarihli "belge" işine yaramaz. Andonyan' ın işine yaraması için bu mektubun yer 
değiştirme olayından önce yazılmış olması gerekirdi. Ama "belge", üstündeki 
tarihle, bu olaydan 9 ay sonra kaleme alınmış görünüyor. Andonyan ya da ona 
yardımcı olanlar bu tarih özelliklerini iyi bilmiş olsalardı, çok daha eski bir tarih 
koymak isteyecekleri akla geliyor. 

İkinci mektubun tarihi 25 Mart 1331 diye yazılmış, ilk mektup 18 Şubat 
1331 tarihli olduğuna göre bunun da ancak 25 Mart 1332 olması gerekir. Bu 
ikinci mektupta ilk mektuba atıf yaparken 18 Şubat 1330 diye düzeltiyor, ama 
kendini bir kere ele vermiş olmaktadır. İlk mektubun sözde "aslı"nı kitabın 
İngilizce baskısından çıkarması ve ikinci mektubun tarihi olarak yalnız 15 
Kasım 1915'in sözünü etmesi herhalde bundandır. Yüksek düzeydeki Osmanlı 
görevlilerinin bu yanlışları yapması düşünülemez. 

Andonyan, "Osmanlı Hükümeti"nin üstüne planlı bir kıyım suçu 
yükleyebilmek gayretiyle Ermenilerin isyanı hiçbir zaman düşünmediklerini 
ileri sürmektedir. Oysa binlerce Türk belgesi ve birçok Ermeni kaynağı, bunun 
aksini kanıtlamaktadır. Bizzat Bogos Nubar, Fransız Dışişleri Bakanı 
S. Pichon'a 30 Kasım 1918'de yolladığı bir mektupta, Ermenilerin Osmanlılara 
karşı askerî birlikler halinde ve düşman gibi savaştıklarını açıkça yazmaktadır . 

Bu her iki "mektup"ta o zamanki usule göre "besmele" işareti vardır. 
Ancak yazının başına konan bu işaret, klişeleşmiş bir kısaltmadır. Ne var ki 
burada görülen "sin" harfi, alışılanın dışında uzun "b"nin noktası ise sağda 
olmak yerine ortada yer almaktadır. Her iki işarette olağandan çok daha büyük 
olup "Allah"ı simgeleyen yazı yanlıştır. Hıristiyan olan bir Ermeninin ömründe 
yazdığı ilk "besmele"yi böylesine yanlış yazması yadırganamaz. 

Aynı "belgelerin" İngilizce ve Fransızca metinlerinde birtakım sözler 
çıkarılmış, bazıları eklenmiş ve takdim tehirler yapılmıştır. Örneğin aynı 
"belge"nin değişik dillerdeki metinlerinde tarifler farklı olabilmektedir, ya da 
Fransızca basımda "Dr. Nazım Bey yazıyor ki" diye başlayan bir paragraf, 
İngilizcesinde bulunmamaktadır . Bazı cümleler yer değiştirmekte, örneğin 
birinde ikinci paragraf olan bir ifade diğer dildeki basım, altıncı paragraf olarak 
kaydedilmiştir. Belgeler, Türkçe gramer ve dil yönünden zayıftır. O tarihlere 
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rastlayan telgrafların asılları, Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünde mevcut 
değildir. Bunların bulunmamaları , imha edilmiş olmalarından dolayıdır diye 
iddia olunabilir. Ama mesele bu kadar basit değildir. Zira şifre dosyaları çok 
mükemmel tutulmuş ve telgraf no.lan belli bir metoda göre verilmiştir. 
Andonyan'ın telgraflarında ise bu metoda riayet edilmediği, telgraflara gelişi 
güzel numara verildiği görülmektedir. 

Kaldı ki, fotoğrafı çekilen belgelerdeki imzalar da sahtedir. Örneğin, 
Mustafa Abdülhalik Bey'in gerçek imzası ile Andonyan'ın kitaplarındaki 
"imzalar" birbirinden farklıdır. Bazı hallerde iki sahte telgrafın numaraları 
aynıdır. Bir "beige"nin Fransızca basımında ölü adedi 95.000 gösterildiği halde 
aynı "belge"nin İngilizce basımında bu sayı 100.000 olarak gösterilmiştir. 

Andonyan'ın kitabında, Halep Valisi Mustafa Abdülhalik Bey'in imzasını 
taşıyan "belge", Abdülhalik Bey'in henüz göreve başlamadığı bir tarih 
taşımaktadır. (19 gün evvelki tarihi taşımaktadır.) 

Sık kullanılan ve Talat Paşa'ya atfedilen iki telgraf, Andonyan'ın 
kitabında " 8 1 9 " ve " 1 1 8 1 " numaralarıyla gösterilmiştir. Birincisinin tarihi 7 
Mart 1332'de -filhakika o gün Dahiliye Nezaretinden Halip Valiliğince bir 
telgraf gönderilmiştir- ama numarası 9'dur. Ve konusu Antep'teki Ermenilerdir. 
Usule göre o tarihte yılbaşı olan 1 Mart'tan itibaren numara verildiğinin farkında 
olmayan Andonyan, 7 gün gibi kısa bir süre içindeki telgrafla 819 sayısını 
vermiştir ki bu kadar kısa zamanda bir vilayete bu kadar çok telgraf 
gönderilemez. Bundan başka o gün, resmî yazışmada Andonyan'ın yaptığından 
farklı bir şifre sisteminin de kullanıldığı bilinmektedir. 

İkinci telgrafa gelince, "1181" rakamı Fransızca ve İngilizce "metinlerde" 
gözükmektedir . Türkçe ve İngilizce "metin"lerde 10 Eylül 1915 diye bir tarih 
vardır, bu tarih Fransızca basımda 15 Eylül 1915'dir. Bu "belge" güya Talat 
Paşa, Ermenilerin tümünün yok edilmesini vurgulayarak bir çeşit " i t i raf gibi 
işe yarayacak bir dil kullanmaktadır. O günkü tarihi taşıyan gerçek bir telgraf 
vardır, ama numarası " 1 1 8 1 " değil "84"tür ve konusu demiryollarında çalışan 
Ermenilerin yer değiştirmeleri işinin ertelenmesidir. Andonyan' ın şifre sistemi, 
bu örnekte kullanılan sistemle uyuşmamaktadır . 

Sahte telgraflardaki sayıların gerçek telgraflardaki sayılarla ilgisi 
olmadığı gibi sahte telgraflar üzerindeki sayılar da yine kendi içlerinde tutarlı 
değildir. Örneğin daha önce de belirtildiği gibi 3 Eylül 1331 tarihli sahte 
telgrafın sayısı 509, 29 Eylül 1331 tarihli sahte telgrafın sayısı 537'dir. Bu iki 
tarih arasındaki 16 Eylül 1331 tarihli telgrafa ise 1181 sayısı verilmiştir. 
Nihayet 544 sayılı telgraf üzerindeki imzanın Mustafa Abdülhalik Bey'in imzası 
olmadığı açıktır. 
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Enver Paşa'ya atfedilen telgraf; "orijinali" mevcut olmayan ve Enver Paşa 
tarafından ordu birliklerine gönderildiği iddia edilen bu "şifre telgrafın" metni, 
Andonyan'ın sahte belge düzenleme işini nereye kadar vardırabildiğini 
gösterebilmek amacıyla, kitabın Fransızca basımındaki şekliyle aşağıda 
nakledilmiştir. 

"Harbiye Bakanlığınca bütün askerî komutanlara gönderilen şifre 
telgraf:" 

"Mevcut durum nedeniyle Ermeni ırkının bütünüyle yok edilmesi, bir 
imparatorluk iradesi ile kararlaştırılmıştır. Bu konuda aşağıdaki eylemler 
yapılacaktır." 

"1. Beş yaşındaki çocukların dışında, Osmanlı vatandaşı olan, ülkede 
oturan ve Ermeni ismi taşıyan başıbozuklar (asker olmayanlar) şehirden 
çıkarılmalı ve öldürülmelidir." 

"2. İmparatorluk ordusunda hizmet görenlerin hepsi, bir kazaya yol 
açmaksızın askerî birliklerden ayrılmalı ve gözlerden uzak bir şekilde kurşuna 
dizilmelidir." 

" 3 - Ordudaki subaylar, haklarında yeni bir karar alınıncaya kadar 
depolara kapatılacaklardır." 

"Bu üç hüküm, her ordu komutanlığına iletildikten 48 saat sonra, 
uygulanmaları konusunda yeni bir bildirimde bulunulacaktır. Bu nedenle, 
kaçınılmaz olan hazırlıklar dışında hiçbir harekete başvurulmaması." 

"Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver." 

Fransızca basımda tarihi bulunmayan, İngilizce basımda ise 27 Şubat 
1917 tarihini taşıyan bu "belgenin" Naim Bey tarafından değil, bir Türk 
subayınca gösterilmesi üzerine, bir Ermeni tarafından sağlandığı ileri 
sürülmektedir. Bu iddia ve sahte "belge", Türk arşiv belgelerine tamamen ters 
düşmektedir. Kaldı ki "Bütün Ermeniler 1915'ten itibaren çoluk çocuk 
katledilirken, 1918'de orduda hâlâ Ermeni subay bulunabilmesinin" nasıl izah 
edileceği merak konusudur. 

Burada, ilginç görünen diğer bazı noktalara değinmekle yetinilecektir. 

Andonyan; Rus ordularının Doğu Anadolu'dan çekilişi sırasında Türk 
gazetelerinde, Ermenilerin Türkleri katlettiği yolunda haberler yayınlandığına 
işaret ettikten sonra, bu haberlerde belki bir gerçek pay bulunduğunu yazmakta 
ve şöyle devam etmektedir: 
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"Geri çekilen bir ordu herşeyden önce güvenlik arar, bütün diğer 
düşünceler daha sonra gelir. Ve Ermenilerin, özellikle Türklerin içinden geri 
çekilişi de daha farklı olamazdı ." 

"Ermeniler gerçekten katliamcı olsalardı, görecekleri haklı hesaplar 
olmasına rağmen, geri çekilişlerine kadar bu Türkleri egemenlikleri altında 
bırakırlar mıydı? Onları katletmek için özel bir niyetleri olsaydı, bunu yapmak 
için çekiliş saatlerine kadar beklerler miydi? Eğer Türklere bir parça kötü 
davranmak zorunda kaldılarsa, bu yalnızca, Türk Ordusunun ilerleyişini bilen, 
Türklerin kendilerine hazırladıkları pusulara karşı korunmak endişesinden 
kaynaklanmıştır ." 

Andonyan' ın Ermeniler için mazur gördüğünü, Türkler için mazur 
görmediği anlaşılıyor. Geri çekilen bir ordu her şeyden önce güvenlik arar, 
diğer düşünceler daha sonra gelir ise, kendi vatandaşlarının da ihanetiyle 
düşman kuvvetlerinin işgaline uğrayan bir ülkenin ordusu ya da hükümeti 
ihanet eden ve düşman kuvvetlerine yardımcı olan vatandaşlarının yerlerini 
güvenlik düşüncesiyle değiştirmeyecek midir? 

Ermeniler, pusudan korunmak için Türklere bir parça kötü muamele 
edebildiklerine göre; sivil halkı katledilen, kuvvetleri arkadan vurulan ve cephe 
gerisi güvenliği kalmayan bir ülkenin hükümeti bütün bunları yapmaları 
hakkında önlem almayacak mıdır? 

Andonyan' ın; Ermeniler için haklı olanın, Türkler için haksızlık olduğunu 
ileri süren bu anlayışının Ermeni propaganda ve terör odaklarınca bugün de 
ısrarla savunulduğunu belirtmek yerinde olacaktır. [...] 

"Belgeler" konusunda, diğer bir ilginç husus da, bunların gerçek olup 
olmadığı hakkında Ermenilere yakınlığıyla bilinen çevrelerde de belirli kuşkular 
bulunmasıdır. Nitekim Ermeni propagandasının etkili isimlerinden Gerard 
Chaliand ve Yves Ternon "Ermeni Soykırımı" adlı kitaplarında, Andonyan'ın 
"belgelerinden" söz ederken "Bu telgraflar, eğer gerçekten otantik iseler, özel 
bir önem taşımaktadırlar" yolunda bir şüphe ifadesini kullanmaktan kendilerini 
alamamışlardır. Bununla birlikte, sahte belgelerin metinlerini yayınlamakta da 
bir sakınca görmemişlerdir. 

M A L T A SÜRGÜNLERİ 

Yukarıda belirtildiği gibi, Andonyan, belgelerin otantikliğini Halep Valisi 
Mustafa Abdülhalik Bey'in sahte imzalarına dayatmıştı. İstanbul'u işgal eden 
İngiliz kuvvetleri "Ermeni olaylarından suçlu buldukları bazı Türkleri Malta 
Adasına sürmüşlerdi. Ve bunların içinde Mustafa Abdülhalik Bey de yer 
almıştı. 
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Osmanlı Hükümetinin Ermenilerin yerlerini değiştirmesine "katliam" 
teşhisini koyan İtilaf Devletleri ve özellikle İngiltere ile Fransa; bu yer 
değiştirmenin uygulanmasını bile beklemeden, daha 1915 Mayısında "katliamın 
sorumlularını" cezalandıracaklarını açıklamışlardı. İngiltere ve Fransa, savaş 
boyunca her yola başvurarak "Ermeni olayları" konusunu Osmanlılar aleyhine 
kullanmaya çalışmışlar ve bu faaliyet, özellikle propaganda alanında gerek 
kendileri gerek Ermeniler için olumlu sonuçlar vermiştir. 

Osmanlı Devletimin Dünya Savaşını kaybetmesini belgeleyen 30 Ekim 
1918 tarihli Mondoros Mütakeresi sonrasında, İstanbul ile Anadolu'nun birkısım 
bölgelerini işgal eden İtilaf Devletleri, 1915'de verdikleri sözü yerine getirmek 
amacıyla, başka gerçeklerle tutukladıkları Türklerin yanı sıra, "Ermeni 
olaylarından sorumlu gördükleri" bazı Türkleri de tutuklatmaya girişmişlerdir. 

Bu konuda en yoğun çabayı, İstanbul 'daki İngiliz Yüksek Komiserliği 
nezdinde görev yapan "Ermeni-Rum Şubesi" göstermiş ve tutuklamalar bu 
şubenin hazırladığı listeler üzerine gerçekleştirilmiştir. İngilizler, tutukladıkları 
Türkleri yargılamak üzere daha sonra Malta'ya sevk etmişlerdir. 

Andonyan, kitabının Fransızca basımında, bu gelişmeden haberdar 
olduğunu bir dipnotla belirtmiştir: 

"Bu satırları yazdığım sırada Londra'ya ulaşan bir haber, İstanbul'daki 
İngiliz makamlarının, şüphesiz davanın (İttihatçıların yargılanması) sona ermesi 
ve bütün bu canilerin salıverilmesinden endişelendikleri için bunları özel bir 
gemi ile Malta 'ya sürdüklerini bildiriyordu." 

Halep Valisi Mustafa Abdülhalik Bey'in İngilizlerce Malta'ya sürülüş 
tarihi 7 Haziran 1920, sürgün numarası 2.800'dür. 

İtilaf Devletleri, 10 Ağustos 1920 günü Osmanlı Hükümetine 
imzalattıkları Sevr Antlaşmasının 226. ve 230. maddelerini, "Ermeni 
olaylarından sorumlu tutulanlar" da dahil "Türk savaş suçlularının" 
yargılanmasına ayırmışlardır. 

Bazı Türkler tutuklanmış ve Malta'ya sürülmüşlerdir ama ne ile ve nasıl 
suçlanacakları önemli tereddütleri yaratmaya başlamıştır. 

İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği, bu gelişme üzerine, esas 
itibariyle Ermeni Patrikhanesinin raporlarından, bazı Ermeni "tanıkların" 
ifadelerinden İttihatçılara muhalif gazetelerdeki yayınlardan ve İngiliz 
subaylarının iddialarından oluşan "suç delillerini" 16 Mart 1921 günü topluca 
Londra'ya iletmiştir. Yüksek Komiser Rumbold "suç delillerine" eklediği 
yazıda, "bilgi toplanmasının başlıca kaynağının Ermeni Patrikhanesi o lduğunu" 
da belirtmek durumunda kalmıştır. 
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Bu delillerin İngiliz adlî makamlarınca yeterli bulunmaması , İstanbul'daki 
İngiliz Yüksek Komiserliği ile İngiliz Dışişleri Bakanlığını endişeye sevk etmiş, 
İstanbul ve Anadolu'nun İngiliz işgali altındaki bölgelerine zor kullanmak dahil 
her türlü çareye baş vurularak "delil" toplamaya çalışılmış, Türk arşivlerine de 
el konulmuştur. İstanbul'da işgal kuvvetleriyle işbirliği yapan padişah 
hükümetlerinin de gayretlerine rağmen sürgünlerin yargılanmasını sağlayacak 
ciddi bir "delil" bulunamaması üzerine İngilizler bu kez, savaş içinde Osmanlı 
Devleti ile ilişkilerini kesmeyen ve Anadolu'da misyonerleri ve hayır 
kuruluşlarıyla faaliyet göstermesine Osmanlı Hükümetince izin verilen Amerika 
Birleşik Devletleri arşivlerinde "delil" olabileceği ümidiyle bu ülkeye 
başvurmuşlardır. 

İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon, İngiltere'nin Washington 
Büyükelçisi Sir. A. Geddes'e 31 Mart 1921 günü bir şifre telgraf göndererek 
Amerikan Hükümetinin elinde kovuşturmaya yarar deliller bulunmadığının 
öğrenilmesini istemiştir. 

Büyükelçi Geddes'in, şifre telgrafla verdiği 1 Haziran 1921 tarihli cevabın 
metni şöyledir: 

"Amerikan Dışişleri Bakanlığında bir soruşturma yaptım. Bana bugün 
bildirildiğine göre Amerikalıların elinde Ermeni tehciri ve katliamı ile ilgili 
birçok belge vardır; ancak bu belgeler olaylara karışmış kişiler hakkında 
olmaktan çok, suçların işlenişiyle ilgilidir. Majesteleri Hükümeti arzu ederse, 
kaynağı açıklanmamak kaydıyla bu belgeler, Büyükelçiliğimiz emrine 
verilecektir." 

"Anlatılanlara bakarak, bu belgelerin, Malta'da tutuklu Türklerin 
kavuşturulmasında delil olarak yararlı olabileceklerinden kuşkuluyum." 

İngiliz Dışişleri, Büyükelçi Geddes'e gönderdiği 16 Haziran 1921 tarihli 
yazı ile belge bulunmasında ısrar etmiştir: 

"1 Haziran tarihli, 374 sayılı telgraflarınıza cevaben Ermeniler ve diğer 
yerli Hıristiyanlara yapılan zulümlerle bağlantılı olarak yargılanacakları 
görüşüyle Malta 'da tutuklu olan Türklerin isim listesi ve kısa özelliklerini 
bilginiz için ekte gönderiyorum. Bu kimselerden herhangi biri aleyhine 
Amerikan Hükümetinden mümkün olduğu kadar erken delil sağlayabilirseniz 
memnun olacağım." 

Washington 'daki İngiliz Büyükelçiliğinin, bu yazıya, 13 Temmuz 
1921'de Maslahatgüzar R. C. Craigie imzasıyla verdiği cevap şöyledir. 
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"Lordum," 

"16 Haziran 1921 tarih ve 225 sayılı (E 6311/132/44) yazınıza atfen, 
Ermeni katliamıyla bağlantılı olarak yargılanacakları görüşüyle halen Malta'da 
tutuklu bulunan Türklerle ilgili olarak çalışma arkadaşlarımdan birinin dün 
12 Temmuz 'da , Amerikan Dışişleri Bakanlığını ziyaret ettiğini bildirmekten 
şeref duyarım. Amerikan konsoloslarının son savaşta Ermenistan'da yapılan 
zulümlere ilişkin raporları görmesine izin verildi. Bu raporlar Majesteleri 
hükümetinin amacına en çok yarayacak yüzlerce rapor arasından seçilmişti." 

"Bu belgelerin içinde, yargılanmak üzere Malta'da tutuklu bulunan Türkler 
aleyhine delil olarak kullanılabilecek hiçbir şey bulunmadığını üzülerek arz 
ederim. Gözden geçirilen raporlarda, yapılan zulmün dile getirilmesine rağmen 
söz konusu Türk görevlilerinden yalnızca ikisinin Sabit Bey ve Süleyman Faik 
Paşa'nın adları anılmaktaysa da, bunlar hakkında yazılanlar da yazarın kişisel 
düşüncelerini aşmamakta ve yeterli suç delili olabilecek hiç bir somut olay 
gösteri lmemektedir." 

"Amerikan Dışişleri görevlilerinin, konuşma sırasında verecekleri 
bilgilerin hiçbirinin, bir hukuk mahkemesinde kullanılmaması arzusunu ifade 
ettiklerini eklemekle de onur duyarım." 

"Bu durum karşısında ve Amerikan Dışişlerinde mevcut raporlarda bu 
Türkler aleyhine Majesteleri Hükümetinin elinde esasen bulunmakta olan 
bilgiyi teyit etmek, bu konuda yeni bir soruşturma yapmak için Amerikan 
Hükümetine başvurulmasından herhangi bir şey elde etme umudu yoktur. 
Amerikan Dışişlerinin yakın bir tarihte durumu açıklığa kavuşturmak çaresini 
görememesinden üzüntü duyuyorum. R. C. Craigie" 

Bu raporların da hemen hemen tümüyle, Ermenilerden kaynaklanan bilgi 
ve rivayetlerden oluştuğunu belirtmek gerekmektedir. 

Görüldüğü gibi, İngilizler, Malta sürgünleri aleyhine aradıkları "delilleri" 
Amerika Birleşik Devletlerinde de bulamamışlardır. 

İngiliz Dışişleri, buna rağmen, "Ermeni olaylarından sorumlu" 42 kişinin 
(ki bunların içinde Halep Valisi Mustafa Abdulhalik Bey de vardır) 
cezalandırılmasının "siyasî bakımdan son derece önemli olduğu" gerekçesiyle 
İngiliz Kraliyet Başsavcılığına baskı yapmayı denemiştir. Ancak Başsavcılık, 
eldeki "delillerle" hiç kimsenin cezalandırılmasının mümkün olmadığında haklı 
olarak direnmiş ve bu görüşünü 29 Temmuz 1921 tarihli yazı ile Dışişlerine 
bildirmiştir. Propaganda, hukuk karşısında yenik düşerken "Ermeni olaylarından 
sorumlu Türkler" meselesi de böylece kapanmış ve Malta sürgünleri serbest 
bırakılmıştır. 
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"Chrysantemun" adlı gemi ile Malta'dan 1 Kasım 1921 günü Türkiye'ye, 
İnebolu'ya dönen 17 sürgünden biri de Muslafa Abdulhalik Bey olmuştur. 
Andonyan' ın kitabı, İngiltere ve Fransa, 1920 yılında piyasaya çıkmıştır. O 
halde bu kitaptaki belgeler, Mustafa Abdulhalik Bey'in de içinde bulunduğu 
birçok Malta sürgününü mahkûm ettirebilecek iken İngilizler bunlara neden 
itibar etmemişlerdi? 

Sorunun cevabı basittir; belgelerin sahte olduklarını ve Ermeni 
çevrelerince düzenlendiğini İngilizler de bilmektedirler. Gerek Andonyan'ın 
gerekse İstanbul'daki Ermeni-Rum bürosunun düzenledikleri sahte belgeler de 
böylece iflas etmiş, Ermeni olaylarından suçlu "Türkler" ve "Ermeni Katliamı" 
masalı sona ermiştir. 

Andonyan' ın sahte belgelerinden birkaçı, kaynak gösterilmeden ve 
imzasız bir haber şeklinde "Küçük Asya'da Türk Zulmü" başlığı altında Daily 
Telegraph adlı İngiliz gazetesinin 29 Mayıs 1922 tarihli sayısında tekrar ortaya 
atılmıştır. Haberin girişinde, "Ermeni katliamının, halen Kemalist maske altında 
faaliyet gösteren modern genç Türklerin meş'um ve acımasızlığı" bir haber 
şeklinde "Küçük Asya'da Türk Zulmü" başlığı altında verilmiştir. 

Konunun bu şekilde sunulmasının ardında, İngilizlerin de aralarında 
bulunduğu yabancı işgal kuvvetleriyle mücadele eden Türk milliyetçilerini hiç 
olmazsa bir ölçüde zedeleyebilmek düşüncesinin yattığı açıktır. Zira haberin 
zamanlaması , Türk kuvvetlerinin Anadolu'da işgal kuvvetlerine kesin darbeyi 
vurmak üzere giriştiği hazırlıklara rastlamaktadır. 

İngiliz Dışişleri, Daily Telegraph gazetesinde kaynağı gösterilmeyen 
bilginin nereden edinildiğini soruşturmuş ve "Gazete Muhabirinin Belgeleri 
1920'de Paris'te David Beg tarafından basılmış resmî yayından elde ettiği" 
anlaşılmıştır. 





Nuri BİLGİN* 

Türkiye Cumhuriyeti 'nin kuruluşundan beri çeşitli platformlarda başa 
çıkmaya çalıştığı ve gittikçe büyüyerek toplumumuzu derinden etkileyen Ermeni 
iddiaları, artık belirgin bir şekilde bir tarih yazma ya da tarihi inşa biçimini 
almıştır. Bu iddiaların çeşitli uluslararası platformlarda, ulusal ya da yerel 
meclislerde tarihî bir hakikatin tescili statüsünde oylanarak, bağlayıcı bir karara 
dönüştürülmeye çalışılması, özü itibariyle bir "Ermeni Soykırım Tarihi înşa 
E tme" süreci gibi görünmektedir. 1 Bu yol, şimdiye dek alışılmadık ve bilimsel 
etik çerçevesine sığmayan bir tarih yazma, dolayısıyla bilim yapma yöntemidir. 
Bu heretik düşünce tarzında; arzulanan soykırım mitosu, olgusal hakikatin yerine 
geçmektedir. Bunun yasama organları tarafından onaylanması, bu konuda daha 
sonradan araştırma yapma, belgelere, arşivlere girip bakma yolunu büyük ölçüde 
kapatmaktadır. Üstelik burada söz konusu olan tarih inşası, bedava değil, hesaplı; 

Prof". Dr., Ege Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Grubu (TERİG) Başkanı. 
20-21 Nisan 2002 günü Ankara'da Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresinde okunan bu tebliğ; 
sempozyum kitabı (ASAM Y., 2003); Türkiye Günlüğü, Sayı 68 (2002); Siyaset ve İnsan, (İstanbul, 
Bağlam Y., 2005); Farklı Yönleriyle Ermeni Sorunu, (İstanbul, Nergiz Y., 2005)'de basılmıştır. 

1 Kuşkusuz, sosyal bilimlerde önemli bir teorik yaklaşım olan inşacılık (constructionnisme, constructivismc) 
çerçevesinde "tarihin, insanların kendilerine, aktörü veya tanığı oldukları olaylara, içinde bulundukları 
ortamlara ve çağlara ilişkin temsillerinden soyutlanamayacağı, hatta bir bakıma bu temsillerden oluştuğu ve 
dolayısıyla tarihin, aynı zamanda tarihçilerin tarihi olduğu iddiaları" belirli bir epistemolojik değer 
taşımaktadır. Zira genel olarak sosyal olaylar saydam değildir, anlamlarını açıkça yansıtmazlar. 
Okunmaları, kavranmaları, anlamlandırılmalan gerekir. Ancak bu anlamlandırma süreci, keyfi olamaz. 
Ortaya atılan varsayımların ve iddiaların, tarihçilerin genelde kabul ettikleri çalışma yöntemlerine göre 
tahkik edilmesi, geçerliliklerinin test edilmesi gerekir. Kaldı ki bu perspektif bakış, bilim adamının 
arzuladığı bir hedef değil, kolayca kaçınamadığı bir durumun ifadesidir. Nitekim tarihçinin, olgusal 
hakikate olabildiğince sadık kalabilmesi ve kurgusallıktan sıyrılması için çeşitli önlemler önerilmektedir. 
Aksi halde tarihte objektiflik ya da tarihsel hakikat kavramı bütünüyle tartışmalı bir duruma girmektedir. 
Tarih bir öykü ya da kurgu olarak alındığında, tarihsel olaylara ilişkin hiçbir iddia, bir diğerinden daha 
üstün tutulamaz ve tarih kitaplarında aynı olaylara ilişkin birbirinden çok farklı görüşler bulunacağından, 
sonuçta, yazana göre değişen çeşitli tarihler ortaya çıkar. 
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bilme amaçlı değil, hesap sorma amaçlı; tasvir veya betimsel değil, yargılayıcı 
görünmektedir. Bu süreç, sonuçları bakımından yansız değil, mahkûm edicidir; 
pratikte istendiği gibi kullanılabilecek, keyfî olarak istismar edilmeye açık bir 
özelliktedir. Toplumumuzun sadece geçmiş veya bugün hayatta olan kuşaklarını 
değil, gelecek kuşaklarını da kapsayıcı bir niteliktedir. 

1915 Krizi sırasında yaşanan üzücü olaylara (bu tür kanlı olaylar 
muhakkak ki, tarihin kara bir sayfasını oluşturmaktadır) 2 soykırım etiketi 
yapıştırılıp bir soykırım mitosu haline getirilmesi, gelecekteki sonuçları 
şimdiden hesaplanamayacak kadar ciddi bir sorundur. İnsan psikolojisi 
açısından, icat ve inşa edilmiş bir soykırımın suçlanan hedefi olmak, faili 
olmaktan daha sancılı bir durumdur. Çeşitli dış politik mercilerde alınan 
kararlarda Türk toplumunu derinden yaralayan husus, tam da bu kurgusallığın 
algısıdır; bu inşa sürecinin çeşitli ülkelerde, bir senaryonun bağlantılı perdeleri 
şeklinde sürekli sahne önüne gelmesidir. 

SIRADAN İNSAN VE SOSYAL TEMSİL 

Bu tür tarih yazma girişimlerinin Batı ülkelerinin çeşitli kesimlerinde 
kolayca taraftar bulması, demokrasi ideallerine derinden bağlı insanları şaşırtsa 
da, sosyal psikolojik bulgular çerçevesinde anlaşılabilir bir olgudur. Bu 
toplumların tipik insanı, hiç de demokrasi teorilerinin varsaydığı gibi rasyonel 
düşünen, karar öncesinde verilerini toplayan, enformasyonlarını süzgeçten 
geçiren, belge ve kanıtlara duyarlı biri değildir. Üstelik günlük sosyal psikoloji 
araştırmalarının odaklaştığı bu sıradan insanlar (lay men), yani tartışma 
konusunun uzmanı olmayan herkes, zihinlerini kurcalayan sorunlar konusunda, 
çoğu kez sistemli bir tarzda hareket ederek uzmanların görüşlerini öğrenmek 
yerine, fazla uğraşmadan kısa yoldan teoriler üretmektedir. Bu teoriler, oradan 
buradan devşiriimiş bilgi parçacıklarının yanyana yapıştırılmasından oluşan, 
aralarında tutarlı bir bağ bulunmayan mozaikleri andırmaktadır. Tutarlılık ve 
mantıksal ilkelere uygunluk gereğine tâbi olmayan bu mozaik; kültür, kitle 
iletişim araçlarının suladığı ve dolayısıyla büyük ölçüde medyanın 
şekillendirdiği bir dünyanın kültürüdür. Yeterli düzeyde veri ve enformasyon 
birikiminin gerekli olmamasına ilaveten mantıksal bir zincirde ilerleyerek 

2 Bu ifadelerimin ilgisiz yorumlara yol açmaması için, entelektüel duruşumu ve kanaatlerimi belirtmek 
isterim. Entelektüel olarak, evrensel insanî değerlerin gözden kaçırılmaması ve Kapıkule'nin berisi ve ötesi 
için ayrı hakikatler tasarlamamak gerektiğini, herkesin toplumuna ve çağına karşı sorumluluğu olduğunu 
düşünüyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş koşulları içinde Ermeni Tehciri kararı almak zorunda 
kaldığı, bunun keyfi değil, zorunlu bir önlem olduğu kanaatindeyim. Buna karşılık, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun, ülkenin çeşitli yörelerindeki yönetici veya görevlilerinden bazılarının pek çok Ermeni 
vatandaşımızın ölümüne neden olan suiistimalleri veya tedbirsizlikleri veya beceriksizlikleri veya öngörü 
eksiklikleri olduğunu da düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında Osmanlıların sorumluluğu, "tehciri daha 
düzgün ve kontrollü bir biçimde gerçekleştirememiş olmak" şeklinde beliriyor (NB). 
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argümantasyon yapma ve akıl yürütme gereklerinin de ortadan kalkmasıyla, 
herkes kestirme teoriler üretmektedir. Bu, bizler için de geçerlidir. 

İnsan zihni, boşluğu sevmemektedir. Dünyayı zihinsel planda kavrama ve 
ona hâkim olma eğilimimiz, bizi, gözlediğimiz olaylar, kişiler ve durumlar 
konusunda, nedensel açıklamalar aramaya götürmektedir. Bu arayış, algı 
alanımıza giren her olayla ilgili olarak, "kim yaptı?", "neden yaptı?" sorularını 
sorup cevap bulma çabalarında somutlaşmaktadır. Her olaya bir fail bulmak ve bir 
neden atfetmek, insanları rahatlatmakta, zihinsel gerilimlerini sona erdirmektedir. 

Günlük yaşamın epistemolojisi alanında yapılan sosyal psikolojik 
araştırmalar göstermektedir ki, bilimsel bilgiden farklı bir sağduyu ya da "ortak 
duyu bilgisi", yani bir sosyal düşünce, bir günlük bilgi vardır. Bu bilgi, sıradan 
insanın günlük yaşamında ürettiği ve kullandığı bilgidir. Başlangıçta günlük 
bilginin, bilimsel bilgiye kıyasla, acele üretilmiş ve bilimsel kurallara göre test 
edilmemiş bir bilgi olduğu, sokaktaki insanın da bilim adamından farklı olarak bir 
kognitif cimri (cognitive miser) olduğu, tüm seçenekleri dikkate almadan ve 
mantıksal usavurma ilkelerini, bilimsel yöntemin ya da algoritmanın ardışık 
işlemlerini izlemeden açıklamalarda bulunduğu düşünülmüştür. Günlük bilgi, 
kusurlu bir bilim adamının, yani sokaktaki naif insanın ürettiği hatalı bir bilgi 
olarak nitelendirilmiştir. Oysa bugünkü bakış açısında, 3 günlük bilgi veya 
teorilerin kendine özgü dinamiklerinin olduğu, bunun hatalı bir bilgi değil, sosyal 
olarak motive bir bilgi olduğu, sokaktaki insanın derdinin pek de öyle hakikat 
aramak olmadığı, vs. düşünülmektedir. Bu anlamda, günlük yaşamlarında 
insanlar bilimsel bilgiyi değil, enstrümantal bilgiyi aramaktadır. Onun için 
örneğin bilim adamlarının atom fiziğini nasıl anladığının önemi yoktur. Bu bilgi 
günlük yaşamda operasyonel bir değeri taşımaz. Önemli olan, atom fiziğinin 
medyada basitleştirilerek aktarılan ve günlük konuşmalara sızan parçalarıdır, 
onun günlük yaşamında atoma ilişkin algıları ve sosyal temsili yeterlidir. 

Günlük yaşamın epistemolojisi konusunda çalışan sosyal psikologlar, 4 

ortalama insanın, uzmanlardan farklı akıl yürütme ve yargıda bulunma tarzları 
gösterdiğini ortaya koymuşlardır. Rasyonel yaklaşımla karşıtlık gösteren bu 
düşünme tarzlarını 'heurist ikler ' (örnekleme, kolay ulaşma, simülasyon ve 
referans heuristikleri) olarak nitelemişlerdir. Nisbett ve R o s s ' u n 5 belirttiği gibi, 
günlük yaşamımızda regresyon yasasını bilmeyiz. Bir örneklemin temsilî 
olmayışını ihmal ederiz. İstatistiklere dikkat etmeyiz. Tek bir olayı veya tek bir 

3 Bkz: S. Moscovici, 'La nouvelle pensée magique', in Nouvelles Voies en Psychologie Sociale, Bulletin de 
Psychologie, Volume XLV, n. 405, (1992), s. 301-324. 

4 Bunlar arasında özellikle Tversky ve Kahneman'ı anmak gerekir (Bkz: A. Tversky ve D. Kahneman, 
'Causal schémas in judgements under uncertainty', in Progress in Social Psychology (Eds. M. Fishbein), 1, 
Hillsdale, Erlbaum. 

5 R. E. Nisbett ve L. Ross, Human Inference: Stratégies and Short-Comings of Social Judgment, (Englewood 
Cliffs (N. J.), Prentice Hail, 1980). 
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kişinin tanıklığını yeterli görüp, tüm grubu yargılarız. Biricik, sansasyonel ve 
somut olana özel olarak dikkat eder ve teşhislerimizi, varsayımlarımızı 
doğrulamaya çabalarız. Günlük yaşamda üzerinde konuştuğumuz dünya ya da 
gerçeklik, bizim mimarı olduğumuz bir sosyal inşadır. 

İçinde yaşadığımız sosyal dünya, yani günlük yaşamdaki düşüncelerimiz, 
büyük ölçüde gerçekliğe ilişkin sosyal temsillerden ve örtük (implicite) 
teorilerden, mitoslardan oluşmaktadır. "Bizim her birimizin pratikte doğru 
saydığı dünya, yani günlük yaşamımız ölçeğinde efektif olan dünya, paylaşılmış 
temsillerimizin oluşturduğu dünyadır ." 6 

Sosyal temsiller, belirli bir obje hakkında önceden oluşturulmuş imajlar, 
söylemler ve modeller bütünüdür. Gerçekliği kavramayı, isimlendirmeyi ve 
betimlemeyi sağlayan birer kognitif araç olan sosyal temsiller, kategorileri, 
sınıfları, değer yargılarını kapsarlar. Kişilerarası iletişimin koşulu ve aracıdırlar, 
zira kişiler arası iletişim, temsillerin sunduğu, önerdiği referanslara göre 
cereyan eder. Kendini tanımlama ve sunma, sosyal temsiller vasıtasıyla 
gerçekleştirilmektedir. 

Herhangi bir uzmanlık alanına özgü olmayıp, hemen her alanda 
görülebilen ve çeşitli kişiler tarafından paylaşılan temsiller, onları paylaşan 
kişilerin çeşitli etkinliklerine eşlik ederek, hem etkide bulunurlar, hem de 
sürekli olarak yeniden üretilirler. Zira birtakım gazetelerin okuyucusu, 
mağazaların müşterisi, bir kahvehanenin müdavimi, bir dinî cemaatin veya 
partinin üyesi, vs. durumunda bulunan bu kişiler, günlük uğraşları içinde, sosyal 
temsillerini hem besler, hem de değerlendirme, akıl yürütme ve eylemlerinde 
kullanırlar. Değerlendirme ve eylem aracı olmaları nedeniyle, sadece bireylerin 
özel dünyasında kalmaz, sosyal ve moral sonuçlara da yol açarlar. 
Moscovici 'n in deyişiyle "düşüncelerimizin içerikleri olan sosyal temsiller, 
değiştikleri veya yok oldukları takdirde, dünyanın da değişmesine yol açacak 
kadar önemlidir, çünkü insanların neler düşündükleri , yani düşünce içerikleri, 
onların düşünce tarzlarını da etkilemektedir ." 7 

Ermeni soykırım iddiaları etrafındaki tartışmalar, tarihsel gerçekliğe 
ilişkin bir tez veya tarihsel bulgunun tartışılmasından ziyade, sosyal temsiller 
planında cereyan etmektedir . 8 Söz konusu temsillerin objesinin tarihsel olgular 

6 S. Moscovici: 'Presentation', age, s. 141. 
7 Age, s. 142. 
8 Bu analiz, soykırım iddialarının gerçek olup olmamasından bağımsızdır; zira burada tarihsel bir gerçekliğin 

olabildiğince "objektif (bu sözcüğü olgulara yaklaşım ve yöntemin bir niteliği olarak kullanıyorum) bir 
fotoğrafını ortaya koymak, yani gerçekliğin röprodüksiyonu değil, bizzat bu gerçekliğin inşası, yani 
prodüksiyonu söz konusudur. Eğer soykırım olduğu "varsayımını öne süren kişiler, bilim adamları 
olsaydı, tarihin ya da bilimin genel 'tahkik' ya da sağlama yöntemlerini izleyerek, varsayımlarını test 
etmeye çalışırlardı. Bunun için sadece bazı kanıtları ve tanıklıkları değil, tüm kanıtları ve tanıklıkları; bazı 
belgeleri veya arşivleri değil, tüm belgeleri veya arşivleri dikkate alma yoluna giderlerdi. 
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olması dolayısıyla, bunların tarihçilere bırakılması talebi, tutarlı ve mantıklı bir 
talep gibi görünse de, sosyal temsillerin oluştuğu alan ve işlediği sahne, 
uzmanların dünyası değildir. Sosyal temsiller, bilim adamlarının kontrollü 
dünyası dışında kalan her yere, tüm ara boşluklara, satır aralarına, bilinçaltı 
örtük alanlara sızarak, kullanıma hazır ve kolay şemalar olarak ilk fırsatta 
devreye girmektedir. Bir sosyal gerçekliğin, tarihsel hakikatin yerini almaktadır. 
Zira temsiller, taşıyıcıları bakımından, 'dünyanın temsilî olmayan ve dolayısıyla 
gerçekten mevcut bir dünya' (Husserl) niteliğindedir. Bunun içindir ki, insanlar 
bir tarih inşa ettiği, tarihi yeniden ve kendine göre yazdığı kanaatine 
kapılmaksızın tarih yazmaktadır. 

Bazen yabancı bir diplomatın dağıttığı broşürlerde, bazen bir turistin 
sorduğu naif sorularda veya entelektüel tartışmalarda, bazen Avrupa 
Parlamentosunun veya bir belediye meclisinin kararlarında, bazen bir TV 
programında veya sinema filminde kendini göstermektedir. Bunlar ortaya 
çıktığında gösterilen tepkiye bağlı olarak "hata oldu", "dikkatimizden kaçtı", 
"aslında şunu demek istedik" gibi sözlerle geri adım atılsa da, sosyal temsil 
varlığını sürdürmektedir. 

Bir konu, sosyal temsil haline dönüştüğünde, gerçekten de değiştirilmesi 
çok zor bir durum ortaya çıkmaktadır. Bunların çeşitli enformasyon 
kaynaklarından gelen mozaik parçaları şeklinde oluştuğuna işaret etmiştik. 
Çoğu kez bunların kaynağı ve oluşma sürecinin başlangıcı, net bir şekilde teşhis 
edilemediği için, sonuçlarıyla uğraşılmaktadır ve ne yazık ki uygun bir 
mücadele aracı da bulunamamaktadır. 

Gözümüzün önüne, Batı toplumlarının tipik insanını getirelim. Bu, bizim 
toplumumuzdan bildiğimiz sıradan insanlardan pek de farklı değil. Çaba 
ekonomisine tâbi olan bir kognitif cimri. Her sorunla ilgilenmeyen, ilgilendiği 
sorun konusunda da fazla kafa yormayan biri. Gazetede bir haber okuyor veya 
bir yolda bir bildiri dağıtıyor veya radyoda bir haber dinliyor veya TV'de bir 
sahne görüyor veya arkadaşlarıyla sohbet ederken birisi yorumlarda bulunuyor. 
Varsayalım ki tüm bunlar ona "Ermeni Soykırımı"ndan söz ediyor. Daha önce 
bilmediği (ya da kulaktan dolma bilgilerinin olduğu) bir konu bu. Ne yapacak? 
Fazla kafa yormadan kafasındaki bir klasöre bu enformasyonları yerleştiriyor. 
Ne zaman buna benzer enformasyonlar alsa, kafasında mevcut klasördeki 
şemanın ışığında algılıyor. Onun için Ermeni imajı bir kurban, mağdur, mazlum 
imajıdır, Türk imajı ise tam tersine zalim, kıyıcı, haksız, vb. Üstelik de temel 
atıf hatası denen insanî bir eğilim nedeniyle, Ermenilere yapılanların tümü, 
Türklerin dispozisyonel özelliklerine atfedilir, ne koşullar, ne de hedef kişinin 
yaptıkları görülür. 

Bu tür sosyal psikoloji bulguları, Batı toplumlarında insanların düşünce 
tarzlarını ve buna bağlı olarak kamuoyunun oluşumunu anlamamızı 
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sağlayabilir. Kamuoyunun oluşumu açısından üzerinde durulması gerekli temel 
husus, bu ülkelerdeki sıradan insanların, Batı dünyası dışındaki ülkelerde olan 
bitenlere ilişkin temsilleri ve motivasyonlarıdır. Batılı insanın kendi dışındaki 
dünyaya ilgisi, genel olarak kamuoyunun çeşitli etki mekanizmalarıyla 
yönlendiri lmesinin bir sonucu olabilir. Ulusal hükümetlerin, politikalarını 
halkın gözünde meşru kılmak amacıyla, kamuoyunu kendi paralellerinde 
düşünmeye doğru yönlendirmeleri anlaşılır bir olgudur. İkinci bir neden, 
uluslararası karar mercilerinin dünyayı daha yaşanılır veya birlikte yaşamaya 
daha uygun kılmak amacıyla belirli değerlerin (demokrasi ve insan hakları gibi) 
promosyonu ve egemen olması yönündeki iyi niyetli çabaları olabilir. Ancak 
bunlar, önemli olsalar da, yeterli değildir. 

Sosyal biliş konusunda çalışan sosyal psikologların ortaya koyduğu 
üzere, insanlar, aksine inansalar da, dünya hakkında değil, dünyanın zihinsel 
temsili hakkında düşünmektedirler. Bizim hakkında konuştuğumuz, 
tartıştığımız dünya, algılarımızın, imajlarımızın, temsillerimizin dünyasıdır. 
Zaten bu nedenledir ki, aynı dünyada yer almakla birlikte, farklı psiko-sosyal 
evrenlerde yaşarız. Dış dünyanın aynı bir durumu, kişilere göre farklı şekillerde 
algılanmakta ve temsil edilmektedir; bunlar, durumla ilgili davranışlarımızı 
etkilemektedir. Dolayısıyla "aynı konu" hakkında konuşan, yazan insanların 
farklılıkları salt doğru-yanlış kriteriyle anlaşılamaz; bu farklılıkları, sosyal 
temsiller açısından, yani temsillerin oluşumu ve işlevlerini dikkate alarak 
değerlendirmek daha uygun olacaktır. 

İDDİALARIN SOSYAL KULLANIMI 

Batılı insanın kendi dışındaki dünyaya ilgisi ve Ermeni Soykırım 
İddialarını paylaşma eğilimi nasıl değerlendirilebilir? Yaşamı, metro-iş-uyku 
zinciri içinde geçen, gelecek kaygısı nispeten az, boş zaman buldukça hoş vakit 
geçirmeye çalışan, yemeği-eğlenmeyi seven, fazla okumayan ya da gazete 
sayfalarını üstünkörü çevirmekle yetinen, entelektüel ilgisi zayıf ortalama Batılı 
insanın, yani bizim toplumumuzda da benzer versiyonlarını (örneğin pijama-
terük-televizyon sacayağına oturttuğumuz insan) yakından tanıdığımız sıradan 
insanın, Afrika'nın veya Asya'nın uzak bir ülkesindeki insanların kaderiyle 
yakından ilgilenmesi, ilk bakışta gerçekdışı bir durum gibi görünmektedir. 
Kuşkusuz bu sorunla ilgili olarak sık sık başvurduğumuz bir açıklama şeması 
var(dı): Bu insanlar, yüksek bilinç düzeyine sahip, ileri düzeyde kültürlü, vb. yani 
model insanlardır. Ama artık hiç kimseyi tatmin etmeyen bu şema, ömrünü 
tüketmiş durumdadır. Bu konuda yeni açıklamalar aramak gerekir. 

Ermeni Soykırım İddiaları, bir sosyal temsil formunda yaygınlaştığında 
birtakım pratik işlevler görmektedir. Konuyu, özellikle bu sosyal temsilin en 
çok beslendiği Batı dünyası açısından ele alarak belirli hususlara dikkat çekmek 
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istiyorum. Bunların bir kısmı, insanın psiko-sosyal nitelikli genel eğilimleriyle 
ilgilidir, bazıları ise hedef gruplarla... 

İlk yorum öğesi, iletişim alanından gelmektedir. Bilindiği üzere kitle 
iletişim araçlarında, hemen her zaman çeşitli felaket, cinayet, ölümcül kaza, 
yolsuzluk haberlerine yer verilmektedir. Tüm bunlar, sosyal psikolojik açıdan 
aynı sonuca işaret etmektedir: İnsanlar, başkalarının başına gelen kötülükleri 
okumaktan veya görmekten garip bir hoşnutluk duymaktadırlar. Başkalarının 
olumsuzluklarını vitrine koymak, bir rahatlama sağlamaktadır. Bu dünyada 
cereyan eden kötülükler, hep başkalarının eseri olduğunda, kendimizi iyi yanda 
veya iyi rollerde görmekten daha rahatlatıcı ne olabilir ki? Bu saptamanın ikinci 
adımı, olaylara bir fail ve tercihen kötü bir fail bulmaktır. Zira failsiz kötülükler, 
dünyadaki kör kuvvetlerin, irrasyonel güçlerin eseri olacaktır ve bu tür bir 
dünyada insanın kendini emniyette hissetmesinin imkânı olmayacaktır. 
Dünyanın kendimize göre yontulmuş işleyiş şemasında, rastlantısal olarak 
ortaya çıkan kötülüklere ve hatta durumsal faktörlerin yol açtığı, yani insan 
iradesinin dışındaki güçlerin neden olduğu olumsuzluklara yer yoktur. Bizden 
olmayan bir suçlu gerektiren bu şemaya en uygun failler, kötü yabancılardır 
(Adorno 'nun otoriter yapılı kişileri de böyle düşünmüyorlar mıydı?). 

İkinci yorum öğesi, Sartre ' ın La Nausee (Bulantı) adlı eserinde işlediği 
temayla ilgilidir. Geçmişinde şu veya bu şekilde, şu veya bu nedenle suç veya 
günah işlemiş olanlar, vicdanlarını rahatlatma yönünde güçlü bir ihtiyaç 
duymaktadırlar. Bu insanî duygu, tüm büyük dinler tarafından ritüel bir pratiğe 
bağlanmış son derece köklü bir eğilimin ifadesidir. Hemen her din, işlenen 
günahlara ilişkin bir kefaret yöntemi geliştirmiştir. Vicdan rahatlatma yöntemi, 
ya bir diyet ödemeye dayanmakta, ya da aksi yönde bir eylem ya da etkinlik 
ortaya koyma, örneğin daha dindar, daha iyiliksever, daha vatansever, daha 
insan hakları savunmacısı , vb. o lma şeklinde somutlaşmaktadır . Bu ikinci 
husus, Batının eski sömürgeci ülkelerinin hükümetleri kadar, vatandaşları 
bakımından da geçerlik taşımaktadır. 

Üçüncü yorum öğesi, halktan ziyade yönetimlerle ilgilidir ve bir günah 
keçisi bularak, belirli bir toplumsal düzeni koruma ve grup bütünlüğünü sağlama 
stratejisine dayanmaktadır (ve bu, Türkiye de dahil tüm ülkeler için geçerlidir). 
Ortaçağ topluluklarının veba salgınları sırasında veya daha yakın zamanda Alman 
Nazilerinin 1930'lu yıllarda günah keçileri yaratmaları, bu stratejinin en uç 
örnekleridir. Tarih boyunca çeşitli topluluklarda bir kurban vererek krizden çıkma 
şeklinde somutlaşan günah keçisi arayışı, ortaya çıkış anında kendini hiçbir 
zaman brüt çıplaklığında ortaya koymamıştır, daima meşru bir kılıkta 
görünmüştür. Dünyanın büyük bir kısmının açlık ve yoksulluk içinde yüzdüğü bir 
durumda, Batılı ülkelerin, diğer ülkelere, daima kendi üstün konumlarının 
pekişmesiyle sonuçlanan müdahaleleri, demokrasi, insan hakları ve kültürel 
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haklar zemininde şekillenmektedir. Bu tür etkinliklerin stratejik bir anlamı da 
olabilir. Nitekim yeni kıtaların keşfi ve kolonizasyonu döneminde, Tanrının 
mesajını tanıtmak ve yaymak için yeni kıtalara yayılan Hıristiyan misyonerlerin 
açtığı yoldan askerler ve tüccarlar girerek buraları sömürgeleştirmişlerdir. Aynı 
şekilde, günümüzde yaşanan küreselleşme sürecinin Batı dünyası dışında kalan 
ülkeleri tümüyle bağımhlaştırma gibi bir hedef gütmesi de muhtemeldir. 

Günah keçisi olarak seçilen hedef ülkeler ise daima replik ya da 
misil leme imkânı zayıf ülkeler olmaktadır. Oysa bu hedef ülkelerin geçmiş 
kusurları ve hataları, tıpkı La Fontaine ' in "Vebalı Hayvanlar" fablında olduğu 
gibi, yargıç ülkelerin geçmişte yaptıklarına kıyasla, çok daha küçük boyutlarda 
görünmektedir . Bireyler planında bu strateji, Batılı insanın yine kendi 
durumundan, ülkesinden ve yönetiminden az çok memnun olmasıyla 
sonuçlanmaktadır . 

Dördüncü cevap öğesi, Avrupa ülkelerinde ve dünyanın bazı bölgelerinde 
zaman zaman canlandırılan Türkofobi diyebileceğimiz bir tür maskelenmiş 
Türk düşmanlığı ya da anti-Türk anlayışıyla ve buna paralel olarak Ermeni 
diasporasının bir düşman, bir "öteki" yaratarak etnik nitelikli bir kolektif kimlik 
inşasıyla ilgilidir. Konumuz açısından ayrı bir öneme sahip olan bu son nokta 
üzerinde biraz daha detaylı olarak duracağım. 

ÖTEKİ OLARAK TÜRK'ÜN İŞLEVSELLİĞİ 

Bugün, Batı dünyasının büyük bir kısmında, geçen yüzyıllardan bugüne 
aktarılan ve zaman zaman alevlenen bir 'Türk fobisi ' vardır. Bu fobi, İslamdan 
korkuyu içerse de, salt Müslüman-Hırist iyan çatışmasına da indirgenemez. Bu 
olguda din faktörü, dini araçsallaştıran politik bakışlar vasıtasıyla devreye 
girmektedir. Asıl önemlisi, yüzyıllar boyunca Avrupa 'n ın kendini 
tanımlayışında, önce Osmanlıyı ve ardından Türk figürünü "öteki" olarak 
kullanmış olmasıdır. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte, "öteki" olarak Türk; 
Batının büyük devletleri açısından büyük ölçüde işlevselliğini yitirmiştir, ancak 
Osmanlı İmparator luğu 'nun içinden doğan diğer devletler açısından sürekli 
olarak tazelenen bir işlevselliğe sahiptir: Balkan Ülkeleri, Arap ülkeleri, 
Yunanistan, Ermenistan, "ö teki" olarak Türk 'ü ayakta tutmuşlardır. Bu 
ülkelerde insanlar, kendilerini, kendi özelliklerinden ziyade ötekinin 
özellikleriyle zıtlaştırarak tanımlamaya, yani negatif tanımlama yoluyla ortaya 
koymaya alışmışlardır. 

Öteki olarak Türk, Ermeni soykırım iddialarıyla zirve noktasına 
yükselmektedir . Osmanl ı 'n ın ya da Osmanlı döneminde 'Türk ' imajının koyu 
çizgileri, kılıç zoruyla fetih ve barbarlık olarak çizilirken, yakın yıllarda 



Nuri BİLGİN 4 9 9 

soykırımcı ve işgalci figürleri etrafında örülmeye çalışılmaktadır. Söz konusu 
Türk düşmanlığında kaba ırkçılıktan farklı bir yan var, yani ırk teorisinden 
ziyade, eski dönemlerden günümüze uzanan olumsuz Türklük temsillerine 
dayanan bir yan var gibi görünüyor. 9 

Burada mitsel bir kıyıcı figürü var, karşısında ise mağdur, mazlum, 
masum halklar. Bu tür bir söylem, Osmanlı İmparatorluğu döneminde olan 
bitenler konusunda, hem Batının emperyalist güçlerinin ve hem de Ermenilerin 
payını ve sorumluluğunu unutturuyor. Batı toplumlarının suç ortaklığıyla bir 
Türkofobi ve Ermenofıli yayı lmaya çalışılıyor. Türkler şeytanlaştırılirken 
Ermeniler melekleştiriliyor. Dünyanın her yerinde mahkemeler kuruluyor, 
deklarasyonlar yapılıyor ve Türklerin suçluluğu ilan edilip mahkûmiyetleri 
kayda geçiriliyor. Üstelik bu Türkofobi, dünya ülkelerindeki kendini demokrat-
ilerici gören güçlerin, masum-mazlum-mağdur olanın yanında yer alma 
refleksiyle entelektüel çevrelerden de destek buluyor. 

Gruplar arası ilişkilerde mağdur olmak, avantajlıdır, kimsenin karşı 
çıkamadığı birtakım meşru haklar içerir. Bu, mağdurların meşru gücüdür. 
Mağdur durumu tescil edilen kişi veya grup, sürekli alacaklıdır; mağduriyet 
oyunu sürdüğü sürece, alacakları da asla bitmez. Bu nedenle gruplar arası 
çatışmalarda, mağdur olmayanlar da dâhil herkes, mağdur grup, mağdur cemaat, 
mağdur azınlık konumunda olmaya çalışır. Konumları tescil edildiğinde, sürekli 
yeni taleplerde bulunma imkânına sahip olurlar . 1 0 

9 Bu olumsuz tavır özellikle XVIII. yüzyıldan itibaren belirgin bir hale gelmektedir. Türklerin barbarlığı, tüm 
XIX. yüzyıl boyunca ve XX. yüzyıl başlarında, Batılı devletlerin Osmanlılara yaklaşımının ana temasını 
oluşturmaktadır. Buna çeşitli örnekler verilebilir: Victor Hugo'nun "Türklerin geçtiği her yer harabe ve 
matemde" sözleri. Voltaire'in Rus Çarı II. Frederic'e hitaben yazdığı "Barbar Türklerin, Xenophon, 
Socrates, Platon, Sophocles ve Euripides'in ülkesinden kovulması," dileği ve "1769-1771 olaylarından 
büyük mutluluk duyduğunu belirtip "bu barbarlara karşı zaferle biten bir savaş yetmez; onları küçük 
düşürmek yetmez; onları bir daha geri dönmemek üzere Asya'ya kovmak gerek; İmparator Hazretleri 
Türkleri öldürerek bana hayat veriyor. Her zaman söyledim, eğer Türk İmparatorluğu yıkılacaksa, bu sizin 
sayenizde olacaktır," sözleri (Correspondance adlı eseri). Dünya Savaşı sırasında 1916'dan itibaren 
Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşımı konusunda anlaşan İttifak Devletlerinin ABD Başkanı Wilson'dan 
"Türklerin kanlı Uranlığına tâbi halkların kurtarılması ve Batı uygarlığına temelde yabancı olan 
Osmanlıların Avrupa dışına atılması" talebinde bulundukları yazı (10 Ocak 1917); Londra Konferansı 
öncesi ve sonrasında İngiltere ve ABD basınında çıkan yazılar ve önemli şahsiyetlerin deklarasyonları; Batı 
Pensilvanya Başpiskoposu, Harward ve Princeton üniversitelerinin başkanlarının ve bazı senatörlerin 
Başkan Wilson'dan, "Türklerin Avrupa'dan sürülmesini", "Müslümanların Hıristiyanları yönetimine son 
verilmesi ve İstanbul'un Türklerden alınması" talepleri; New York Piskoposunun 100 kadar Piskopos adına 
Canterburry Başpiskoposuna "Türklerin İstanbul'dan çıkarılması hareketine öncülük ettiği için teşekkür" 
telgrafı; Ocak I918'de İngiltere Başbakanı Lloyd George'a bir grup önemli şahsiyetin (Sosyalist Lider 
Hyndman, Lord Bryce, Robert Cecil, Tarihçi Seton Watson, çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, Daily 
News Başyazarı M. Gardiner, vb.) sunduğu ve "Yüzyıllar boyu entrika ve yolsuzluk yuvası olan 
İstanbul'un Türklere bırakılmasının bir felaket, hatta bir skandal olacağını" dile getiren memorandum, vb. 
(Kaynak: G. Gaillard, Les Turcs et L'Europe, Paris, Lib. Capelot, 1920). Diğer örnekler için bkz: Ermeni 
Dosyası, (Haz. T. Kotran Tamer), (İzmir, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y., 2002). 

1 0 Bkz: Nuri Bilgin, Siyaset ve İnsan, (İstanbul, Bağlam Y., 2. baskı, 2005) "Kurban veya Mağdur 
Psikolojisi" ve "Mağdur Cemaatler Oyunu" başlıklı yazılar. 
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Ermeni diasporasının militan örgütleri, dünya coğrafyasının çeşitli 
noktalarına dikilen anıtlarla, Ermenilerin ezelî ve ebedî masumiyetini ve 
mağduriyetini süreklileştirmeyi hedeflemektedir. Bu, teknik tabiriyle bir tür 
'çerçeveleme etkisi ' yaratma politikasıdır. Propaganda etkinliklerinde gözlenen 
çerçeveleme olgusu, yaygın bir propaganda stratejisini ifade etmektedir. Buna 
göre propaganda zaman ve mekânda artma eğilimi gösterir. Propaganda 
görevlileri ve militanlar, rakiplerininkini sindirecek şekilde afişler asmaya, 
bildiri dağıtmaya, slogan atmaya, sloganlarıyla duvarları donatmaya çalışır. 
Uzmanlara göre 1 1 çok eski dönemlerden beri Hıristiyan dünyada yol boyunca 
serpiştirilmiş haçların veya haçlı yapıların, kişilere Hıristiyan bir dünyada 
yaşadıkları duygusunu vereceği düşünülmekteydi. Her yerde hazır ve nazır 
oluş, taraftarlara bir güç duygusu, paylaşılan ve korkulan bir güçle birlikte olma 
duygusu vermektedir. Çeşitli ülke ve kentlere soykırım anıtları dikerek, bir 
yandan kendi soydaşları açısından "Türk 'e karşı" Ermeni kimliği inşa edilmeye, 
öte yandan diğer uluslardan olan kişilerde bir Türkofobi ve Ermenofıli canlı 
tutulmaya çalışılmaktadır. 

Yukarıda özetlediğimiz hususlar, Soykırım Mitosunun, Batı 
toplumlarından başka, Ermeni örgütleri açısından da ne kadar işlevsel olduğunu 
ortaya koymaktadır. Deklare edilen amaçlar ne olursa olsun bu iddialar, iddia 
edenlere ve iddiaları paylaşanlara birtakım efektif ve potansiyel yararlar 
sağlamaktadır. Tüm bunlar Ermeni soykırım iddialarının Batının sıradan 
insanlarına neden çekici geldiğini de anlamamızı sağlamaktadır. Eğer bu 
iddialar, insanların günlük yaşamdaki düşüncelerinden ibaret kalsaydı, üzerinde 
durulmayabilirdi. Ancak söz konusu iddialar, günlük yaşamın çerçevesini aşıp 
yeni bir tarih yazımına malzeme oluşturmaktadır. Ulusal parlamentolar ve 
uluslararası kuruluşlar, Ermeni örgütlerinin planlı eylemlerinin zoruyla tarihsel 
olayları, peşin hükümlerle yargılamaya gitmektedir. Üstelik meclislerin 
kararları belirli bir kamuoyunun desteğiyle alınmış gibi görünmekle birlikte, 
aslında kamuoyunu yönlendirici , Türk karşıtı tutum ve görüşleri dondurup 
sabitleştirmek işlevini görmektedir . 

Ermeni Soykırım Mitosunu besleyenler, tarihsel olguları bilimsel bir 
perspektiften irdelemek ve hukukun soğukkanlılığıyla değerlendirmek peşinde 
görünmemektedir . Aksine II. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan "Yahudi 
Soykırımı'ma insanlığın uluslararası hukuk ve moral planındaki tepkilerini, 
kurnazca Ermeni Tehcirine transfer etmeye çalışmaktadırlar. 

Bu durumda Türkiye Cumhuriyet i 'n in "tarihi tarihçilere bırakma tezi", 
her ne kadar tarihsel gerçekliği rasyonel yollardan belirlemek açısından etik bir 

" M. L. Rouquette: La Psychologie Politique, (Paris, ed. PUF, 1988). 
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değer taşısa da, soykırım iddialarına karşı mücadele planında yeterli değildir. 
Olaylar, tarihsel nitelikli olabilir ve biz elbette ki tarih üstüne konuşuyoruz, 
ancak tarihi konuşma ve yazma biçimimiz, dolayısıyla inşa eylemimiz teknik 
anlamda tarihsel değildir, söz konusu inşa etkinliği, bilimsel çevrelerde ve 
rasyonel bir platformda cereyan etmemektedir . Tarih, tarihçinin dışında 
yazılmaktadır. Bu nedenle, konuyla ilgili tartışmalar, bir meta-teori, m e t a -
söylem veya üst-dil düzeyinde yapı lmak zorundadır. Oysa toplumumuzda 
soykırım iddialarına olayların içinden bakılmaktadır, yani sorun, nesne-
söylemine, konu-dili , olay-tasviri düzeyine, belgeler planına indirgenmektedir. 
Fakat bir meta-teoriye veri olması gereken belgeler, muhatapları sıradan 
insanlar olduğunda, konuşmazlar. Nesne-söylemi, uzman için anlamlıdır, hiç 
değilse ilke olarak... 

Tarih yazma işi, dünyanın neresinde olursa olsun, uzmanlar yerine 
sıradan insanlara bırakıldığında, ortaya, naif açıklamalar, mitoslar ve efsaneler 
çıkmaktadır. Sıradan insanların kestirme yollardan ürettiği bu tür teorilerin, 
hakikati arama gibi bir amacı olamayacağı açıktır. Bunlar "bedava", yani bir 
kazanç beklentisi taşımayan zihinsel ürünler değildir, bilinçli veya bilinç dışı bir 
şekilde, birtakım amaçlara endekslidirler. Bu yüzden, brüt, çıplak gerçekliğe 
kıyasla, giydirilmiş ve süslenmiş efsaneler, insanları daha çok 
ilgilendirmektedir. Günlük yaşamın dar alanında masum bir sohbet konusu gibi 
görünen bu teoriler gerçeklik gibi dayatıldıklarında, olumsuz önyargı ve 
stereotipleri besleyerek gruplar arası düşmanlıkları körüklemektedirler. 

Nedeni ne olursa olsun, "tehcir" sırasında yaşanan üzücü olaylar, bazı 
yetkililerin ve görevlilerin yaptıkları hatalar, suiistimaller başka, soykırım başka 
şeydir. Tarihin rafa kaldırıldığı kritik nokta burada bulunmaktadır . Soykırım 
iddiaları, yaşanan olayları, hazır bir kalıba (soykırım kalıbı), bir kılıfa, bir 
geştalta sokmaya, olaylara bir elbise giydirmeye, bir mitos olarak inşa etmeye 
çalışmaktadır. Batı parlamentolarında oy kullanan ve eylemlerinin ağırlığının 
yeterince farkında olmayan politikacılar, kendi seçmenlerinin psikolojisini ve 
sosyal temsillerini kuşkusuz anlayışla karşılayabilirler, ama moral planda 
bunları kopya ederek tarih haline getirme hakkına sahip değildirler. Bu tavır, ne 
bilimsel, ne de etiktir. 

Demokrasi lerde kişilerin tercihlerine bırakılan alanlar bellidir; doğrular 
ya da hakikat oylanmaz, kanaatler oylanır; ortaya çıkan kararlar da doğruyu 
değil, paylaşılan kanaati gösterir. Tarihsel olaylara belirli bir perspektiften 
bakıldığı ölçüde, tarihsel bilginin inşası söz konusudur, ama olgusal 
gerçekliklere karşı değil. Eğer tarih, kişisel kanaat veya oy konusu olmaya 
bırakılırsa, bilim değil, öykü haline gelir. 





Hasan DİLAN* 

2002 yılında, Dünya Savaşındaki Ermeni olaylarını değerlendirebilmek 
ve konuya açıklık getirebilmek için dünyanın önde gelen kütüphanelerinden biri 
olan Fransa Millî Kütüphanesinde (bundan sonra BNF) 1 yayınları incelemeye 
karar vermiştim. Bu düşünceden hareketle B N F ' d e Ermeni krizi ile ilgili 
yayınları kataloglardan tarayarak gözden geçirmiştim. Sınırlama olması 
nedeniyle bir kısmının fotokopisini alabiliyordum. La Chesnais 'n in 2 1921 'de 
yazmış olduğu kitabı mikro formdan okuyabiliyordum, fotokopisinin 
al ınmasına izin verilmiyordu. Aynı şekilde, Aram Andonyan ' ın 1920'de yazmış 
olduğu 168 sayfalık kitabı 3 ile Union Nationale Arménien de France-Comité de 
Défense de la Cause de l 'Arménie Turquie 4 tarafından 30 Ağustos 1945 
tarihinde Londra 'da toplanan 5 büyük devletin dışişleri bakanlarına sunulan 
memorandumu yalnızca okuyup not almakla yetinmiştim. 

Okumalarım ilerledikçe, Ermeniler tarafından yazılmış kitaplarda 
"katl iam" (massacres) ve "Ermeni sorunu" sözcüğünün sık kullanıldığını, İkinci 
Dünya Savaşı sonrası yeni kuşak Ermenilerin yayınlarında jenosit (génocide) 
sözcüğünün öne çıkarıldığını, yok olan Osmanlı Devleti 'nin değil de nedense 
Türkiye Cumhuriyeti 'nin ve Türklerin bu suçlamayla karşı karşıya bırakılmak 
istendiğini tespit etmiştim. Kanımca bu sözcüğün kullanılmasında 9 Aralık 1948 
tarihli Birleşmiş Milletler Konvansiyonunda jenosit sözcüğünün yer alması ve 

* Prof. Dr., Edirne Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı 
1 Bibliothèque Nationale de France. 
2 La Chesnais, Les peuples de la Transcaucasie pendant la Guerre et devant la Paix, Edit. Bossard, Paris, 

1921,218s. Microforme No: 8° M. 20650. 
3 Aram Andonyan, Documents Officiels Concernant les Massacres Arméniens, Paris, Impr. H. Turabian, 

1920, 168s. Microforme No: 8° 0 2 a. 964. 
4 Union Nationale Arménien de France-Comité de Défense de la Cause de l'Arménie Turque, La Cause 

Nationale Arménienne, Documents Concernant le problème de la libération de l'Arménie Turque, Paris, 
1945, Impr. Artra, 63s. Microforme No: 4° 0° a. 724 (1). 
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tanımının yapılması ile Nuremberg ' te Nazi Almanyasının Yahudi soykırımı ile 
suçlanması yol gösterici olmuştu. 5 Doğrusu bu kitapları okurken, Voltaire ' in ünlü 
sözünü hatırlamadan geçememiştim: "Tanrı yoksa icat ediniz!" 6 

BNF kataloglarından çıkardığım kitaplardan notlar aldıkça, bunların ne 
denli peşin hükümlü, bilimsel içerikten yoksun olduklarını, daha çok duygusal 
yanların öne çıktığını, Büyük Savaşın olumsuz koşullarının, olağandışı 
faktörlerinin gözardı edildiğini; örneğin göç hareketleri, salgın hastalıklar, 
ölümler, cephelerdeki kayıplar, asker kaçaklarına pek değinilmediğinin bir kez 
daha farkına varmıştım. Öte yandan tarihî olaylar anlatılırken üç bölgeye 
yayılmış, yani Rusya-Türkiye-İran 'a dağılmış Ermenilerin ve de özellikle 
Ermeni komitelerinin Rusya-İngiltere-Fransa ile olan karmaşık ilişkilerine hiç 
yer veri lmemesi, bunların Dünya Savaşında Osmanlı Devle t ime karşı birlikte 
savaşmalarının gözardı edilmesi dikkatimi çekmişti. Rusya 'n ın Ermeni 
politikasıyla, İngiltere'nin Ermeni politikası arasında farklılıklar olduğunu, ama 
bunun belirli dönemlerde örtüştüğünü, gelişen tarihî koşullar çerçevesinde 
dönemsel olarak çatıştığının gözden kaçırıldığını belirlemiştim. 

Okuma notlarım, yayın tarihi sıralamasına bağlı kalarak, önce Marcel 
Léart ' in 1913' te Paris ' te basılan Belgeler Işığında Ermeni Sorunu adlı 76 
sayfalık kitabını incelemekle başlamaktadır . 7 Yazarın, Kirkor Zohrab adını 
neden saklamak gereği duyduğunu doğrusu pek anlayamadım. 

"Ermeni Sorununun Tarihçesi" başlıklı birinci bölümde (5-8); Léart, 
Ermenilerin 2.000 yıldır varolduklarını, Hıristiyan Batı dünyasının uzantısı 
olduklarını, altı yüzyıl Osmanlı egemenliği altında yaşadıklarını, canlarını ve 
mallarını kurtarabilmek için birçoğunun Müslüman olduklarını, bir kısmının 
1830, 1855 ve 1878'de Rusya 'ya; 1878-1905 yılları arasında Marsilya 'ya; gene 
1878 ile 1912 yılları arasında Amerika 'ya göç ettiklerini açıklarken, ekler 
kısmında çelişkili Ermeni nüfus bilgilerine yer vermektedir. 8 Léart, Doğu 
Anadolu 'da altı vilayet 9 ile Kilikya bölgesinde Ermeni nüfusunun çoğunlukta 

5 "Yunanca; ırk, ulus ve soy anlamlarına gelen genos sözcüğüne, öldürme anlamına gelen cide sözcüğünün 
eklemlenmesiyle geliştirilmiş soykırım sözcüğü, ilk kez bir suç olarak 1944 yılında tanımlanmış ve 1945 
Nuremberg Şartı ile de bir insanlık suçu olarak belirlenmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma 
Statüsünün 6. maddesi ile 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve 
Cezalandırılması Sözleşmesinin (4) 2. maddesi de, söz konusu suça açıklık getirirken kavramı da 
tanımlamıştır. Bkz: Beril Dedeoğlu, Soykırım-Irkçılık İlişkisinin Tematik Bağlantısı, 
http : //www .stradigma.com 

6 Aynı olayları ABD'nde yaşayan Yahudi lobisinde ve Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra Ermeni lobisi 
faaliyetlerinde görmekteyiz. 

7 Marcel Léart, La Question Arménienne à la lumière des documents, Paris, A. Challamel, 1913, In-8°, 76s. 
Microforme No: 8° 0 2 b. 264 

8 Marcel Léart, La Question Arménienne à la lumière des documents, pp. 5-8 
9 Marcel Léart'a göre altı vilayet şunlardır: Van, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ ve Sivas'tır. Kilikya 

denen bölgede: Adana ve Halep vilayetleri yer almaktadır. Halep Vilayeti sınırları içinde: Antep, Urfa, 

http://stradigma.com
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olduğunu iddia ederken, sözü edilen bölgeleri "Büyük Ermenistan" ile "Küçük 
Ermenistan" olarak adlandırmaktadır.10 Buna karşın, Ermenilerin yabancı ülkelere 
neden göç ettiklerine, göç edenlerin sayısına açıklık getirmemesi dikkat 
çekmektedir. Ama vermiş olduğu göç tarihlerine dikkatle bakacak olursak, bu 
tarihlerin 19. yüzyıldaki Osmanlı-Rus savaşlarına denk geldiğini, Ermeni 
olaylarının bu savaşlarla birlikte filizlendiğini kolaylıkla anlamak mümkündür. 
Osmanlı-Rus savaşlarının temelinde Rusya'nın Osmanlı toprakları üzerinden sıcak 
denizlere inme politikasının yattığını, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasından sonra 
Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın baskısı altına girdiğini, Rus-Ermeni ilişkilerinin bu 
çerçevede ele alınması gerektiğini, ama Rusya'nın "Ermenisiz bir Ermenistan" 
yaratmadan yana olduğunu iyi değerlendirmek gerekir.11 

Belgeler bize, Rusların ilk defa 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında 
Osmanlı Ermenileriyle ilişkiye girdiklerini ve onları savaş sırasında Osmanlı 
Devleti'ne karşı kışkırttıklarını, aynı olayların İran Ermenilerine 1827-1828 
İran-Rus Savaşında yapıldığını, onların zorla Kafkasya'ya göç ettirildiklerini 
açıklamaktadır.12 Rusya'nın Kafkasya'ya ayak basabilmek için önce Erivan 
bölgesini ele geçirmeyi hedeflediği, bunu gerçekleştirebilmek için İran'la 1803-
1813 yılları arası savaştığı, bu savaşta başarısız olunca bu defa politika 
değişikliğine gittiği, yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır. Osmanlı ve İran 
Ermenilerini kendi yanına çekebilmek ve onları kendi emelleri için 
kullanabilmek için Ermeni gençlerini Rus okullarında eğitmeye başlayacaktır. 
Bu nedenle Ermeni isimleri taşıyan birçok okul açılacaktır. Bu okullar, gerçekte 
birer Rus okullarıdır: Moskova Lazaryan Enstitüsü, Tiflis Nersessian Okulu, 
Ecmiyadzin Gevorgian Akademisi bu görevi yerine getirmek için kurulan 
misyoner okullarıdır. Ermenilere bu okullarda milliyetçi fikirler aşılanacak, bu 
okullardan çıkan Ermeni misyonerler İran veya Doğu Anadolu'ya geçerek 
Ermeniler arasında dolaşarak, fikir alışverişinde bulunacaklardır.13 Rusya, bu 
çalışmanın ilk meyvesini İran Savaşında elde etmiştir. İran Ermenilerinin 
içeriden desteğini alarak İran topraklarına giren Ruslar, 40 bin Ermeniyi zorla 
Rus topraklarına göçe zorlayacaktır. Rusya aynı taktiği 1828-1829 Osmanlı-Rus 
Savaşında, bu defa Ermeni papazlarını kullanarak uygulama fırsatı bulmuştur.14 

Kilis ve Maraş gösterilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermeni popülasyonıı ve 
istatistiklerinin 1882 tarihli Ermeni Patrikliğinden alındığını açıklamaktadır. 

'" "Büyük Ermenistan" ideasının mimarı Rusya olurken, Kilikya'da kurulması planlanan "Küçük 
Ermenistan" ın mimarı Fransa olacaktır. 

1 1 "Ermenisiz Ermenistan" doktrini, Rusya'nın Ermeni politikasının temelini oluşturur. 
1 2 Kemal Beydilli, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu'dan Rusya'ya Göçürülen Ermeniler, 

(Ankara, TTK, 1988). 
1 3 Louise Nalbandian, The Armenian Revolutionary Movement, (Berkeley and Los Angeles, UÇLA Press, 

1967). 
1 4 Kemal Beydilli, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu'dan Rusya'ya Göçürülen Ermeniler, 

s. 384. 
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Bu savaşta Rusya, Ermenilerin koruyucusu olduğunu göstermek için Doğu 
Anadolu'dan i 00 bin Ermeniyi kendi topraklarına göçe zorlamıştır.15 Bundan 
sonra Rusya, Osmanlı Devleti üzerinde yayılmacı politikalarına ulaşmak için 
Hıristiyanları ve özellikle Doğu Anadolu'da yaşayan Ermenileri kullanmaktan 
geri kalmayacaktır. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşından sonra Ermeniler, 
Çarlık Rusyasını, koruyucu ve kurtarıcı olarak görmeye başlayacaklardır.16 

1854-1856 Kırım Savaşı sırasında Ermeniler, bu defa, Kars ve platosunu 
işgal eden Rusların tarafına geçeceklerdir. Kars platosunun ele geçirilmesi, 
Rusya açısından hayatî önem taşımaktadır. Kırım Savaşında Rusya yenilince, 
savaştan sonra Osmanlı Ermenilerinin doğal müttefiki olduğunu 
kanıtlayabilmek için bölgedeki Rus konsolosları devreye sokularak Ermenilere 
Rus pasaportu dağıtılacaktır.17 Nalbandian, The Armenian Revolutionary 
Movement, adlı kitabında Kırım Savaşından sonra gazetelerin devreye sokularak 
okullarla birlikte Ermeni eğitiminde önemli bir rol oynadıklarını ve isyanın 
altyapısını oluşturmaya devam ettiklerini açıklamaktadır. 1848 İhtilallerinin 
etkisiyle ihtilalci fikirler yayan bu gazetelerin başında, Van'da yayınlanan 
Ardzvi Vaspuragan ve Tiflis'te çıkan Mushak gelmektedir. Ama İngiltere ve 
Fransa'nın Kırım Savaşından zaferle çıkması, bir süre Rus yayılmacılığını 
durduracak; Osmanlı Hıristiyanlarının koruyuculuğunu Rusya'nın elinden 
alabilmek için İngiltere ve Fransa'nın telkinleriyle Osmanlı Devleti, 18 Şubat 
1856'da Islahat Fermanını ilan edecektir. Bu Fermana göre, Hıristiyan tebaa ile 
Müslüman tebaaya siyasî haklar konusunda eşitlik sağlanacaktır. Bununla 
yetinmeyen İngiltere ve Fransa, 1856 Paris Antlaşmasına koydurdukları 
9. maddeyle de Osmanlı Hıristiyanlarının korunmasını üstleneceklerdir. 

Belgelere göre, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Ermeni ilişkileri 
açısından yeni bir dönemin başlangıcı sayılmaktadır. 19. yüzyılın bu son 
Osmanlı-Rus Savaşında Rusya yeni bir taktik deneyerek Kafkasya Cephesinde, 
Ordusunda, Ermeni asıllı Generaller kullanacaktır. Bu Generaller arasında, 
Lazarev, Melikoff, Tergoukasoff gibi isimler bulunmaktadır. Bu savaşta 
Erzurum'un ele geçirilmesi sırasında, General Lazarev'in Osmanlı 
Ermenilerinden yardım aldığı bilinmektedir. Osmanlı ordularının yenilmesi 
üzerine, Rusya, İstanbul kapılarına dayanacaktır. İngiltere, Rusya'yı 
Boğazlardan uzaklaştırmak, Akdeniz'e çıkmasını önlemek ve Ermeni kozunu 
elinden alabilmek için Berlin Konferansı'nı icat edecektir. 1878 Berlin 
Konferansında Ermeni sorunu ilk defa uluslararası boyut kazanacaktır. 

1 5 Richard G. Hovannisian, Armeniaon the Road to Independence 1918, (Los Angeles, UÇLA Press, 1976). 
1 6 Muammer Demirel, "Rusya'nın Ermeni Meselesine Etkisi", Dünden Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri, 

(Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2003), ss. 205-221. 
1 7 Bilal Şimşir, British Document on Ottoman Armenians (1856-1880), Volume I, (Ankara, TTK Y, 1989), 

ss. 54-70, İngiltere'nin Erzurum Konsolosu J. G. Taylor'un Raporu, 18 Maft 1869. 
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Konferansta Rusya, Ermenileri ileri sürerek Doğu Anadolu'dan toprak 
koparmaya çalışacak, buna karşın İngiltere, Ermenilerin yaşadığı altı vilayette 
reform yapılması fikrini ileri sürecektir. Bundan sonra İngiltere, her fırsatta 
Osmanlı Devleti'ne baskı unsuru olarak bu bölgedeki reformların yapılmasını 
kullanacaktır. Bu süreç Dünya Savaşına dek sürecektir. 

Marcel Leart, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşım değerlendirirken, olaylara 
farklı açıdan bakmaktadır. Türkler yenilince, Doğu Anadolu'daki topraklarını 
kaybetmemek ve Rusları durdurabilmek için Ermenilerin idarî özerklik isteklerine 
göz yumduklarını, arada bir tampon devlet kurulmasına ses çıkarmadıklarını, 
bundan cesaret alan Ermeni Patriği Nerses'in Ayastafanos Antlaşmasının 
16. maddesine idarî özerklik koydurmak istediğini ama İngiltere'nin 
müdahalesiyle bunun yerine reform yapılmasının kabul edildiğini açıkladıktan 
sonra düzenlenen Berlin Kongresinde Ermeni Patriği Nerses tarafından yeni bir 
projenin sunulduğunu, Ermenilerin özerklik isteğinin gene kabul görmediğini, 
antlaşma metninin 61. maddesinin yani Osmanlı Ermenilerinin yaşadığı yerlerde 
Osmanlı Hükümeti tarafından reform yapılmasının kabul edildiği gibi anlatımlara 
yer vermesi, olayların çarpıtılmasına yaramaktadır. 

Burada, XIX. yüzyılın sonlarında Rusya'da yaşanan olaylara 
değinmemiz, bazı olayların hatırlanmasına yardımcı olacaktır: 13 Mart 1881 'de 
Çar II. Aleksander'in, Narodnaia Volia militanları tarafından öldürülmesi 
tepkilere neden olurken 1890 yılından sonra Rusya'da Marksizm kök salmaya 
başlayacaktır. 1882 yılında İngiltere'nin Mısır'ı işgal etmesi üzerine, Rusya, bu 
tarihten sonra Osmanlı topraklarında Ermeniler arasında yaymış olduğu ihtilalci 
fikirleri örgütleme yoluna gidecektir. 1890'da, Tiflis'te, Taşnaksutyun denilen 
Ermeni İhtilalci Federasyonu, bu ortamda kurulacaktır. Yayın organı Droşak'ın 
faaliyet alanı ve hedef kitlesi Osmanlı ve İran Ermenileri olacaktır. 
Taşnaksutyun, anarşist fikirlere daha yakın dururken, görünürde Ermeni 
milliyetçiliğini savunacak, ayrılıkçı Ermeni hareketini kendisine faaliyet alanı 
olarak belirleyecektir. Bunlara silah ve cephane Ruslar tarafından sağlanırken, 
Kafkasya yoluyla Osmanlı ve İran Ermenilerine ulaştırılacaktır. Kısa sürede 
Ermeni olayları Osmanlı toprakları içinde yıkıcı boyut kazanacaktır. Bunun 
sonucunda 1895-1896 olayları patlak verecektir. Ermeni olayları, Rusya'dan 
esinlenen nihilizm ve şiddet yanlısı "bombacı" anarşist Ravachol'un etkisiyle 
terör hareketlerine dönüşecektir. 

XX. yüzyılın başında İngiltere, 1902'de Fransa ve 1907'de Rusya ile birer 
antlaşma imzalayarak Osmanlı İmparatorluğu'na karşı geleneksel dostluk ve 
destek politikasından vazgeçecektir. İngiltere'nin Rusya ile birlikte hareket 
etmesindeki en önemli etkenler arasında, ilk olarak; Asya'daki sömürge 
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anlaşmazlığının çözüme kavuşması , 1 8 ikinci olarak, 1905 Rus-Japon Savaşında 
Rusya'nın yenilmesi ve dış politikada Avrupa ve OrtaDoğuya geri dönmesi, 
üçüncü olarak, II. Wilhelm Almanyasının hızla güçlenerek Weltpolitik (dünya 
politikası) çerçevesinde Doğu 'ya açılma, yani Drang Nach Osten dış politikasıyla 
Osmanlı İmparatorluğu üzerinde nüfuz alanı oluşturması sayılabilir. 

Büyük Güçlerin Osmanlı İmparatorluğu'nu taksim ve işgal etmeleri; 
İngiltere'nin Kıbrıs ve Mısır; Fransa 'nın Tunus; İtalya'nın Trablusgarp' ı ele 
geçirmeleriyle başlayan süreç, Dünya Savaşında Rusya 'nın da bunlara 
katılmasıyla devam edecekt ir . 1 9 

1908 Jön Türk Devriminin sağlamış olduğu özgürlükçü ortamdan 
faydalanan Taşnak, Hınçak gibi diğer Ermeni terör örgütleri Dünya Savaşına 
kadar faaliyetlerine hız vereceklerdir. Rusya bu hareketin dışında kalmak 
istemediği için Ermenilere tam destek verecektir. Armenia on the Road to 
Independence adlı kitabında Hovanissian, Rusların, Birinci Dünya Savaşının 
başında Taşnaksutyun Komitesine Rusya'nın yanında savaşa girmesini kabul 
ettirdiğini, Osmanlı Ermenilerinin militan kadrolarının savaş başlamadan önce 
Rusya 'ya geçtiklerini, bunların arasında Erzurum Milletvekili Pasdırmacıyan' ın 
bulunduğunu açıklarken, savaş sırasında Rus Ordusuna katılan gönüllü 
Ermenilerin sayısını 180 bin olarak vermektedir . 2 0 

Marcel Léart ' in kitabının ikinci bölümü (9 -13) ; "Nüfus, ticaret, endüstri, 
öğrenim kurumları istatistikleri" başlığını taşımaktadır. Nüfus kısmı şüphesiz 
araştırmacıları en fazla ilgilendiren kısım olmaktadır. Ermenilerin, Osmanlı 
Hükümeti tarafından soykırıma uğradıkları yolundaki iddiaların gerçek olup 
olmadığının ancak nesnel nüfus araştırmaları ve kıyaslamasıyla ortaya 
konulabileceğini kabul etmemiz gerekmektedir. 1914 yılındaki nüfus verileriyle 
Büyük Savaş sonundaki nüfus verilerinin kıyaslamasının yapılması, Osmanlı 
Ermenileri hakkında somut bilgiler verebilecektir. Yabancı ülkelere göç eden, 
salgın hastalıklardan ölen, İtilaf Devletlerinin saflarında savaşırken cephelerde 
ölenlerin sayısının da ortaya çıkarılması, bulunması gerekmektedir. Marcel 
Léart, bu bölümde, Osmanlı Hükümetinin yayınladığı istatistikleri kabul 
etmezken, buna karşın Ermeni Patrikliğinin beyanlarına rağbet etmektedir. Ama 
belgeler, Osmanlı Devle t i 'nde modern anlamda ilk nüfus sayımının, Dahiliye 
Nezaretine bağlı Ceride-i Nüfus İdaresi tarafından, 1831 yılında yapıldığını 
açıklamaktadır. Bu sayımın yapılması, daha adil vergi toplanmasını 

ı s İngiltere ile Rusya arasındaki; Asya'daki sömürge paylaşımı anlaşmazlığı, Tibet, Afganistan ve İran 
sorunlarının çözüme kavuşmasıyla sona ermiştir. 

1 9 Hobson ve Lenin'in ileri sürdükleri gibi, gerek hammadde kaynakları bulmak, gerek yeni pazarlar açmak 
ve yatırım alanlarını bölüşmek için birbirleriyle kıyasıya rekabete girdikleri, kapitalizmin bu üst 
aşamasında Afrika, OrtaDoğu ve UzakDoğunun paylaşılma süreci yaşanacaktır. 

2 ( 1 Ricard G. Hovannisian, Armenia on the Road to Independence, s. 44. 
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hedefliyordu. 2 1 Ermeni olaylarının ortaya çıkışını izleyen dönemde Osmanlı 
Devleti , ilki 1881-82-1893 ve ikincisi 1910-11 olmak üzere iki nüfus sayımı 
yapmıştır. Ayrıca Müslüman olmayanlara 1909 yılında askerlik görevinin 
konması üzerine yeni bir nüfus çalışması daha yapılmıştır. Bu çalışma, 1914 
yılında Dahiliye Nezareti Sicil-i Nüfus İdare-i LJmumiyesi Müdüriyeti 
tarafından Tableaux indiquant le nombre des divers éléments de la population 
dans l'Empire Ottoman au 1 er Mars 1330 (14 Mars 1914), Constantinople, 
1919 başlığıyla yayınlanmışt ır . 2 2 Osmanlı İmparator luğumda nüfus sayımlarının 
yapılmasının genellikle iki amacı bulunuyordu: İlk olarak askere alınacakların 
belirlenmesi ve ikinci olarak vergi mükelleflerinin tespit edilmesini 
öngörüyordu. 1880'li yıllardan sonra yapılan Osmanlı nüfus sayımlarında 
kadınların da sayılmaya başlandığını Leart'ın okurlarına hatırlatmak isterim. 
Buna karşın Müslüman nüfusun sayımında etnik ve mezhepsel farklılıklar 
dikkate alınmamıştır. Diğer taraftan Müslüman olmayanların cizye vergisi 
mükellefleri olmaları nedeniyle nüfus sayımından kaçması olanaksızdır. Cemaat 
liderleri, patrikler, hahambaşları , fazla vergi ödememek için gerçek nüfus 
oranlarını bu nedenle saklama yoluna gitmişlerdir. 1908 Jön Türk Devrimi ile 
birlikte, yani II. Meşrutiyetin ilanıyla Müslüman olmayanların askere alınması 
ve cizye vergisinin kaldırılmasına karar veri lmiştir . 2 3 Araştırmacılar tarafından, 
Osmanlı nüfus sayımları, en güvenilir verilere sahip kaynak olarak 
gösterilmekte ve kullanılmaktadır. Çünkü Osmanlı nüfusunun tespitinde nüfus 
sayımlarının dışında salnameler, istatistik defterleri ve Maliye Nezareti 
tarafından hazırlanan yıllıklar sürekli kullanılmıştır. Konsolosların, 
patrikhanelerin veya gezginlerin yayınlamış olduğu raporlardaki rakamlarda, 
gene Osmanlı nüfus sayımları temel alınmış ama bu rakamlar üzerinde artı-eksi 
oynamalar yapılmıştır. Léart, 1913 yılında yayınlamış olduğu kitabında, 
Osmanlı Ermeni nüfusunu Ermeni Patrikhanesi istatistiklerine dayandırmış ve 
nedense bu rakamların doğru olduğunu iddia etmişt ir . 2 4 Kuşkusuz Patrikhanenin 
nüfus verileri, siyasî amaç taşımaktadır. 1878 Berlin Kongresi ile başlayan 
süreçte, uluslararası ilişkilerde Ermeni tezlerinin desteklenmesi amacıyla 
istatistiklerle oynanmış, abartılı rakamlar ortaya atılmış veya atılmak 
istenmiştir. Patrikhane istatistikleri, 1882, 1912 ve 1913 yılında yayınlanmış, 
ancak Ermeni nüfus oranlarının küsuratsız rakamlar olması, çoğunluk nüfusun 
Hıristiyanlar olarak gösterilmesi dikkat çekmişt i r . 2 5 Ermeni Patrikhanesinin 
rakamlarının abartılmış olduğunu Patrik Nerses de kabul etmiş, dönemin 

2 1 E. Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğu İlk Nüfus Sayımı,1831, (Ankara, 1943). 
2 2 H. Özdemir, K. Çiçek, O. Turan, R. Çalık, Y. Halaçoğlu, Ermeniler: Sürgün ve Göç, (Ankara, TTK Y., 

2004), ss. 7-8. 
2 3 Kemal H. Karpat, Ottoman Population, 1830-1914, (University of Wisconsin Press, Madison, 1985), ss. 6-9. 
2 4 Marcel Léart, La Question Arménienne à la lumière des documents, s. 10. 
2 5 Marcel Léart, La Question Arménienne à la lumière des documents, Annexe: I, J, J b l s , ss. 59-62. Marcel 

Léart'dan başka, aynı istatistikleri, Lord Bryce kullanmıştır. 
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İngiltere büyükelçisi, rakamları güvenilir bulmamış, Patrikten rakamlar 
konusunda açıklama istemiştir.26 1912 tarihli istatistiklerde Patrikhane bu defa 
altı vilayetin rakamlarını verirken "diğer dinî gruplar" adı altında Kızılbaş, 
Zaza, Çarıklı, Yezidileri sıraladıktan sonra % 9,7 nüfus oranıyla, bunları 
Müslüman olmayan grup içine sokmuş, böylece Müslümanlarla Hıristiyanların 
nüfus oranlarını başa baş çıkarmayı başarmıştır.27 

Nüfus değerlendirmesinden sonra aynı bölümde Ticaret ve Endüstri alt-
bölümünde açıklamalarda bulunan Léart, Osmanlı toplumunda ekonomi, ticaret 
ve endüstrinin Osmanlı Ermenilerinin elinde olduğunu Sivas vilayetinden 
örnekler vererek ortaya koymuştur.28 166 ithalatçı toptancı tüccarın, 141'i 
Ermeni, 13'ü Türk ve 12'si Yunanlı olurken, 150 ihracatçı tüccarın 127'si 
Ermeni, 23'ü Türk olmaktadır. 37 banker ve tefecinin 32'si Ermeni, 5'i 
Türk'tür. 9.800 dükkân ve zanaatkarın 6.800'ü Ermeni, 2.550'si Türk, 450'si 
diğerleridir. Endüstride de aynı tablo ortaya çıkmaktadır: 153 un ve diğer 
fabrikalardan 130'u Ermenilerin elinde bulunurken, 20 halı fabrikası Türklerin 
elindedir. Fabrikalarda çalışan işçi sayısına gelince, toplam 17.700 işçiden 
14.000'i Ermeni, 3.500'ü Türk ve 200'ü Rum'dur. Osmanlı Devleti'nden, 
Büyük Savaş patlak vermeden önce, her konuda en fazla şikâyetçi olan, sürekli 
Batının müdahalesini isteyen Osmanlı Ermenilerinin ekonomik açıdan en 
varlıklı sınıf oldukları, Leart'ın verileriyle ortaya çıkmaktadır. 

Kitabının diğer bir alt-bölümü olan eğitim ve okullaşma konusunda; Léart, 
Ermenilerin Türklere oranla daha çok okuduklarına dikkat çekmektedir. Kitabının 
13. sayfasında her zamanki gibi Ermeni Patrikhanesi istatistiklerine yer verirken, 
1901-1902 yıllarında yani Padişah II. Abdülhamid döneminde Ermeni okullarının 
Patrikhaneye bağlı olduklarını vurguladıktan sonra, Doğu Anadolu'daki 6 
vilayette 438 okul ve 36.839 öğrenci (kız ve erkek); Kilikya'da 90 okul ve 9.182 
öğrenci olduğunun altını çizmektedir. Léart'a göre, 20. yüzyılın başında bütün 
İmparatorlukta Ermenilerin 803 okul ve 81.226 öğrencisi bulunmaktadır.29 

Birleşik Ermeniler Cemiyetinin 1912-1913 yıllık raporunda; Katolik ve Protestan 
misyoner okullarıyla birlikte Doğu Anadolu'daki 6 vilayette toplam 785 okul ve 
82.000 öğrencinin (kız-erkek karışık) eğitim gördüğünü, buna karşın Türklerin 
150 okulu ve 17.000 öğrencisi, Kürtlerin ise hiç okulu bulunmadığını bilgi olarak 
vermektedir. Birleşik Ermeni Cemiyetinin bu raporu, Katolik ve Protestan 
misyonerlerin Doğu Anadolu'daki faaliyetlerinin boyutu hakkında bizlere eksik 
de olsa fikir vermektedir. Ama Marcel Léart bu verilerin nedenleri üzerinde pek 
durmak istememiştir. 

2 6 H. Özdemir, K. Çiçek, Ö. Turan, R. Çalık, Y. Halaçoğlu, Ermeniler: Sürgün ve Göç, s. 24. 
2 7 Marcel Léart, La Question Arménienne à la lumière des documents, ss. 60-61 
2 8 Marcel Léart, La Question Arménienne à la lumière des documents, s. 12. Cf. Annexe M. 
2 9 Marcel Léart, La Question Arménienne à la lumière des documents, s. 13. Cf. Annexe N. 
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Ermeni Patrikhanesi istatistikleri, bize, Osmanlı Ermenilerinin sosyo
ekonomik ve eğitim-öğretim açısından diğer etnik topluluklara kıyasla daha üst 
ve ileri düzeyde olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. 

Kitabın üçüncü bölümü (14-18); "Kötülük: Niçin Türk Hükümeti 
reformları gerçekleştirmekte beceriksizdir" başlığını taşımaktadır. Léart, önceki 
bölümde Ermeni Patrikhanesine dayanarak vermiş olduğu istatistikleri bir 
kenara bırakarak, bu defa reformların yerine getirilmesini istemektedir. 
Reformdan ne anladığı konusuna açıklık getirmeden, Türk Hükümetini sürekli 
aşağılayarak, beceriksizlikle suçlayarak, hastalıklı sömürgecilik zihniyetini 
savunduğunu görmekteyiz. Reformları ileri sürerek Osmanlı Devletime 
müdahale etmeyi kendilerinde bir hak olarak gören Batılı devletlerin 
müdahaleci tavırlarını haklı gösterdikten sonra, Marcel Léart, Türk Hükümetini 
ve dolayısıyla Türkleri, yerin dibine Batırmaktadır.30 16. sayfada Léart, açıkça 
Osmanlı egemenliği altında yaşayan Hıristiyan toplulukların bir gün 
bağımsızlıklarını kazanacaklarını dile getirdikten sonra, Türklerin askerlik 
mesleğinden başka bir şey bilmediklerini, toprakların kaybedilmesiyle 
memuriyet hayatını seçtiklerini, İmparatorlukta tek üretici sınıfın Hıristiyanlar 
olduğunu, bu nedenle Türklerin aç kalacaklarına işaret etmektedir. Bu nedenle 
iktidarın Türklerin elinde olduğunu, tüm yönetim kademelerinde yer aldıklarını, 
bu nedenle Hıristiyanları ezdiklerini ve öldürdüklerini, katliamların temelinde 
ekonomik olayların yattığını ileri sürmektedir. Ama Léart, Osmanlı devlet 
yönetiminde birçok Ermeninin üst düzey kamu görevlerine kadar 
yükseldiklerini hatırlamak istememektedir. Bu isimlerden bazıları şunlardır: 
Ayan Azası Ohannes Kuyumcuyan, Nazırlık yapmış olanlar: Mareşal Karabet, 
Artin Davut Paşa, Andan Tinger Yaver Paşa, Bedros Hallaçyan, Hazine-i Hassa 
Nazırlığı yapmış olan Mikael Portakalyan Paşa ve Sakız Ohannes Paşa. 

Dördüncü bölüm (19-22); "Tedavi: Avrupalı bir vali, Ermenilerin kamu 
görevlerine katılması, yerinden-yönetim" başlığını taşımaktadır. Léart, Berlin 
Antlaşmasının 61. maddesine gönderme yaparak farklı yorumda bulunmakta, 
"uygulanacak reformlarda ve vali seçiminde Türk Hükümetinin Avrupa'ya 
danışma zorunluluğu bulunduğunu" iddia etmektedir. Osmanlı Devleti'ni; 
İngiltere, Fransa ve Rusya'nın bir kolonisi olarak değerlendirirken, egemen bir 
devletin bağımsızlığını, özgürlüğünü çiğneyerek ülkesinde gerçekleştirmek 
istediği reformlar için dış güçlerin atadığı sömürge valisine davetiye 
çıkarmaktadır. Bu görüşlerini, kitabının 20. sayfasında dile getirirken, tüm 
iktidar ve gücün bu sömürge valisinin elinde toplanması tavsiyesinde 

3 0 Marcel Léart, La Question Arménienne à la lumière des documents, ss. 38-42. Cf. Annexe F: 
"Mémorandum des ambassadeurs de France, de Russie et d'Angleterre à Constantinople sur le réformes en 
Arménie (Mars-Avril 1895). Doğu vilayetlerinde yapılması öngörülen reformlar hakkında ayrıntılı bilgi 
için bkz: Hikmet Bayur, Ermeni Meselesi, (İstanbul, 1998). 
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bulunmaktadır. Ermenilerin yaşadığı bölgelerde yapılacak reformları 3 başlık 
altında toparlamaktadır: 

1- Her türlü yetkilerle donatılmış Avrupalı bir valinin, güçlü devletler 
tarafından atanması, 

2- Ermenilerin,eşit haklarda kamu görevlerine katılması, 

3- İdarî yerinden-yönetim (ademî merkeziyet) uygulanması. 

Leart, olmazsa olmaz (sine qua non) 3 koşulu sıraladıktan sonra; söz 
konusu Avrupalı valinin Osmanlı bölgelerinin (altı vilayet) başında 
bulunmasının ayrılıkçı, özerk veya özel statü anlamına gelmeyeceğini 
söylerken, aynı olayların Balkanlarda ve en son Girit'te yaşandığını, Batılı 
devletler tarafından uygulamaya konan çözüm önerilerinin, ayrılıkçı hareketlere 
dönüştüğünü hatırlamak istememektedir. 

Beşinci bölüm (23-25); "Avrupa ve Ermeniler" başlığını taşımaktadır. 
Rusya'nın Ermenilere müdahalesine aslında İngiltere ve Almanya'nın karşı 
olduğunu, bu nedenle reformlar konusunda Türk Hükümetinin fazla üzerine 
gidemediklerini hatırlatarak kitabına son vermektedir. 

BİR AMERİKAN RAPORU 

İkinci kitabım; İngilizceden çevrilen, Ekim 1915'te Paris'te Fransızca 
olarak yayınlanan Ermenistan'da işlenen Vahşetler üzerine New-York Amerikan 
Komitesi Raporu başlığını taşımaktadır.31 BNF'de bu rapor, mikro fış sayısı: 
M-20027 olarak kayıtlı bulunmaktadır. Kütüphanede bu raporu fotokopi yapma 
olanağı vardır. Tarafsız olduğu iddia edilen bu rapor, kataloglarda 64 sayfa 
olarak gözükmesine karşın 150 sayfanın üzerindedir. Kitap, bulguların 
toplanması açısından değerlendirildiğinde, raporun tarih olarak Ekim 1915'te 
zaman kaybetmeden kaleme alınması bazı kuşkuları beraberinde getirmektedir. 

İlk olarak, raporun başlığında kullanılan "Ermenistan" sözcüğünün siyasî 
içerik taşıdığı dikkat çekmektedir. Ortaçağda sınırların tartışma konusu olduğu 
bir coğrafya parçasının 1915'lere taşınıp ondan söz edilmek istenmesi, doğrusu, 
düşündürücü olmaktadır. Tarihî belgeler araştırmacılara ilk defa "Harminiye-
Harminiyap-Armina-Arminiya" sözcüklerinin Pers Kralı I. Darius (M.Ö. 521-
485) döneminde kullanıldığını, Aramca dilinde "yukarı, yüksek, dağlık bölge" 
anlamına gelen Armenia'nın Doğu Anadolu'da Muş ve Ahlat bölgelerini içine 

3 1 Rapport du Comité Américain de New-York sur les Atrocités commises en Arménie, Traduit de l'Anglais, 
Octobre 1915, (Paris, Impr. d H. Durville,) In-16, 64s. Microforme No: 8° 0 2 b. 273. 
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alan coğrafya bölgesi anlamına geldiğini açıklamaktadırlar. Ortaçağ boyunca, 
sınırları değişken, yüzyıllar boyunca çevredeki güçlü devletler tarafından işgal 
edilmiş, savaş alanı olmuş bu coğrafyada, koşulların zorlamasıyla bir 
Ermenistan devleti yaşamını sürdürememiştir. Güçlü devletlerin otoritesi 
altında, küçük feodal prenslikler şeklinde muayyen bölgelere dağılarak, denge 
politikasından ve feodal ilişkilerden faydalanarak yaşayabilmişlerdir. Bu 
nedenle Selçuklulardan önce Doğu Anadolu'da Bizans İmparatorluğu'nun 
otoritesi altında Ermeni prenslikleri bulunuyordu: Kars, Lori, Ani ve 
Vaspurakan Prenslikleri, gerçekte, Bizans'ın feodal yapısı içinde yer alıyorlardı. 
1021 yılında Vaspurakan, 1045 yılında Ani prenslikleri Bizans tarafından 
ortadan kaldırıldı.33 Gregoryen Ermeniler kılıçtan geçirildi, bir kısmı Fırat'ın 
Batısına Orta Anadolu'ya sürüldüler. İmparator II. Basileios'un başlattığı Doğu 
Anadolu'nun boşaltılması ve Gregoryen Ermenilerden temizlenmesi politikası, 
halefleri tarafından da devam ettirildi. Ermenilerin bir kısmı Kilikya denilen 
Çukurova'ya, yoğun olarak, bu dönemde göç ettiler. Sağ kalan Ermenileri bir 
arada tutan unsur, dil ve din oldu. Özellikle Ortodoks Kilisesinin Gregoryen 
Ermeni Kilisesini susturmak ve yok etmek istemesi bunda önemli rol oynadı. 
Jean Laurent, L'Arménie Entre Byzance et l'Islam, Depuis la Conquête Arabe 
Jusqu'en 886 başlıklı kitabında bu konuya açıklık getirmektedir.34 

1071 Malazgirt Savaşında, Romanos Diogenes, Türklere yenilince, 
komutanlarından Philaretos fırsattan faydalanarak Maraş bölgesinde bir Ermeni 
Prensliği kuracaktır. Melik Şah döneminde topraklarını Urfa'ya kadar 
genişletmek isteyince, çarpışmalar 1096 yılına kadar yani I. Haçlı Seferine 
kadar sürecektir. Ermenilerden yardım alan Haçlılar, Urfa Haçlı Kontluğunu 
1098'de kurarken, bu kontluğun ömrü kısa olacak, 1118'de son bulacaktır.35 

1234'te Anadolu Selçuklu Sultanı I. Keykubad, Urfa'yı ele geçirince, şehirdeki 
Hıristiyanları başka yerlere sürecek, bu dönemde bölge Ermenilerden 
temizlenecektir. Tarihî belgeler bu dönemi, Anadolu'nun Türkleşmesi dönemi 
olarak açıklamaktadır. 

1071'den sonra Kilikya'da, biri Rupenler, diğeri Bizans'ın vasallığını 
kabul edecek olan ve Lambron Kalesine sığınan Hetumlular adıyla iki Ermeni 
hanedanı hüküm sürmeye başlayacaktır. Ermeni Kralı II. Gagik'in soyundan 
gelen Rupen, Feke Kalesini ele geçirerek buraya yerleşecektir. Rupenler, 

3 2 René Grousset, Histoire de l'Arménie, des Origines à 1071, Paris, Payot, 1973, s. 74; Frédéric Macler, La 
Nation Arménienne, Son Passé, ses Malheurs, (Paris, Fischbacher, 1923), s. 19; Esat Uras, Tarihte 
Ermeniler ve Ermeni Meselesi, (Ankara, 1950), s. 101. 

3 3 Davut Kdıç, "Selçuklulara Kadar Anadolu'da Gregoryen Ermeni Kilisesi", Dünden Bugüne Türk-Ermeni 
İlişkileri, (Ankara, Nobel Y„ 2003), ss. 39-49. 

3 4 Jean Laurent, L'Arménie Entre Byzance et l'Islam, Depuis la Conquête Arabe Jusqu'en 886, (Lisbonne, 
Libraire Bertrand, 1980), s. 175. 

3 5 Işın Demirkent, Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1098-1118), (Ankara, TTK, 1990). 
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Haçlılar ile Bizans arasında Anadolu topraklarında yaşanan kargaşadan 
faydalanarak bölgeye egemen olmaya çalışacak, varlığını aralıklarla, bir süre 
devam ettirecektir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah, 
1083-1084 yıllarında Çukurova'yı ele geçirdikten sonra, Ermeniler bu defa 
varlıklarını Haçlılara dayanarak sürdürme yoluna gideceklerdir. Bizans 
saldırıları karşısında Anadolu Selçukluların desteğini arayacaklardır. 
Selçukluların iç çekişmeler, taht kavgaları yaşamalarından faydalanan Kral II. 
Leon döneminde Kilikya Ermeni Krallığı, bölgesinin önemli Hıristiyan 
güçlerinden biri olacaktır.36 Selçuklu Sultanı II. Gıyasettin Keyhüsrev, 1243'te 
Kösedağ'da Mogollara yenilince, Kilikya Ermeni Krallığı bu defa Moğolların 
vasalı, Türklerin düşmanı olacaktır. Anadolu'ya egemen olan Moğolların gücü 
bir süre sonra kırılınca, Memluk Sultanı Baybars, 1262'de Çukurova seferine 
çıkacak, 1266'datüm bölgeyi ele geçirip yağmaladıktan sonra I. Hetum'un oğlu 
Leon'u, 40 bin Ermeni esirle Mısır'a götürecektir. Bundan sonra Kilikya 
Ermeni Krallığı yok olma sürecine girecektir. Ermenilerin Mısır'da boy 
göstermesi bu sürgün olayına dayanmaktadır. 

Ermeni araştırmacılar ve tarihçiler bu anlatımdan yola çıkarak 
Ermenilerin yaşadıkları toprakları Anadolu'da ikiye ayırmaktadırlar: Büyük 
Ermenistan ve Küçük Ermenistan. Ama bu ayrım yapılırken Ortaçağ tarihini 
bizlere XX. yüzyıl tarihi olarak sunmaktadırlar. Onlara göre Küçük Ermenistan, 
Ortaçağ'daki Kilikya Ermeni Krallığını çağrıştırırken, Büyük Ermenistan, Doğu 
Anadolu'da Bizans döneminde yaşamış olan feodal prenslikleri 
çağrıştırmaktadır. Önce Bizans, daha sonra Arapların eline geçen bu topraklara, 
sırasıyla Selçuklu ve Osmanlı Türkleri egemen olmuşlardır. Osmanlı 
İmparatorluğu'nun egemenliği altındaki bu topraklarda; XIII. yüzyıldan XIX. 
yüzyılın ikinci yarısına, yani, 1878 Berlin Kongresine kadar Ermenistan veya 
Armenia sözcükleri kullanılmamıştır.37 

Ayrıca, söz konusu rapordaki anlatımlardan, sanki, Ermenistan'ın bir 
coğrafya bölgesi değil de, daha çok siyasî antite (entité) yani bir Ermeni devleti 
gibi okuyuculara sunulmak istenmesi, tarihin yanlış yorumlanmasına neden 
olmaktadır. Raporun kaleme alındığı 1915 yılında, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
henüz tarih sahnesinden çekilmediği, merkezî devletlerin yanında İtilaf 
devletlerine karşı, yani, İngiltere-Fransa-Rusya ile savaştığı, Birinci Dünya 
Savaşı'nın söz konusu olduğu dönemdir. 

Osmanlı Ermenilerini; 20 milyon km2 toprağa hükmeden, 5 denize 
egemen olan, merkezî ve otoriter bir yapısı bulunan, farklı etnik-dinî 

3 < i Mehmet Ersan, "Selçuklular Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri", Dünden Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri, 
s. 57. 

3 7 Erdal İlter, "Ermenistan Adı, Ermenilerin Menşei ve Türk-Ermeni İlişkileri Konusunda Tespitler", Dünden 
Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri, s. 6. 
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toplulukları içinde barındıran, Akdeniz merkezli bir imparatorluk içinde nasıl 
bir yere oturtmamız sorusunu cevaplamamız gerekmektedir. Ermeniler, 
diğerleri gibi yaşamlarını sürdürmeye çalışan etnik-dinî bir topluluk, yani, 
cemaat sayılmaktadırlar. Philip Marshall Brown, 1914'te yayınlanan Türkiye'de 
Yabancılar ve Onların Hukukî Durumu başlıklı kitabında bu konuya açıklık 
getirmektedir.38 Kitabında, Osmanlı'daki Hıristiyan cemaatlerin "Millet" 
şeklinde örgütlenmesine açıklık getirirken Avrupalıların buna "Millet" sistemi 
dediklerini, gerçekte Milletin dinî cemaat, yani, aynı kiliseye mensup topluluk 
anlamına geldiğinin altını çizmektedir. 

Raporun baş tarafında bulunan "Les Preuves" (deliller) olarak hazırlanan 
bölümde, Alman, İsviçreli ve Amerikalı misyonerlerin veya tarafsız ülke 
vatandaşlarının anlatımlarına, olayların yaşandığı şehirlerdeki konsolos 
raporlarına veya tarafsız gazetelerde yayınlanan mektuplara dayanarak, hiçbir 
belgeye yer vermeden Ermenilerin 1915 yılındaki tehcir olayının anlatımıyla 
başlamakta ve duygu sömürüsü yaparak okuyuculara aktarılmak istenmektedir. 
Raporda bizlere yanlış ve eksik bilgiler verildiğini arşiv belgelerinden anlıyoruz; 
1 Kasım 1914'te Fransa'nın İstanbul Büyükelçisi M. Bompard'ın Fransa Dışişleri 
Bakanlığına çektiği telgrafta; Dedeağaç yoluyla İngiltere büyükelçisinin de 
katılımıyla aynı gün ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını anlıyoruz. Aynı 
telgrafta, bir gün önce Rus büyükelçisinin ülkeyi terk ettiği bilgisi verilmektedir.39 

Osmanlı Hükümeti bununla da yetinmeyip, savaşa girmesiyle birlikte 18 Kasım -
1 Aralık 1914 tarihleri arasında tüm misyonerlerin, eğitmenlerin ve yabancı 
personelin ülkeyi terk etmesini istemiştir.40 Fransa Dışişleri Bakanlığının 25 Eylül 
1914 tarihli yazısında, misyonerlerin ya Avrupa'ya dönmeleri ya da Mısır'a 
gitmelerini belgeler bize açıklamaktadır.41 

İkinci bölümde (30-45); başlık olarak "Katliamlar Planı" kullanılırken, 
1915 yılında yaşanan Ermeni tehciri anlatılmak veya ifade edilmek 
istenmektedir. Tehcir kararını veren İttihat ve Terakki Komitesi liderlerinden 
Talat ve Enver Paşa'ya, Lord Bryce'ın,4 2 hakaretten öte küfürleri yer 
almaktadır.43 Planın, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan tüm Hıristiyan halkın 
yok edilmesi olduğunu, buna karşın Ermenilerin Amerika kıtasındaki "vahşi" 
Kızılderililer olmadığını, komşuları "barbar göçebe çobanlar" olan Kürtlere hiç 
benzemedikleri yakıştırması yapılmaktadır.44 Raporun 37. sayfasında 12 

3 8 Philip Marshall Brown, Türkiye'de Yabancılar ve Onların Hukukî Durumu, (Princeton, 1914). 
3 9 Archives Diplomatiques de MAEF, Guerre 1914-1918, Turquie/Vol. 848, 849, 850, "Fransa'nın Istanbul 

Büyükelçisi M. Bompard'tan Fransa Dışişleri Bakanlığına çekilen telgraf, 1 Kasım 1914. 
4 0 Archives C. M., Clas. 1910-1923, Dos. 1914-1923,4. 
4 1 Archives Diplomatiques de MAEF, Correspondances Politique, Guerre 1914-1918, Vol. 961, folio 38. 
4 2 Lord Bryce konusunda bkz: Justin McCarthy, "I. Dünya Savaşında İngiliz Propagandası ve Bryce Raporu", 

Yeni Türkiye, Sayı 37 (2001). 
4 3 Rapport du Comité Américain de New York sur les Atrocités commises en Arménie, s. 31. 
4 4 Rapport du Comité Américain de New York sur les Atrocités commises en Arménie, ss. 31-35. 
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yaşından küçük Ermeni çocuklarının Müslümanlaştırılmasında "ilkel bir dinin 
fanatik Müslümanları ve barbar kalıntısı" olan dervişlerin görevlendirildiği ileri 
sürülmektedir. İslamiyeti "ilkel bir din" olarak gören, ona "fanatik 
Müslümanlar" sıfatını yakıştırmaktan geri kalmayan raporu kaleme alan 
yazarların skolâstik düşünce tarzları, o kadar şaşırtıcı olmamaktadır. 

Raporda çarpıtılmak istenen tarihi olaylara farklı açıdan bakacak olursak; 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Berlin Antlaşmasına konan 
61. madde, Osmanlı Hükümetimin Doğu Anadolu'da Ermenilerin yaşadığı altı 
vilayette, yalnızca Hıristiyan topluluk lehine ıslahatlar yapılmasını 
öngörüyordu. Yapılacak ıslahatların büyük devletler tarafından denetlenmesi, 
gerçekte bu topraklarda kurulması planlanan Ermeni devletinin temelini 
oluşturuyordu. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın 1895 yılında biraraya gelerek 
Osmanlı Hükümeti'ne verdikleri 40 maddelik proje, yani, "1895 
Memorandumu" gerçekte kurulması planlanan Ermenistan'ın çerçevesini 
çiziyordu. Marcel Leart'ın, kitabının dördüncü bölümünde uzun uzun anlatmaya 
çalıştığı ve "Tedavi: Avrupalı bir vali, Ermenilerin kamu görevlerine katılması, 
yerinden-yönetimi" başlık olarak kullanması, Leart'ın olmazsa olmaz (sine qua 
non) 3 koşulu sıralaması, sonra söz konusu Avrupalı valinin Osmanlı 
bölgelerinin (altı vilayet) başına atanmasının, ayrılıkçı, özerk veya özel statü 
anlamına gelmeyeceğini ironik bir edayla açıklaması, gerçekte bu hazırlıkların 
haberini veriyordu. Büyük devletler, bir yandan Osmanlı Ermenileri lehine 
ıslahat yapılması için Osmanlı Devleti'ne baskı yapariarken, öte yandan Doğu 
Anadolu'daki konsolosları ve temsilcileri vasıtasıyla Ermenilerin 
ayaklanmasına göz yumuyorlar, daha sonra ıslahat tartışmalarını ateşleyerek 
Ermeni olaylarına sahip çıkıyorlardı. Islahat tartışmalarının bir kısır döngü gibi 
Birinci Dünya Savaşına kadar devam etmesi, 1913 yılında Rumeli'de Balkan 
Savaşları yaşanırken ıslahat tartışmalarının en fazla yoğunluk kazandığı dönem 
olması bu olayları doğrular niteliktedir.45 Siyasî baskı unsuru olarak, 8 Şubat 
1914'te İngiltere ve Fransa'yı temsilen, Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği 
İşgüderi Konstantin Gulkeviç'in, Sadrazam Said Halim Paşa ile imzaladığı 
Yeniköy Antlaşması ise kurulmak istenen Ermenistan'ın çatısını 
oluşturmaktadır. Bu antlaşmaya göre, Doğu Anadolu'daki altı vilayet ikiye 
bölünüyor ve başına bir sömürge valisi konumundaki tam yetkiyle donanmış 
yabancı genel müfettişler atanıyordu.46 Antlaşmanın imzalanmasıyla birlikte, 
biri Norveçli Nicolas Hoff, diğeri Hollandalı Westenek'in, genel müfettiş olarak 
İstanbul'a gelmeleri bir rastlantı değildir. Ama Dünya Savaşı patlak verince, 
ıslahat hareketi uygulamasına ara verilmiş oldu. Ancak Yeşilköy Antlaşmasıyla 

4 5 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler, (Ankara, 2001), s. 28. 
4 6 Hikmet Bayur, Türk inkılap Tarihi, Cilt II/3, Ankara, 1963, ss. 170-172. Hikmet Bayur'a göre, "Yeniköy 

Antlaşmasının imzalanması ile Ermeni meselesinde Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşmasının 16. maddesine 
dönülmüş oldu. Yani Ermeni meselesi, gene bir Osmanlı-Rus sorunu kimliğine bürünmüştür." 
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birlikte Osmanlı Ermenileri için Ermenistan kurulması yolunda önemli bir adım 
atılmış oluyordu. Rusya, Osmanlı Ermenilerinin hamiliğine resmen soyunmuş 
oldu. Rusya 'n ın Ermenilere arka çıkması, 1917 Bolşevik Devrimine kadar 
devam edecektir. Ama Doğu Anadolu 'daki altı vilayette (Vilayet-ı Sitte) 
yaşayan Müslüman nüfusun çoğunlukta olması Ermenistan ' ın kurulmasını zora 
sokarken, Dünya Savaşı, Ermeni terör örgütleri için kaçırılmaz fırsat oldu. 
Osmanlı Devleti 'nin Üçlü İttifak yanında savaşa girmesi, bu terör örgütlerinin 
işini daha da kolaylaştırdı. Uzun süredir Rusya 'dan lojistik destek alan Ermeni 
terör örgütleri, Osmanlı Hükümetine karşı Ermenileri ayaklandırarak, Rusya ile 
birlikte Osmanlı Devlet i 'ne savaş ilan ettiler. 4 7 

Sekizinci bölümde (138-150); Almanya 'n ın tutumu anlatılırken, 
Almanların Türklerin patronu oldukları, Ermenilerin yok edilmesi planının 
Almanlar tarafından tasarladığı, Türk Hükümeti altında yaşayan Ermeni 
nüfusunun 1,250 bin olduğu, bunların yarısının, yani, 625 bininin öldürüldüğü 
iddia edi lmektedir . 4 8 Elimizdeki rapor bu iddiada bulunurken, tehcirin ve 
katliamların yaşandığı tüm vilayetlerde bir Alman konsolosun bulunduğuna 
dikkat çekerek, geçen Temmuz ayında Birleşik Devletler Hükümetinin Alman 
Hükümetinden katliamların durdurulması için işbirliği çağrısında bulunduğunu, 
ama bu çağrıya nedense cevap alamadıklarını açıklayarak, rapora son 
vermektedir ler . 4 9 

D Ü N Y A S A V A Ş I N D A T Ü R K L E R V E E R M E N İ L E R 

Üçüncü kitabımız; Türkiye 'n in eski Washington Büyükelçisi , Diplomat 
Ahmet Rüstem Bey ' in Mart 1916'da kaleme aldığı, 1918'de Berne 'de basılan 
Dünya Savaşı ve Türk-Ermeni Sorunu başlığını taşıyan kitabıdır . 5 0 B N F ' de bu 
kitabı mikro fiş sayısı: M-02B-342 olarak bulabilirsiniz. Kitap, iki kısımdan 
meydana gelmektedir. Birinci kısımda Ermeni olayları ele alınırken (1-134), 
ikinci kısımda belgelere yer verilmiştir (135-202). 

Kitabın birinci bölümü (1-9), "Müslüman Olmayanlara Osmanlı 
İmparator luğu 'nda Genellikle Nasıl Davranıldığı" başlığını taşırken, ikinci 
bölüm (10-14) "Osmanlı İmparatorluğunda Ermenilere Nasıl Davranıldığı" 
başlığını taşımaktadır. Rüstem Bey, ikinci bölümde General Mayewsky 'n in 
hazırladığı Bitlis ve Van Vilayetlerinin İstatistikleri adlı rapordan alıntılara yer 

4 7 H. Özdemir, K. Çiçek, Ö. Turan, R. Çalık, Y. Halaçoğlu, Ermeniler: Sürgün ve Göç, s. 56. Bkz: Archives 
Diplomatiques de AEF, Guerre 1914-1918, Turquie/Vol. 848, 849, 850, "Rusya'nın Paris 
Büyükelçiliğinden Fransa Dışişleri Bakanlığına", 23 Şubat 1915. 

4 S Rapport du Comité Américain de New York sur les Atrocités commises en Arménie, s. 142. 
4 9 Bu işbirliği çağrısının 6 Ekim 1915'te New York Herald gazetesinde yayınlandığını rapordan öğreniyoruz. 
5 ( 1 Ahmed Rustem Bey, La Guerre Mondiale et la Question Turco Arménienne, (Berne-Ferd. Wyss, Editeurs, 

1918). 
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vermektedir . 5 1 Mayevvski altı yıl boyunca Erzurum ve Van vilayetlerinde Rusya 
Başkonsolosu olarak görev yapmıştır. Rus olması nedeniyle, hazırlamış olduğu 
rapor, araştırmacılar açısından önemlidir. Mayewski , raporunda, Avrupalıların 
ileri sürdüğü gibi Kürtlerin Ermenileri yok etmeye, çalıştıkları iddiasını kabul 
etmemektedir . Ona göre, bölgede yaşayan en varlıklı ve zengin topluluğun 
tartışmasız Ermeniler olduğunun altını çizmektedir. Ermeni-Kürt çatışması 
durumu söz konusu olsaydı bunun olanaksız olacağını açıklamaktadır. Diğer 
taraftan Mayevvski raporunda, 1895 olaylarında Ermeni komitelerinin Ermeni 
ve Türkler arasında güvensizlik ve düşmanlık tohumlarını ektiklerini, bu 
nedenle bölgede hiçbir reformun devam ettirilemediğini, bu nefret ve 
düşmanlığın iki ırk arasında Ermeni komiteleri tarafından kasten ve özellikle 
yaratıldığına dikkat çekmektedir. 

Rüstem Bey, kitabının diğer bölümlerinde, (26-100), Osmanlı 
İmparator luğumda Ermeni olaylarını dört safhada ele alıp incelemektedir. Bu 
safhaları şu şekilde sıralamaktadır: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı öncesi 
dönem, Osmanlı-Rus Savaşı ile 1908 İhtilali arası ikinci dönem, 1908 İhtilali ile 
1914 yılları arası üçüncü dönem, Dünya Savaşı dönemi olan son dönem. 

Rüstem Bey ' e göre, "Rusya, Rumel i 'de Rum ve Slav unsurlar üzerinde 
propagandasını yoğunlaştırırken, Doğuda Ecmiyadzin Katogikosluğu 
aracılığıyla Ermenilerle meşgul olmaya başlamıştır. 1848 ihtilalci mikrobunun 
etkisiyle Ermeni ideologlarına bazı papazların faaliyetleri de eklenmiştir. Buna, 
Ermeni Patrikliğinin okul ve din yönetimi üzerinde sınırsız kontrolü ve 
yönetimi ivme kazandırmıştır. Ayastafanos Antlaşmasında, Patrik Nerses 
Varzabedyan ' ın özerk bir bölge kurulması talebini açıkça dile getirmesi, Rus-
Ermeni ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmıştır. Gerçekte Rusya, Osmanlı 
Ermenilerinin durumlarının düzelmesini istemiyordu. Rusya 'n ın amacı, şimdiye 
kadar İmparatorluğun Slav tebaasının hamisi rolü ve onun yerine geçmek üzere 
Osmanl ı 'n ın içişlerine karışmak için bir bahane elde etmekti. Çünkü 
Ayastafanos muahedesinin maddelerine göre bu rol artık bitmişti. Zira 
Bulgarlar, Sırplar ve Karadağlılar istediklerine ulaşmışlardı. Ve artık istenilecek 
ve himaye edilecek bir şey kalmamıştı . İşte bu role Osmanlı Ermenileri 
soyundular. Berlin Kongresinde, Ermeniler, Osmanlı İmparatorluğu'nun sadık 
tebaası olmaktan çıkarak dünya politikası sahnesindeki yerlerini aldılar. 
İngiltere, başlangıçta bu meseleyi Rusya 'nın girişimine arka çıkarak 
destekliyordu. Daha sonra kendi Türk düşmanı politikası lehine doğrudan bu 
meseleyi kullanmakta gecikmedi. Büyük devletlerin Yakındoğudaki güç 
mücadelesine kendi ağırlığını koymak istiyordu. İngiltere'nin ortalık karıştırıcı 
ve kışkırtıcı olan bu rolünün Rusya 'dan aşağı kalmadığı, Fransa 'nın İstanbul 

5 1 General Mayevvsky, Van ve Bitlis Vilayetleri Askerî İstatistiği, (Çev. Sadık Bey), 1330. 
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Büyükelçisi Cambon tarafından 27 Mart ve 3 Haziran 1894 tarihinde 
hükümetine gönderdiği rapordan anlaşılmaktadır: "Ermeniler Londra 'da, 
Paris ' te olduğundan daha iyi bir kabul gördüler. Gladston Hükümeti , hoşnut 
olamayan Ermenileri etrafına topladı. Onları düzenli gruplar haline getirdi ve 
disipline soktu. Onlara destek sözü verdi. Bundan sonra, Ermeni propaganda 
komitesi Londra 'ya yerleşti ve kaynağını oradan aldı. Osmanlı Ermenilerinin 
zihnine şu iki basit fikri kazıdı: Milliyet ve hürriyet fikri. Ermeni komiteleri bu 
fikirleri yayma işini üstlendiler." 5 2 

Rüstem Bey, İngiliz-Ermeni Komitesi içinde Bryce, Gladston, Robert 
Cecil, Canterburry Başpiskoposu, Profesör Gooch ve Arnold Toynbee gibi 
isimler bulunduğunu hatır latmaktadır . 5 3 Ermenilerin ve dolayısıyla Rusya 'nın 
Berlin Kongresindeki girişimleri başarısızlıkla sonuçlanınca, Ermeniler; 
özellikle İngiltere, Fransa ve Amerika 'da , Osmanlı Hükümeti ve Türkler 
aleyhinde bombardıman gibi iftira kampanyasına giriştiklerine, binlerce broşür 
dağıttıklarına dikkat çekmektedir . 5 4 

Rüstem Bey, IL Meşrutiyetin ilan edildiği 23 Temmuz 1908 tarihini, 
Türk-Ermeni meselesinin ikinci safhasının sonu, üçüncü safhanın başlangıcı 
olarak kabul etmektedir. İttihat ve Terakki 'nin dağılmakta olan imparatorluğu 
gerçek bir Osmanlıl ık tabanı üzerine yeniden kurmaya yönelik çabalarına yer 
verirken buna Ermeni komitelerinin özellikle Taşnak ve Hınçak ' ın karşı 
çıktıklarına dikkat çekmektedir. Ona göre, 31 Mart Olayları sırasında Adana 
Olaylarının patlak vermesi bunun kanıtıdır. İngiltere'nin Adana Başkonsolosu 
Binbaşı Doughty-Willy 'nin olaylar nedeniyle hükümetine yolladığı rapora yer 
vererek, raporda Ermenilerin kışkırtıcı olduklarını açıklamaktadır. 

Rüstem Bey, Osmanlı Hükümeti tarafından Doğu Anadolu vilayetleri 
yararına öngörülen özel statüye uygun idarî reform projesinin uygulanmasına 
öncelikle Ermeni komitelerinin karşı çıktıklarını açıklarken, bunun sebebini 
İngiltere ile Rusya arasında yapılan gizli bir anlaşmaya bağlamaktadır. 5 5 Çünkü 
İngiltere, Doğu Anadolu 'yu Rusya'nın etki alanı olarak kabul etmiştir. Ona göre, 
Rusya'nın toprak istek ve ihtiraslarına zemin hazırlamak için küçük bir Ermeni 
azınlığın lehine, büyük bir Müslüman çoğunluğun aleyhine kurulması planlanan 
bir Ermenistan, bölgede kronik karışıklık ve çatışmaların yuvası olacaktır. 

Dünya Savaşının patlaması, Türk-Ermeni meselesinin dördüncü ve son 
safhasını oluşturmaktadır. Rüstem Bey, kitabının 57. sayfasında, Osmanlı 
Hükümetinin seferberlik ilanıyla birlikte askerlik yaşındaki Ermenilerin 

5 2 Ahmed Rustem Bey, La Guerre Mondiale et la Question Turco Arménienne, s. 22. 
5 3 Mim Kemal Öke, Ermeni Sorunu 1914-1923, (Ankara, TTK Y ., 1991), s. 188. 
5 4 Ahmed Rustem Bey, La Guerre Mondiale et la Question Turco Arménienne, s. 21. 
5 5 Sömürge paylaşım anlaşmazlığı çözülünce İngiltere ve Rusya arasında imzalanan anlaşma (HD). 
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yarısının kaçıp saklandıklarını, seferberlik çağrısına katılmadıklarını, buna 
karşın geriye kalanlarının doğrudan Rus Ordusuna katıldıklarını, asker 
kaçaklarının daha sonra kırsal kesimi dehşete düşüren ve bulabildiği herşeyi 
yağmalayan çeteler olarak ortaya çıktıklarına dikkat çekmektedir. Van 
ihtilalinin bu ortamda patlak verdiğini, savaş ortamında Osmanlı Hükümetinin 
kendini savunmak için güvenlik önlemlerine başvurmak zorunda kaldığını 
açıklamaktadır. Rusya'ya sınır olan vilayetlerle, diğer İtilaf Devletlerinin 
çıkarma yapabileceği veya düşman eline geçmesinden korkulan vilayetlerdeki 
Ermenilerin başka yerlere nakline karar verilecektir. 

Kitabın ikinci kısmında Rüstem Bey, Türk-Ermeni meselesiyle ilgili 
belgelere yer vermektedir. Belgeler iki seri altında toplanmıştır: Birinci seride, 
Ermeni Komitelerinin Dünya Harbinin Başlangıcından Önce ve Sonraki 
Dönemde Örgütlenmeleri, Amaçları, Eylemleri ile İlgili Belgeleri içermektedir. 
Bu belgeler arasında: "Taşnak Komitesi Tarafından 1910'da Kopenhag'da 
Toplanan Sosyalist Kongreye Sunulan Muhtıra Özeti", 3 Aralık 1910 tarihli ve 
602 numaralı "Bitlis Rus Konsolosunun Raporu", 19 Kasım 1912 tarihli ve 630 
numaralı "Bitlis Rus Konsolosunun Başka Bir Raporu", 24 Aralık 1912 tarih ve 
63 numaralı "Bitlis'teki Rus Konsolosunun İstanbul Rusya Büyükelçiliğine 
Gönderdiği Rapor", 5 Mart 1913 tarihli "Balkan Savaşından Sonra Taşnak 
Komitesinin Yayınladığı Bildiri", 17 Eylül 1913 tarihli "1913'te Köstence'de 
Toplanan Hınçak Komitesi Kongresinin Tutanağı" bulunmaktadır. 

İkinci seride, Ermeni Komiteleri Tarafından İşlenen Zulüm ve Cinayetler, 
Ermenilerin Osmanlı Hükümetine Karşı Düşmanca Hareketleriyle İlgili 
Belgeler bulunmaktadır. 

1918 yılında, Rüstem Bey'in kitabı yayınlanınca, özellikle diplomatik 
çevrede büyük yankı uyandıracaktır. Nedense kitabına en büyük tepki, İngiliz-
Ermeni Komitesinde yer alan isimlerden gelecektir. Komite, propaganda 
faaliyetlerine Ahmed Rüstem Bey'i karalamakla devam edecektir. Ahmed 
Rüstem Bey'in onlara vermiş olduğu cevap şöyledir: "İhtirasların ve duyguların 
son derece ağır bastığı bu meselede, iddia edildiği gibi Türkiye'nin ve Türk 
halkının suçlu olmadığını ispat etmeyi amaçlayan bu tartışmada kalemimi ne 
kadar samimi ve inançlı olarak kullandığım konusunda sadece bu savunmanın 
altına imzamı koymuş olmam bile bana göre yeterli bir ağırlık ve ciddiyet ifade 
eder, çünkü burada Ermeni komiteleri ve İtilaf devletleriyle ilgili çok acı 
gerçekleri gözler önüne seriyorum." 5 6 

Polonya asıllı olan Ahmed Rüstem Bey, Washington Büyükelçiliğinden 
sonra Türkiye'ye dönerek Sivas Kongresine katılmıştır. Son Osmanlı Meclis-i 

5 6 Ahmed Rustem Bey, "Yazarın Kişisel Açıklaması", La Guerre Mondiale et la Question Turco Arménienne, 
(Berne, 1918). 
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Mebusanına Ankara mebusu olarak girmiştir. 16 Mart 1920'de, Meclis, 
İngilizler tarafından dağıtılınca Ankara'ya dönmüştür. 2 Eylül 1920'de 
mebusluktan istifa ederek Avrupa'ya gitmiştir. Ankara Hükümetinin kendisine 
ölünceye dek maaş bağladığı ve başka geliri bulunmadığı kaynaklardan 
anlaşılmaktadır.57 

ERMENİ İSTEKLERİ VE TÜRKLER 

Dördüncü kitap; Ermeni İstekleri ve Türkler başlığını taşımaktadır. 1919 
yılında Paris'te A. G. L'Hoir Matbaasında basılmış, 29 sayfadan oluşmaktadır. 
Kitap, Fransa'da ikamet eden; kendilerine "ententistes" Türkler diyen Dr. Nihad 
Reşat, Dr. Refik Nevzat, Binbaşı Galib Ali, Eski Başkonsolos Diran Eduard, 
Elektrik Mühendisi Süleyman Mithat, Mühendis Mehmed Galib ve 
Abdurrahman Beyler tarafından kolektif olarak kaleme alınmıştır.58 

"Ermeni İstekleri" başlıklı bölümde, kitabın yazarları, Türkiye'nin hiçbir 
yerinde Ermeni nüfusunun çoğunlukta olmadığını, Ermenilerin Rusya, Türkiye 
ve İran'a dağıldıklarını, buna karşın çoğunluğu Müslüman olan Türkler, 
Kürtler, Tatarlar, Çerkesler ve İranlılarla birlikte yaşadıklarına dikkat 
çekmektedirler. Bu saptamalardan sonra, etnik verilere dayanarak Ermeni 
nüfusunu kıyaslama yoluna gitmişlerdir. 

Önce, Ermeni delegelerin ileri sürdükleri nüfus yoğunluklarını ele 
almışlardır. Ermenilere göre tüm dünyada 4 milyon Ermeni bulunmaktadır: 

Türkiye'de 1.200.000 (bunun 700.000'i Rus sınırına yakın yerlere 
dağılmıştır). 

Rusya'da 1.800.000 (bunun yalnızca 1.300.000'i Rus Ermenistanında 
bulunmaktadır). 

Diğer ülkelerde 823.000 Ermeni dağınık olarak yaşamaktadır. 

Yazarlar, Ermeni nüfus oranlarının abartılı gösterilmesinin esas nedenini 
açıklamaya çalışmışlardır. Kurulması düşünülen Ermeni devletinin nüfusunun 
2 milyon olarak planlandığını ileri sürmektedirler. 

Buna karşın, Dünya Savaşı öncesi, Osmanlı Hükümetinin askere almak 
için yaptığı sayımlarda daha farklı bir tablonun vilayetler temelinde ortaya 
çıktığına dikkat çekmektedirler: 

5 7 Ahmed Rustem Bey'in bu kısa biyografisi, kitabını Türkçeye 2001 yılında çeviren Cengiz Aydın'dan 
aktarılmıştır. 

5 8 N. Reşad, R. Nevzad, G. Ali, D. Edouard, S. Mithad, M. Galib, Abdurrahman Bey, Les Turcs et Les 
Revendications Arméniennes, (Paris, Imprimerie A. G. L'Hoir, 1919). Microforme No: 8°0 2 b. 324. 
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Vilayet Türk Ermeni 

Erzurum 673.297 125.657 

Van 179.380 67.792 

Bitlis 309.999 114.704 

Diyarbakır 492.101 55.890 

Harput 446.379 76.070 

Sivas 939.735 143.406 

Adana 341.903 50.139 

Trabzon 921.128 37.549 

Toplam: 4.603.922 671.207 5 9 

Bu rakamlara göre kurulması düşünülen Ermeni devletinde çoğunluk 
nüfusa sahip Türkler ve Kürtlerin azınlık duruma düşeceklerini belirtmektedirler. 

1893-1897 Ermeni olayları üzerine yayınlanan Le Livre Jaune'&a. da 
Ermeni nüfusun toplam nüfusa oranını vererek, Ermeni nüfus oranlarının fazla 
abartılı olduğunu doğrulamaya çalışmaktadırlar. Le Livre Jaune'a göre altı 
vilayetteki Ermeni nüfus oranları şu şekilde açıklanmıştır: 

Sivas % 17 Harput % 12 
Erzurum % 30 Diyarbakır % 17 

Bitlis %33 Van % 19 6 0 

Diğer taraftan, Fransa Dışişleri Bakanı M. G. Hanotaux'nun 3 Kasım 
1896'da Millet Meclisinde yapmış olduğu konuşmayı hatırlatarak, Türkiye'nin 
Doğu vilayetlerindeki Ermeni nüfusunun azınlık durumda olduğuna dikkat 
çekmişlerdir: Honataux'nun konuşması şöyledir: "Elimize geçen istatistik? 
bilgilere göre Türk bölgelerinde yaşayan Ermeni nüfusun toplam nüfusa oranı 
yalnızca % 13'e ulaşmaktadır. Ermeniler, Asya vilayetlerine eşitsiz şekilde 
dağılmışlardır. Kimi yerlerde topluca, kimi yerlerde dağınık bulunmaktadırlar." 6 1 

5 9 N. Resad, R. Nevzad, G. Ali, D. Edouard, S. Mithad, M. Galib, Abdurrahman Bey, Les Turcs et Les 
Revendications Arméniennes, s. 5. 

6 0 N. Resad, R. Nevzad, G. Ali, D. Edouard, S. Mithad, M. Galib, Abdurrahman Bey, Les Turcs et Les 
Revendications Arméniennes, s. 6. 

f l 1 N. Resad, R. Nevzad, G. Ali, D. Edouard, S. Mithad, M. Galib, Abdurrahman Bey, Les Turcs et Les 
Revendications Arméniennes, s. 6. Cf. Journal Officiel de la République Française, 4 Novembre 1896, ss. 
1357-1358. 
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Aynı doğrultudaki açıklamalara, Edouard Driault 'un yazmış olduğu 
La Question d'Orient adlı kitabın 246. sayfasındaki ifadelerinde rastlandığını 
belirtmektedirler. Driault 'nun ifadesinde: "Osmanlı İmparatorluğunun hiçbir 
vilayetinde, söylendiği gibi Ermeniler çoğunluğu oluşturmuyor" bulunmaktadır . 6 2 

"Türk-Ermeni Trajedisinin Sorumluları" başlıklı bölümde, 1876 yılına 
kadar Türklerle Ermeniler arasında hiçbir sorunun yaşanmadığına tarihî süreç 
içinde ayrıntılı biçimde açıklık getirilmektedir. Olaylarda Batının iddia ettiği ve 
suçladığı gibi din faktörünün rol oynamadığı, Gibbons 'un kitabından yapılan 
alıntılara yer verilerek açıklanmaktadır. Gibbons 'un ifadesiyle: "Günümüzde 
Ermeni ırkına karşın hiçbir Müslüman fanatizmine rast lanmamaktadır ." 6 3 Uzun 
süre Anadolu 'yu gezen, Ermeni yanlısı tutumuyla tanınan René Pinon 'un, 
olaylara önyargılı yaklaşmasına karşın kitabındaki sözleri hatırlatılmaktadır. 
Pinon, Türk köylüsünü anlatırken, Türklerin çiftçilikle geçimlerini 
sürdürdüklerini, zenginleşmek gibi bir hırsları bulunmadığını , buna karşın 
ticaretin Ermenilerin elinde olduğunu, zengin Ermeni tüccarların varlıklı bir 
yaşam düzeyi sürdürdükleri açıklamasında bulunmaktadır . 6 4 

"Amicus Plato Sed Majis Arnica Veri tas" başlıklı başka bir bölümde, 
gerçeklerin siyasî nedenleri bulunduğunu, olayların Çarlık Rusyasından 
kaynaklandığı, Berlin Antlaşmasında Rusya 'nın tam amacına varamadığını, 
uygun fırsatı kolladığını, Osmanl ı 'n ın Rumeli topraklarını parçaladıktan sonra, 
sıranın kendisiyle sınır olan Doğu Anadolu 'ya geldiğini, bunun için Osmanlı 
Ermen ileriyle Rus Ermenileri arasındaki bağlantıyı kurmak için merkez olarak 
Ecmiyadzin Katogikosluğunu devreye soktuğu açıklanmaktadır . 6 5 Osmanlı-Rus 
Savaşından sonra iki Ermeni komitesi olan Drochak ve Hıntchak ' ın , Rusya'nın 
marifetiyle siyasî örgüt görüntüsü altında ortaya çıktıkları, ama gerçekte terör 
örgütleri olarak bu ülke tarafından beslendikleri, şiddet yanlısı Fransız anarşist 
Ravchol 'un bombalama eylemlerinden ilham alarak ilk defa Osmanlı 
topraklarında bombalar patlattıkları, padişah Abdülhamid ' i öldürmek için 
Yıldız Sarayına bomba attıkları, bomba atan teröristlerin Rus büyükelçisinin 
marifetiyle İstanbul 'dan kaçırıldığı belirtilmektedir. Adana olaylarından sonra 
Osmanlı topraklarını parçalamak ve bağımsız bir Ermenistan kurmak için terör 
örgütü Dachnak ' ın Rusya 'nın korumasında ihtilal hazırlıklarına başladığını, 
bunun için Osmanlı topraklarına Rusya 'dan silah ve cephane sokulduğu 

6 2 Edourd Driault, La Question d'Orient, Paris, s. 246. 
6 3 Herbert Adams Gibbons, Les derniers massacres d'Arménie, Les responsabilités, (Paris, Nancy, Berger-

Levrault, 1916), s. 37. 
6 4 René Pinon, Méthode allemande, travail turc, (Paris, Libraire académique Perin, 1916), s. 14. 
6 5 N. Reşad, R. Nevzad, G. Ali, D. Edouard, S. Mithad, M. Galib, Abdurrahman Bey, Les Turcs et Les 

Revendications Arméniennes, s. 12. 
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anlatıldıktan sonra, René Pinon 'dan yapılan bir alıntıyla, Ermeni-Rus gizli 
anlaşmasının 1912 yazında Ecmiyadzin 'de , Ermeni Katogikosu ile Çar 
Nikola 'n ın buluşmasıyla ortaya çıktığı açıklaması yapılmaktadır. 

Dünya Savaşının patlak vermesiyle, Kafkasya Cephesinde Rusların 
ilerlemesi üzerine Türkler ile Ermeniler arasında gerilimin arttığını, milisler 
halinde örgütlenmiş silahlı Ermeni çetelerin, terör estirerek Van, Bitlis, Muş, 
Karahisar, Zeytun, Maraş, Urfa 'da genel bir ayaklanma başlattıklarını, Kafkasya 
cephesindeki savaşta Sarıkamış yenilgisinin bu nedenle alındığını, onbinlerce 
Türk askerinin öldüğünü, Rusların kolayca Doğu vilayetlerini Ermenilerle 
birlikte ele geçirdiklerini, Ermenilerin Müslüman halkı katlettiğini, bu olaylar 
karşısında Osmanlı Hükümetinin bölgede yaşayan Ermenileri boşaltmak 
zorunda kaldığına dikkat çekilmektedir. 

Öte yandan Mayıs 1915' te V a n ' d a Ermeniler tarafından çıkarılan 
Achehadank gazetesinde yayınlanan Rusya kaynaklı resmî kutlama telgraflarına 
dikkat çekilmektedir. Bu telgraflar arasında Çar Nikola 'n ın; Rusya Dışişleri 
Bakanı Sazanoffun Ermeniler tarafından 1915 Van İhtilali sırasında Van ' ın ele 
geçirilmesi üzerine çekilen kutlama telgrafları bulunmaktadır . Ayrıca 
Sazanof fun 1915'te Duma 'n ın açılışı sırasında yaptığı konuşmaya yer 
verilmektedir. Sazanoffun: "Bu savaşta Ermenilerle Ruslar, Osmanlı 
İmparator luğu 'na karşı birlikte savaştılar" alıntısına yer ver i lmektedir . 6 6 

Kitabın Ekler bölümünde sırasıyla şu belgeler yer almaktadır: Ermeni 
komitelerin örgütlenmeleri, amaçları, savaş öncesi ve sonrası eylem metotları, 
1910 Kopenhag Sosyalist Kongresine Dachnak Komitesi tarafından sunulan 
rapor, 3 Aralık 1910 tarih ve 602 no.lu Bitlis'teki Rus Konsolosunun Raporu, 
24 Aralık 1912 tarihli 63 no.lu Bitlis'teki Rus Konsolosunun İstanbul'daki 
Rusya Büyükelçisine sunduğu Rapor Özeti.67 Ekteki bu belgelerle kitap sona 
ermektedir. 

B İ R M E M O R A N D U M 

Beşinci kitap; Transkafkasya Ermenistanı başlığını taşıyan, Ermeni 
Cumhuriyeti Delegasyonu tarafından Aralık 1919'da Paris Barış Konferansına 
sunulan, 54 sayfadan oluşan Memorandumu içermektedir . 6 8 Memorandum, iki 

Indépendance Roumaine, 12 Subat 1915. 
6 7 N. Resad, R. Nevzad, G. Ali, D. Edouard, S. Mithad, M. Galib, Abdurrahman Bey, Les Turcs et Les 

Revendications Arméniennes, ss. 25-29. 
6 8 Délégation de la République Arménienne à la Conférence de la Paix, L'Arménie Transcaucasienne, (Paris, 

Veradzenount, Décembre 191). Microforme No: 4° 0° b. 354. 
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kısımdan oluşmaktadır: Birinci kısımda Toprak, Sınır, Etnografya ve İstatistik? 
bilgiler incelenirken, ekler kısmında belgeler ve haritalar bulunmaktadır. 

Transkafkasya Dieti 'nin dağılmasından sonra, Ermenistan, Gürcistan ve 
Azerbaycan bağımsızlıklarını ilan etmişler; Ermeniler, Gürcüler ve Tatarlar bu 
topraklara egemen unsurlar olmuşlardır. Ermeni delegasyonuna göre, 195.000 
k m 2 olan bu topraklarda 7.008.000 nüfus yaşamaktadır. Onlara göre 
Transkafkasya'daki nüfus dağılımı şu şekildedir: 

2.303.000 Tatar, Türk, Kara Papak, Türkmen, İranlı, Tahtalı , Talisin 

1.787.000 Ermeni 

1.784.000 Gürcü (139.000 Müslüman Gürcü dâhil) 

915.000 Rus, Alman, Polonyalı, Nesturi, Grek, Yezidi, Çingene, Yahudi 

117.000 Kuzey Kafkasya Dağlısı 

102.000 Kürt 

Ermeni delegasyonu, söz konusu toprakların, etnik prensip temel alınarak 
bölüşülmesinden yanadır. Etnik sınırların coğrafî sınırlara uygun olduğunu ileri 
sürdükten sonra, Gürcülerin Batıda, Tatarların Doğuda ve Ermenilerin 
Transkafkasya'nın güneyinde oturduklarına dikkat çekmektedir . Etnik ve 
coğrafî temelden hareket ederek sınırların çizilmesinde Gürcülerle bir sorun 
yaşanmadığını buna karşın Tatarlarla bazı sorunlar olduğunu dile 
getirmektedirler. Onlara göre Tatarlar, Transkafkasya 'da, Karabağ ile 
Elizavetpol 'den başlayan Hazar denizine kadar uzanan ovalık kısımda, 
Ermeniler de dağlık ve yüksek yaylalarda oturmaktadırlar. 

Ermeni Delegasyonu, memorandumda, Transkafkasya Ermenistanının 
tüm Erivan hükümetini içine aldıktan sonra, Tiflis hükümetinin güney kısmı, 
Elizavetpol hükümetinin güney-Batı bölgesi ve Kars vilayetinin bunlara dâhil 
edilmesini istemektedir. Önerilen toprakların alanı 67.000 k m 2 olurken 
2.160.000 olarak tespit edilen nüfusun dağılımı şu şekilde verilmektedir: 

1.293.000 Ermeni 

588.000 Tatar, Türk, Kara Papak, Türkmen, Kuzey Kafkasya Dağlısı, İranlı 

123.000 Diğer Hıristiyan unsurlar (Rus, Grek, Gürcü, Nesturi) 

82.000 Kürt 

50.000 Yezidi 

24.000 Çingene 
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Diğer taraftan Gürcüler ve Tatarlar, Transkafkasya topraklarının bu 
şekilde bölüşülmesine karşı çıkmaktadırlar. Özellikle Tatarlar, söz konusu 
toprakların üç eşit biçimde bölüşülmesine karşıdırlar. 

Ermeni delegasyonunun Paris Barış Konferansına sunmuş olduğu bu 
verilere göre, bütün Kafkasya'daki Ermeni nüfusu 1.787.000 olarak 
belirtilmektedir. Ancak, 1909 Rus istatistiklerine göre bütün Kafkasya 'da, 
Dağıstan ve Çernomoria dâhil Ermenilerin toplam nüfusu 1.200.000 olarak 
bilinmektedir. Kuşkusuz bu 500.000 'den fazla Ermeni nüfusunu, Kafkasya 'ya 
göç etmiş Osmanlı Ermenileri oluşturmaktadır . 6 9 

T R A N S K A F K A S Y A N Ü F U S U 

Altıncı kitap; Transkafkasya Nüfusunun İstatistikî Verileri başlığını 
taşımaktadır. Ermeni Cumhuriyeti Delegasyonunun bu ikinci memorandumu, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Delegasyonunun Paris Barış Konferansına sunmuş 
olduğu Memoranduma karşılık bir cevap niteliğindedir. Memorandum, Ocak 
1920 tarihini taşımakta, 26 sayfadan oluşmakta, iki kısımdan meydana 
gelmektedir . 7 0 Birinci kısımda istatistikî veriler bulunurken, ikinci kısımda 
ekler yer almaktadır. 

Memorandumun giriş kısmında; Azerbaycan Cumhuriyet i 'n in , Paris 
Barış Konferansına sunmuş olduğu Transkafkasya'daki nüfus verilerine karşı 
çıkılmaktadır. Ermeni delegasyonuna göre; Azerbaycan delegasyonu, 
Müslüman nüfusu fazla, Ermeni ve diğer Hıristiyan nüfusu az göstererek doğru 
olmayan rakamlar vermiştir. Böylece Azerbaycan Cumhuriyeti , Transkafkasya 
bölgesinden daha fazla toprak talep etmektedir. Ermeni delegasyonu, doğru 
rakamların "Rus otoriteleri" tarafından çıkarılan 1917 yılı Kafkasya Yıllığı 
(Annuaire du Caucasse) verilerini içerdiğini ileri sürerek, bunun en doğru 
veriler olması nedeniyle bu Yıllığın referans olarak alınmasını salık 
vermektedir. 

Kafkasya halkları, etnik olarak, Yerli Kafkasyalılar, Aborijenler (Kafkasya 
yerlileri) ve Kafkasya ile Azerbaycan 'da oturan Avrupalılar olarak bölünmektedir 
(Ek. 1). Burada verilmiş tabloda, Azerbaycan delegasyonu verileri ile 1917 yılı 
Kafkasya Yıllığı Yun kıyaslaması aşağıdaki gibi yapılmaktadır: 

H. Özdemir, K. Çiçek, Ö. Turan, R. Çalık, Y. Halaçoğlu, Ermeniler: Sürgün ve Göç, s. 133 
Délégation de la République Arménienne à la Conférence de la Paix, Données Statistiques des Populations 
de la Transcaucasie, (Paris, Veradzenount, Janvier 1920). Microforme No: 4° 0° b. 339 
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T R A N S K A F K A S Y A ' N I N KIYASLAMALI ETNİK T A B L O S U 

Azerbaycan De legasyonu Veri ler i 
1917 Yılı Kafkasya Yıllığı 

Veri ler i 

A. 
Kafkasya 
Yerli leri 

B. 
Yerli 

Kafkasyal ı 

C. 
A z e r b a y c a n 

ve 
K a f k a s y a ' d a 

Oturan 
Avrupa l ı l a r 

II. 
III. 

IV. 
v . 

VI. 

Türk-Ta ta r diyalekt iği konuşanlar : 
a- Aze rbaycan Tatar ı 
b - Türk 
c- T ü r k m e n 
d- Ka rapapak 

Ermeni le r 
Aryan dili konuşan la r 

a- İranlı 
b - Tahtal ı 
c- Tal is in 
d- Kür t 

Ç ingene 
Yahud i 
Asuri 

I. G ü n e y Kafkasya 
a- Gürcü 
b - Acar 
c- Laz 

II. Kafkasya kuzey yerlileri 
a- Çeçen le r 
b - A v a r 
c- Dargin iyen 
d- Lazke 
e- Tabasa ran iyen 
f- Agul 
g- Rutul 
h- Sahur 
i- Ud in 
k- Arç in 

1- Kınalu,Cek, Buduk, Kapu tun 
m - A n d i n 
n- Didual 

III. Slavlar: 
a- Rus 
b - Polonyal ı 
c- Ç e k 

IV. Li tvanyal ı 
V. A l m a n 

VI . Romanya l ı , Frans ız , İ talyan 
VII . Grek 

VIII . Estonyal ı 

M ü s l ü m a n Asyal ı : 
Şi i -Sünni 

Ermeni le r 
Asya kökenl i M ü s l ü m a n : 
Şii- Sünni . 

Kürt ler: Müs lüman-Yez id i 
Ç ingene 
Yahud i 
Asyal ı Hır is t iyan halk 

K a r t v e k M ü s l ü m a n -
Hıris t iyan 

Kafkasya Dağl ıs ı : 
M ü s l ü m a n ve diğer d inden 
olanlar . 

Ruslar 

Diğer Avrupal ı Nüfus 

Hır is t iyan Asyal ı Nüfus 
Diğer Avrupa l ı Nüfus 

71 Délégation de la République Arménienne à la Conférence de la Paix, Données Statistiques des Populations 
de la Transcaucasie, Annexe No: 1, Tableau Comparatif. 
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Ek 5'te bu defa 1917 yılı Kafkasya Yıllığına dayanılarak verilen 
Transkafkasya'nın tüm nüfus tablosu aşağıdaki gibi açıklanmaktadır: 

Hükümetler 
Vilayetler 
Sancak 
İsimleri Ermeniler 

Gürcüler 
Hıristiyan 

Gürcüler 
Müslüman 

Türk-Tatar 
Tahtalıjranlı 

Talisin 
Kürt 

Müslüman 

Kafkasya 
Dağlısı 

Müslüman Diğerleri 
Toplam 
Sayısı 

Bakü 
Hükümeti 

42.921 30 692.574 49.283 90.868 875.676 

Bakü şehri, 
banliyöleri 

77.166 3.342 5.632 182.828 501 9.430 126.930 405.829 

Battım 
vilayeti 

15.182 8.598 70.241 15.056 552 471 12.721 122.821 

Dağıstan 
vilayetinin 
bir kısmı 

2.651 13.177 229.605 21.543 266.976 

Elizavetpol 
Hükümeti 

418.859 743 287 783.065 3.802 10.726 57.649 1.275.131 

Zakatali 
Sancağı 

2.530 4.664 43.356 41.780 368 92.698 

Kars vilayeti 123.170 4.226 5 102.860 54.931 1.013 118.100 404.305 

Kutez 
Hükümeti 4.605 992.931 481 249 32 36.113 1.034.411 

Sukum 
sancağı 20.743 49.427 956 2.609 190 135.746 209.671 

Tiflis 
Hükümeti 411.747 580.957 61.679 106.499 5.932 4.131 302.363 1.473.308 

Karadeniz 
Hükümetinin 
bir kısmı 

14.111 6.086 734 754 41.131 62.920 

Erivan 
Hükümeti 

669.871 374 373.582 36.508 59 34.104 1.114.498 

1.803.556 

%24.6 

1.651.378 

%22.5 

139.281 

%1.9 

2.316.589 
2.084.740* 

%28.4 

*Türk-Tatar 
Nüf. 

102.226 

%1.4 

347.474 

%4.7 

977.740 

5413.30 

7.338.244 

Délégation de la République Arménienne à la Conférence de la Paix, Données Statistiques des Populations 
de la Transcaucasie, Annexe No: 5, Nombre des Habitants de la Transcaucasie. 
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Ermeni delegasyonunun vermiş olduğu rakamlardan yola çıkarak 
Transkafkasya nüfusunun %24.6'sını Ermeniler oluşturmaktadır. Diğer bir 
ifadeyle Ermenilere göre, Transkafkasya'da 1.803.556 Ermeni nüfusu 
bulunmaktadır. Buradan hareket ederek şu sonuca varabiliriz: Ermenilerin 
yukarıdaki tabloda vermiş oldukları rakamlar ya abartılıdır, ya da gerçek rakamları 
yansıtmamaktadır. Gerçek rakamları yansıtıyorsa, o zaman yarım milyon Ermeni 
nüfusunun kaynağını Ermeni delegasyonunun cevaplaması gerekmektedir. 

ERMENİLERİN ASKERÎ ROLÜ (ARALIK 1917-KASIM 1918) 

Yedinci kitap; 1920 yılında Paris'te Antoine Poidebard tarafından kaleme 
alınmış, 23 sayfada, oluşan Rus Ordusunun Kafkasya Cephesinden 
Çekilmesinden Sonra Ermenilerin Askerî Rolü (Aralık 1917-Kasım 1918) 
başlığını taşımaktadır.73 Poidebard'm kitabı, Fransa'da 1920 yılında yayınlanan 
Ermeni Araştırmaları Dergisfnden yapılan alıntı-özet biçiminde hazırlanmıştır. 
Kitap; giriş, üç bölüm ve sonuç kısmından oluşmakta, ayrıca metine "1918 
Ermeni-Türk Savaşı" başlığıyla ilginç bir Ortaçağ haritası eklenmiştir. 

Giriş kısmında (5-6), Poidebard, kitabının amacına açıklık getirerek 
başlamaktadır. Karışık ırkların yer aldığı bu tanınmayan toprakların (Kafkasya) 
Avrupa ve Asya arasında köprü görevi gördüğünü, Avrupa'nın Asya'ya geçiş 
yolu üzerinde olduğunu, Transkafkasya'nın üç küçük devlete bölündüğünü, 
1918 yılında bunların bağımsızlıklarını ilan ettiklerini, bunlardan Ermenistan'ın 
İtilaf devletleri yanında yer aldığını, topraklarının bir kısmının Türkiye'deki 
Ermeni vilayetleri olduğunu, gerçekte Ermeni topraklarının merkezinin Ararat 
(Ağrı) dağı ve onun çevresinde bulunduğunu, esasında burasının Ermeni ırkının 
etnik ve tarihî merkezi olarak kabul edildiğini açıkladıktan sonra, Ermenilerin, 
İran, Rusya, Türkiye topraklarında koloniler oluşturduğunu ileri sürerek 
anlaşılması zor bir çelişkiye düşmektedir. Bu anlatımdan sonra, kitabında 
Ermenilerin İtilaf devletlerinin yanında yer aldığını açık yüreklilikle belirterek, 
Büyük Savaşta askerî bir rol oynayıp oynamadıkları sorusuna tarihî belgelerin 
ışığında cevap arayacağını, dönem olarak 1917 Aralık'la 1918 Kasım tarihleri 
arasını seçtiğini açıklamaktadır. 

Birinci bölüm (6-9), "Rus Devriminden önce Kafkasya Cephesinde 
Ermenilerin Rolü" başlığını taşımakta olup; incelenen dönemin Ağustos 1914 
ile Aralık 1918 tarihleri arası olduğu, bunun iki alt bölümden oluştuğu, dikkatli 
bir okumadan sonra anlaşılmaktadır. Alt bölümlerden ilki "Türkiye 
Ermenilerinin Rolü", ikinci alt bölüm "Devrimden önce Rus Ermenilerinin 
Rolü" başlığıyla sunulmaktadır. Yazarın neden Türk ve Rus Ermenileri 

7 3 Antoine Poidebard, Rôle Militaire des Arméniens sur le Front du Caucase après la Défection de l'Armée 
Russe (Décembre 1917-Novembre 1918), (Paris, Imprimer Nationale, 1920). Microforme No: 8° O 2 b.350. 
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ayrımına gittiği açıklanmazken, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşıyla birlikte, 
Rusların, Ermenilerin hamiliğine soyunma politikasını ele almaması, tarihî 
olayları ve gerçekleri gözardı ettiği izlenimini vermektedir. 

Buna karşın Poidebard, Almanya'nın savaştaki amacını nedense kısmen 
doğru olarak tespit etmektedir. Almanların hedefinin, Bağdat-Berlin 
demiryolunu bitirmek, bu güzergâh üzerindeki tüm toprakları ele geçirmek, 
Asya Türkiyesi ile Mezopotamya'nın bereketli topraklarını Alman ırkına 
açtıktan sonra İran üzerinden Hindistan'a ulaşmak olduğunu açıklarken; İtilaf 
devletlerinin, daha da ötesi Alman-Fransız çatışmasını görmemezlikten gelerek, 
sömürgecilik politikasını dillendirmektedir. 

Hiçbir nüfus sayımı, demografik veya sosyal yapıya değinmeden 
Türkiye'deki Ermenilerin altı vilayette yoğunlaştıklarını açıkladıktan sonra, 
Poidebard Ermenileri bölgede otonom bir antite (entité) olarak ele almakta, 
bunların gerçekte Rusya'nın Erzurum-İskenderun doğrultusunda Akdeniz'e 
çıkış yolu üzerinde bulunduğuna dikkat çekerken, olguları göz ardı etmesi, 
olması gereken veya olması istenen bir görüş sergilemesi düşündürücü 
olmaktadır. Bu konuda bilgisi olan Osmanlı Devleti'nin müttefiki olan 
Almanya'nın, savaşın başında Ermenileri yanına almak için iktidarda bulunan 
Jön Türkleri, Taşnaksutyun ile görüştürerek savaşta kendi saflarında yer 
almasını, ama Ermenileri ikna edemediklerini, gerekçe olarak bunların iki güç 
arasındaki coğrafyada yer almalarını ileri sürmektedir. Yazar; Taşnaksutyun'un 
bölgedeki komiteci terör örgütü niteliği ve faaliyetlerine değinmeden, gizlice 
din kardeşleri olan Rusların ilerlemesini bir kurtarıcı gibi beklediklerini 
açıklamaktadır (s. 6). Poidebard, kitabında, Türkiye'nin Kasım 1914'te savaşa 
girmesiyle Ermenilerin nedense durumunun bozulduğunu, 1915 kışında 
Rusların Kafkasya'da ilerlemesi; tarihleri çarpıtarak Batum ve Van'ı almasını 
vererek Türklerin Ermeni erkeklerini çalıştırmak için bölgeden 
uzaklaştırdıklarını, geriye kalan kadın, yaşlı ve çocukları güneye doğru 
sürdükleri, ama çok sayıdaki gönüllü Ermeninin bu arada Rus Ordusunda 
savaşmak için cepheye hareket ettiğini, Erzurum ve Van'daki Ermeni 
ayaklanmasına değinmeden bunların Rusların ilerlemesinde yardımcı 
olduklarını, onlara yol gösterdiklerini, cephe gerisi faaliyetlerine yer vererek 
ama olayları çarpıtarak anlatmaktadır (s. 7). 

Ona göre, katliam ve tehcir olayının 1915 yılında olduğuna dikkat 
çekerek, Kasım 1915'te Halep'e gönderilen gizli bir emirle Ermenilerin yok 
edilmesinin istendiği, bunların Mezopotamya çöllerinde açlığa terk edilerek 
öldürüldüğü, bunun için Çerkeş ve Kürtlerin görevlendirildiğini, hiçbir belgeye 
değinmeden açıklamaktadır. Poidebard, Naim Bey'in Hatıratı {The Memoirs of 
Naim Bey, Hodder and Stoughton, London, 1920)'dan hareket ederek 320 bin 
Ermeninin öldürüldüğünü, Ermeni yazar Aram Andonyan'a göre {Documents 
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Offıciels Cocernant les Massacres Armeniens, Paris, Impr. H. Turabian, 1920, 
168s.) bu rakamın 600 bin olduğunu ileri sürmektedir (s. 7). 

Poidebard 'a göre, Alman hükümeti ve subaylarının durumu bildiklerini, 
gerçek ölüm rakamının hiçbir zaman bilinmediğini, çünkü Türkiye 'de 1914 
yılında yapılmış bir nüfus sayımı olmadığını, rakamların daha çok Amerikan 
Yardım Komitesi raporu ve İngiliz Mavi Kitabı'rıa göre farklı ve çelişkili 
biçimde verildiğini kabul etmektedir. 

İkinci alt bölümde Poidebard, bu defa 150 bin Rus Ermenisinin 1914 
yılında Rus Ordusunda görev aldığını, bunların Türklerle çarpışmak için Rus 
Ordusuna girdiğini açık yüreklilikle anlattıktan sonra (s. 8), Kafkasya 'nın tüm 
cephelerinde savaştıklarını, bunun dışında Eylül 1914' te bu defa Ermeni 
gönüllülerinden oluşan dört alay (Ermeni Lejyonu) kurulduğunu, 1916'da 
bunların sayısının altıya çıkarıldığını, bunların 1915-1916 yılı tüm 
operasyonlarında kullanıldığını, daha sonra bunların saldırı taburlarına 
dönüştüğünü, 1917 yılına (devrime kadar) kadar Ruslarla birlikte savaştıklarını 
açıkladıktan sonra; "Eğer Ermeniler Osmanlı Devlet i 'nin yanında yer alsalardı, 
savaşta akıbetleri böyle olmaz, bu felaketleri yaşamazlardı" tezini ileri 
sürmektedir (s. 9). 

İkinci bölüm (9-18), "Rus Ordusunun çekilmesinden sonra Ermenilerin 
Kafkasya Cephesindeki Askerî Rolü" başlığını taşımakta olup, dönem olarak 
Aralık 1917 ile Batum Barışı olan 30 Mayıs 1918 tarihleri arası anlatılmaktadır. 
Bu bölüm üç alt bölümden oluşmaktadır. 

Birinci alt bölüm, "1917 Sonbaharında Kafkasya 'da Durum" başlığını 
taşımakta, burada Poidebard tarafından, hızla gelişen olaylar yüzeysel olarak 
anlatılmaktadır. Kerensky 'n in düşmesi, 7 Kas ım 'da Lenin ve Trotsky'nin 
iktidarı ele geçirmesi, Rus Ordusunun çekilmesi ve dağılması , 15 Aral ık ' ta 
Brest-Litovsk Barışının Rusya ile Merkezî Devletler arasında imzalanması, 
Kafkasya Cephesindeki durumun değişmesine neden olduğunu, buna karşın 
Mezopotamya ve Suriye 'de İngiliz kuvvetlerinin hızla kuzeye yönelmeleri , 
Rusya ile İran topraklarında birleşmek istemeleri, ama Kafkasya cephesinin 
çökmesiyle birlikte Almanya 'n ın Asya yolunun açıldığını, Türkistan, İran ve 
Hindistan ' ın işgalinin gündeme geldiğini, Berl in-Batum-Bakû-Buhara hattının 
İngiltere 'ye kuzeyden darbe vurmak için planlandığını, Poidebard, 
Lüdendorf f un Savaş Hatıratı (Souvenirs de Guerre de E. Lüdendorff, Paris, 
Payot, 1920)'na dayanarak anlatmaktadır. Kasım 1917'de Kafkasya halklarının 
Bolşevik hükümetini tanımayarak, İtilaf devletlerine güvenerek ve onlardan güç 
alarak bağımsızlıklarını ilan ettiklerini, Türklere karşı ulusal bir ordu kurmak 
için İngilizlerle ilişkiye girdiklerini, Aralık 1917'de İngiliz General 
Dunstervil le ' in (The Adventures of Dunsterforce, London, Arnold, 1920) bu 



532 O K U M A N O T L A R I 

görevi üstlendiğini, Generalin Basra üzerinden Enzeli 'ye geldiği, burada 
Bolşevikler tarafından engellendiği, Bakû 'ye ancak 15 Ağustos 1918'de 
varabildiğini, oldukça romantik bir üslupla anlatmaktadır. 

İkinci alt bölümde, "Güney Kafkasya ulusal ordularının kurulması, 
Ermeni kuvvetlerinin tek başına savaşması" başlığını taşımakta olup, bu kararın 
Tiflis ' te Türklere karşı savaşmak için alındığı ve planlandığı, bu ordunun önce 
Ermeni, Gürcü ve Tatar güçlerinden oluştuğu, ama sonra Türklere karşı 
yalnızca Ermenilerin mücadele ettiği, övünerek belirtilmektedir. Gürcülerin, 
Almanya 'n ın yanında yer alması ve Tatarların Müslüman olması, Batum'un 
Türklerin eline geçmesi, Tatar ve Gürcülerin mücadeleden vazgeçmesinin 
nedenleri olarak açıklanmaktadır. Yazar, Kafkasya cephesinde Ermenilerin 
komitacı eylemlerini nedense Tatar ve Türklere mal ederek, bunların birlikte 
hareket ettiğini, Ermenilere silah ve cephane sevkıyatını engellediklerini, 
demiryollarını havaya uçurduklarını, Tiflis 'e varan telgraf tellerini kestiklerini 
anlattıktan sonra cephede Ermenilerin neden yalnız kaldıklarına açıklık 
getirmeden, İran üzerinden gelecek General Dunsterville kuvvetlerini 
beklediklerini, bu sırada Ermeni Ordusunun başına Nazarbekoff un geçmesiyle, 
Tiflis Ermeni Ulusal Konseyi Başkanı Anaronian ' ın Ermeni gönüllüleri 
toplamasını önemli bir bilgiymiş gibi bu alt bölümde çarpıtarak vermektedir. 

Üçüncü alt bölüm, "Ocak 1917'den 11 Kasım 1918 Ateşkesine kadar 
Ermeni kuvvetlerinin askerî harekâtı" başlığını taşımaktadır. Bu alt bölüm, üç 
kısımda ele alınıp incelenmekte, daha çok askerî konulara ağırlık verilmekte, 
ama kaynak gösterilmeden eklemeler yapıldığı için karışıklığa neden 
olmaktadır. 

Önce, "Aralık 1917'deki Ermeni Cephesi" teferruatlı olarak 
anlatılmaktadır. Rusların cepheden çekilmesi sırasında, Karadeniz 'den Hazar 
denizine kadar olan yeni bir "Ermeni Savunma Hatt ı" nın kurulması 
anlatılmaktadır. Ermenilerin cephede sağ ve sol kanat olarak ayrıldıklarını, sağ 
kanatta Erzincan, Erzurum, Kars, Hınıs-Van, Güney-Van, Arka-Van alaylarının 
yer aldığı açıklanırken, bu alaylardan Erzurum, Hınıs-Van, Güney-Van 
alaylarının "Türkiye Ermenilerinden kurulduğu" açıklaması yapılmaktadır. 
Poidebard ' ın bu açıklaması, kendisini, 1915 yılında yaşanan tehcir olayıyla 
çelişkiye düşürmektedir (s. 12). Öte yandan General Andranik komutasında 
Ermeni gönüllülerden oluşan tümenlerin nasıl kurulduğunu belirtmektedir. 1917 
Devriminin patlak vermesi üzerine, Türklerin saldırısını önlemek için Ermeni 
Ulusal Konseyinin Kerensky 'den Rus Ordusunda savaşan 150 bin Ermeniyi 
Kafkasya cephesine yollamasını istemesi, bundan bir sonuç alınamaması 
üzerine üç yeni tümenin kurulduğunu öğrenmiş oluyoruz. Birinci tümenin 
merkezinin Gümrü, ikinci tümenin merkezinin Erivan olduğu, üçüncü tümenin 
"özel tümen" olan Andranik ve Korganoff un süvari birliklerinden oluştuğu, 
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merkez karargâhın önce Tiflis, daha sonra Gümrü 'ye taşındığı, bunun başında 
General Nazarbekoff un olduğu anlatılmaktadır. Cephenin sol kanadına gelince; 
Urmiye gölünün merkez seçildiği, bunun görevinin Musul-İran ve Erivan-İran 
yolunu tutmak olduğu, bunun için iki tugay ve bir taburun kurulduğu, bunlardan 
ilkinin; başında Ağa Petros 'un olduğu Keldani tugayı, ikincisinin; başında 
Patrik Marşemun 'un bulunduğu Nesturi Tugayı (Hakkâri dağlarında yaşayan 
Nesturiler), ve üçüncü olarak Stefanyan'ın başında olduğu Ermeni taburunun 
Rus genelkurmayına bağlı olarak savaştığı anlaşılmaktadır (s. 13). Bunun 
dışında bir üçüncü cephe olarak Baku savunma hattı açıklanmakta, bunun 
amacının Bakû-Türkistan yolunun tutulması olarak özetlenmektedir. Bakû 'deki 
örgütlenmede Rus Komitesi ile Ermeni Ulusal Komitesinin birlikte hareket 
ettiği, asker sayısının 10 bin olduğu belirtilmektedir. 

İkinci olarak, "Türk-Alman İşgal Birlikleri" adını alırken, Almanların 
Batum-Bakû hattını ele geçirmek için Haziran 1918'de Odesa 'dan Pot i 'ye 15 
bin asker geçirdiği, Türklerin Türkistan ve İran 'a girmek için 30 bin asker 
topladığı, Filistin cephesinden takviye aldıkları açıklanmaktadır. 

Son olarak, "Ermeni Cephesi Harekâtları" olan çarpışmaların beş ay 
sürdüğü, yani Ocak-Mayıs 1918 dönemine denk geldiği anlatılmaktadır. 
Türklere karşı bu defa yalnızca Ermenilerin "kahramanca" çarpıştığı anlatılmak 
istenirken, Ocak ayında Erzincan' ın, 27 Şubat ' ta Erzurum'un, Türklerin eline 
geçtiğini, Ermenilerin 1 Mart ' ta Sar ıkamış 'a çekildikleri, burasını 11 gün 
savundukları, Tiflis 'e doğru çekilmek zorunda kaldıkları ama Sarıkamış ' ı terk 
ederken cephaneleri havaya uçurarak şehri ateşe verdikleri (23 Mart günü) 
açıklanmaktadır (s. 15). Poidebard' ın, nedense, Ermenilerin bölgede yapmış 
olduğu katliamlar, yakıp-yıkmalar, şehirleri ateşe vermeleri üzerinde durmak 
istememesi, onun olaylara ne denli yanlı yaklaştığını sergilemektedir. 
1 N i san 'da Türklerin Batum'u aldıkları, 10 Nisan 'da Güney Kafkasya 
Hükümetinin Türklerle ateşkes antlaşması imzalaması üzerine, 11 Nisan 'da 
Ermenilerin Kars ' tan Arpaçay 'a doğru çekildiklerini, 11 Mayıs ' t a Batum 
Konferansının Türkler, Almanlar ve Kafkasya Hükümeti arasında yapıldığı 
açıklanmaktadır. Anlaşmanın sağlanamaması üzerine Türklerin demiryolunu ele 
geçirmek için 15 Mayıs ' t a Gümrü 'ye (Alexandropol) saldırdığı, Ermenilerin 
iki kola ayrıldığı, bir kolunun Gümrü-Tiflis, diğer kolunun Gümrü-Er ivan 'a 
doğru çekildiği, 24-29 Mayıs tarihleri arasında Serdarabad ve Karakil ise 'de 
Türklerle (Şefik Paşa Kuvvetleri) savaştıkları belirtilmektedir (s. 16). 30 
Mayıs ' t a Ermenilerin Türk ült imatomunu kabul etmek zorunda kaldıkları ve 
Batum Barış Anlaşmasını imzaladıkları anlaşılmaktadır. 

Üçüncü bölüm (18-22), "Batum Barışından Ateşkese kadar Ermenistan ' ın 
Rolü" (30 Mayıs 1918-11 Kasım 1918) başlığını taşımakta olup, bu defa İran 
üzerinden gelen İngiliz desteğindeki son Ermeni savunmasına yer verilmektedir. 
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Bu bölümde Poidebard tarafından Ermenilerin Urmiye, Karabağ ve Bakû'deki 
savunma hatları anlatılmaktadır. Batum Barışının imzalanmasından sonra, 
Türklerin Kafkasya'daki harekâtlarını iki koldan yürüttüklerini, bunlardan 
ilkinin Gümrü-Karakilise-Bakû doğrultusunda, ikinci kolun Gümrü-Cufa-Torus 
istikametinde olduğu belirtilmektedir. Torus istikametinde Şefik Paşamın, Baku 
istikametinde Nuri Paşamın (İslam Ordusu) ilerlemesine yer verilmektedir. 
Diğer taraftan Hamadan'da karargâh kurmuş olan İngiliz General 
Dunsterville'in hedefi, Ermenilerle birlikte iki yeni savunma hattı kurarak 
Kafkasya'daki Türklerin önünü kesmek istemesi olarak açıklanmaktadır. 

Urmiye savunma hattının, Musul-Van-Torus kavşağı üzerinde 
bulunmasından dolayı stratejik önemi olduğu, 1918 yazında 5. ve 6. Türk 
tümeniyle bu nedenle sürekli savaşıldığı, Nesturi Lider Ağa Petros'un bu 
cephede kahramanlık gösterdiği, 5 Ağustos'ta İngiliz 1. Alayının bu çatışmalara 
katıldığı (s. 19), ama sonucun başarısız olduğu açıklanmaktadır. 

Karabağ savunmasına gelince; Batum Barışından sonra dağlık Karabağ'a 
çekilen Andranik kuvvetlerinin Kafkasya'daki İslam Ordusu'yla çatışmaya 
girdiği, Ateşkesten sonra 1919 yazında Fransa'ya destek aramak için gittiği 
anlaşılmaktadır. Andranik'in, göstermiş olduğu "büyük" kahramanlıklardan 
dolayı Poincare'den Légion d'Honneur liyakat nişanı aldığı, Poidebard 
tarafından abartılarak anlatılmaktadır. Poidebard, kitabının yirminci sayfasında 
İngiliz General Dunsterville'in hatıratından alıntılar vererek, Türklere karşı iki 
önemli savunma hattından birinin Karabağ, diğerinin Urmiye olduğunu 
açıklamaktadır. 

Urmiye'nin 5 Ağustos'ta düşmesinden sonra, Türklerin bu defa Bakû'ye 
doğru yöneldikleri, buna karşın Ermeni Ulusal Konseyi ile Rus Konseyinin 
biraraya gelerek, İngiliz desteğinde Bakû'de son bir savunma hattının 
kurulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. İngiliz kuvvetlerinin bölgeye 5 ile 
17 Ağustos'ta ulaştığını, İslam Ordusu'nun (Tatarlar-Türkler) 15 Eylül'de 
Bakû'ye saldırıya geçtiğini, şehrin 17 Eylül'de düştüğünü, "kahraman" 
Dunsterville'in Ermenileri kentte bırakarak kuvvetleriyle Enzeli'ye geri 
çekildiğini (s. 21), gerçekte bunun bir İngiliz planı olduğunu açıklamak 
istemeyen Poidebard, bu defa Ludendorff un hatıratından alıntılar vererek, 
Baku'nun öneminin Almanlar için petrol ve benzin olduğunu yeniden 
keşfederek bizlere aktarmaktadır. 

Kitabının "sonuç" kısmında Poidebard, Gürcistan'ın Almanlar, Tatarların 
Türklerin yanında yer almasını İtilaf devletlerinin bir hatası olarak kabul 
etmekte, çünkü Kafkasya'da barışın, ancak, iki Hıristiyan devlet olan 
Ermenistan ve Gürcistan'ın biraraya gelerek güçlerini birleştirmesiyle mümkün 
olabileceği görüşünü ileri sürmektedir. 1918'de Panturancılığa karşı bu bloğun 
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kurulma şansının kaçırıldığını açıkladıktan sonra, bunun sorumlusunun 
İngilizler olduğunu, çünkü İngilizlerin, zamanında Ermenilere destek 
vermedikleri (s. 23) sonucuna varmaktadır. Buna karşın Ermenilerin İtilaf 
devletlerinin vermiş olduğu yardım sözüne bağlı kalarak tek başlarına 
savaştığını, bu nedenle çarpışmalarda çok sayıda Ermeninin Türkler tarafından 
öldürüldüğünü ileri sürmektedir. Kendisinin, Ateşkesten sonra 6 Aralık 1918'de 
Ermenistan'a durumu incelemek için bir İngiliz arkadaşıyla gittiğini, Erivan 
garında Nazarbekoff tarafından karşılandığını, Ermenilerin 1914, 1915, 1916'da 
Ruslarla birlikte, 1918'de Ermeni kuvvetleri olarak İtilaf devletleriyle birlikte 
Türklere karşı savaştığına dikkat çekerek, Fransa'nın Ermenilere her zaman 
minnettar olduğunu açıklayarak kitabına son vermektedir. Ancak, Poidebard'ın, 
Büyük Savaşta Kafkasya olaylarını ve savaşlarını anlatırken, olguları gözardı 
etmesi, olması gereken veya olması istenen bir görüş sergilemesi, Ermeni 
yanlısı duruş sergilemesi, düşündürücü olmaktadır. 

Antoine Poidebard'ın, Papa XIII. Leon'un kurduğu Ermeni Misyonu 
görevlisi olarak 1904'te Anadolu'ya gelerek önce Tokat daha sonra Adana, 
Kayseri, Sivas, Amasya, Merzifon'da 7 yıl boyunca misyoner faaliyetleri 
yürüttüğünü, Ermeni Tarihçi Anhide Ter Minassian'ın Paris'te Saint Mesrop 
Kültür Merkezinde vermiş olduğu konferanstan öğreniyoruz. Konferansın 
konusu: "Antoine Poidebard ve Ermenistan (1904-1920)".7 4 1917 yılında 
Rusya'nın savaştan çekilmesi üzerine, General Foch tarafından yönetilen 
Yüksek Savaş Konseyi, Balkanlarda ve Kafkasya'da Türkleri durdurmak için 
"Çevreleme Stratejisi" uygulamaya koymuş, bölgenin savunulması Hıristiyan 
topluluklara: Gürcüler, Ermeniler, Nesturi ve Keldanilere verilmiştir. Ter 
Minassain'a göre bu görevi Ermeniler üstlenmiş ve Türklere karşı savaş 
açmışlardır. Bu sırada Poidebard, Kafkasya'ya, Fransa tarafından çevirmen 
sıfatıyla askerî görevli olarak gönderilmiştir. Gerçekte istihbarat subayı olup, 
asıl görevi, İran Körfezinden Kafkasya'ya kadar olan bölgenin ulaşım haritasını 
çıkarmaktır. Antoine Poidebard'ı yüzbaşı olarak 30 Ekim 1918'de Bakû'de, 
1919 yılı başında Ermenistan'da görüyoruz. Ter Minassain'ın vermiş olduğu 
bilgilerden 1918-1919 yıllarında Ermenistan'a sığınanların sayısının 300 bin 
olduğunu, 200 bin Ermeninin açlıktan sokaklarda öldüğünü anlıyoruz. İki yıl 
boyunca Poidebard'ın Ermenistan'da kaldığını, Ermenilere yardım ettiğini, sık 
sık telgrafla haberleştiğini ve ülkesine raporlar yolladığını; Nazarbekian, 
Korganoff, Akhverdoff ve Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Alexandre 
Khatissian'la dostluk kurduğunu öğreniyoruz. 

Bu konferans, Françoise Couyoumdjian tarafından makale olarak "Bulletin de l'Eparchie de Sainte-Croix de 
Paris des Arméniens Catholiques de France", No: 113, Mart 2004 tarihinde yayınlanmıştır. 
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SAVAŞ SIRASINDA VE BARIŞ KARŞISINDA 

Sekizinci kitap, La Chesnais 'nin, 1921 yılında Paris ' te basılmış, 218 
sayfadan oluşan Savaş Sırasında ve Barış Karşısında Transkafkasya Halkları 
başlığını taşımaktadır. Daha önce belirttiğimiz gibi kitabın B N F ' d e fotokopi 
yapılmasına izin verilmemektedir . Almış olduğumuz notlardan yola çıkarak iki 
önemli hususu okuyuculara aktarmak istiyorum: 

Birincisi; kitabın yedinci sayfasında Transkafkasya halklarının nüfus 
oranlarının 1915-1917yılları Resmî Yıllığı 'na dayanılarak verilmesidir: 

2.303.000 Tatar, Türk, Türkmen, İranlı 

117.000 Müslüman Dağlı 

102.000 Müslüman Kürt 

139.000 Müslüman Gürcü 

1.645.000 Hıristiyan Gürcü 

1.786.000 Ermeni 

47.000 Hıristiyan Dağlı 

57.000 Yezidi Kürt 

202.000 Hıristiyan Asyalı 

452.000 Rus 

155.000 Yahudi, Çingene 

Toplam : 7.005.000 

Bu tablodaki nüfus oranlarının Transkafkasya Ermenistanı başlığını 
taşıyan, Ermeni Cumhuriyeti Delegasyonu tarafından Aralık 1919'da Paris 
Barış Konferansına sunulan Memorandum 'daki nüfus oranlarına çok yakın 
olduğunu görmekteyiz. Ermeni nüfusunun 1.800.000'e yakın olduğu dikkat 
çekmektedir. 

İkinci önemli nokta; La Chesnais 'nin kitabından bir alıntıyı aktarmak 
istiyoruz: "Ermeniler, savaş sırasında Türkiye 'deki kardeşlerini kurtarmak için 
iyi dövüştüler. Rus Yüksek Komutanlığı tarafından bu duygu öylesine istismar 
edildi ki, en zor durumlarda bile düzenli birlikler, gönüllü alaylar, özellikle 
Türkiye ve İran Ermenilerinden oluşturuldu." 7 5 La Chesnais 'n in tarihî 

7 5 La Chesnais, Les peuples de la Transcaucasie pendant la Guerre et devant la Paix, s. 140. 
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gerçeklere kısmen de olsa yer verdiğini görüyoruz. Net bir ifadeyle Ermeni-Rus 
ilişkilerine açıklık getirmesi önemlidir. 

KAFKASYA CEPHESİNDE (1914-1918) 

Dokuzuncu kitap, General G. Korganoff tarafından 1927 yılında Paris'te 
yayınlanmış, 198 sayfadan oluşan Dünya Savaşına Ermenilerin Kafkasya 
Cephesinde Katılması (1914-1918) başlığını taşımaktadır.76 Ermeni asıllı olan 
General Korganoff, Çarlık Rusyası Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve 
Kafkasya Cephesi Komutanı olarak savaşlara fiilen katılmış, muharebeler 
sırasında almış olduğu cephe notlarını 19 cephe planıyla birlikte toplam 198 
sayfa olarak Büyük Savaştan sonra yayınlamıştır.77 

Kitabında, Dünya Savaşında Kafkasya Cephesi ve muharebeleri ayrıntılı 
biçimde 24 bölümde anlatılmakta, Rusya'nın Ermeni Lejyonlarını nasıl 
örgütlediklerine, Türklerle nasıl savaştıklarına yer verilmektedir. El ile çizilmiş 
19 cephe planı, çatışmaların anlaşılmasında yardımcı olmaktadır. Ayrıca kitapta 
Bolşevik Devrimi sonrası Kafkasya olaylarına da değinilmektedir. Kitabın 
ayrıntılara girmesi Kafkasya olaylarının anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. 

Önsözde (5-8), yazar, Ermenilerin savaşın başında İtilaf devletlerinin 
saflarına katıldığını ve görevlerini sonuna kadar yerine getirdiklerini 
açıkladıktan sonra Rusya'da devrimin patlak vermesiyle Rus Ordusunun 
Kafkasya'dan çekilmek zorunda kaldığını, buna karşın Ermenilerin zor 
koşullarda kendilerini yedi ay boyunca savunduklarını ileri sürmektedir. 
Korganoffa göre, bu uzun çarpışmalardaki esas hedefin, önce, Kafkasya 
topraklarının Türklerin eline geçmesinin önlenmesi olduğu, yedi ay boyunca 
bunun geciktirildiği, ikinci olarak savaş boyunca Türklerin önemli kuvvetlerini 
bu bölgede tutmaları olarak açıklamaktadır. Yazar, Ermeni kuvvetlerinin hangi 
koşullarda bu olaylarda yer aldıklarını anlayabilmek için dönemin yaşanan 
olaylarını yalnızca askerî açıdan değil, siyasî ortam ve koşullarını da gözönünde 
tutarak değerlendirmelidir uyarısını yapmaktadır. Korganoff, kitaptaki bazı 
bölümlere yeteri kadar ağırlık verememesini ilgili arşivlerin bir kısmının 
kaybolmasına bağlarken, Kafkasya'da sonradan kurulan yeni devletlerin buna 
neden olduğunu açıklamaktadır. Bununla birlikte kitabında ortaya koyduğu 
konu ve olaylarda eksiklik olabileceği, bunun iddiası içinde olmadığı, buna 
karşın kaleme aldıklarının resmî belgelerle örtüştüğü iddiasında bulunmaktadır. 
Örnek olarak Andranik'in Karabağ'daki operasyonlarına yer vermediğini 

7 6 General G. Korganoff, La Participation des Armeniens â la Guerre Mondiale sur le Front du Caucase (1914-
1918), (Paris, Editions Massis, 1927). Microforme No: 8° O 2 b.399. 

7 7 Korganoff un bu kitabı, Belleten dergisi, LXVII, Ağustos 2003, Sayı: 249'dan ayrıbasım olarak kitap 
tanıtımı olarak yayınlanmıştır (HD). 
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belirtmektedir. Oldukça uzun bir teşekkür bölümünde; Kafkasya 'da birlikte 
savaştıkları cephe arkadaşlarına, subaylara, bunların arasında özellikle Ermeni 
birliklerinin başına getirilen General Vichinsky 'e , Kars kalesi kumandanı 
General D e e f f e , Rus Ordusunun Erzincan'dan geri çekilmesi sırasında 
komutan olan Binbaşı Morel 'e , Binbaşı Zinkevi tch 'e , Andranik 'e , Sil ikoff a ve 
Efremoff a sırasıyla teşekkür etmektedir. 

Birinci bölüm (9-10) "Ermeni Lejyonlarının Oluşması" başlığını 
taşımakta, 1886'dan bu yana Ermenilerin Rus Ordusu içinde zorunlu askerlik 
yaptıkları ve savaştıklarını, Büyük Savaşta Ermeni nüfusun % 13'ünün 
Kafkasya 'da savaştığının altını çizmektedir. Türkiye 'nin Merkezî devletler 
yanında savaşa katılmasının Ermeniler açısından endişeye yol açtığını, bu gibi 
olayların belirleyici rol oynadığını, bu nedenle Ermenilerin Kafkasya 
cephesinde gönüllü Lejyonlar olarak örgütlendikleri açıklamasını yapmaktadır . 
Buna karşın Ermenilerin, Lejyonlar olarak örgütlenme kararının Kafkasya 
Cephesi Yüksek Komutanlığı tarafından alındığını, bunun birkaç nedeni 
olduğunu açıklarken; ilk olarak aynı coğrafyada yaşayan unsurlar olarak cephe 
gerisini iyi tanımaları, bölgede yaşayan halklarla bütünleşmiş olmaları, düşmanı 
(Türkler) yakından tanımaları üzerinde dururken, ikinci olarak, ayrılıkçı 
harekete dönüştürülme olanağının bulunmasını gözardı etmemektedir . Eylül 
ayındaki uzun görüşmelerden sonra Tiflis 'te bulunan Ermeni Ulusal Bürosuna 
4 Ermeni Lejyonu kurma görevinin verildiği, 1914 yılı Ekim ayı sonunda 
bunların örgütlenmelerinin son bulduğu, toplam sayılarının 2.500 asker ve 600 
yedekten oluştuğu, Lejyonların başına Andranik, Dro, Amazaspe ve Ker i 'n in 
getirildiği anlatılmaktadır. 

İkinci bölüm (11-22, plan 1, 2, 3) "Savaşın İlk Devresi, Ekim 1914-Ocak 
1915" başlığını taşımakta olup, Korganoff bu bölümde Lejyonları anlatmadan 
önce Kafkasya Cephesinin genel durumu hakkında bilgi vermektedir. 
Türkiye 'ye karşı, Ruslar, Kafkasya cephesinde 7 bölgede savaşmaktadırlar, 
bunlar sırasıyla: Batum, Oltu, Sarıkamış, Kağızman, Erivan, Baku ve 
Azerbaycan cepheleridir. Çarpışmaların, Erzurum-Sarıkamış cephesinde 
yoğunlaştığını, 19 Kas ım 'da çarpışmalara Ermeni 4. Lejyonunun katıldığı ve 
General İstomine idaresinde Sarıkamış ve Karaurgan istikametine ilerledikleri, 
Ermeni 3 . Lejyonunun, General Prjevalskiy birlikleriyle Eleşkirt 'e saldırdıkları, 
Erzurum'un ele geçirilmesi için yapılan tüm çatışmalarda yer aldıkları 
anlatılmaktadır. 2. Ermeni Lejyonuna gelince, General Nikolaieff idaresinde, 12 
ve 13 Kas ım 'da Van üzerine yürüdükleri , bunların General Abatsieff 
birliklerine Eleşkirt ' te katıldıklarını, bu sırada yöredeki Ermenilerin, Rus 
sınırına doğru göç etmesini sağladıkları bilgisi verilmektedir. 1. Ermeni 
Lejyonu ise, General Tchernozouboff idaresinde Azerbaycan birliklerinin 
kontrolünde, Saray-Asurlu-Van istikametinde, Kürtlerle savaşmaktadır. Bu 
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devrede Kafkasya Cephesi Yüksek Komutanlığı tarafından 2 yeni Ermeni 
Lejyonunun kurulma kararı alındığı, bunların 5. (Vartan) ve 6. (Avcharian) 
Ermeni Lejyonları olduğu anlaşılmaktadır. Toplam Ermeni Lejyonları sayısının 
böylece 6 bine ulaştığı, 2, 3, 4 ve 5. Lejyonlar hedefinin Van ve bölge 
topraklarını Türkiye'den koparmak olduğu açıklıkla ifade edilmektedir. Bu 
sırada Van'daki Ermenilerin Türklere karşı ayaklandığı, bunun için 5. ve 6. 
Lejyonların Vanlı Ermenilerden oluşturulduğu anlaşılmaktadır (s. 21). 

Üçüncü bölüm, (23-30, plan 4) "Van Operasyonu, Mayıs-Temmuz 1915" 
başlığını taşımakta olup, bu bölümde 2, 3, 4 ve 5. Ermeni Lejyonlarının, 
28 Nisan'da Vartan komutasında Erivan'da biraraya gelerek "Ararat" birlikleri 
adını alarak Beyazıt-Van istikametine saldırı başlattıkları, 11 Mayıs'ta General 
Nikolaieff Kuvvetleriyle Bekirkale'de biraraya geldikten sonra onlara öncülük 
ettikleri, 25 Mayıs'ta Van'ı ele geçirdikleri, General Oganovski imzalı 
Ecmiyadzin Ermeni Katogikosuna 25 Mayıs'ta çekilen kutlama telgrafından 
anlaşılmaktadır. Kitabın ekindeki Plan 4'te KorganofPun elle çizilmiş harekât 
planına yer verilmektedir. Van'ın ele geçirilmesiyle, bölgenin Türkler ve 
Kürtlerden temizlendiği açık bir dille ifade edilmektedir. Van'ın alınmasına, 
23 Mayıs'ta Çatak'ta ayaklanan Ermenilerin de karıştığı, 28 Haziran'da 
bölgenin General Troukhine'e bağlandıktan sonra Batıda Bitlis'e doğru 
yöneldikleri ve Malazgirt ile Ahlat alındıktan sonra hedefin bu defa Erzurum 
olduğu, ama Halil Bey komutasındaki Türklerin bunlara sert saldırılarla karşı 
koyduğu anlatılmaktadır. 17 Temmuz'da durumun Türkler lehine gelişmeye 
başladığı, General Troukhine'e karşı 19-20 Temmuz günü saldırı başlatıldığı, 
Malazgirt'in Türklerin eline geçmesiyle Rus ordularının Van bölgesini 
boşalttıkları ve Bekirkale'ye doğru geri çekildikleri anlaşılmaktadır. Korganoff, 
kitabında, Van bölgesinden çekilirken bölgede yaşayan Mokus-Çatak-Van 
Ermenilerini birlikte götürdüklerini (s. 30), tarih olarak bunun General 
Troukhine tarafından 24 Temmuz günü öğleden sonra olarak verilmiş olmasına 
dikkat çekmektedir. 4 Ağustos'ta Van bölgesinin tamamen boşaltıldığını 
açıklarken, 1. ve 2. Ermeni Lejyonunun İğdır'da, 3. ve 4. Ermeni Lejyonunun 
Dilman'da bırakıldığına dikkat çekmektedir. 

Dördüncü bölüm, (31-32) "Lejyonların Yeniden Örgütlenmesi" başlığını 
taşımakta olup, bu örgütlenmenin, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında sürdüğü, 
kararın Ulusal Ermeni Bürosu ile Kafkas Orduları Genelkurmayı tarafından 
Erivan'da alındığı, bunun 6. ve 7. Ermeni Lejyonlarının kurulması ile 
sonuçlandığı anlaşılmaktadır. 

Beşinci bölüm, (33-36) "Van Bölgesinin Yeniden Ele Geçirilmesi" olarak 
geçmekte, Ağrı dağı boyunca başlatılan bu harekâtta, 25 Kasım'da, Ermeni 
Lejyonlarının Kürtlerle çarpıştığını ve bölgedeki Patnos-Erdiş arasında bulunan 
15 Kürt Köyünün bunlar tarafından yok edildiğini, 11 Ocak 1916'da bu defa 
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Patnos çevresindeki 7 Kürt Köyünün Ermeni Lejyonları tarafından yok edildiği 
bilgisi verilmektedir (s. 35-36). 

Altıncı bölümde (37-45, plan 5, 6) "Bitlis Operasyonu, Şubat-Nisan 
1916" adıyla geçmekte, Ocak 1916 sonunda General Abatsieff komutasındaki 
1, 2 ve 3. Ermeni Lejyonlarının Nemrut dağı üzerinden Bitlis 'e saldırdıkları, 
12 Şubat ' ta Adilcevaz ve Ahlat ' ın ele geçirildiği, ardından Ermeni 
2. Lejyonunun 15 Şubat ' ta Muş 'u ele geçirdiği, 20 Şubat ' ta Ta tvan 'a girdikleri 
(s. 38, plan 5), Muş ve Bitl is 'e Türklerin saldırı başlattıkları, Ermeni 
1. Lejyonuna ağır kayıplar verdirdikleri, 6 Nisan 'da Ermeni 1. Lejyonunun 
Bitlis ' i terk ederek Kürtlerle Kâhta yolunda savaştıkları, 7 Nisan 'da Türklerin 
Kiğı 'dan saldırıya geçtikleri, Nisan ayında bu defa dağılan Ermeni 1. Lejyonu 
yerine General Obrastzoff idaresindeki 3. Ermeni Lejyonunun Bitlis 'e geldiği 
(s. 42, plan. 6), 25 ve 26 Nisan 'daki çarpışmalarda Türklere karşı başarı elde 
edemedikleri anlaşılmaktadır. 

Yedinci bölüm (46-50, plan 7), "Hizan Seferi" başlığını taşımakta olup, 
Bitlis ' in güvenliği ve Siirt ' in ele geçirilmesi için Amazaspe 'n in başında olduğu 
Ermeni 3. Lejyonu tarafından gerçekleştirildiği, 12 Mart ile 12 Nisan tarihleri 
arasında süren çarpışmalardan anlaşılmaktadır. Hizan seferinin saldırı emrini ve 
bölgeye 3. Ermeni Lejyonunun gönderilme görevini 11 Mart tarihli Kafkasya 
Cephesi Orduları Başkomutanı General Youdenitch ' in verdiğini, Van birlikleri 
komutanı General Koulebiakine 'e yolladığı telgraftan anlıyoruz. 

Sekizinci ve Dokuzuncu bölüm (51-56), "Ermeni Lejyonlarının 
Örgüt lenmesi" ve "Ermeni Lejyonlarının Saldırı Taburlarına Dönüştürülmesi" 
başlığını taşımakta olup, bu iki bölümde 1915 yılı sonunda Tiflis ' te merkezi 
bulunan Ermeni Ulusal Konseyinin Kafkasya Cephesi Yüksek Komutanlığına 
yaptığı girişim sonunda, Mart 1916'da Stavka 'nın (Çarın Başkomutanı) emriyle 
gönüllü Ermeni Lejyonlarının sırasıyla düzenli taburlara dönüştürüldüğünü 
aktarılan bilgilerden anlıyoruz. 1. Ermeni Lejyonu dışarıda bırakılarak, 2. 
Ermeni Lejyonunun 1. Saldırı Taburu, 3. Ermeni Lejyonunun 2. Saldırı Taburu, 
4. Ermeni Lejyonunun 5. Saldırı Taburu, 5. Ermeni Lejyonunun 4. Saldırı 
Taburu, 6. Ermeni Lejyonunun 3. Saldırı Taburu, 7. Ermeni Lejyonunun 
6. Saldırı Taburuna dönüştüğünü anlıyoruz (s. 55). Korganoff a göre bu kararın 
al ınmasında askerî yapılanmadan çok siyasî hedefin gözönüne alındığını, 
bundaki amacın bölgedeki ayrılıkçı hareketin teşvik edilmesi olduğu, bu 
belgelerin ya kaybolduğu, ya Bolşeviklerin eline geçtiğini, ya da Kafkasya 'da 
kurulan yeni devletler tarafından yok edilebileceği uyarısında bulunmaktadır. 

Onuncu bölüm (57-62, plan 8), "Ermeni Birinci Saldırı Taburunun Türk 
Cephesindeki Operasyonu" olarak geçmekte, Haziran 1916'da Kafkasya 
Cephesindeki genel durum anlatıldıktan sonra Gümüşhane-Trabzon 
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istikametindeki Türk birlikleriyle Rus 5. Kafkasya Orduları arasındaki 
çarpışmalara yer verilmekte, diğer taraftan 39. Piyade Tümeni içinde yer alan 
1. Ermeni Saldırı taburunun Bayburt ve Erzincan istikametinde saldırı 
düzenledikleri (plan 8, s. 60), 8, 9 ve 10 Temmuz'da Balintepe mevziinde 
şiddetli çarpışmalara girdikleri ve efektiflerinin % 55'ini kaybettikleri, büyük 
kayıplar verdikleri, mevkilerini terk ettikleri, Çardaklı köyüne sığındıkları, 1917 
kışını burada geçirdikleri anlatılmaktadır. 

Onbirinci ve Onikinci bölüm (63-73, plan 9), "Ermeni Saldırı Taburunun 
İran Operasyonu" ve "Pencin Operasyonu" başlığını taşımakta olup, 
Korganoff, 1916 yazında İran Azerbaycanında durumun birden değişmesini 
farklı bir anlatımla açıklamaktadır. Türklerin Musul Vilayetinde Revanduz ve 
Süleymaniye'de bulunan kuvvetlerini kuzeye yani Bana ve Sakız'a doğru 
kaydırdıkları haberinin alınmasının, bir yerde, İran Kürdistanına egemen olmak 
istemeleri ve Tebriz yolunu açmak istemeleri olarak algılandığı açıklamasını 
yapmaktadır (plan 9, s. 64). Bunu önlemek için Kafkasya 7. Rus Ordusunun 
görevlendirildiği, General Koulebiakine komutasındaki orduya bağlı 4. ve 6. 
Ermeni Saldırı Taburunun yer aldığı, çarpışmaların 11 ve 12 Ağustos'ta 
şiddetlendiği, çarpışmaların Eylül başına kadar sürdüğü, bu çatışmalarda 
4. Ermeni Saldırı Taburunun çoğunun yok olduğu, bu nedenle Bokan 
bölgesinde 7 Mart 1917'ye kadar kaldıklarını, 22 Haziran'da toparlandıktan 
sonra Pencin'e saldırdıkları, 6 Ağustos'a kadar çarpışmaların sürdüğü, 4. ve 6. 
Ermeni Taburların büyük kayıplar verdiği ve geri çekildiklerini anlıyoruz. 

Onüçüncü bölüm (74-76), "Ermeni Taburlarının Alaylara 
Dönüştürülmesi" başlığını taşımakta olup, Korganoffun bu bölümde bize 
önemli bilgiler verdiğini anlıyoruz. Rusya'da patlak veren 1917 Şubat 
Devriminin, Kafkasya Cephesinde savaşan Rus askerlerinin morallerini 
bozduğunu ve üstlerinin emirlerine uymamaya başladıklarını, Bolşeviklerin 
Petrograd'ta Temmuz ayında düzenledikleri mitingde "Savaşa Karşı Barış" 
söylemiyle etkili olduklarını, Ekim ayına kadar Rus Ordusunun Kafkasya'dan 
çekileceği söylentilerinin yayıldığı, Kafkasya Cephesinde belirsizlik döneminin 
başladığına işaret etmektedir. Olayların hızla gelişmesi sonucu, Petrograd 
Ermeni Siyasî Çevresi ile Tiflis'teki Ermeni Ulusal Konseyinin birlikte hareket 
ederek Savaş Bakanlığına başvurduklarını ve 11 Temmuz 1917 tarih ve 480 ile 
540 sayılı kararı aldırdıklarını, bunu resmî yazı ile Kafkasya Cephesi 
Komutanlığına havale ettirdiklerini öğreniyoruz (s. 76). Resmî yazıya göre, 
Ermeni Taburlarının alaylara dönüştürülmesi istenmektedir. 

Ondördüncü bölüm (77-85), "Rus Askerlerin Kafkasya Cephesinden 
Çekilmesi, Ermeni Ordusunun Kurulması" başlığını taşımakta olup, Ekim 
1917'de bu defa, Ermeni alaylarından Ermeni ordusu kurulacak; Ermeni asıllı 
General Nazarbekoff bu ordunun başına getirilecektir. 13 Aralık 1917'de 
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Kafkasya Cephesi Komutanlığının almış olduğu 136 sayılı resmî karara göre (s. 
78) Ermeni Ordusu 3 tümenden kurulmuştur. Oldukça teferruatlı verilmiş askerî 
şemada Albay Korganoff un süvari alaylarına rastlamaktayız. Korganoff un 
verdiği bilgiden, 1917 Kasım ayının ortasında Bolşeviklerin girişimiyle 
Kafkasya 'da yerel iktidar niteliğinde Güney Kafkasya (Transkafkasya) 
Komiserliğinin kurulduğu, bunun Kafkasya Cephesi Komutanlığı ile antant 
kaldıktan sonra 18 Aralık 1917'de Türkiye ile ateşkes anlaşması yaptığı 
anlaşılmaktadır. Türkiye 'nin Doğusu ve Kafkasya 'da ele geçirilen toprakların 
Rusların çekilmesiyle savunulmasının Ermeni ordusuna bırakılması, Ermeni 
ordusu içinde oluşturulan ve başında General Andranik ' in bulunduğu 
3. Tümenin yerel Ermenilerden kurulması kararının alındığını öğreniyoruz. Bu 
bölümde Korganoff tarafından kitaba eklenen belgeler, kurulan Ermeni 
ordusunun Kafkasya Cephesi Komutanlığından aldığı emirler doğrultusunda 
hareket ettiğini açıklamaktadır. 25 Aralık 1917 tarihli ve 2320 sayılı Kafkasya 
Cephesi Komutanlığının telgrafı, gene 8 Ocak 1918 tarih ve 56170 no.lu, 
332665 no.lu telgraflar, Ermeni ordusunun "söz konusu yerler"de bırakılması 
talimatını içermektedir (s. 81-82). Kafkasya Cephesi Komutanlığının 21 ve 25 
Ocak tarih ve 88 nolu telgrafı, Rus ordusuna ait mühimmat ve cephanelerin, 
Erzurum demiryolunun Ermenilere bırakılması talimatını içermektedir (s. 83). 

Onbeşinci bölüm (86-88), "Rus Birliklerin Kafkasya Cephesinden 
Çekilmesinden Sonra Askerî Durum" başlığını taşımakta, 1918 yılı başında Rus 
birliklerinin Kafkasya Cephesini boşalttıklarına dikkat çeken Korganoff, 
Ermeni ordusunun Kelkit, Erzincan, Erzurum, Hınıskale, Van, Erivan, Kars ve 
Gümrü, (Aleksandropol) konuşlandıklarını, bunlara yörede yaşayan Ermenilerin 
de katıldıklarını bilgi olarak vermektedir (s. 87). 

Onaltıncı bölüm (89-99, plan 10), "Erzincan Bölgesinin Savunması" 
başlığını taşımakta olup, 30 Aralık 1917'de Rus Kafkas Cephesine bağlı 
7. Tümenin Albay Morel tarafından boşaltıldığı ve bu tarihten sonra 
Erzincan 'da Ermeni birliklerin kaldığı, şehrin savunmasına yerel Ermenilerin de 
katıldığını anlıyoruz. Erzincan' ın durumunu, çevreleriyle bağlantısının 
kopukluğu (plan. 10), Erzurum'dan 150 km. uzaklıkta olması, yörede yaşayan 
Kürtlerin saldırısının 27 ve 28 Ocak ' t a yoğunlaştığı, ordu komutanı Vehip 
Paşa 'nın Kafkasya Cephesi Komutanı General Prjevalskiy'e yolladığı 12 Şubat 
tarih ve 1020 no.lu telgraftan, "Erzincan bölgesindeki Ermenilerin Müslüman 
halka haince davrandığını, bu nedenle Müslüman halkı korumak zorunda 
olduğunu" anlıyoruz (s. 94). Türklerin bölgede gözükmesiyle 13 Şubat günü 
şehirdeki Ermenilerin Erzincan' ı boşaltma ve Erzurum'a çekilme kararı 
aldıklarını anlıyoruz. Şehirdeki Ermenilerin demiryoluyla Erzurum'a yollandığı, 
Ermeni birliklerinin Han-Çelik-Çor-Bican-Mamahatun-Yeniköy yoluyla 
çekildikleri, sert kış koşullarına hiç değinilmeden Korganoff tarafından bu geri 
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çekilişin dramatize edilerek anlatıldığı, Dersim Kürtlerinin yolda Ermeni 
birliklerine sık sık saldırdığı, özellikle Çor köprüsünün Kürtler tarafından 
yakılması üzerine Fırat'ı yüzerek geçtikleri, üzerine basılarak anlatılmaktadır 
(s. 96). 

Onyedinci bölüm (100-113, plan 11), "Erzurum Bölgesinin Savunması" 
adıyla geçmekte, Erzurum garnizonuna Erzincan'dan gelen birliklerin de 
katıldığı anlaşılırken, Erzurum savunmasına katılan Ermeni garnizonun 100. 
sayfada teferruatlı dökümü verilmektedir. 23 Şubat'ta 36. Türk Tümeninin, 
Yeniköy ve Aşkale önlerine geldiği, bunlara Küpdağ'da 3500 atlı Kürtün 
katıldığı, bu kuvvetlerin, Erzurum'da örgütlenen "Müslüman Ulusal Cemiyeti" 
ile irtibat halinde bulunduğu, söz konusu cemiyetin 7 bin Müslümanı 
silahlandırdığı, bunların ayaklanmak için fırsat beklediği bilgisi verilmektedir 
(s. 101). Korganoff a göre, Erzurum'daki en büyük tehlikenin, önce beslenme 
sorunu olduğu, bunun nedenini Rus askerlerinin bölgeden çekilmeden önce 
şehirdeki bakkalları yağmalaması olarak göstermekte, ikinci tehlikenin 
Ermeniler üzerinde moral çöküntüsüne neden olan Kafkasya Cephesi Komutanı 
Vehip Paşa'nm, 23 Şubat günü Tiflis'te "Seim"in açılışında Güney Kafkasya 
Hükümeti (Komiserliği) ile barış görüşmeleri yapmak ve ilan edilen hükümeti 
tanımak üzere Tiflis'e hareket edeceğinin duyulmasıdır (s. 103). Korganoff, 
105. sayfada bu barış görüşmelerini, Merkezî devletlerin Kafkasya üzerindeki 
politikası olarak değerlendirmekte, Kafkasya'nın Rusya'dan ayrılmadığını, 
yalnızca Bolşevikleri tanımadıklarını, aksi durumda Kafkasya topraklarının 
büyük bir kısmının Türklerin eline geçeceği tezini ileri sürerken, Kafkasya'nın 
bağımsızlığına karşı çıkmaktadır. 1 Mart 1918'de Seim'in Türkiye ile yapacağı 
dört maddelik barış anlaşmasını 106. sayfada vermekte, ancak Kafkasya'da 
çarpışmaların devam etmesi üzerine konferans yerinin Trabzon'a alındığını, bu 
sırada 3 Mart 1918'de Türkiye'nin Bolşeviklerle Brest-Litovsk anlaşmasını 
imzaladığını, Batum, Kars ve Ardahan'ı topraklarına kattıklarını, bunun üzerine 
12 Mart günü Andranik komutasındaki Ermeni ordusunun Erzurum'u 
boşaltarak demiryolu ve karayoluyla Hasankale'ye, 1914 sınırına doğru 
çekildiklerini açıklamaktadır. 

Onsekizinci bölüm (114-121, plan 12), "Sarıkamış" başlığını taşımakta, 
14 Mart günü General Nazarbekoff komutasındaki Ermeni kuvvetlerin ve 
beraberinde getirdikleri Ermenilerin Sarıkamış'a vardıkları, Sarıkamış-
Karaurgan merkez olmak üzere, Eleşkirt, Van, Erivan, Gümrü, Tiflis ve Kars 
bölge kuvvetlerini bu merkeze bağladıkları anlatılmaktadır. Korganoff a göre, 
Ermenilerin bundan sonraki görevinin, Kafkasya'da Türkleri Bakû'den uzak 
tutmak olacağını sayfa 116'da açıklamaktadır. 
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Ondokuzuncu bölüm (122-128, plan 13), "Kars İçin Mücadele" başlığını 
taşımakta olup, buradaki çarpışmaların 25 Nisan'a kadar sürdüğünü, bu sırada 
Trabzon Konferansının başladığını anlıyoruz. 

Yirminci bölüm (129-136), "Trabzon Konferansı ve Kafkasya'nın 
Bağımsızlığının İlan Edilmesi" olarak geçmekte, 10 Mart 1918'de Vehip Paşa, 
Kafkasya Cephesi Komutanı General Lebedinsky'e telgraf çekerek, Batum, 
Kars ve Ardahan'ın boşaltılmasını (Brest-Litovsk anlaşmasına göre) istedikten 
sonra, ardından aynı gün Vehip Paşa'nın bu defa General Odichelidze'ye bir 
telgraf çekerek Ermenilerin Erzurum'dan çekildikten sonra bölgede 
Müslümanlara katliam yaptığını, Müslümanları kurtarmak ve bölgede asayişi 
temin etmek için önlem almak zorunda kaldığını, çekilen telgraflardan 
anlıyoruz (s. 129). Konferansın 14 Mart'ta açıldığını, konferansa katılan 
delegasyonların bilgi alışverişinde bulunduktan sonra tartışmalar çıktığını, 
sonunda Türk Delegasyonunun 6 Nisan'da kaşı tarafa 48 saat süreyle bir 
ültimatom verdiğini, buna göre Brest-Litovsk Antlaşmasının tanınmasını, 14 
Nisan'da görüşmelerin kesildiğini, Güney Kafkasya Delegasyonunun Tiflis'e 
geri döndüğünü, çarpışmaların yeniden başladığını ve Türklerin 14 Nisan'da 
Batum'a girdiklerini Korganoff un vermiş olduğu bilgilerden anlıyoruz. 

Yirmibirinci bölüm (137-156, plan 14), "Kars'ın Düşmesi" başlığını 
taşımakta, oldukça ayrıntılı anlatılmakta, Kars ve bölgesinde çatışmaların 
başladığı 23 Nisan günü "Güney Kafkasya Federatif Demokratik Cumhuriyeti" 
nin ilan edildiği (23 Nisan 1918 tarih ve 1503 nolu telgraf), Kafkasya'da 
Tchenkeli Hükümetinin kurulduğu ve çatışmaların durdurulması için Türklerle 
barış görüşmelerine başlanacağı, (23 Nisan 1918 tarih ve 9 nolu telgraf), 
Kafkasya Cephesi Komutanı Vehip Paşa'ya durumun acilen iletilmesini 
(23 Nisan 1918 tarihli Tiflis telgrafı), Savunma Bakanı General Odichelidze 
tarafından Ermeni Kuvvetleri Komutanı General Nazarbekoff ile Gürcü 
Kuvvetleri Komutanı Gabaieffe çekilen telgraflardan anlıyoruz (s. 138). 
Korganoff, alınan bu karara tepki gösterirken, Tchenkeli Hükümetinin 
26 Nisan'da kurulduğunu, Diet'ten güvenoyu almamış bir hükümetin böyle bir 
karar alamayacağını, Brest-Litovsk Barışının tanınmasının askerî açıdan 
kazanılmış yerlerin kaybedilmesi anlamına geldiğini, alınacak kararda cephe 
komutanlarına danışılması gerektiği, bunun Kars'ın kaybedilmesi olduğu, 
Türklerle yapılacak ateşkes sınırının belirlenmesinde Kars'ın dışarıda 
bırakılması, belirlenecek sınırın Çalgur-Akbaba'dan geçmesi fikrini ileri 
sürmektedir (s. 142, plan 14). Tchenkeli'nin, Vehip Paşa'ya gönderdiği 
24 Nisan 1918 tarih ve 12255 no.lu telgrafta, bu defa Kars için çatışmaların 
durdurulması ve Güney Kafkasya Hükümetinin Türklerin tüm isteklerini kabul 
ettiği, Kars'ın boşaltılmasında şehirde bulunan 20 bin Ermeninin geçişine izin 
verilmesi, sınırın Arpaçay olması istenmektedir. 
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Yirmiikinci ve yirmiüçüncü bölüm (157-173, plan 15), "Gümrü" ve 
"Erivan Bölgesi Operasyonları" başlığını taşımakta, 3 Mayıs 1918'de Güney 
Kafkasya Cumhuriyeti delegeleri ile Türk delegelerinin barış görüşmeleri için 
Batum'da biraraya geldikleri, görüşmelerde Türkiye adına Halil Bey'in Tebriz'e 
asker sevkıyatı için Gümrü-Cufa demiryolunu kullanmak istemesi, bunun kabul 
edilmemesi üzerine, 14 Mayıs'ta Gümrü'nün Ermeniler tarafından boşaltılması 
ültimatomunun Halil Bey tarafından verilmesi, ardından çarpışmaların yeniden 
başlaması ve Erivan bölgesine yayılması anlatılmaktadır. Korganoff, Türklerin 
Gümrü'yü almasından sonra Türk kuvvetlerinin 15 Mayıs'ta Erivan bölgesinde 
operasyonlara başladığını, bunun 4 Haziran'da Türkiye ile Ermenistan arasında 
imzalanan barış anlaşmasına kadar devam ettiğini, bu çarpışmalarda 
Ermenilerin Türklerin Bakû'ye yönelmelerini önlediklerini, 35 bin Türk 
kuvvetine karşı, kendilerinin yalnızca 12 bin kuvvetle karşı koyduklarını 
açıklamaktadır (s. 172). 

Yirmidördüncü bölüm (174-194, plan 16-17), "Baku Şehri ve Bölgesi 
İçin Mücadele" başlığını taşımakta olup, Haziran başında Türkiye ile Güney 
Kafkasya Cumhuriyetleri arasında barış anlaşmasının imzalanması, Korganoff 
tarafından Türklere Baku yolunun açılması olarak değerlendirilmektedir. 
Dilican üzerinden Türk kuvvetlerinin demiryoluyla Elizabetpol'e geldikleri, 
burada Nuri Paşa (Enver Paşa'nın kardeşi) tarafından kurulmuş olan İslam 
Ordusu ile birleştikleri, bunlara Azerbaycan Tatarlarının katıldığı, Baku'nun 
savunulması için Ermeni Ulusal Konseyine bağlı General Bagratouni 
komutasında Ermeni birliklerinin örgütlendiği, bunların Astragan'dan gelen 
Bolşeviklerden yardım aldıkları (s. 182), Albay Kazaroffun Bakü Ermeni 
birlikleri komutanı atandığı, bunların sayılarının 10 bin kadar olduğu, 
5 Haziran'da çarpışmaların Baku istikametinde yoğunlaştığı, İran topraklarında 
savaşan Kazak birliklerinin komutanı Albay Bitcherakhoff un, Temmuz başında 
Bakû'ye dönerek Ermeni birliklerinin yanında savaşmaya başladığı, sonunda 
Türk kuvvetlerinin Bakû'ye girdikleri bilgisi verilmektedir (s. 191). 

Ermeni asıllı General Korganoff un cephe notları olarak yazılmış savaş 
hatıratına geniş yer vermemiz, konumuz açısından önemlidir. Olayları askerî 
açıdan değerlendirirken, Ermeni-Rus ilişkilerine açıklık getirmektedir. Diğer 
taraftan Ermenilerin nasıl örgütlendiklerini, silah altına alındıklarını, Ruslar 
tarafından cephelere sürüldüklerini, Ruslara lojistik destek verdiklerini, 
Türklerin cephe gerisini çökertmeye çalıştıklarını, savaş sırasında Ermeni 
göçlerinin neden kaynaklandığını, dikkatli bir okuma sonucunda çıkarmaktayız. 
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ERMENİ SÜRGÜNÜ 

Sonuncu (onuncu) kitap, A. Krafft-Bonard tarafından yazılmış, Doğu 
dilleri profesörü Frederic Macler'in giriş bölümünü kaleme aldığı, Cenevre'de 
1926 yılında basılan ve 83 sayfadan oluşan Ermeni Sürgünü başlığını 
taşımaktadır.78 Eserin yanlı yazılmış olmasından da öte, Türklerin sürekli 
suçlandığı görülmektedir. 

Bu konuda, yazarın, "Bu Sürgün Niçin" başlıklı bölümündeki 
açıklamaları aktarmakla yetineceğiz. Yedinci sayfada şu çarpıcı açıklamalara 
rastlanmaktadır: "Olayları şu şekilde özetleyebiliriz: Anadolu'daki Ermeni 
halkı, Türk Hükümetinin şiddet politikası ile Avrupalı ve Amerikalı politik ve 
fınans, güçlerin alçakça dönekliğinin kurbanı olmuştur. 13 Temmuz 1878 
tarihinde imzalanan Berlin Antlaşmasında, beş Büyük Güç, YakınDoğu 
Hıristiyanlarını koruyacaklarına ve destek vereceklerine dair söz vermişlerdi. 
Buna tepki olarak 1895'te ilk katliam, Sultan Abdülhamid tarafından yapılmıştır. 
1915'te, İstanbul Hükümeti, Ermenileri yok etmek kararı almıştır." 7 9 

Krafft-Bonard, 8. ve 9. sayfada, bu defa daha farklı ama çelişkili 
açıklamalara yer vermektedir: "Tüm savaş boyunca Ermeniler geleceklerini 
İtilaf devletlerine bağlarken, onların saflarında özgürlük için savaştılar. "Küçük 
Müttefik" yakıştırmasıyla Büyük Güçlerin sözlerine ve taahhütlerine inandılar. 
1918'de Anadolu'da 3 milyona yakın Ermeni nüfusu yaşarken, bunların yarısı 
Türk Hükümeti tarafından ya katledildi ya da sürgüne yollandı. 600 ile 700 bini 
Rusya ve Mezopotamya'ya sürüldüler. 10 Ağustos 1920'de Türkiye ile İtilaf 
devletleri arasında Sevr Antlaşması imzalandı.80 Bu antlaşmanın 88 ve 89. 
maddelerine göre: "Türkiye, Ermenistan'ın bağımsız bir devlet olarak 
kurulmasını kabul ediyordu... Sınırların belirlenmesi, Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanının hakemliğine bırakılıyordu..." 

"Ama 1922 yılında Türklerin zaferi üzerine Lozan Barış Konferansı'na 
gidildi. 1 6 Ocak 1923 günü yapılan Lozan Konferansı oturumunda İtilaf 
devletleri delegelerinin ısrarlı tutumlarına karşın Türk delegasyonu "Ermeni 

7 8 A. Krafft-Bonnard, L'Exil Arménien, (Genève, Société Générale D'Imprimerie, 1926). Microforme No: 8° 
O 2 b. 392. 

7 9 A. Krafft-Bonnard, L'Exil Arménien, s. 7. 
8 0 Sevrés Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını parçalayan, İtilaf devletleri ve onların uzantıları 

tarafından taksimini öngören, 10 Ağustos 1920'de Paris Barış çerçevesi içinde İtilaf devletleri tarafından 
Osmanlı Hükümetine imzalatılan bir antlaşmadır. Yunanlıların İzmir'e çıkması ve Batı Anadolu'yu işgal 
etmeleri, Doğu Anadolu'da Ermenistan devletinin kurulmak istenmesi, İtilaf devletlerinin gerçek emellerini 
ortaya koyması açısından düşündürücüdür. 

8 1 19 Mayıs 1919'da başlayan Millî Mücadele, Türklerin zaferiyle sonuçlanınca, Lozan Barış Konferansına 
gidilmiştir. Türklerin beklenmedik zaferi karşısında İtilaf devletlerinin doğal olarak planları bozulmuştur. 
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sorunu" diye bir sorunun olmadığının altını çizerek, tartışılmasına karşı 
çıktılar." 8 2 

Krafft-Bonard, Lozan Konferansında alınan yenilgiyi de Ermenistan ve 
Lozan Konferansı83 adlı kitaptan aktardığı bir alıntıyla cevaplamaya 
çalışmaktadır: "Niçin bu yenilgi? Cevabı çok basit. Lozan'a zaferle gelemeyen 
İtilaf güçlerinin, Türkler ve Ruslarla müzakere ettiklerini gördük. Diplomatlar 
sonunda itiraf ettiler: "Tamiri olanaksız birşey bizden isteniyor. Şartlarımızı 
dayatmak değil, şartları kabul etmek zorundayız. Türkler yalnızca güç 
karşısında geri adım atarlar. Bizler burada onlara karşı koyacak durumda 
değiliz. Savaşa yeniden başlamak olanaksızdır. Ermeniler için savaş yapılamaz. 
Tüm sözlerimizin ve bağlantılarımızın farkındayız ama bunları yerine 
getirmekte iktidarsızız. Yapılacak hiçbir şey yok. Teslim olmak zorundayız. Ne 
olursa olsun barışı yapmak zorundayız." 8 4 

Krafft-Bonard, bu açıklamaların Lozan'da Batılı ve Amerikalı delegeler 
tarafından yapıldığına dikkat çekerek, kitabını bitirmektedir. 

SONUÇ 

"Ermeni Olaylarına kimler karışmıştır? Yer ve zaman dilimi hangisidir? 
Hangi koşullarda, siyasî ortam ve konjonktürde olmuştur?" sorularını 
yanıtlamadan, konuyu bilimsel bir çerçeveye oturtmamızın olanaksız olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Ermeni iddialarına göre olaylar 1915'te yaşanmıştır. 1915 
öncesi yoktur. Söz konusu olaylar 1915 yılında başlatılmaktadır. Neden? Bu 
yaklaşım, tarihi, 0 noktasından başlatır ve kendilerine göre yeni bir yorum 
getirmeyi hedefler. Kuşkusuz arkasında sömürgeci yaklaşımın ve zihniyetin 
izleri bulunmaktadır. Bu izlerin üstünü örtebilmek için tarihi yeniden 
kurgulama yolunu seçerler. Her platformda yaşamış oldukları "topraklardan 
sürüldüklerini" ve "soykırıma" uğradıklarını iddia ederler. Ama yaşanan 
olayların Birinci Dünya Savaşında, savaş konjonktüründe, Avrupa'nın güçlü 
devletleri tarafından parçalanmak istenen Osmanlı İmparatorluğu topraklarında 
sahnelendiğini görmezlikten gelirler. Bu nedenle iddialar konusunda düşünmek 
gerekmektedir. 

Bu coğrafyanın Avrupa merkezli güçlerin çatışma alanı olduğunu; 
1 milyon 700 bin km2 olan İmparatorluk topraklarının paylaşılmasında85 gizli 

A. Krafft-Bonnard, L'Exil Arménien, ss. 8-9. 
L'Arménie et la Conférence de Lausanne, Genève, Mai 1923. 
A. Krafft-Bonnard, L'Exil Arménien, s. 10. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun 1914 yılında 1.700.000 km 2 toprağı bulunmaktadır. 
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ittifaklar ve gizli paylaşım planlarının yapıldığını belgeler ortaya koymaktadır. 
Bu çatışma ortamında, bir tarafta Orta Avrupa'nın güçlü Almanya'sı, diğer 
tarafta 19. yüzyılın iki sömürge imparatoru İngiltere ve Fransa karşı karşıya 
gelmektedir. İtilaf devletleri bloğuna katılmış Rusya'nın ise kendine göre 
hesapları bulunmaktadır. Nedir bunlar?.. 

Fransız diplomatik belgeleri ışığında, Dünya Savaşı başlamadan önce 
Londra-Paris-Petrograd arasında varılan anlaşmaya göre Osmanlı topraklarının 
paylaşıldığını görmekteyiz.87 Bu üç aktör, İtilaf Devletleri olmaktadır. Bir de 
savaşın figüranları vardır. Figüranlar arasında; Ermeniler, Yunanlılar, 
Suriyeliler, Lübnanlılar bulunmaktadır. İtilaf Devletleri tarafından bunlara rol 
verilmiştir. Ermenilere Doğu Anadolu'da Ermenistan devletinin kurulması, 
Yunanlılara Batı Anadolu ve Ege adaları sözü verilmiştir. Fransız arşivlerindeki 
elle çizilmiş paylaşım haritası bunu doğrulamaktadır.88 

Osmanlı Devleti beklenmedik bir olayla kendisini savaşın içinde 
bulmuştur. Goeben zırhlısının Amiral Suchon komutasında ve emrinde 
Odessa'yı bombalaması olayıdır bu. Tam bir oldu-bitti içinde Osmanlı 
İmparatorluğu savaşa sokulacaktır. Çünkü, Almanya'nın kendisine göre 
hesapları vardır. Goeben'de bulunan Amerikalı bir doktorun kaleme almış 
olduğu belge, konuya açıklık getirmektedir.89 

18 Mart 1915'te İtilaf Devletleri Çanakkale'ye saldırırken aynı gün 
Osmanlı Ermenilerinin isyan başlattıklarını görmekteyiz. Bu bir rastlantı 
değildir. Çünkü Kilikya (Çukurova) Ermenilerinden bir heyetin gizlice 
Petrograd'a gittiklerini ve ayaklanmak için silah ve mühimmat istediklerini 
gösteren arşiv belgesi bulunmaktadır.90 

Şubat 1915 başlarında, Van ihtilalinin başlayacağının işaretleri 
gelmektedir. Bu isyanı diğer isyanlar takip edecektir. Fransız arşivlerindeki 
belge tarihî önem taşımaktadır. 1917 Bolşevik Devrimine kadar Çarlık Rusyası 
Ermenilerin hamiliğine soyunmuştur. Rusya'nın politikası, "Ermenisiz 
Ermenistan" kurmak, bu toprakları kendisine katmak ve son olarak İskenderun 
Körfezinden Akdeniz'e ulaşmaktır. Bolşevik Devriminden sonra bu defa 
İngiltere'yi, özellikle Kafkasya'da görmekteyiz. Ermenileri yeniden 
örgütleyecektir. Bu konuda Londra'nın yapmış olduğu para yardımının çok 
sayıda belgesi dikkat çekmektedir. İngiltere'nin politikası Ermenistan ve 

Hasan Dilan, Siyasî Tarih, 1914-1939, İstanbul, Alfa Yayınları, 1998. Bu kitapta 3 gizli paylaşım planı 
anlatılmaktadır. 
Archives Diplomatiques de MAEF, Guerre Mondiale 1914-1918/Turquie/Volume 848, 849, 850/folio: 69-
74. 

Guerre Mondiale 1914-1918/Turquie/Volume 848, 849, 850/folio: 75-77. 
Guerre Mondiale 1914-1918/Turquie/Volume 848, 849, 850/folio: 64. 
Guerre Mondiale 1914-1918/Turquie/Volume 848, 849, 850/folio: 214. 
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Gürcistan ' ı Türklere karşı tampon olarak kullanmak ve İran üzerinden 
gelebilecek tehlikelere karşı Hindistan yolunu kapatmaktır. İkinci aşamada 
Türkleri Ermenilerle çatıştırarak zaman kazanmak, Basra 'dan kuzeye doğru, 
Musu l ' a ve dolayısıyla İran üzerinden Kafkasya 'ya ulaşmaktır. 

Kil ikya 'da ayaklanan Ermenilere silah ve cephane ulaştırılması görevini 
Yunan gemileri üstlenecektir. Fransız diplomatik arşivlerinde bulunan belgede, 
silah ve cephane miktarı bile yazıl ıdır . 9 1 

Daha sonra ayaklanmada başarısız olan Kilikya Ermenileri (Cebel Musa) , 
Fransız savaş gemileri tarafından kurtarılarak İskenderiye 'ye çıkarılacaktır. 
Belgeler bunu kanıtlamaktadır. Sayısı 4.300 olan bu Ermenileri, Fransa daha 
sonra Kıbrıs ' ta, Monarga Kampında eğiterek, Doğu Lejyonu olarak 
örgütleyecek, 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Güney 
Anadolu 'ya ; Adana, Antep, Maraş ' a çıkaracaktır. Fransa 'nın politikası "Küçük 
Ermenis tan ' ı " kurmaktır. Küçük Ermenistan, Ortaçağdaki Kilikya Krallığıdır. 
Fransa 'nın politikası, OrtaDoğu paylaşımından büyük pay kapmak ve "Büyük 
Suriye"yi kurmaktır. Daha sonra kurulacak Küçük Ermenistan ' ı (Kilikya) bu 
topraklara katmaktır. Belgeler bunu doğrulamaktadır . 9 2 

Arabistan 'daki aşiretleri gösteren harita, elle çizilmiştir. Bu haritanın 
1915' te çizilebilmesi için Arabistan ' ın adım adım dolaşılması gerekmektedir. 
Bu harita Osmanlı OrtaDoğusunun paylaşım planını hazırlayan Sykes-Picot 
tarafından çizilmiştir. Georges Picot, Fransa 'nın Suriye-Filistin Yüksek 
Komiser idir . 9 3 

Böyle bir ortamda ve savaş konjonktüründe, Ermeni Olaylarının, Büyük 
Savaş yıllarında uygulamaya konan gizli paylaşım planlarının yalnızca bir 
halkasını oluşturduğunu tüm çıplaklığıyla anlamaktayız. 

9 1 Guerre Mondiale 1914-1918/Turquie/Volume 867/folio: 82. 
9 2 Guerre Mondiale 1914-1918/Turquie/Volume 890, 891. 
9 3 Guerre Mondiale 1914-1918/Turquie/Volume 879. 





Esat ARSLAN* 

1890'larda adeta bir düğmeye basmışçasına birbiri peşi sıra gelen, 
Ermenilerin Sason, Zeytun ve Van ayaklanmaları , Osmanlı Bankası Olayı ve 
Ermenilerce Bab-ı Âl i ' ye yapılan yürüyüş; İngiltere, Fransa ve Rusya'nın aynı 
kampta toplanmasına neden olmuştur. Batılı tarihçilerin üzerinde mutabık 
kaldıkları 1894 Martından itibaren "Ermeni Üçlü Ant laşması" 1 biçiminde 
adlandırdıkları savaş öncesi bu ilk bloklaşma, dolaylı bir tutum olarak da Dünya 
Savaşının çıkmasına neden olmuştur. Bu bloklaşma olgusu, gittikçe keskinleşen 
kamplaşma olgusunu da beraberinde getirmiştir. Sonunda yine eski bir Osmanlı 
toprağı olan Saraybosna'da, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Veliahtı 
Ferdinand'ın, bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesiyle savaş başladı. 

1913 yılında Mareşal Otto Liman Von Sanders'in kalabalık bir Islah 
Heyetiyle Türkiye'ye gelmesi, ordunun modernizasyonunun yanında, olası bir 
savaşta Alman Büyük Karargâhının bir başka ifadeyle kendi ülkesini 
korumaktan çok, Alman ulusal hedefleri çerçevesinde Osmanlı Silahlı 
Kuvvetlerinin plânlarının yapılmasını da sağladı. Etkin bir diplomat olan Alman 
Büyükelçisi Vangenheim liderliğinde savaşın başlangıcında Osmanlı 
Genelkurmay Başkanı Von Bronsart Paşa daha sonra Von Seect Paşa, 
Genelkurmay II. Başkanı Von Merten Paşa bulunuyordu. İlginçtir, Osmanlı 
Silahlı Kuvvetleri içerisinde Ermeni yurttaşlar da etkin roller üstlenmişlerdi. 
1914 başında Fransa'da Denizcilik Bilimleri eğitimi gören Ermeni yurttaş Zadik 
Hanzediyan, 17 Nisan 1914 tarihinde Bahriye Nazırı Cemal Paşa ile bir 
sözleşme yaparak Türk Deniz Kuvvetlerine girmiş ve 20 Nisan 1914'te de Deniz 

Prof. Dr.; Bilkent Üniversitesi İnkılap Tarihi Koordinatörü. 
1 Ercüment Kuran, Türkiye'nin Batılılaşması ve Millî Meseleler, (Ankara, 1994), s. 231. 
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Ölçümleri (Mesaha) ve Torpil İşleri Müdürlüğüne atanmıştı.2 Yine Cemal 
Paşa'nın göreve başlaması ile Bahriye Nezareti Hukuk Müşavirliğine de Ermeni 
Milletvekili Hallaçyan Efendi seçildi.3 Bahriye Nazırının 4. Ordu Komutanı 
olarak Suriye'ye gitmesiyle birlikte Osmanlı Deniz Kuvvetlerinin tüm komutası 
Amiral Şuson'a geçmişti. Çanakkale ve İstanbul Boğazları Başkomutanı Amiral 
von Usedom ve savaşın başlangıcında 1. Ordu, Çanakkale Cephesinin 
açılmasıyla birlikte bu cephenin komutanlığına verilen 5. Ordu Komutanı 
Mareşal Liman von Sanders, Osmanlı Silahlı Kuvvetlerinin üst düzey 
komutasını ele geçirmişlerdi. Böylesine bir örgütlenme ile Alman komutanların 
karar mekanizması içerisinde bulunmaları, Osmanlı İmparatorluğunun güçlü 
adamı Başkomutan Vekili Enver Paşa'yı, Alman çıkarları ve ülke geleceğini 
ilgilendiren konularda etkiliyorlardı. 

Burada bir argüman olarak şu sorulmalıdır. Acaba Osmanlı İmparatorluğu 
coğrafyasında, Kafkasya, Türkistan, İran ve Hindistan topraklarında Doğuya 
hamle politikası bağlamında Pantürkizm ve Panislavizm stratejisini yürüten 
Almanya, Dünya Savaşını kazansaydı, bu coğrafya içerisinde Bağlaşık 
Devletlerin güdümündeki bağımsız bir Ermenistan amacı peşinde koşmuş 
Ermenilerin bulunmasını ister miydi? Bir başka deyişle, bölgede, Rusya ve 
Batının haklarını koşulsuz kendi hakları gibi savunan Ermenilerin bulunması mı 
yararlıdır yoksa bölgede kendilerinin güdümünde Türk ve Müslüman bir 
toplumun mu? Ermenilerin ileride sorun olmaması için bölgeden uzaklaştırılması 
da Alman çıkarları ve özellikle "Doğuya Hamle" politikasının argümanları 
bağlamında değerlendirilmelidir. Bağdat demiryolunu bir kolonizasyon ve nüfuz 
alanı yapan Almanların, Ermeni Sorununu ileri boyutlara taşınmasında siyasal 
çıkarlarının bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. 1913-1916 yılları arasında ABD 
Büyükelçisi Henry Morgenthau İttihatçı liderleri suçlamakla beraber, Ermeni 
zorunlu göçünün baş mimarı olarak Alman Ordusunu görüyordu. Benzer görüşler 
Morgenthau'dan daha ciddi bir entelektüel olan Amerikalı tarihçi ve misyoner 
H. A. Gibbons tarafından da savunulmuştur. Gibbons'a göre Ermenilerin 
uzaklaştırılmasından Almanlar, sadece Almanlar kârlı çıkıyorlardı.4 

HEDEF 

3 Ağustos 1914 tarihinde seferberliğin ilanı ile Doğu ve GüneyDoğu 
Anadolu Bölgesinde askere alınan bazı Ermeni gençlerinin, silahları ile birlikte 30 
Ağustos 1914'ten itibaren firar ettikleri görülmektedir. Ordu içerisinde yer alan 
birkısım Ermenilerin, kendi ulusal devletlerinin kurulmasını sağlamak amacıyla 

2 ATAŞE Arşivi, K. 521, D. 2029, F. 19-12. 
3 Cemal Paşa, Hatırat, (İstanbul, 1996), s, 88. 
4 H. A. Gibbons, The Backest Page of Modern History, Events in Armenia in 1915 (New York, 1916), 

s. 17'den: Taner Timur, 1915 ve Sonrası Türkler ve Ermeniler, (Ankara, 2000), s. 55. 
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büyük bir ihanet örgütlenmesiyle, askerliği bir araç olarak kullandıkları müşahede 
edilmektedir. Ayrıca firarilerin, Rus ilerlemesine koşut olarak daha savaş öncesi 
Sivas'ı bir kurtarılmış bölge statüsüne sokan Muratyan güçleri ile Midyat'taki 
Bagok Dağı bloku üzerinde Hezek bölgesindeki silahlı ayaklanmacılara 
katıldıkları, Van ve civarında kitlesel olarak ayaklandıkları görülmektedir. 
Hakkında gıyabî idam kararı verilmiş bulunan Muratyan'ın güçleri 30.000'in 
üzerine çıkmış, Bagok Dağındaki ayaklanmacılara, bölgedeki Süryaniler de 
katıldıkları gibi, sayıları 10.000'leri aşmıştır. Bunların birincil görevleri, Wilson 
ilkelerine göre savaştan sonra bölgedeki çoğunluğu tesis etmek amacıyla 
çocukları Alman çıkarlarına hizmet edecek biçimde Anadolu'dan uzaklaştırılmış 
olan Müslüman köylerine silahlı baskınlar düzenleyerek masum insanları da 
evlerinden barklarından ederek, göçe zorlamaktı. 5 Anadolu'nun bütününü ele 
geçirmeyi hedeflemiş Rusya için, gerek jeopolitik gerekse jeostratejik bakımdan 
büyük bir önemi haiz Sivas Baş Yaylası ve Mardin Eşiği ile, İskenderun'a inmek 
için de 1890'lardan beri Osmanlı Devletimin başına bela olmuş olan Zeytun ve 
Haçin bölgelerinin kendilerine müzahir güçler tarafından ele geçirilmesi büyük 
önem taşımaktadır. Bu bölgelerdeki faaliyetler hiçbir zaman durmamış, artan bir 
yoğunlukta devam etmiştir. Bölgedeki yasa dışı olaylar ve yapılan 
değerlendirmeler hemen her evrede yabancı misyon raporlarına da yansımıştır. 
Örneğin, ABD'nin İstanbul Büyükelçisi Rockhill'in Türkiye'deki Amerikan 
Misyoner Örgütünün Malî Saymanı Mr. Peet ile 5 Kasım 1912'de yapmış olduğu 
görüşmede elde ettiği bilgileri, kendisine atfen 8 Kasım 1912'de A B D Dışişleri 
Bakanına yazmış olduğu şifreli telgraf şöyle özetlemektedir: 

"Mr. Peet, Bitlis'te, Van'da, Mardin'de ve Haçin'de yasa dışı grupların çok 
güçlü olduğunu belirtmektedir." 6 

Büyükelçi her ne kadar yasa dışı olayların kaynağını belirtmiyorsa da, 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından sonra gelişen bu yasa dışı faaliyetlerin 
merkezinde Ermeni ayrılıkçı gruplar bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin bu 
bölgelerde etkinlik kazanmasının bir başka ayırıcı özelliği de adı geçen 
bölgelerin bol miktarda, gerek yer altında mağara ve tünelleri gerek yer üstünde 
bitki örtüsü bulundurması bakımından gayrî nizamî savaş koşullarına uygun 
birer bölge olarak seçilmiş olduğu da değerlendirilebilir. 

C E P H E L E R V E İ S Y A N L A R 

Konuya güç mukayesesi bakımından yaklaşıldığında ise zorunlu Geçici 
Göç Yasasının gündeme gelmesini gerekli kılan, o günün savaş bölgeleri 

5 Sinan Kuneralp, 'İkinci Meşrutiyet Döneminde Gayrimüslimlerin Askerlik Meselesi', Toplumsal Tarih, 
s. 15. 

6 ABD Ulusal Arşiv Dairesi, Washington, 367.11/10. 
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konjonktürünü de irdelemek gerekmektedir. Dünya Savaşının olmak ya da 
olmamakla bütünleşmiş bir evresinde Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerde 
ölüm kalım savaşı vermektedir: 

1. Suriye-Filistin Cephesi: Ordu, Sina Çölü doğrultusunda Süveyş'e doğru 
yürümektedir . 

2. Irak Cephesi: Kut-ül Amâre ve Basra üzerine İngilizlerle kıyasıya 
muharebeler gündemdedir . 

3. Kafkas Cephesi: Ruslar Erzurum'a doğru saldırmaktadır; açlık, soğuk, 
tifo, tifüs, Osmanlı Ordusunu kırıp geçirmektedir. 

4. Çanakkale Cephesi: Boğazdaki çatışmalar tüm acımasızlığıyla 
sürmektedir. 

5. Arap Yarımadasında, İngiliz güdümündeki Suudilere karşı, Yemen'de 
İmam Yahya ve İmam İdris'in ayrımcı isyanlarını bastırmakla uğraşmakta, 
C vitamini noksanlığının neden olduğu skorpit hastalığı Anadolu çocuklarını eritip 
bitirmekte, Doğu ve GüneyDoğu Anadolu'da Ermeni ayaklanmalarının yaygın bir 
hal almasını bekleyen Mekke Emiri Şerif Hüseyin, İngiliz Casusu Thomas Edward 
Lawrence ile Osmanlı Devleti 'ne karşı nifak turları düzenlemektedir. 

Osmanlı Devleti 'nin kendi aslî unsuru olan ordusu, Alman ulusal 
hedefini gerçekleştirmek uğruna Yemen çöllerinden, Mısır'a, İran içlerine, 
Galiçya'ya, Romanya 'ya kadar dağılmış durumdadır. Romanya 'da katıldığı 
savaşın yanında, Bükreş'te Askerî Valilik bile yapılmaktadır . 7 Hepsinden 
önemlisi , savaşı bitirmeye ve sıkışan Rusya'ya yardım yapılmasına matuf ve 
Dünya Savaşının dönüm noktası olan ünlü Çanakkale savaşları, bu evrede 
başlamıştır. Doğu Anadolu'da bir çığ gibi büyüyen Ermeni ayaklanmaları , 
Bağlaşık Devletlerin Gelibolu Yarımadasına çıkarma yapmasından 10 gün önce, 
güç ve yaygınlık bakımından en üst düzeye tırmanmıştır. Ayaklanmaların geniş 
bir platforma yayılması bakımından hazırlıklarını yapan Ermeni Komiteleri, 
İngiltere ve Rusya'nın emri ile isyan bölgesinin sınırlarını Rusların ilerleme 
istikametleriyle bütünleştirdiler. Aslında bu olgu, bir askerî stratejik önlemler 
manzumesini de dikte ettirmektedir. Nedeni ; kesin sonuç yerine Osmanlı Silahlı 
Kuvvetlerinin kuvvet getirmesini önlemek ve hatta kesin sonuç yerinden -ki o 
zaman kesin sonuç yeri Çanakkale'dir- isyan bölgelerine kuvvet ayırmasını 
sağlamak amacına yönelmiştir. 

Sason'da memur ve jandarmalar öldürülmüş, Rus ilerlemesi Van gölünün 
her iki kıyısından Van ve Bitlis'e yönelince, Van ve Bitlis içinde komiteler 

7 Esat Arslan, "Birinci Dünya Savaşında Romanya Osmanlı Askerî Valiliği", Askerî Tarih Bülteni, Sayı 44 
(Şubat 1998), s. 81. 
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güdümünde Ermeni ayaklanması "Büyük Ermeni A y a k l a n m a s ı n a 
dönüşmüştür. Ayrılıkçı Ermeniler karakollara ve Türk evlerine 
saldırmaktadırlar. Banka ve Duyûn-u Umûmiye İdaresi, postane gibi kamu 
binaları yakılmaktadır , 8 Ruslar Van'ı ele geçirdiklerinde işgalci düşmandan yana 
eylem koyan ve silahsız halka yönelen Ermeni çetelerine karşı çaresizlik ve 
umutsuzluk en üst seviyeye ulaşmıştı. Erkeklerinin çoğu Alman ulusal hedefi 
doğrultusunda Anadolu'dan uzaklaştırılmış, Müslüman yerleşim bölgelerinin 
savunmasız bir konumda bulunmasının tedirginliği beklenmedik göç 
dalgalarının oluşmasına yol açmıştı. Eli silah tutan Müslüman unsur cephelerde 
erirken, kadın, küçük çocuk ve yaşlılardan başka hiç kimse Anadolu'daki 
yerleşim bölgelerinde bulunmuyordu. Ölümle sonuçlanacak bir başka tehdit de, 
Doğu Anadolu'dan ilerleyen Rusların "işgal ettikleri yerlerdeki Müslümanları ; 
cepheye, iki ateş arasına sürme" tehdidiydi. Bu durumda geriye tek bir şey, 
yapılacak tek şey kalıyordu; evlerinden, barklarından ve yurtlarından hiçbir 
hazırlık yapmadan, yanlarına hiçbir şey almadan, ne olabileceğini bilemeden 
yollara düşmek ve kaçmak. Bu hazırlıksız kaçışın sonuçlarını tarihçi ve 
nüfusbilimci Prof. Justin McCarthy, 14 Eylül 2000 tarihinde A B D Temsilciler 
Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyonu İnsan Hakları ve Uluslararası Harekât 
Alt Komitesinde; "Savaş sırasında Türkler ve diğer Müslümanların açlık ve 
hastalık nedeniyle yaklaşık üç milyon kayıp verdiği" şeklinde açıkça 
belirtmektedir. 9 Sağduyu ön plâna çıkarılarak düşünüldüğünde ve durum 
objektif olarak irdelendiğinde, bölgedeki ve yollardaki çıplak Müslüman 
unsurların Ermeni intikam birlikleri ve çetelerine karşı nasıl duyarlı durumda 
oldukları kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

B A Ş K O M U T A N L I K G Ö R Ü Ş Ü 

Önemli önlemlerin alınmasını gerekli kılan olaylara ait duyum ve 
haberler, doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanı von Bronsart ve II. Başkanı 
bile Alman olan Osmanlı Genelkurmay Başkanlığına aktığı gibi, doğrudan 
Başkomutanlık Vekaleti ve Osmanlı Harbiye ve Bahriye Bakanlıklarına da 
akıyordu. Askerî olaylar bütünüyle gerek Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı 
karargâhında gerekse Başkomutanlık Vekâleti karargâhında genel karargâh 
subayları tarafından değerlendirmeye tâbi tutuluyordu. Doğal olarak askerî 
hiyerarşik sistem şöyle işliyordu. Genelkurmay Başkanlığında öncelikle 
karargâh içi durum muhakemeleri yaparken alınacak önlemler de Alman 
Genelkurmay Başkanlığı onayı ile Başkomutanlık Vekâletine sunuluyordu. 

8 Enver Ziya Karal, Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt 5, s. 453. 
lJ Justin McCarthy, ABD Temsilciler Meclisi, Uluslararası ilişkiler Komisyonu İnsan Haklan ve Uluslararası 

Harekât Alt Komitesi, (14 Eylül 2000), s. 1. 
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Ülkenin bütününü ilgilendiren ve İstanbul'u hedef alan, hatta savaşı 
sonlandırabilecek, alışılmadık bir kriz yaşanıyordu. Almanların güdümündeki 
Osmanlı Genelkurmay Başkanlığının Rus ilerlemesi ve buna koşut Ermeni 
ayaklanmalarına yönelik gerekli durum muhakemelerini yaparak, konunun 
çözümüne ilişkin önerilerini Başkomutanlık Vekâletine sunmuş olabileceği 
değerlendirilmektedir. Belgeler ışığında ortaya konulan bulgular bizleri bu yöne 
doğru götürmektedir. Bu olguya etki eden en önemli hususlardan birisi Dünya 
Savaşı sonunda Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı Arşivinin son Osmanlı 
Genelkurmay Başkanı von Seect Paşa tarafından Almanya'ya kaçırılması 
meselesidir. 

Elimizde Alman Generallerin yapmış olduğu Osmanlı Genelkurmay 
Başkanlığı görüşü bulunmamakla beraber, Başkomutanlık Vekaletinin 1. Şube 
Müdürü İsmet (İnönü) tarafından İçişleri Bakanlığına sunulan aşağıdaki 
değerlendirme ve iki seçenekli öneri, Alman general ve subaylarının etkin 
olduğu Osmanlı Genelkurmay Başkanlığının irdelemelerinin de izlerini 
taşımaktadır: 

"Osmanlı Ordu-yu Hümayunu Tarih-i Tesvidi (Karalaması): 19. 2. 31" 

"Başkomutanlığı Vekâleti Tarih-i Tebyizi (Temize Çekilmesi): 
19 Nisan 31 (02 Mayıs 1915)" 

"Birinci Şube" 

"Mübeyyize Konulan Numro : 2049 M" 

"Mübeyyizin (Temize Çekenin) İmzası" 

"Dahiliye Nezaret-i Celilesine - Tahrirat," 

"Gayet Mahremdir." 

"Van Gölü etrafından ve Van Vilayetince bilhassa malum olacak mevâki-i 
muayyenedeki (belli yerlerdeki) Ermeniler isyan ve ihtilâl için dâimi bir ocak 
halindedirler. Bu halkın oradan kaldırılarak i syan yuvasının dağıtılması 
fikrindeyim." 

"Üçüncü Ordunun verdiği malumatlara nazaran Ruslar 7(20) Nisan 'da 
hudutları dahilindeki Müslüman ahaliyi çıplak bir halde hududumuz dahiline 
sürdüler. Hem buna bir mukâbele-i bilmisil olmak ve aynı zamanda yukarıda 
söylediğim maksadı hasıl etmek üzere:" 

"Ya merkum Ermenileri ve ailelerini Rusya hududu dahiline sürmek 
yahut merkum Ermenileri ve ailelerini Anadolu dahiline muhtelif yerlere 
dağıtmak lâzımdır. Bu iki şıktan münâsibinin intihabı (seçilmesi) ve icrasını rica 
ederim. Bir mahsur yoksa ussat (asiler) ailelerini i syan merkezlerini hudut 
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hâricine sürmeyi ve onların yerine hudut haricinden gelen İslâm halkı 
yerleştirmeyi tercih ederim. Olbabda. (Bu konuda)" "İsmet" 1 0 

Söz konusu belge 2 Mayıs 1915 tarihinde gizli bir telgrafla, zamanın 
Osmanlı İmparatorluğumun güçlü adamı Başkomutan Vekili Enver Paşamın 
onayıyla İsmet (İnönü) tarafından Dahiliye Nazırı Talat Bey 'e gönderilmiştir. 

Buna göre; Başkomutanlık Vekaleti , Van gölü etrafından ve Van 
vilayetinde isyan ve ihtilal için bir ocak haline gelen Ermenilerin o bölgeden 
kaldırılarak isyan yuvasının dağıtılması konusunda hemfikir olmakla birlikte 
dağıtım konusunda iki seçenek üzerinde durmaktadır. Birincisi, Rusların 20 
Nisan 1915'te kendi sınırları içinde bulunan Müslüman halkı, cephelere 
sürdükleri gibi, buna misilleme olarak ya Ermenileri ve ailelerini Rusya 
hududuna sürmek ya da Anadolu içerisinde muhtelif yerlere dağıtmak 
biçimindedir. Başkomutanlık Vekaleti , Dahiliye Nezaretinden bu iki yoldan 
birinin seçilmesini istemiştir. Bu karar önerisi, karargâh durum muhakemelerinin 
sonucu olduğu gibi, ayrıca karar mekanizmasına iki seçenekten birinin seçilmesi 
zorunluluğunu da getiren tekemmül etmiş bir karargâh çalışmasıdır. 

Dahiliye Nezaretine gönderilen bu askerî telgraf, bir bilgi vermek 
amacıyla değil, olayı kesin çözüme kavuşturmak için gönderilmiş bir belgedir. 
Bu belgeyi dürüstlük ve içtenlikle yorumlayan bir Fransız araştırmacı Georges 
de Malevil le, 1988 yılında Paris'te yayımladığı "1915 Ermeni Trajedisi" adlı 
kitapta, bu telgrafı şöyle yorumlamaktadır: 

"Bu mektup son derece önemlidir. Biz, Türklerin şimdiye kadar gündeme 
getirmediğine şaşıyoruz. Gerçekten de bu belgenin otantikliği ne tartışılabilir ve 
ne dc tartışılmıştır. Hatta yayınlanmak için bile yazılmamıştır. Bu mektup açık 
bir samimiyetle aşağıdakileri göstermektedir:" 

"a. Bir kere, düşmana karşı sempati beslediğinden endişe edilen halkın 
yerlerini değiştirme inisiyatifi Türkler tarafından ele al ınmamış, aksine Ruslar 
tarafından 20 Nisan 1915'te ele alınmıştır. Enver'e bu fikri veren, Ruslar 
olmuştur. O da Rusların yaptıklarına karşılık olarak (ki Rusya'daki Türkler 
Anadolu'daki Ermeniler gibi Ruslara karşı isyan etmemişlerdi) bu fikri 
düşünmüştür ." 1 1 

Ruslar tarafından iki cephe arasına çıplak bir biçimde sürülen 
Müslümanlar isyan etmedikleri gibi, hiçbir şeyden habersiz, çaresiz ve 
masumdular . Rusların Müslüman halka yapmış oldukları ise doğrudan "Kasıt-
Grup-Organize Plân" ile özdeşleşen soykırım olmakla birlikte, savaştan sonra 
yapılacak olan plebisite zemin hazırlamak için bölgedeki Müslüman nüfusu yok 
etmeyi amaçlamaktaydı . Osmanlı merkezî yönetimini, karşı harekete sevk eden 

1 0 ATAŞE Arşivi K 2815 , D 59, F 2. 
" Georges de Maleville, La Tragédie Arménienne de 1915 (Paris, 1988), s. 51'den: Genelkurmay Başkanlığı, 

Massacre Exerted oy Armenian on the Turks During World War 1, (Ankara), s. 5. 
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bir başka önemli özellik de etkinin doğrudan Ruslardan gelmiş olduğudur. Bu 
durum, bir anlamda Arnold J. Toynbee'nin Challange & Respond (Meydan 
Okuma ve Karşı Koyma) tezini doğru bir biçimde ortaya koymaktadır. Diğer bir 
deyişle inisiyatif; Ruslardadır ve "Meydan Okuma", doğrudan onlardan 
gelmiştir. Türkler de buna karşı, bir anlamda kendi yurttaşını koruma adına 
harekette bulunmuşlardır; kendi uyrukları olan Ermeniler lehine bir karar süreci 
içerisinde değerlendirilebilen bir hareket tarzını benimsemişler ve 
uygulamışlardır. 

Georges de Maleville, değerlendirmelerine, aşağıdaki şekilde devam 
etmektedir: 

"b. Enver Paşa'ya, Ermeni toplumunu göç ettirme fikri, Van Gölü 
etrafındaki Ermenilerin ayaklanmaları ve ihtilâlci bir ocak halinde 
bulunmalarından sonra gelmiştir." 

"c. Ayrıca Enver, mektubu yazdığı tarihte, isyan etmiş Ermenilerle ilgili 
hiçbir karar almamış, aksine Ermenileri ya askerî hatların önüne ya da geri 
bölgelere yerleştirme konusunda bir seçenek önermiştir."12 

2 Mayıs 1915'te Enver tarafından öngörülen tedbirler sadece Doğu 
Anadolu'da isyan etmiş Ermenilerle ilgilidir. Osmanlı yöneticilerinin, bırakın 
savaşın başlangıcında 1915 yılı başlarında bile zorunlu göç yasasına ilişkin bir 
düşünceleri olmasını, bir planları da yoktur. Daha zorunlu göç geçici yasası 
çıkarılmadan 25 gün önce, 2 Mayıs 1915'te Başkomutanlık Vekâletinde bir 
proje olmadığı gibi, öncesinde bir fikir dahi söz konusu değildir. Ermenileri yok 
edecek gizli bir imha plânı ise hiç yoktur.13 

Osmanlı Hükümeti, Ermenileri daha iç bölgelere naklettirme yerine, 
bölgedeki Ermenileri, Rusların Türklere yapmış olduğu gibi cephe hattına 
sürmüş olsaydı gerçek bir soykırımın en önemli unsuru olan kasıt unsurundan, 
belki de bahis olunabilirdi. Ancak, Ermeniler, Van'ın Türkler tarafından 
alınması sırasında aynı şeyi Müslümanlara karşı yapmışlar, taş taş üzerinde 
kalmayan, yaşayan bir soykırım kenti görünümündeki Van'ı insanlık suçları 
tarihine miras olarak bırakmışlardır. Ermeniler çekilirken, Van'da ve çevresinde 
yaptıkları, işgal altında tuttukları bu bölgede yapılanlar insan havsalasını zorlar 
mahiyettedir. Osmanlı Hükümeti, beceriksizce, daha insanî olan ikinci seçeneği, 
Ermenileri geri bölgelere nakletme ve iskân yolunu seçmiştir. Bu hal tarzını da 
beceriksizce uygulamış ve sonunda dram yaşanmıştır.14 

Osmanlı Hükümetinin almış olduğu karar ve kendi yurttaşlarını geçici bir 
süre için savaşın doğrudan etkilerinden koruyacak biçimde kendi topraklarında 

1 2 de Mallevile, La..., s.5. 
1 3 de Maleville, La..., s. 5-6. 
1 4 de Maleville, La..., s. 6. 
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(Konya, Deyrizor, Halep gibi) emniyetli bölgelere alma karan; Ordu tarafından 
Talat Bey'e sunulan mektupta belirtildiği gibi "yeniden iskân" hareketinden 
başka birşey değildir. Osmanlı Hükümeti, Ermeni kökenli tebaasını hiçbir 
şekilde hudut harici etmemiştir. Bir başka ifadeyle, Rusların 1828-1829 
Savaşında yaptıkları gibi cebren, zorla vatanlarını terke zorlanmamışlardır. 
Yapılan, askerî harekât alanının düzenlenmesi ve çatışmalardan etkilenebilecek 
yurttaşların güvenilir bölgelere alınması ya da harekâtı olumsuz olarak 
etkileyecek ayrılıkçıların anavatan içerisinde geçici bir süre bir başka bölgeye 
alınma konseptinden başka bir şey değildir. Bunun da uluslararası platformlarda 
karşılığı "deportation" (hudut haricine sürmek) değil; "distribution" (dağıtım), 
"evacuation" (tahliye etmek), "displacement" (yer değiştirme), relocation 
(yeniden iskân)'dır. 

ABD'nin tüm 100 ve 110 serisi Sahra Talimname (Field Manual)'lerinde 
bu hususa açıkça yer verilmiştir. Ayrıca Sivil İşler ve Askerî Hükümet (Civilian 
Affairs & Military Government) Talimnamesinde de bu hususun detaylarına yer 
verilmiştir. Osmanlı Hükümeti, bölgede yaşayan yurttaşlarını savaştan sonra 
evlerine dönmek üzere geçici olarak kendi anavatanında güvenli bir bölgeye 
almaya karar vermiştir. Cephelerde savaşın güvenle sürdürülmesi ve yurt içinde 
de emniyetin sağlanması için o günün ortamında bir başka çare görülememiştir. 
Bu tamamen askerî bir önlemdir. 

HÜKÜMETİN ÇABALARI 

Osmanlı Hükümeti tarafından çıkarılan 27 Mayıs 1915 tarihli Geçici 
Yasanın ikinci maddesinin değerlendirilmesi, önemli bir konuya açıklık 
getirmektedir: 

"Madde 2 - Ordu ve müstakil kolordu ve Fırka kumandanları icabat-
askeriye mebni veya casusluk ve hıyanetlerini hissettikleri kura (köyler) ve 
kasabat (kasabalar) ahalisini münferiden (tek tek) veya müctemian (topluca) 
diğer mahallere sevk ve iskân ettirebilirler." 

Geçici Yasa bütünüyle değerlendirildiğinde, yasanın geçici bir süre için 
kabul edilmiş olduğu hemen ilk bakışta görülmektedir. Diğer önemli 
özelliklerinden biri de ayrımcılık göstermeksizin bütün Osmanlı yurttaşlarını 
kapsaması ve askerlik gereği ya da bireysel olarak yapıldığında doğrudan ölüm 
cezasını gerektiren casusluk ve hıyanet suçunun belki de en insancıl biçiminin 
bireysel ya da topluca ülke içerisinde en azından ordu muharebe bölgesi dışındaki 
diğer yerlere sevk ve iskân biçiminde uygulanabileceğini göstermektedir. 

Böyle olmasına karşın neden 3. Ordu muharebe bölgesindeki Ermenilere 
uygulanmıştır? Bunun gerekçeleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Ermeniler 
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nüfus bakımından Osmanlı İmparatorluğumun hiçbir bölgesinde çoğunlukta 
olmadıkları gibi, Doğu Anadolu'da azınlıktaydılar. Ermeni ayrılıkçı güçlerinin 
hedefi, ABD Başkanı Woodrow Wilson'un 14 noktasına göre, Dünya 
Savaşından sonra halkın kendi geleceğini plebisitle belirleme hakları ilkesince 
biçimlenecek yeni dünya düzeninde Ermenistan olarak yerini almak istemesini 
amaçlıyordu. Doğu ve GüneyDoğu Anadolu'da Çarlık Rusyası ve Batılı 
Bağlaşık Devletlerin yayılmacı siyaseti sonucu yapay bir Ermeni devletinin 
kurulmasıydı, Osmanlı Devleti'nin paylaşılması demek olan Doğu Sorunu 
kapsamında, Batıda ilk ulus devlet Yunanistan XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde 
kurulmuştu. XX. yüzyılın ilk çeyreğinde de Osmanlı Devleti'nin Doğusundaki 
topraklarda ya Rusya'nın güdümündeki Ermenistan genişletilecekti ya da bir 
Batılı devlet güdümünde Ermenistan ulusal devleti kurulacaktı. Her iki halde de 
Ermeni ulusal devletinin kurulabilmesi, hedef olarak seçilen bölgedeki 
Müslüman nüfusun azaltılması, daha doğru bir deyişle yok edilmesinden 
geçiyordu. İkinci olarak da yukarıda ifade edildiği gibi, Rus ilerlemesine koşut 
olarak, casusluk ve hıyanetlerin en son noktası, Ermeni isyanlarının bölgede 
genişleme ve yayılma eğilimi göstermiş olmasıdır. 

Yukarıdaki gerekçeler ışığında zorunlu görülen bu göç ettirme hareketi 
sırasında önlemlerin alınmasında Hükümetin tutumu ve olaylara karşı duyarlılığı 
meselesi konunun bir diğer ayırıcı özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Bir başka 
ifadeyle, acaba Hükümet bu eyleme başlanılmadan önce bölgedeki komutanları 
çıkartılan yasa dışında bilgilendirmiş mi? Yoksa konuyu doğrudan bölgedeki 
komutanların inisiyatifine mi terk etmiştir? İrdelenmesi ve üzerinde durulması 
gereken hususlardan birisi de budur. Osmanlı Hükümeti, Ermeni kökenli 
yurttaşların sevk ve iskânları sırasında olayları yakından takip ettiği gibi, hemen her 
vesileyle bölgedeki komutanlıklarını eyleme dönük olarak genelgelerle uyarmıştır. 

Bu genel konseptin bir göstergesi olarak bölgedeki komutanlıkların son 
derece sıkı bir biçimde uyarılmasına yönelik, Osmanlı Hükümetinin 1915 
Mayıs tarihli talimatı aşağıdadır: 

"Bahsi geçen kasaba ve köylerde yerleşik ve nakli gereken Ermeniler, 
yeni yerleşme bölgelerine hareket ettirilmeli ve yolculukları sırasında rahatları 
sağlanılmalı, canları ve malları korunmalıdır. Varışlarından itibaren yeni 
yurtlarına tamamen yerleşmelerine kadar, iaşeleri, göçmen ödeneğinden 
karşılanmalıdır. Bunlara daha önceki malî durumları ve halihazır ihtiyaçlarına 
göre mal ve toprak dağıtılmalıdır. İhtiyaç sahipleri için Hükümet evler yapmalı, 
çiftçi ve ihtiyaç sahibi zanaatkarlara, tohum, âlet, teçhizat temin etmelidir."15 

Olaylar sırasında sadece Hükümet kararları ile yetinilmemiş, yönerge 
ve yönetmelikler de yayınlanmıştır. Birbiri peşisıra alınan önlemler 

1 5 BOA Meclisi Vükela Zabıtları, C. 198, Karar No: 1331/163. 



Esat A R S L A N 561 

değerlendirildiğinde, zorunlu göç sırasında Osmanlı Devleti'nin işi oluruna 
bırakmadığı, savaş içinde olmasına karşın her türlü önlemi almaya çalışmış 
olduğu görülmektedir. 

Zorunlu Göç Geçici Yasası ile ilgili yönetmelik, Takvim-i Vekâyi'nin 
dışında halkla ilişkiler disiplininin bir gereği olarak bölgedeki yerel gazetelerde 
de yayınlanmıştır. Dahiliye Nezareti tarafından bu amaçla 30 Mayıs 1915 
tarihinde yayımlanan 15 maddelik yönetmelik, savaş durumu ve olağanüstü 
politik zorluklar nedeniyle başka bölgelere gönderilen Ermenilerle ilgili 
konuları kapsamaktadır. Yönetmelikte açıkça belirtildiği gibi, bir devletin din 
farkı gözetmeksizin kendi yurttaşına sağlayabileceği bütün yardımlar ve kendi 
yurttaşlarının istemleri doğrultusunda devlet tarafından karşılanacağı ve yerine 
getirileceği maddeler halinde sıralanmıştır. Savaş içerisinde olmasına karşın 
yeni yerleşim bölgelerinde Ermeni yurttaşların karşılaşabileceği hemen hemen 
tüm sorunları ele alınmış ve her bir sorunun halledilmesi amacıyla devletin 
bütün olanaklarının kullanılması, gerektiğinde devlet arazilerinin de kendilerine 
verilmek suretiyle kendi yurttaşı lehine çözüm getirilmesi birincil amaç olarak 
ele alınmıştır. 

İ L G İ N Ç B İ R O L A Y 

Osmanlı Devleti XX. yüzyıla başlarken, büyük ölçüde telgraf hatları 
bağlamında iletişim sorununu da çözmüş bulunuyordu. Telgraf hatları yalnızca 
askerler tarafından askerî amaçlar için değil, Osmanlı uyrukları tarafından da 
sivil amaçlı olarak yaygın bir biçimde kullanılıyordu. Dünya Savaşı içerisinde 
bile yüksek önceliğe sahip askerî telgraflar yanında, sivil telgraflar, barış 
zamanında olduğu gibi yaygın bir biçimde Osmanlı yurttaşları tarafından 
kullanıma açıktı. Bu modern haberleşme özgürlüğü, en fazla da okuma yazma 
bilme oranı yüksek olan Osmanlının Müslüman olmayan uyrukları tarafından 
kullanılmaktaydı. Bu bir bakıma, doğrudan bir yurttaşın en üst makamlara 
ulaşabilmesine olanak sağlıyor, ilgili makamlar tarafından olumlu olarak 
değerlendirilen konular derhal eylem plânına konuluyordu. 

Burada trenle, Burdur, Konya ve Konya Ereğlisine ulaşmış olan Ermeni 
göç ya da o günkü diliyle muhacirin kolları temsilcileri olan üç Ermeni papazın 
Başkomutanlık Vekâletine göndermiş oldukları üç telgraf ile Başkomutanlık 
karargâh personeli ile Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın verdiği emir üzerinde 
durulacaktır. Konunun önemine binaen, Başkomutanlık personelinin çalışma 
düzeni hakkında Enver Paşamın karargâhını sıkı bir biçimde talimâtlandırdığı 
değerlendirilmektedir. 
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Üç telgraftan biri 17 (30) Ağustos 1331 (1915) günü Ermeni Papaz 
Karabet,16 diğer ikisi 18 (31) Ağustos 1331 (1915) tarihinde Papaz Arşen 1 7 ve 
Papaz Karakin18 Efendiler tarafından gönderilmiştir. 

Telgrafları 19 (01) Ağustos (Eylül) 1331 (1915) tarihinde inceleyen 
Enver Paşa, aynı gün Konya Ereğli Kaymakamlığına bir telgraf gönderilmesini 
emretmiş ve Başkomutanlık Vekâleti Muhacirin (Göçmenler) Müdürünün 
derhal bölgeye gönderildiğinin bildirilmesini ve bu konuda üç Ermeni Papazına 
da ayrıca Başkomutanlık Vekâletinden ayrı ayrı çekilecek telgraflarla bilgi 
verilmesini emir buyurmuştur. 

Üç papaz tarafından Başkomutanlık Vekaletine gönderilmiş olan 
telgraflar incelendiğinde, yolda çekilen sıkıntılar, parasızlık ve ekmeksizliğin 
dile getirildiği ve göç kollarının bulundukları yerlerden daha fazla ileri 
gidilmemesi konusunda Başkomutan Vekilinden ricada bulunulduğu 
görülmektedir. 

Gönderilen telgraflarda parasızlık ve ekmeksizlik bile bildirilirken, 
yollarda olası görülen ölüm ve yaralının bildirilmemiş olması, bu konuda yolda 
bir sıkıntıyla karşılaşamadığı şeklinde değerlendirilmektedir. 

Ereğli'de, Ermeni Muhacirin Kolları namına Papaz Karabet tarafından 
gönderilen telgraf 17(30) Ağustos 1331(1915) günü Başkomutanlığa ulaşır 
ulaşmaz, ilgili Şube Müdürü, konunun önemine binaen, kırmızı kalemle, "Seyfı 
Bey'e, Hazır Paşa Hazretleriyle görüşülecektir" biçiminde şerh düşmüş, Seyfı 
Bey de Konya Ermeni Murahhası (Temsilcisi) Papaz Karakin ve Burdur Ermeni 
Cemaati Kolları namına Papaz Arşen tarafından gönderilen diğer iki telgrafla, 
konuyu, Osmanlı Ordu-yu Hümayun Başkumandanlık Vekaleti Karargâh içi 
Mütalâa Kağıdı (KİMK) ile Başkomutan Vekiline sunmuştur. Enver Paşa da 
Konya Ereğli Kaymakamlığına bir telgraf çekilmesini emir buyurmuş ve 
kaymakamlığa hitaben; 

"Osmanlı Ordu-yu Hümayunu Tarih-i Tesvidi (Karalaması): 19.6.31" 

"Başkomutanlığı Vekâleti Tarih-i Tebyizi (Temize Çekilmesi): 19.6.51 
(02 Eylül 1915)" 

"Mübeyyize Konulan Numro: Telgraf 4562 Mübeyyizin (Temize 
Çekenin) imzası" 

"Konya Ereğli Kaymakamlığına" 

1 6 ATAŞE Arşivi K. 483, D. 1873, F5. 
1 7 ATAŞE Arşivi K. 483, D. 1873, F5-1. 
I ! i ATAŞE Arşivi K. 483. D. 1873. F5-2. 
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"Yerlerinde kalmaları için 17 Ağustos'ta telgraf çeken Karabet Dülgeryan 
ve refiklerine (yoldaşlarına) cevap olarak söyleyiniz. Daha yakın mevkilerde 
iskânlarının tanzimi için Muhacirin Müdürü oraya gönderi lmişt i r ." 1 9 

Kendi yurttaşlarının istemlerini herşeyin üzerinde tutan, Dünya Savaşında 
Osmanlı padişahının bütün yetkileriyle donanımlı Osmanlı Ordusunun 
Başkomutan Vekili Enver Paşa, askerî bir plânlama gereği önceden bir bölgeye 
sevk ve iskânları planlanmış ulaştırma kollarını durdurduğu gibi, daha yakın 
bölgelerde iskânlarının sağlanması amacıyla Başkomutanlık Vekâleti 
Göçmenler Müdürünü de Ermeni yurttaşların sorunları ile yakından ilgilenmesi 
için anılan bölgeye göndermiştir. Ayrıca tam bir halkla ilişkiler disiplininin 
örneği olarak, istek sahiplerinin de telgrafla bilgilendirilmesine emir 
buyurmuştur. Üç papaz tarafından yapılan işlem; 19 Ağustos 1331 (1 Eylül 
1915) tarihinde Seyfı Bey tarafından Enver Paşa'ya arz edilmiştir. Kendisinin 
buyrukları doğrultusunda aynı gün Konya Ereğli Kaymakamlığına ve üç Ermeni 
papaza ayrı ayrı telgrafların çekildiği, ilgili şube müdürü tarafından mavi renkli 
kalemle işaretlenmiş ve işlem sonuçlandırılmıştır. 

S O N U Ç 

Osmanlı İmparatorluğumun, olmak ya da olmamakla özdeşleştiği 
yaşamsal ortamında, Almanların etkin olduğu Osmanlı merkezî yönetimi karar 
mekanizmalarının uzun müzakerelerinden sonra, zorunlu göç kararı, hiçbir çare 
kalmadığı için ancak alınabilmiştir. İç hukuk bakımından doğrudan ölüm 
cezasını gerektiren casusluk ve hıyanet suçunun oluştuğu bir ortamda, önlem 
olarak, belki de yapılabilecek en insancıl biçimi olan sevk ve iskân yöntemi 
benimsenmek zorunda kalınmıştır. Ayrıca, geçici yasanın yanında merkezî 
yönetim tarafından yönerge ve genelgeler hazırlanıp, uygulayıcılara göndermek 
ve Ermeni yurttaşların istemleri birinci derecede değerlendirilmek suretiyle 
merkezî yönetimin bu konudaki duyarlılığı da gösterilmiştir. Olaya bir başka 
açıdan bakıldığında da, 3. Ordu muharebe bölgesinde isyan ve ihtilâl için bir 
ocak haline gelen Ermeniler o bölgeden kaldırılarak isyan yuvasının dağıtılması 
amaçlanmış ve ilerleme istikametleri boyunca işgal ettikleri yerlerdeki Ermeni 
halk, Rusları ve Ermeni intikam birliklerini alayişle karşıladıkları için bu yola 
zorunlu olarak başvurulmuştur . 2 0 

1 9 ATAŞE Arşivi K 483, Dİ 873, F 5-3. 
2 , 1 ATAŞE Arşivi K. 2818, D. 59, F 2-6. 





Bir kısım Ermenilere ve bunların destekçilerine göre, Doğu Anadolu, 
Ermenilerin ana yurdudur. Türkler bu toprakları Ermenilerden zorla almış ve 
işgal etmişlerdir. Türkler, tarih boyunca Ermenilere sürekli baskı ve zulüm 
uygulamışlar, 1890'lardan itibaren katliam yapmışlar, 1915' te ise soykırıma 
tâbi tutmuşlardır. Bu soykırımda, 1,5 milyon Ermeni hayatını kaybetmiştir. 1 

Uzun bir süreci kapsayan ve birden çok boyutu bulunan Ermeni olaylarının 
bütünüyle değil, sadece belli bir bölümünün seçilerek değerlendirilmesi 
yanıltıcıdır. İlgili literatürün büyük çoğunluğunda, Osmanlı Ermenileriyle ilgili 
olaylar tek yanlı bir şekilde ele alınmakta, 1915 olayları -1922 'ye kadar 
uzatılarak- soykırımın klasik bir örneği olarak kabul ve takdim edilmektedir . 2 

Gerçekte bu konunun, resmin bütünü görülecek şekilde, "Dünya Savaşında 
Ermeni ayaklanmalar ı" ya da kısaca "Ermeni ayaklanmalar ı" olarak ele 
alınması, nesnel bir çözümleme için ön şart koşuldur. Sadece Ermenilere 
yapılanların değil, -esasen bundan da önce- Ermenilerce yerel Müslüman halka 
yapılan zulümlerin incelenmesi; sadece Osmanlı Devleti 'nin sorumluluklarının 

! Doç. Dr., Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Uluslararası Hukuk Uzmanı. 
Bu makale, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 369 (2001 Temmuz), ss. 20-38'de yayınlanmış "Hukuksal 
Açıdan Birinci Dünya Savaşında Ermeni Ayaklanmaları ve Alınan Önlemler" başlıklı incelemenin 
genişletilmiş yazımıdır. 

1 Bkz: Dokuz Soru ve Cevapta Ermeni Sorunu, (Ankara, Dış Politika Enstitüsü, 1983), Önsöz, s. 1. 
2 Örnek: William A. Schabas; Genocide in International Law, (Cambridge University Press, 2000), s. 235, 

The Crime of Genocide, Frontline, Special Report. 
Öte yandan bu durum, bir bakıma Türkiye'nin lehinde de kullanılabilir: Böyle yaygın bir peşin 
hükümlülüğün sergilendiği bir ortamda, kimse adil, bağımsız ve tarafsız bir yargılamanın yapılabileceğini 
iddia edemez. Türkiye herhangi bir uluslararası yargı veya hakemlik veya uzlaşma kurulunun, konunun 
incelenmesinde veya yargılanmasında tarafsız olamayacağını ileri sürebilecek tüm haklı neden ve 
gerekçelere sahiptir (SÇ). 
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değil, Osmanlı uyruğu olan Ermenilerin sorumluluklarının da irdelenmesi 
gerekecektir. Bunun için de atılması gereken ilk adım, maddî olaylar zincirinin 
olabildiğince tarafsız bir şekilde saptanmasıdır. Politik, askerî veya hukukî 
değerlendirmeler, bu şekilde saptanacak verilere göre yapılmalıdır. 

Ermeni olaylarının incelenmesinde, hukukî boyutların göz ardı edilmesi; 
tarihî ve hukukî dayanaklardan çok, bilinçli ve uzun süreli bir propaganda 
kampanyası sonucunda oluşturulan -Türkiye karşıtı- sözde kaynaklar yığınına 
dayanılmakta olması, Batının yanlış davranışlarından kaynaklanmaktadır . 
Türklere karşı ön yargılı, güvenilir olmaktan uzak propagandalardan olumsuz 
bir şekilde etkilenmiş ve koşullandırılmış bulunan uluslararası kamuoyundan 
yararlanılarak; hukuka dayandınlamayan taleplerin Türkiye 'ye dayatılmak 
istenmesi, Türk ulusunun kabul edemeyeceği , haksız bir durumdur. 

Ermeni iddialarına ilişkin konular, Lozan Barış Antlaşmasından da önce, 
Moskova ve Kars Antlaşmaları ile çözümlenmiş olduğu halde, bir yandan 
hukukun üstünlüğüne vurgu yapılırken, diğer yandan özel hükümler 
niteliğindeki (lex specialis) yürürlükteki hukukî durumun görmezlikten 
gelinmesini anlamak mümkün değildir. Bu antlaşmalar hükümleriyle, hem 
Müslüman olmayan halkın ve işgal güçlerinin Müslüman halka karşı, hem 
Müslüman halkın Müslüman olmayan halka karşı işledikleri tüm suçlar 
hakkında genel af öngörülmüştür. Amaç, yeni bir barış döneminin alt yapısının 
oluşturulması olmuştur. Üzücü olan, Türk halkının bu düşüncelere dayalı 
ağırbaşlı suskunluğunun, Türk karşıtı çevrelerde, Türklerin suçlarını kabulü gibi 
algılanmış olmasıdır. 

ULUSLARARASI CEZA HUKUKU 

Günümüzde uluslararası suçlar; "insanlığa karşı işlenen suçlar ve 
soykırım suçu", "barışa karşı işlenen suçlar" ve "savaş suçları" olarak üç 
bölümde ele alınmaktadır. Ermeni iddiaları, "soykır ım" kavramı üzerine 
oturtulmaktadır. "Soykır ım", birden fazla açıdan incelenebilecek, -disiplinler 
arası- bir kavramdır. Ermenistan ve Ermeni diasporasının yürütmekte olduğu 
kampanyadaki incelik, deyim yerindeyse "oyun", örneğin tarihî veya sosyolojik 
veya başka açılardan yapılabilecek değerlendirmelerden, hukukî sonuç ve etki 
yaratmaya çalışılmasıdır. Aşağıda, önce insanlığa karşı işlenen suçlar kavramı, 
daha sonra da soykırım suçu -kısaca- incelenecektir. 
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İnsanlığa karşı suç kavramı, ilk olarak Nuremberg Mahkemesinin 
statüsünde tanımlanmıştır: Sivil halkın öldürülmesi, imhası, köle yapılması veya 
bunlara karşı insanlık dışı diğer eylemlerin işlenmesi, insanlığa karşı işlenmiş 
suç sayılmıştır. 3 Bunlar, uluslararası ceza hukuku kapsamındaki eylemlerdir. 
Günümüzde sınır dışı etme (deportation), öldürme veya siyasî, ırkla ilgili yahut 
dinî nedenlerle zulüm (persecution) fiilleri insanlığa karşı suç sayılmaktadır. 

Nuremberg Mahkemesinin statüsü, insanlığa karşı suç eylemlerinin ancak 
savaş hâlinde işlenebileceği noktasından hareket etmiştir. Öte yandan mahkeme, 
Yahudilere karşı olan eylemlerden dolayı Alman sanıklar hakkında soykırım 
değil, insanlığa karşı suç nitelendirmesi ile hüküm tesis etmiştir. Ancak 
günümüzde, insanlığa karşı suç eylemlerinin barışta da, savaşta da 
işlenebileceği kabul edilmektedir. 4 

Sözü edilen eylemler, 1998 tarihli Uluslararası Ceza Divanı (UCD) Roma 
Statüsünün 7/1-h maddesi hükmü ile de suç sayılmıştır. 

S O Y K I R I M S U Ç U 

Soykırım suçu, uluslararası bir suç olarak, Birleşmiş Milletler (BM) 
Genel Kurulunca 9 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen "Soykırımın 
Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme" ile 
tanımlanmıştır . Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmeye taraftır. 12 Ocak 1951 
tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan sözleşmeye göre, soykırım suçunun 
oluşabilmesi için üç unsur gereklidir: 

- Ulusal , etnik, ırkî veya dinî bir grubun varlığı, 

- Böyle bir gruba mensup kişilerin, salt bu grup mensubu olmaları 
nedeniyle öldürülmesi, ciddi şekilde bedensel veya ruhsal zarara uğratılması; 
yahut böyle bir grubun, fizik varlığını kısmen veya tamamen sona erdireceği 
açıkça belli olan yaşama koşullarına tâbi tutulması; grup içinde Doğumları 
önleyecek tedbirlerin zorla uygulanması yahut böyle bir grubun çocuklarının 
başka bir gruba zorla nakledilmesi, 

- Böyle bir grubu kısmen veya tamamen yok etme kastı . 5 

3 Ayrıntılı bilgi için bkz: Geoffrey Robertson, Crimes Against Humanity, (ISBN: 1565845978). 
4 Schabas, s. 10, 11. 
5 Maddell. 
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Soykırım suçu, planlı ve teşkilâtlı bir suçtur. Ayrıca, plan veya soykırıma 
ilişkin koşullar, suçlanan kişilerce bilinmelidir. 6 Sözleşmeye göre, gerek 
doğrudan soykırım fiilleri, gerek bu fiillerin işlenmesine yönelik gizli ittifak 
yahut doğrudan ve açıkça soykırıma teşvik eylemleri, soykırıma teşebbüs, 
soykırım fiillerine iştirak, suç sayılacak ve cezalandırılacaktır. 7 

Sözleşme, siyasî veya kültürel grupları kapsamamaktadır . 8 Aynı şekilde, 
örneğin bir savaş veya silahlı çatışmada, ayaklanma hareketleri sırasında -silahlı 
çatışma hukukunun ağır ihlali mahiyetinde olmayarak- meydana gelen ölümler, 
soykırım sayılamayacaktır. 

Soykırım suçu, insanlığa karşı işlenen -genel- anlamdaki eylemlerin daha 
ağır -ve özel- bir şekli olarak kabul edilmektedir. Soykırım suçunda, suçun 
maddî unsuruna ve genel anlamdaki suç kastına ek olarak, failin soykırım 
amacına yönelik olarak hareket ettiğini gösterecek şekilde özel kastının 
varlığının da saptanabilmesi zorunlu bulunmaktadır. Soykırım suçunun 
oluşabilmesi için aranacak özel kasıt; ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu -
salt bu nedenle- tamamen veya kısmen yok etme niyetini ifade etmektedir. 
Böyle bir özel kastın saptanamaması durumunda, eylemin insanlığa karşı 
işlenen suç olarak nitelendirilmesi mümkün olabilecektir. 9 

Görevli ve yetkili mahkeme, ya suçun işlendiği yer ceza mahkemesi 
yahut da taraf devletlerin katılacakları ve yargı yetkisini tanıyacakları 
uluslararası bir ceza mahkemesi olacaktır . 1 0 

Buna karşılık, 1948 ve öncesinde, bugünkü anlamıyla evrensel bir yargı 
yetkisinin (universal jurisdiction) varlığından söz etmek mümkün değildir ." 
Burada bilinmesi gereken önemli bir husus, anılan sözleşmenin kendisinin bir 
ceza kanunu olmadığı; bu bağlamda doğrudan yürürlük kabiliyetinin 
bulunmadığı; salt bu sözleşmeye dayanılarak kişilerin suçlanamayacağı ve 
kavuşturulamayacağıdır . 

Soykırım, uluslararası bir suçtur ve zamanaşımına tâbi değildir . 1 2 

Zamanaşımı o lmamasına ilişkin hüküm, geriye değil ileriye dönük olarak ve 

6 Schabas; s. 208-209. 
7 Madde III. 
8 Aynı yaklaşım, Uluslararası Ceza Divanı Statüsünün kabulünde de sürdürülmüştür. Schabas, s. 139-140. 
9 Schabas, s. 214. 
1 0 Madde VI. 
" Schabas, s.362. 
1 2 11 Kasım 1970 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan, 26 Kasım 1968 tarihli BM Savaş Suçlarına ve İnsanlığa 

Karşı Suçlara Zamanaşımının Uygulanmamasına Dair Sözleşme; 25 Ocak 1974 tarihli, İnsanlığa Karşı 
Suçlar ve Savaş Suçlarında Zamanaşımı Uygulanmamasına Dair Avrupa Sözleşmesi (ETS 82). 
Sözleşmenin V, VI ve VII. maddelerinin birlikte yorumlanmasından, bu suçların kovuşturulmasında zaman 
aşımı olmayacağı sonucuna varılmaktadır (Schabas, s. 414-415). 
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1948 tarihli sözleşme kapsamındaki eylemlerle sınırlı olarak anlaşılmalıdır. Bir 
başka ifadeyle, buradaki hükmün amacı, 1948 tarihli sözleşmenin, zamanaşımı 
da olmaksızın, tarihteki olaylara bile uygulanabilmesi değildir. 

Bu hususlar saklı kalmak kaydıyla, eğer suç oluşmuşsa, mağdur sayısının 
azlığı veya çokluğu suçun niteliğini etkilemez.13 Buna karşılık, soykırım kavramı; 
ayaklanma (rebellion), karşılıklı öç alma (revenge), öldürme (homicide), kendini 
savunmanın sınırlarını aşarak öldürme gibi eylemlerle de karıştırılmamalıdır. 

Yukarıda özetlenen hususlar, kişilerin cezaî sorumluluklarına ilişkindir. 
Devletlerin konumuna gelince; 1948 Sözleşmesine taraf olan devletler, 
sözleşmede tanımlanan suçun işlenmesini önlemek, bu suçu işleyenleri de 
cezalandırmakla yükümlüdür.14 Uluslararası bir anlaşma olarak, Sözleşmenin 
öngördüğü hukukî yükümlülük, taraf devletlerce, sözleşmeye uygun olarak özel 
bir ceza kanunu çıkarmak ve yürürlüğe koymaktan ibarettir.15 

ULUSLARARASI CEZA DİVANI 

Uluslararası Ceza Divanının (UCD) Roma Statüsü, uluslararası hukukun 
günümüzde suç saydığı eylemlerin en güncel kapsamını ve tanımlarını 
yansıtmaktadır.16 Roma Statüsünün 5/1'inci maddesine göre; soykırım cürümü, 
insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve -statüde gerekli düzenleme yapıldığında-
saldırı (aggression) cürümü, UCD'nin yargı yetkisi kapsamında bulunan başlıca 
suçlardır. Divanın yargı yetkisi, statünün yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2002 
tarihinden sonra işlenen suçları kapsamaktadır.17 

CEZA HUKUKU AÇISINDAN 

Bilindiği üzere, ceza hukuku sorumluluğu, bireysel bir sorumluluktur. 
Ermeni ayaklanmaları ve bu sırada cereyan etmiş olabilecek olaylar sırasında 
-taraflarca- işlenmiş olabilecek suçlar, yukarıda özetlenen uluslararası antlaşma 
hükümleri kapsamında genel af konusu olmuşlardır ve bunlardan dolayı 
sorumlu kişiler hakkında kovuşturma yapılması -sadece maddeten değil-
hukuken mümkün değildir. Bu hukukî engeller olmasaydı bile, hayatta olan 

1 3 Bkz: George J. Andeopoulos (Editor), Genocide: Conceptual and Historical Dimensions, University of 
Pennsylvania Press, (June 1994). 

1 4 Madde I. 
1 5 Bkz: Antonio Cassese, International Law, (Second Edition, Oxford University Press, 2005), s. 439-445 ve 

Alina Kaczorowska, Public International Law, (Second Edition, Old Bailey Press, 2003), s. 493-519. 
1 6 The Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) (Roma Statüsü). 
1 7 Roma Statüsü, Madde 11/1. 
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sanık kişi bulmanın olanaksızlığı gözönüne alındığında, kovuşturmanın 
maddeten de mümkün olamayacağı kolayca görülebilir. 

D A Y A N A K S O R U N U 

Bir konu hakkında özellikle hukuksal açıdan doğru bir değerlendirme 
yapılabilmesinin ilk koşulu, olayın bütün boyutlarıyla ve doğru olarak 
saptanmasıdır. Bu nedenle, örneğin taraflardan sadece birinin iddialarının temel 
alınması, resmî kayıtların ve arşiv belgelerinin kısmen veya tamamen gözardı 
edilmesi savunulamaz. 1 8 Amaç, Osmanlı Hükümetinin uygulamalarını ve 
sorumluluğunu belirlemekse, her halde ilk olarak ve her şeyden önce Osmanlı 
resmî kaynaklarının ve arşivlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi 
gerekecektir. Anı veya otobiyografi şeklindeki kişisel saptamalar elbette 
kişilerin acılarını ve deneyimlerini açıklamak bakımından yararlıdır. N e var ki, 
bu hususta sadece Ermenilerin beyanlarına bağlı kalmak, Türklerin 
anlatımlarına itibar e tmemek de bütünüyle yanlıştır . 1 9 

Ermeni ayaklanmalarına ilişkin olayların ve sürecin, sınırlı ve -özel 
politik amaca uygun- belli bir bölümünün seçilerek gündeme getirilmesi, bu 
suretle konunun saptırılması, hukukî açıdan da, bilimsel açıdan da savunulamaz. 
Tarafsız görüş bildiren bilim adamlarının tehditle ve baskıyla susturulması, 
sindirilmesi; birkısım kişilerin ise uzmanlık alanları dışında görüş bildirmeleri 
ve değerlendirme yapmaları , hukuk açısından kabul edi lemez olduğu gibi, 
bilimsel ahlâk ile de bağdaşt ı r ı lamaz. 2 0 Düzmece belgelerle tarih yazılmaya 
kalkışılması ise, düpedüz sahtekârlıktır. 2 1 

Ermeni tezlerine dayanak yapılmış olan bazı belgelerin, sağlıklı hüküm 
vermeye elverişli olmaktan ne kadar uzak olduğu, hem Türk, hem de yabancı 

1 8 Örneğin Ermenilerin göç ettirilmeleri sırasında dönemin Dahiliye Nazırı Talat Bey'in katliam yapılmasını 
emreden gizli telgraflarının mevcut olup olmadığı hakkında bkz: Geçmişten Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri, 
(Ankara, Genelkurmay Y., 1989), s. 73-79. 

1 9 Türkkaya Ataöv, "Osmanlı Arşivleri ve Ermeni Sorunu", AÜSBFD, C. XLI, (Ocak-Aralık 1986), No: 1-4, 
s. 22-23. 

2 ( 1 Bkz: Yasemin Dobra Manço, US Congress Seeks to Teach Lessons of History to Humanity, Turkish Daily 
News, (9 October 2000); Şükrü Elekdağ; Soy Kırımı Balonu Nasıl Patlar? Milliyet, (2 Ekim 2000); 
Lantos'tan Soykırım Dersi, Hürriyet, (30 Eylül 2000), s. 26. Arşiv belgeleri ve özet içeriği hakkında bkz: 
İsmet Binark; Başbakanlık Osmanlı Arşivinin Türk Dünyası Tarihi Bakımından Önemi ve Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğünün Türk Dünyası ile İlgili Yayınları; Mustafa Kahramanyol, Türk Halkları, 2. Basım, 
Ankara, 1995, s. 137-140 ve 148. Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki 
Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri: Karabağ-Şuşa, Nahçıvan, Baku, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, 
Hoy, (Ankara, Devlet Arşivleri Y., C. I, 1992, C. II, 1993). 

2 1 Bkz: Ermeni Tasarısına BM Darbesi, Hürriyet, (7 Ekim 2000), s. 26. Şükrü Elekdağ, İngiltere Özür Dilesin, 
Milliyet, (19.2.2001). Türkkaya Ataöv, Bir Ermeni Hilekârlığı, AÜSBFD, C. XLI, Ocak- Aralık 1986, No: 
1-4, s. 51-75. Orly Saldırısı Davası, 19 Şubat-2 Mart 1985, Şahit ve Avukat Beyanları, (Ankara SBF Y., 
1985), s. 39-49. 
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bilim adamlarınca saptanmış bir olgudur. 2 2 Birkısım Ermenilerin ve Ermeni 
yanlılarının soykırım iddialarına en güçlü dayanak olarak, 1918'de ABD'nin 
İstanbul Büyükelçisi olan Henry Morgenthau'nun yazdığı ve resimler de içeren 
kitap gösterilmektedir. 3 Bu kitabın hangi koşullarda ve ne maksatla yazıldığı, 
Heath W. Lowry tarafından araştırılmış ve kitapta yer alan veriler ve 
değerlendirmeler çürütülmüştür. 2 4 1919 yılı ortasında ABD Başkanı Wilson 
tarafından durumu ve Ermeni iddialarını yerinde incelemek üzere görevlendirilen 
General Harbord başkanlığındaki askerî bir heyet, Doğu Anadolu 'da yaptıkları 
inceleme ve bu arada Sivas'ta Mustafa Kemal ve ayrıca General Kazım Karabekir 
ile görüşmüştür. ABD heyeti görüşmeler sonucunda, Ermenilerin kendilerine 
karşı katliam yapıldığına, bir Ermenistan devleti kurulmasına, Doğudaki Ermeni 
nüfus çoğunluğuna ve diğer konulara ilişkin iddialarının asılsız ve dayanaksız 
olduğunu saptamıştır. 2 5 

Öte yanda Osmanlı arşivi belgelerinin saklandığı, yayımlanmadığı savları 
da gerçeği yansı tmamaktadır . 2 6 

Bu hususlar saklı kalmak kaydıyla, maddî olayların cereyan şekline 
ilişkin olarak aşağıda belirtilen saptamalar, bilgi ve belgelerden edinilebilen 
kanaate dayanmaktadır. 

S A V A Ş Ö N C E S İ G E L İ Ş M E L E R 

Avrupa 'nın Dünya Savaşına girmekte olduğu yıllarda, Osmanlı 
İmparatorluğu daha bir yıl önce Balkan Savaşından, iki yıl önce de Trablusgarp 
Savaşından yenilgiyle ve büyük toprak kayıplarıyla çıkmıştır. Osmanlı 
Hükümeti 2 Ağustos 1914'te seferberlik ilan etmiş, 11 Kasım 1914 tarihinde 
Dünya Savaşına katılmıştır. 

Bkz: Şükrü Elekdağ, "Soy Kırımı İddiasını Çürüten Belgeler", Milliyet, (16. 10. 2000); Kemal Yavuz, 
"Türk Ermenileri ve Ermeni Meselesi", Ulusal Strateji, Yıl 2, Sayı 15, (Kasım-Aralık 2000), s. 59-65; İlhan 
Selçuk, "Fransız Bilim Adamı Politikacısına Karşı", Cumhuriyet, (28.1.2001), s. 2'ye atfen: Robert 
Mantran, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, 1985, Fransa, George de Maleville, 1915 Osmanlı-Rus Ermeni 
Tradejisi, (Toplumsal Dönüşüm Y., 1998). 
Henry Morgenthau, Ambassador Morgenthau's Story, (New York, Doubleday Page & Company, 1918). 
Heath W. Lowry, The Story Behind Ambassador Morgenthau's Story, (İstanbul, The ISIS Press, 1990). 
Yusuf Sarınay, "Büyük Ermenistan Hayali ve Gerçekler", Silahlı Kuvvetler Dergisi, (Temmuz 1992), Yıl 
111, Sayı 333, s. 107-110; Belgelerle Ermeni Sorunu, (Ankara, Genelkurmay Y., 1992), s. 360-361. Ahmet 
Hulki Saral, Ermeni Meselesi, (Ankara, Genelkurmay Y., (?), s. 265-267. 
Taha Akyol, Ermeni Sorunu, Milliyet, (6 Ekim 2000); Hasan Pulur, "Arşiv Açık Internet Kapalı", Milliyet, 
(27.1.2001), s. 3; yine Pulur; Ermeni Tercihi, Milliyet, (12 Ekim 2000); Türkkaya Ataöv, Osmanlı Arşivleri 
ve Ermeni Sorunu, s. 35-36, 42-50. Örnekler için bkz: Documents, Vol. III, 1914-1920, (Fransızca), 
Genelkurmay Y., Ankara, 1986; Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, 83 (1983). 
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Ermeni tehciriyle sonuçlanan olaylar dizisinde, başta İngiltere olmak 
üzere, Batılı güçlerin Osmanlı Devlet ime yönelik açık veya örtülü yıkıcı 
faaliyetlerinin büyük etkisi olmuştur. Rusların yaklaşımı ise şu esaslara 
dayandırılmıştır: Ermeni çeteleri Türkleri ve Kürtleri öldürmek için fırsat 
gözetecektir. Bunlar köyleri yıkacaklar ve dağlara çıkacaklardır. Müslümanlar 
da karşı tepki olarak ayaklanarak savunmasız Ermenilere saldıracaktır. Bu 
aşamada Rusya, "İnsaniyet ve Hıristiyanlık medeniyeti namına" duruma 
müdahale edecek ve Anadolu 'yu zapt edecektir . 2 7 Bu temelde, Osmanlı 
Ordusunun durumundaki gelişmelere bağlı olarak, Ermenilerin hareket tarzları 
da şu şekilde belirlenmiştir: Rus Ordusu ilerlerse, silahlı ayaklanmalar 
başlatılacak, buna karşılık Osmanlı Ordusunun ilerlemesi durumunda ise Rus 
Ordularına katılınacak ve Rus Ordusu, silahlı Ermeni çete faaliyetleri ile 
desteklenecektir . 2 8 

A Y A K L A N M A L A R V E K A T L İ A M E Y L E M L E R İ 

Ermeni ayaklanmalarının cereyan ettiği 1915 yılında Osmanlı Devleti , bir 
dünya savaşının ortasında ve iki ateş arasındadır: İngiliz ve Fransız donanmaları 
Çanakkale 'dedir . Batıda, Gal içya 'da savaş sürmektedir. Güneyde Irak ' ta İngiliz 
saldırısı (Kut ül Ammare-Basra) söz konusudur. Ordu Sur iye 'de Filistin 
Cephesinde (Sina-Süveyş) hareket halindedir ve Kafkas Cephesinde ise Ruslar 
ve Ermenilerle karşı karşıya bulunmaktadır. 3 Ocak 1915'te Ruslar Tutak ' ı işgal 

• i ı - 2 9 

etmişlerdir. 

İşte bu koşullarda, Rus Orduları Osmanlı topraklarında ilerlerken, 
Ermeniler Ruslarla iş birliği yaparak Osmanlı Ordusunu arkadan vurmuştur . 3 0 

1895-1896'daki ilk ayaklanmadan sonra, bu defa 19 Nisan 1915' te ikinci defa 
Van bölgesinde ayaklanma ve Müslüman halkı katliam faaliyetleri 
başlatılmıştır. Osmanlı Devleti 'nin Dünya Savaşına girmesinden önce var olan 
ayaklanma ve Müslüman halka karşı şiddet ve katliam ortamı, faaliyetleri, savaş 
süresi içinde de artarak devam ettirilmiştir. 3 1 

2 7 Gürsel Göncü; "En Uzun Yıl 1915, Istırap: Ermeni Tercihi, Yüzbinlerin Trajedisi", Atlas, Sayı 97, (Nisan 
2001), No: 2001/04, s. 98-99; Hulki Saral, s. 200-201. Cyrus Hamlin, İstanbul Robert Koleji Müdürü 
(yaklaşık 1900) anlatımı. 

2 X Geçmişten Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri, (Genelkurmay Y., Ankara, 1989), s. 29-30. 
2 9 Enver Ziya Karal, Büyük Osmanlı Tarihi, C. V, İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918), 

(TTK Y., 1999), s. 402-411; Göncü; s. 107-108. Cephelerdeki durum hakkında ayrıca bkz: Birinci Dünya 
Harbinde Türk Harbi- Kafkas Cephesi - 3. Ordu Harekâtı, C. I, (Ankara, Genelkurmay Y., 1993), s. 877-
879. 

3 0 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi- Kafkas Cephesi - 3. Ordu Harekâtı, s. 565-566, 591-593. 
3 1 Geçmişten Bugüne Türk- Ermeni İlişkileri, s. 49. 
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1915'te yapılan Tiflis-Ermeni Kongresine katılan Taşnaksutyun 
temsilcisinin raporunda, Osmanlı Ordusundaki Ermenilerin silahlarını alarak ya 
Ermeni çetelerine katıldıkları, ya da Rus Ordusuna katıldıkları belirtilmiştir. 
Ermeni çeteleri, erkekleri cephelerde olduğu için savunmasız kalan Türk şehir, 
kasaba ve köylerinde katliam yapmışlardır. Çok sayıda silahlı Ermeni, ülkenin 
değişik yerlerinde hem Türklere, hem de Kürtlere karşı, irtikâp-şantaj 
(extortion), mezalim (atrocities) ve diğer terör eylemlerini işlemişlerdir. Kamu 
düzeni ve güvenliğini ciddi şekilde bozmuş, savaş halinde bulunulan bir 
zamanda ayaklanarak hükümete karşı şiddet kullanmışlar, millî müdafaaya 
hıyanet etmişlerdir . 3 2 

K A R Ş I Ö N L E M L E R 

Bütün bu olaylar karşısında, Osmanlı Hükümetince Dahiliye Nezaretinin 
emri ile 24 Nisan 1915 tarihinde Ermeni komite merkezleri ve kiliselerinde 
arama yapılmış, silah depoları ve belgelere el konulmuş, İs tanbul 'da da bu 
faaliyetlere önderlik eden 235 Ermeni tutuklanmıştır . 3 3 İşte uluslararası 
kamuoyuna Ermeni soykırımını anma günü olarak takdim edilen tarihte cereyan 
etmiş olan olay bundan ibarettir . 3 4 

Bu sürecin devamı olarak, Doğudaki kötü gidişe dur diyebilmek, birkısım 
halkın (Ermenilerin), bulundukları yerlerde Ruslara casusluk ve yataklık 
etmelerini, Müslüman kanı akıtmalarını önlemek maksadıyla, Osmanlı yönetimi 
27 Mayıs 1915(14 Mayıs 1331) tarihinde geçici bir kanun kabul etmiştir. 

Tehcirle ilgili geçici kanuna göre, "savaş zamanında", tümen ve daha üst 
birlik komutanları , hükümetin emirlerine, ülkenin savunulmasına, kamu 
düzeninin sağlanmasına yönelik her türlü muhalefeti, silahlı saldırı veya direnişi 
bastırmak, etkisiz kılmak ve imha etmekle görevli ve sorumludurlar. Bu 
komutanlar, askerî sorumluluk hâllerinde yahut vartana ihanet veya 
casusluklarından şüphe ettikleri halkı, bulundukları yerlerden başka yerlere 
topluca veya bireysel olarak nakledebilir ve tekrar yerleştirebilirler. 3 5 Görüldüğü 
üzere, burada amaç sınır dışı etmek (deportation) değildir; topluca yer 
değiştirme (mass relocation) söz konusu olmuştur. 

Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 167-220, 242. 
Karal, s. 452-455; Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 223-230; Geçmişten Bugüne Türk- Ermeni İlişkileri, s. 49. 
Dokuz Soru ve Cevapta Ermeni Sorunu, (Ankara, Dış Politika Enstitüsü Y., 1983), s. 22-23. Daha ayrıntılı 
bilgi için bkz: Kamuran Gürün; The Armenian File, The Myth of Innocence Exposed, (London-Nicosia-
İstanbul, K. Rustem & Bro. and Weidenfeld & Nicolson Ltd., 1985), s. 204-221. 
Stanford Shaw, History of Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. 1, s. 314-317. 
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Osmanlı Hükümeti , tehcire ilişkin güvenlik ve diğer yönetsel önlemler 
hakkında ayrıca 30 Mayıs 1915 tarihli kararı almış ve uygulamaya koymuştur . 3 6 

Buna rağmen, silahlı Ermeni ayaklanmaları ve Müslüman halka ve ordu 
birliklerine, güvenlik güçlerine saldırılar durmamışt ı r . 3 7 

Tehcir, Suriye ve Mezopotamya bölgelerine olmuştur. Bu işlemin en 
uygun koşullar altında gerçekleştirilebilmesi için uygulanabilir tüm önlemler 
al ınmışt ır . 3 8 Bununla beraber, zorunlu göç öncesinde veya sırasında -özellikle 
birkısım yerel halkın, öç alma veya duygusal tepki gibi nedenlerle- göç 
hâlindeki Ermenilere saldırdıkları, bu süreçte çok sayıda Ermeninin öldüğü 
anlaşılmaktadır. Öte yandan, uzun yürüyüşlerin, yoldaki gasp vb. çete 
saldırılarının, bunun yanında yaşlılık ve hastalığın da çok sayıda ölüme yol 
açması, insanî açıdan üzüntü verici olmuştur. 

Kuşkusuz, bu anlatılanlar, olaylar zincirinin sadece bir yönüdür. Türklere 
ve Türk iye 'ye karşı art niyetle yürütülen planlı ve bilinçli propaganda 
faaliyetleri, uluslararası kamuoyunun -deyim yerindeyse- beynini yıkamayı 
başarmış görünmektedir. Müslüman halka yapılanların gözardı edilmesi, 
Müslüman halkın ölü sayısının ve sebeplerinin dikkate al ınmaması, buna 
karşılık Ermenilerin ölü sayısının abartılması, hatta bu maksatla Ermeni 
nüfusuna ilişkin verilerin saptırılması, uzun devrede, gerçeklerden tamamen 
uzak, tek yanlı verilere dayalı bir algılamayla sonuçlanmışt ır . 3 9 Oysa asıl 
mağdur; saldırgan Ermenilerden önce, savunmasız Müslüman halk olmuştur . 4 0 

Nitekim Ermenilerin Müslüman halka yönelik zulüm ve katliamları, sadece 
Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında değil, 6 Kasım 1917'de başlayan Rus 
ihtilalinden sonra da, 30 Ekim 1918'deki Mondros Mütarekesinden sonra da, 
hatta Türk İstiklal Harbi sırasında da sürmüştür . 4 1 

3 6 Bu konuda Talat Paşa'nın öldürülmesinden önceki ayrıntılı açıklamaları, Vakit gazetesinin 12 Temmuz 
1921 tarihli nüshasında yayımlanmıştır bkz: Gürün; The Armenian File, The Myth of Innocence Exposed, 
s. 213-214. 

3 7 Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 230-253; Saral, Ermeni Meselesi, s. 174-194. 
3 8 Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 252-267. 
3 8 Geçmişten Bugüne Türk- Ermeni İlişkileri, s. 70-73; Sovyet Belgelerine Göre Ermeni Soykırımı Yalan, 

Hürriyet, 1.10.2000, s.26. Osmanlı nüfus idaresi ve mevzuatı, Ermeni kamu görevlileri ve nüfus sayımları 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Ali Güler, XX. Yüzyıl Başlarının Askeri ve Stratejik Dengeleri İçinde 
Türkiye'deki Gayri Müslimler (Sosyo-Ekonomik Durum Analizi), (Ankara, Genelkurmay Y., 1996), s. 75-
96. Ermeni nüfusu hakkında bkz: Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 18-22, 341-349 ve Saral, s. 16-29. 

4 1 1 Osmanlı Hükümetinin resmî yayını ve diğer yabancı yayınlar hakkında bkz: Belgelerle Ermeni Sorunu, 
s. 262-267. 

4 1 Ayrıntılı bilgi için bkz: Saral; 355-402. Rus ihtilalinden sonraki devrede Ermeniler tarafından Türk halkına 
karşı yapılan zulüm ve katliamlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 293-338. 
Halil Kemal Türközü, Osmanlı ve Sovyet Belgeleriyle Ermeni Mezalimi, (Ankara, Türk Kültürünü 
Araştırma Enstitüsü Y., 1982), 115 sayfa ve ek resimler. Mondros Mütarekesinden sonra yapılan zulüm ve 
katliamlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: s. 367-385 ayıca Kazım Karabekir'in gözlem ve 
değerlendirmeleri için bkz: s. 351-360. 
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Ermeni ayaklanmalarına ilişkin süreç, en kısa bir biçimiyle yukarıdaki 
şekilde özetlenebilir. Hukukî açıdan sorumluluk konusuna gelince; tüzel bir kişi 
olan "devlet in" sorumluluğu ile gerçek bir kişi olan "bireyin sorumluluğu 
farklıdır. Keza, "medenî hukuk sorumluluğu" (tazminat, eski hâle getirme, özür 
dileme vb.) ile "cezaî sorumluluk" (cezaî soruşturma ve kovuşturma) 
kavramları da farklıdır. Aynı bir olay, medenî hukuk açısından başka, ceza 
hukuku açısından başka ilke ve yöntemlerle incelenir. Basın ve kamuoyunda 
genellikle yapılabildiği gibi, bu farklı sorumluluk kavramlarının birbiri ile 
karıştırılarak incelenmesi ve değerlendirilmesi hatalı sonuçlara varılmasına 
neden olabilir. Bu hususların, hem Osmanlı Devletimin, hem de Türkiye 
Cumhuriyet imin konumlarının değerlendirilmesinde gözönünde bulundurul
ması gereklidir. 

Aşağıda, Dünya Savaşı sırasındaki Ermeni ayaklanmaları ve buna bağlı 
olarak cereyan eden olaylar bağlamında Osmanlı Devleti ve Türkiye 
Cumhuriyet i 'n in konumları , soykırım suçu ve buna ilişkin olabilecek sorunlar 
incelenecektir. 

ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN 
DIŞ VE İÇ GÜVENLİK DURUMU 

Dünya Savaşı sırasında Ermeni ayaklanmaları sonucu gelişen olaylar 
incelendiğinde, durum şöyle görünmektedir: Bir dünya savaşı başlarken, 
Ermeni komiteleri (yasadışı silahlı çeteler) Ruslarla iş birliği yapmışlardır. 
Doğu illerindeki onbinlerce silahlı Ermeni, Rus Ordusuna katılmıştır. 4 2 Bu 
kişiler, ceza hukuku bakımından Osmanlı hukukuna tâbi idiler. 4 3 Buna rağmen, 
en başta, Katolik ve Protestan Ermeniler olmak üzere, oğulları Osmanlı 
Ordusunda görev yapan aileler, papazlar, hekimler, eczacılar tehcire tâbi 
tutulmamışlardır. Ülkenin cephelerinden uzak bölgelerindeki Ermeniler olsun, 
İstanbul ve İzmir gibi büyük yerleşim birimlerinde oturan Ermeniler olsun, tüm 
Ermeniler aynı işleme tâbi tutulmadığı gibi, Osmanlı kamu yönetimindeki 
görevlerini de sürdürmüşlerdir . 4 4 

Bu süreçte meydana gelen bazı olaylar değerlendirilirken, o dönemde 
ülkenin Doğusu başta olmak üzere, Osmanlı yönetiminin etkinlik ve işlerlik 
açısından içinde bulunduğu çöküş olgusu, Osmanlı silahlı kuvvetlerinin ve 

4 2 Kafkasya'daki Ermeni gönüllüleri örgütü hakkında bkz: Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 238-239; İhsan 
Sakarya, İkinci Meşrutiyet Dönemindeki Türk-Ermeni İlişkilerinin Birinci Dünya Savaşı Üzerindeki 
Etkileri, Dördüncü Askerî Tarih Semineri-Bildiriler, (Ankara, ATAŞE Y.,1989), s. 246-254. 

4 3 Güler; s. 59-64. 
4 4 Sina Aksin, Orly Saldırısı Davası, 19 Şubat-2 Mart 1985, Şahit ve Avukat Beyanları, içinde, s. 27. 
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zabıta güçlerinin silah ve moral açısından içinde bulunduğu kötü durum; 
"Rusya himayesinde Ermenistan", "Türkleri Van bölgesinden defetmek", "Rus 
Ordusunun Bitl is 'e girmesini sağlamak" ve benzeri ifadelerle açıklanan dış 
güçlerin yıkıcı ve kışkırtıcı propagandalarının olumsuz etkilerinin de gözardı 
edilmemesi gerekir. Böyle bir güvenlik ve savaş ortamında, İngilizler 13 Ocak 
1915' te Çanakkale Boğazına deniz saldırısı düzenlemeyi kararlaştırmışlardır. 
Bu kararla uyumlu bir şekilde, Ermenilerin 9 Şubat 1915'te Bitlis ' te ayaklanma 
başlatmaları dikkat çekici olmuştur. Bunu, 17 Şubat 1915 tarihinde Müttefik 
donanmasının Çanakkale Boğazının girişini bombalamaya başlaması izlemiştir. 
18 Mart 1915'te Müttefikler, Çanakkale Boğazında ağır bir yenilgiye 
uğramışlardır. Bu defa, 7 Nisan 1915'te Ermeni çeteleri Van bölgesinde 
tert iplenmeye başlamışlardır. Nitekim 14 Nisan 1915'te Ermeniler, V a n ' d a 
ayaklanmışlar ve şehrin denetimini ele geçirmişlerdir. Müttefik devletlerin 
harekâtı ile Ermeni ayaklanmalarının büyük bir uyum içinde cereyan etmesi, 
zamanlama, çok düşündürücü olgulardır. Bu gelişmelerin tesadüf olarak izah 
edilmesi mümkün görülmemektedir . 4 5 

Osmanlı Devleti 1918 yılına gelindiğinde Almanya ile birlikte savaştan 
rnağlup olarak çıkmış, zaten etkinliğini ve işlerliğini büyük ölçüde yitirmiş 
bulunan Osmanlı devlet yönetimi bütünüyle çökmüş, yabancı işgali altındaki 
Anadolu halkı, Türk ulusal kurtuluş savaşını başlatmıştır. 

A Y A K L A N M A L A R 

Uluslararası hukuk açısından, Osmanlı ülkesindeki Ermeni 
ayaklanmaları , ulusal bir kurtuluş mücadelesi olarak nitelendirilemez. 
Herşeyden önce, Ermeniler hiçbir zaman, hiçbir bölgede, Müslüman halka göre 
çoğunluk durumunda olmamışlardır. Ermenilerin yaptığı, çok kısa bir anlatımla, 
bir dünya savaşı sırasında devlet içinde silahlı ayaklanma, millî müdafaaya 
hıyanet ve kıtaldir. Yabancı işgaline, sömürge yönetimine yahut ırkçı bir rejime 
karşı mücadele gereğini, mahiyetini ve unsurlarını taşımayan, silahlı çatışma 
hukukuna saygıyı da içermeyen Ermeni ayaklanmalarının, bugünkü hukuk 
ölçütleri kapsamında dahi bir "ulusal kurtuluş mücadelesi" olarak 
değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadı r . 4 6 Dolayısıyla ülkenin ceza 
kanunlarını ihlal edenler hakkında, Osmanlı ceza kanunlarının uygulanması 
gerekmektedir. 

4 3 İngiliz, Fransız ve Rus devlet arşivlerindeki gizli yazışmalar, söz konusu devletlerle Ermeni komiteleri 
arasında ciddi bir işbirliğini kanıtlamaktadır (Editörün notu). 

4 6 Türkiye t a r a f olmamakla birlikte, uluslararası silahlı çatışmaları düzenleyen, 1949 tarihli Cenevre 
Sözleşmelerine ek, 1977 tarihli ve 1 Numaralı Protokol ile çizilen hukukî çerçeve de buna amirdir. Örnek 
olarak bkz: 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek 1977 tarihli ve 1 No.lu Protokol, Madde 1, paragraf 4. 
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M İ L L Î G Ü V E N L İ Ğ İ N G E R E K L E R İ 

Her devlet, yaşamsal önemdeki millî güvenlik gereklerinin dikte ettirdiği 
gerekli ve ölçülü önlemleri almak ve uygulamak hakkına sahiptir. Osmanlı 
yönetiminin yaptığı da, o günkü koşullar altında bu kararı almak ve uygulamaya 
çalışmaktan ibaret olmuştur. 

îsmet İnönü 'nün ifadesiyle, "Türk hükümeti ve milleti istisnasız ve daima 
sabrı tükendikten sonra tedip tedbirlerine ve misil lemeye başvurmuş 
olduğundan, Ermeni unsurunun Türkiye İmparatorluğunda uğradığı bütün 
musibetlerdeki sorumluluğu doğrudan doğruya Ermeni unsurunun kendi efal ve 
harekâtına aitti... Müslüman olmayan unsurlar, yüzyıllardan beri içinde rahat ve 
refahla yaşadıkları memleketin lütfunu kötüye kullanmadıkça Türkler bunların 
hukukunu hiçbir zaman inkâr etmemişlerdir.. . Tarih bize azınlıklar meselesinde 
iki esaslı amilin gözden uzaklaştırılmamasını öğretiyor: Evvela bazı devletlerin 
azınlıkları korumak bahanesiyle memleketin iç işlerine karışmak isteğindeki bu 
siyasî amilin, bu veçhile istenen müdahalenin özellikle evvelce tahrikler 
yapılması ve karışıklıklar meydana getirilmesiyle kuvveden fiile çıkarılması. 
İkincisi, böyle tahrik edilen ve cesaret verilen azınlıkların bağımsız devletler 
teşkil etmek için kurtuluşa olan sempatisi ve isteklerin bilinmesi emrindeki iç 
siyasî amildi. Türkiye 'deki azınlıkların çektikleri, bu iki amil yüzünden 
olduğundan, bunların kaderlerinin düzeltilmesi müttefik devletlerce samimane 
arzu olunduğu takdirde, bu amillerin tesirlerini azaltmaya bağlı bulunduğunu 
beyana lüzum yoktur. . .Kamilen Türklerden mürekkep vilayetlere ait kalmış olan 
Osmanlı İmparatorluğu'nun, orada bağımsız bir devlet teşkil edecek hiçbir 
azınlık kapsamadığını tekrar etmek münasip olur... Marsi lya 'da oturan 
Rumların orada bağımsız bir Rum devleti kurulmasını veyahut burasını asıl 
kendi memleketlerine ilhak etmeyi makul bir suretle düşünmeyecekleri gibi, 
Türkiye Rum veya Ermenilerinin dahi Türkiye 'de buna mümasil iddialarda 
bulunmalarına hakları olmayacaktır . . ." 4 7 

Yukarıda özetlenen tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde, yurt 
savunması ve ayaklanmaya karşı koyma bağlamında Osmanlı Devlet i 'nce 
alınan ve uygulanan idarî ve askerî önlemlerin, o dönemlerdeki koşullar 
karşısında gerekli ve orantılı önlemler olduğu söylenebilir. 

Saral, s. 272-273; Fikri Nazif Ayyıldız, "Osmanlıyı Arkadan Vuran İhanet- Ermeniler İhtilâle Nasıl 
Hazırlanmıştı?" Nokta, Yıl 19, Sayı 2000/42, (15-21 Ekim 2000), s. 8-14. 



578 H U K U K A Ç I S I N D A N 

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KONUMU 

Osmanlı İmparatorluğu yıkılırken cereyan eden olaylar, bu devletin 
münhasır egemenlik alanına giren iç işleridir (domestic Jurisdiction) ve Osmanlı 
Devlet imin iç işlerine tâbidir. Buna karşılık bazı çevrelerce, olaylarla Türkiye 
Cumhuriyet imin ilişkilendirilmeye çalışılmasının uluslararası hukuk 
bakımından değerlendirilmesi yararlı olacaktır. 

Bilindiği gibi, Dünya Savaşı ve Ermeni ayaklanmalarının da etkisiyle, 
sonuçta Osmanlı Devleti bütün kurumlarıyla birlikte çökmüş, toprakları işgal 
edilmiş, fiilen tarihe karışmış; buna karşılık Türk halkının Mustafa Kemal 
önderliğinde yabancı işgaline karşı başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesi 
sonucunda da yeni bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. 

Genel bağlamda (lex generalis), Türkiye Cumhuriyeti , Osmanlı dönemine 
ilişkin tüm siyasî, askerî ve (özel hukuk konuları dâhil) hukuki sorunlarını, 
24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ile çözümlemiş, tasfiye 
etmiştir. Türkiye Cumhuriyet imin, Osmanlı dönemindeki eylemler ve işlemler 
bakımından, Lozan Barış Antlaşmasında yer alan hükümler dışında herhangi bir 
hukuksal sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır . 4 8 

Özel bağlamda ise (lex specialis), Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan 
arasındaki tüm konular, Lozan Barış Antlaşmasından önceki devrede, iki özel 
uluslararası antlaşma ile çözümlenmiştir . Bunlardan birincisi, Türkiye ve Rusya 
arasındaki 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması; ikincisi de Türkiye, 
Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki 13 Ekim 1921 tarihli Kars 
Antlaşmasıdır. Bunlar özel hükümler içeren antlaşmalardır ve Ermeni soykırımı 
iddiaları ve benzeri konularda öncelikle bağlayıcı olan hukuk kaynaklarıdır. 

Hukukî durum bu şekilde olmasına rağmen, günümüzde bile ısrarla 
sürdürülmeye çalışılan Ermeni girişimleri ve bunu destekleyici ve tamamlayıcı 
faaliyetler, eski bir stratejinin Ermeni tarafı için halen de geçerliliğini 
korumakta olduğunu göstermektedir. Yeniden politik bir uyuşmazlık ortamı 
oluşturarak -deyim yerindeyse- Türkiye Cumhuriyet imi pes ettirmek ve uzun 
dönemde yeni hukukî kazanımlar elde etmeye çalışmak. Ermeniler, Lozan barış 
sürecinde de aynı yaklaşımdan hareketle politik teşebbüslerde bulunmuşlar, 
ancak başarılı olamamışlardır . 

Buna karşılık Soykırım Sözleşmesinin kabulünden sonraki devrede, artık soykırım suçuna ilişkin bir af 
işleminin söz konusu olamayacağı söylenebilir. (Krş: Schabas, s. 22, 399-400.) 
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TEHCİR 

Dünya Savaşında Ermeni ayaklanmaları ve Osmanlı yönetiminin aldığı 
karşı önlemler irdelenirken, Osmanlı Devleti 'nin bir dünya savaşının içinde 
olduğu, seferberlik ilan edildiği; Ermeni unsurların, casusluk, silahlı ayaklanma, 
Müslüman halka kıtal, işgal ordularıyla iş birliği suretiyle millî müdafaaya 
hıyanet fiillerini işlediği; Hükümetin, başta devletin bekası olmak üzere, 
uluslararası hukuka ve yaşamsal ulusal güvenlik gereklerine uygun, gerekli ve 
ölçülü önlemleri aldığı ve uygulamaya çalıştığı unutulmamalıdır. 

Zorunlu göç (mass relocation) öncesinde ve sırasında, Ermenilerin zaman 
zaman gasp ve soygun gibi eylemlere maruz kalabildikleri bellidir. Mahallî 
Müslüman halk ve zaman zaman da birkısım güvenlik görevlilerince, 
ayaklanmacı Ermenilere olduğu kadar, tehcire konu olan Ermenilere de 
-duygusal nedenlerle- saldırılar, çok sayıda öldürme fiilinin işlendiği de inkâr 
edilmemektedir . Önemli olan, bunların soykırım maksadına yönelik değil, 
kendiliğinden oluşan ve gelişen, yanlış insanî tepkiler olduğunun 
görülebilmesidir. Bu bağlamda, yerel Müslüman halk, adeta Ermeniler 
tarafından kendilerine yapılanlara aynı şekilde mukabelede bulunmuştur. Bu 
durum, eylemlerin zararla karşılık (reprisal) sayılarak mazur gösterilmesi yahut 
"onlar da yapt ı" (tu quoque) gibi bir mazerete sığınılması anlamında 
alınmamalıdır. Bu yaklaşım, soykırım özel kastının söz konusu olmadığının 
gösterilmesi bakımından önem taşımaktadır . 4 9 

Osmanlı Devleti 'nin yaptığı işlem, sınır dışı etme (deportation-expulsion) 
mahiyetinde değildir. Ülke içi nakildir (displacement). Devletin bekası ve ülke 
bütünlüğü gibi yaşamsal önemdeki ulusal güvenlik gerekleri bu önlemi zorunlu 
kılmıştır. 

Ancak öğretim ve eğitim maksadıyla bir temsili mahkeme (moot court) 
uygulamasına konu olabilecek olan soykırım iddiasının sahipleri; Edirne, 
Adana, Ankara, Aydın ve İstanbul 'daki Ermenilere neden bir şey olmadığı, 
hatta Ermeni milletvekillerinin Osmanlı Meclisindeki görevlerini nasıl 
sürdürebildikleri; 1919'da İngilizlerin sözde soykırım sanıklarını tutuklayarak 
Mal ta 'ya sürgün etmelerine, bu kişileri Ermeni kırımının suçlusu, yani savaş 
suçlusu olarak yargılamayı düşünmelerine rağmen, 26 Mart 1919 tarihinde 
İstanbul Hükümetince tarafsız kişilerden oluşan uluslararası bir soruşturma 
komisyonunun kurulmasının istenmesi üzerine neden telaşlandıkları (zira 

4 9 Batının tipik çifte standart anlayışını yansıtması bakımından, "onlar da yaptı" bağlamındaki savunmalara 
ilişkin olarak, İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin davranışlarının soruşturulmasından çekinilmiş 
olması, ayrıca dikkat çekici bulunmaktadır. Bkz: Schabas, s. 340-342. Batı, Ruanda olaylarında da "soy 
kırımı" terimini kullanmaktan bilinçli olarak kaçınmıştır. (Aynı yerde, s. 460-462.) 
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soruşturma sonucunda kendi durumları, teşvik ve azmettirmeleri ortaya 
çıkabilecekti) ve diğer pek çok soruya inandırıcı bilgi, belge ve 
değerlendirmelerle cevap verebilmelidirler . 5 0 

Aynı çerçevede, özel kasta ilişkin koşul ve diğer unsurlar saklı kalmak 
kaydıyla, Soykırım Sözleşmesi bu suçun maddî unsurlarını sayarken "...fizik 
varlığını kısmen veya tamamen sona erdireceği açıkça belli olan yaşama 
koşullarına tâbi tutulma.. ." kavramına da yer vermekte, bu eylemleri de suç 
saymaktadır. Dolayısıyla, tehcir uygulamalarının bu bakımdan da irdelenmesi 
mümkündür . Burada üzerinde durulması gereken bir husus, o koşullarda, 
Osmanlı Hükümetinin, böyle bir sonucu görerek ve bu maksatla tehcire karar 
verip vermediğidir. Mevcut bilgi ve belgelerden, bunun böyle bir özel kasta 
işaret ettiğine dair bir kanaat edinilmesi mümkün görülmemektedir . 5 1 Esasen 
soykırımı suçunun oluşması bakımından, ihmal derecesindeki durumlar bile 
yeterli sayı lmamaktadır . 5 2 

İngilizler ve müttefikleri, galip devletler olarak 16 Mart 1920 tarihinde 
İstanbul 'u işgal etmişler, 1915 olayları ile ilgili olarak Osmanlı Parlamentosu 
üyeleri hakkında kovuşturma başlatmışlardır. İstanbul 'daki Ermeni Patrikliği, 
"Suçlu 100 Türk" adı altında bir dosya hazırlatmıştır. İngilizler bu maksatla 
Osmanlı arşivlerini adeta talan etmişlerdir. Ermeni sorunu ile ilgili pek çok 
belgenin, İngiliz devlet gizli arşivinden çalınmakta olduğu anlaşı lmaktadır . 5 3 

Arşiv belgelerinin talan edilmesinde, Almanların da büyük rolü olmuştur . 5 4 

O dönemde kanıt yokluğu nedeniyle, uluslararası ceza mahkemesi kurma 
girişimleri sonuçsuz kalmışt ı r . 5 5 Batılı devletler, Osmanlı yüksek düzey 
görevlilerini suçlayacak kanıt bulamamışlardır . 5 6 

10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Anlaşmasında (Madde 230), Müttefiklerin 
yargı yetkisini nasıl kullanacaklarına kendilerinin karar vermesi 
benimsenmiştir . Dava açılmış ancak kanıt bulunamamıştır . Vardıkları sonuç 
"Mal ta sürgünlerini" mahkûm ettirmenin mümkün olamayacağıdır . 5 7 Buna 
rağmen, Müttefik devletlerin bir kuklası durumunda olan Osmanlı Hükümetince 
kurulan Divan-ı Harp eliyle, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey ve Urfa 

3 0 İngiltere, 1918-1920 arasında da Ermenileri ayaklanmaya teşvik etmişti. 
5 1 Birkısım Ermeniler ve yandaşları bu görüşte değillerdir: Schabas, s. 168-196. 
5 2 Schabas, s. 226-227. 
3 3 Hürriyet, (11 Haziran 1998), s. 18 ve Salahi Sonyel, Minorities and the Destruction of the Ottoman Empire, 

(Ankara, TTK Y., 1993). 
5 4 Emin Çölaşan, Bir Arşiv Yağmasının Hikâyesi, Hürriyet, (10.12.2000), s. 5. 
5 5 Orly Saldırısı Davası, 19 Şubat-2 Mart 1985, Şahit ve Avukat Beyanları, s. 66-67. 
5 6 Schabas, s. 20-21; Taha Akyol, Malta Sürgünleri, Milliyet, (25 Eylül 2000), s. 13. (Krş: Schabas, s. 465-

466.) 
5 7 Bilal Şimşir, Malta Sürgünleri, (Ankara, Bilgi Y., 1985). 
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Mutasarrıfı Nusret Bey gibi bazı Türk görevlilerine adeta yargısız infaz 
(summary execution) yapılmışt ır . 5 8 

Sonuç olarak, sahneye konulacak bir temsilî mahkeme uygulamasında, 
Osmanlı Devletine hizmet eden kamu görevlilerinin veya Osmanlı tebaasının 
bireysel cezaî sorumlulukları yönünden Ermeni ayaklanmalarına ilişkin 
önlemler ve uygulamalar sırasında cereyan eden olayların "soykır ım" suçunu 
oluşturduğuna ilişkin maddî, manevî ve özel kast unsurlarının kanıtlanabilmesi 
olanaksız görünmektedir. 

İ N S A N H A K L A R I A V R U P A S Ö Z L E Ş M E S İ 

Günümüzde egemen olan hukuk devleti anlayışına göre, herhangi bir 
konuda talepte bulunulabilmesi veya dava açılabilmesi, talebin veya davanın 
mutlaka doğru ve/veya haklı olması koşuluna bağlı değildir. Dolayısıyla 
kişilerin ve kuruluşların, her türlü talep ve dava yollarını denemeleri kendi 
takdirlerindedir. 

Birkısım Ermeniler, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi uyarınca, 
Türk iye 'ye karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilirler. Bunun da 
önlenmesi mümkün değildir. Ancak hukukî açıdan önemli olan, alınabilecek 
sonuç ve bu sonucun ifade edeceği hükümdür. Türkiye 'nin sınırlı halefıyeti bir 
yana, gerek sözü geçen sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih ve gerekse tazminat 
bakımından aradan geçen uzun süre dikkate alındığında, bu gibi başvurulardan 
Türkiye aleyhinde bir sonuç alınamayacağı söylenebilir. 

Bununla beraber, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında 
hukukî ölçütler kadar, siyasî ve toplumsal etkilerin da önemli yer tuttuğu; 
soykırım iddialarının, pek çok ülke parlamentosunda benimsenmesinin, 
hükümetler dışı kuruluşlarca sürekli gündemde tutulmasının bu mahkemenin 
kararlarını olumsuz etkileyebileceği de gözardı edilemez. 

Ö Z E L H U K U K A Ç I S I N D A N 

Soykırım Sözleşmesi, tazminat hukuku açısından özel bir hüküm 
içermemektedir. BM Genel Sekreterliğinin hazırladığı taslakta yer alan hüküm, 
sürecin sonunda kabul edilen metinde bulunmamaktadır . Bir görüşe göre, 
soykırım suçunun mağdurlarının tazminat hukuku var olmakla birlikte, konunun 
Uluslararası Adalet Divanı yahut soykırımıyla ilgili olarak ileride kurulabilecek 

5 8 Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 365-366. Saral; s. 194-199. 
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özel bir mahkemenin yargı yetkisinin kapsamı çerçevesinde değerlendirilmesi 
gerekir . 5 9 

Bir devletin soykırım suçuna ilişkin tazminat sorumluluğu, bazı 
yazarlarca Soykırımı Sözleşmesinin IX. maddesinin geniş yorumuna 
dayandırılmaktadır. Devletin cezaî sorumluluğu Nuremberg Mahkemesince 
kabul edilmemiştir. Günümüzde de Soykırım Sözleşmesinin kendisinin, sadece 
bireylerin cezaî sorumluluğu ile sınırlı olduğu kabul edilmektedir. Sorun, 
Uluslararası Adalet Divanınca bu konuda bir karar verilinceye kadar tartışmalı 
kalacaktır . 6 0 

Her halde, bir Devletin, ancak kendisine yüklenebilir bir haksız fiilden 
dolayı hukukî bir sorumluluğu söz konusu olabilir. Devletler hukukunun genel 
hükümlerine göre, haksız bir fiil işleyen devlet, tazminat yükümlülüğü 
altındadır. Burada önemli olan husus, Osmanlı Devletinin kendi iç ilişkilerinin, 
iç hukukunun ve bunun uygulama sonuçlarının uluslararası hukuk kapsamında 
değerlendirilmesi çabasıdır. Oysa olay, tümüyle Osmanlı Devlet imin münhasır 
egemenlik alanında cereyan etmiştir. 

A Y A K L A N M A C I L A R I N S O R U M L U L U Ğ U 

Öte yandan, uluslararası örf ve adet hukukuna göre, bir iç silahlı çatışma 
veya ayaklanma ortamında, belli bir coğrafyada ve zamanda fiilî denetimi geçici 
de olsa ele geçiren bir otorite, o bölgede ve zamanda cereyan eden olayların 
sorumluluğunu da üstlenmiş olur. 6 1 Devletin kusursuz sorumluluğu kalkar. Bu 
olgu, Ermeni komitelerinin, çetelerinin, asilerinin hukukî sorumluluğu açısından 
önemlidir. Dünya Savaşında Osmanlı Devletinde Ermenilerce meydana getirilen 
iç olaylar ve ayaklanmalar, bunlara muharip statüsü tanınmamış olmakla beraber, 
yer yer iç silahlı çatışma boyutunda olmuştur. Osmanlı ceza kanunları saklı 
kalmak kaydı ile otoritenin fiilen muhalif Ermeni silahlı topluluklarına geçtiği 
yerlerde ve bu süre boyunca, uluslararası hukuk bağlamındaki hukukî sorumluluk 
da bu fiilî otoritelere geçmiştir. Dolayısıyla, ayaklanma süresince bu bölgelerde 
cereyan eden hukuka aykırı eylemlerden, Osmanlı Devletinin değil, bu fiilî 
otoritelerin sorumlu tutulması gerekmektedir . 6 2 

5 9 Schabas, s. 400-401. 
6 0 Schabas, s. 434-436, 446. 
6 1 Seha L. Meray, Devletler Hukukuna Giriş, I. Cilt, (Ankara, 1968), s. 291-292. 
6 2 Irak Hükümeti ile Kuzey Irak'taki fiilî oluşumların ilişkisini kıyaslayınız. 
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A B D M A H K E M E L E R İ N D E A Ç I L A N D A V A L A R 

Sözleşmeye dayalı özel hukuk ilişkileri, sözleşmenin taraflarını 
ilgilendirmektedir. Bu nedenle, örneğin bir sigorta poliçesine dayalı tazminat 
veya eski hale getirme, alacak - borç vb. konulardaki talep ve davalar 
bağlamında, hem Osmanlı Devleti, hem de Türkiye Cumhuriyeti üçüncü taraf 
durumundadır . 

Birkısım kişilerin, örneğin hayat sigortası çerçevesinde ilgili sigorta 
şirketlerine karşı yahut çeşitli konularda tespit yapılması yolunda A B D 
mahkemeler inde açtıkları davalar ve bunların sonuçları, hukukî açıdan 
Türkiye 'yi bağlamaz. Sadece davanın taraflarını bağlar. Sigorta şirketlerine 
veya bankalara karşı açılan davaların kazanılması yahut dava konusu açısından 
tarafların bir anlaşmaya varmaları , keza, sadece davanın taraflarını 
i lgilendirir. 6 3 Bu nedenle, hukukî açıdan, özel hukukla ilgili olarak bu 
mahkemelerce verilebilecek olumsuz kararlar bir önem taşımamaktadır . 

M Ü L K İ Y E T H U K U K U 

Kamuran Gürün 'e göre, Ermeniler, Türkiye 'den -özel mülkiyet 
bağlamında- toprak talep edemezler. Zira İstanbul işgal edildiğinde, işgal 
kuvvetleri yerlerinden uzaklaştırılmış, Ermenilerin geri dönmesi ve mallarının 
da kendilerine geri verilmesi kararını almış ve bu karar uygulanmıştır. Bu 
yöntem, Lozan Barış Antlaşması ile de kabul edilmiştir. Buna göre, altı ay 
içinde geri dönmeyenler artık başkaca bir hak iddia edemezler . 6 4 

S O N U Ç 

İçinde bulunulan süreç, hukukî bir süreç olmaktan çok siyasî bir süreç ve 
Türkiye 'ye karşı oynanmakta olan bir oyun olarak değerlendirilmelidir. 
Gerçekten, Türkiye ve Türkler, Batı bloğu tarafından siyasî baskı altına alınarak 
etkilenmek, denetlenmek, sınanmak, çevrelenmek ve sınırlanmak (containment) 
istenmektedir. 

Sadece Müslüman halk için değil, kendileri için de acı sonuçlara yol açan 
olaylar sürecini başlatan, bizzat Ermenilerdir. Osmanlı Hükümeti , Dünya Savaşı 
koşulları ve Ermeni ayaklanmalarının söz konusu olduğu bir devrede ve 
seferberliğin ilanından dokuz ay sonra, 24 Nisan 1915 tarihinde sadece 

6 3 Bkz: "Insurer to pay Armenian Massacre Claims", The New York Times, (April 12, 2001). 
6 4 "Ermeniler Tazminat da Toprak da İsteyemez", Sabah OııLine (19.11.2000). 

<http://www.sabah.com.tr/w/g02.html>. 

http://www.sabah.com.tr/w/g02.html
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Ermenilerin Müslüman halka karşı yürüttükleri zulüm ve katliam fiillerine karşı 
-gerekli ve orantılı- bir önlem olarak, Ermeni komite merkezlerinin 
kapatılmasını, komitacıların dağıtılmasını amaçlamıştır. Daha sonra, 
Başkomutanlığın gerek göstermesi üzerine, Osmanlı Parlamentosu, yurt 
savunmasına yönelik önlemler alınmasına, askerî nedenlerle birkısım halkın 
başka bölgelere nakline yetki veren geçici kanunu kabul etmiştir. Uygulama, 
Dahiliye Nezaretinin 28 Mayıs 1915 tarihli talimatnamesi ve 10 Haziran 1915 
tarihli yönetmeliği ile düzenlenmişt ir . 6 5 

Osmanlı ülkesindeki Ermenilerin, soykırımı maksadıyla ve topluca 
öldürülmesi, uydurma bir iddiadır. Meydana gelen birkısım üzücü olayların asıl 
sorumlusu da Osmanlı Hükümeti değil, bizzat birkısım Ermeniler ve daha da 
öncelikle, bu Ermenileri Osmanlı Hükümetine karşı kışkırtarak hem 
Müslümanların, hem de Ermenilerin çok sayıda kaybına sebebiyet veren İtilaf 
devletleri, özellikle de Rusya ve İngi l tere 'dir . 6 6 

Savaş koşullarında silahlı ayaklanmaları bastırmak için gerekli ve ölçülü 
önlemleri almak, her hükümetin en meşru ve doğal bir hakkıdır . 6 7 Osmanlı 
Hükümeti , kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak için, toplu cezalandırmadan 
kaçınmak suretiyle, gerekli ve ölçülü önlemleri almış, Ermenilerin ihtilal 
hareketlerini bastırabilmek için çabalamışt ır . 6 8 Osmanlı Hükümetini suçlamak 
yerine, Çanakkale 'de hastaneleri top ateşiyle tahrip eden İngiliz ve Fransız 
deniz kuvvetlerinin, Ermenileri kullanarak Kars ' ta kendi halinde ikamet 
etmekte olan binlerce Müslüman halkı öldürten, Kafkasya 'da esir aldığı 
Osmanlı askerini yine Ermeniler eliyle, aç ve susuz bırakarak öldüren İngiltere, 
Fransa ve Rusya 'dan hesap sorulması gerekmektedir . 6 9 

"Türklerin Ermeni soykırımı", yanlış bir ifadedir. Doğru olan, tarihin bir 
döneminde, iki topluluk arasında birlikte ve karşılıklı olarak yaşanmış olan bir 
faciadır . 7 0 Kırım olmuştur ama karşılıklı olmuştur ve olayları başlatan da 
Müslüman halk değil; devlete, millî müdafaaya, hem de bir dünya savaşının 
koşullarında ihanet eden birkısım işbirlikçi Ermeniler olmuştur . 7 1 Türk halkı 

6 5 Metinler için bkz: Geçmişten Bugüne Türk - Ermeni İlişkileri, s. 52-65. 
6 6 Saral, Ermeni Meselesi, s. 203-207. Ermenilerin Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmalarına sebep olan dış 

etkiler ve kışkırtmalar hakkında özet bilgi için ayrıca bkz: Halil Kemal Türközü, Osmanlı ve Sovyet 
Belgeleriyle Ermeni Mezalimi, (Ankara, 1982), s. 13-19 ve Saral, Ermeni Meselesi, s. 53-61. 

6 7 Saral, Ermeni Meselesi; s. 161-174. 
6 8 Geçmişten Bugüne Türk - Ermeni İlişkileri, s. 69-70. 
6 9 Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 223-230. 
7 0 Mümtaz Soysal, Orly Saldırısı Davası, 19 Şubat- 2 Mart 1985, Şahit ve Avukat Beyanları, içinde, s. 7-24. 
7 1 Ferai Tınç, "Fransa, Pierre Loti'yi Unuttu", Hürriyet, (1. 6. 1998), s. 18; "Pierre Loti'den Mektup Var", 

Hürriyet, (23 Şubat 2000), s. 7. 
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ırkçı değildir. Türkiye, bir tertiple karşı karşıyadır. Müslüman halk, 
kendilerine yönelik katliama karşı doğal ve insanî bir tepki olarak (intikam), 
yahut onları hukuka uymaya zorlamak için (zararla karşılık - reprisal) yer yer 
Ermenilere aynıyla karşılık vermişlerdir. Soykırımını amaçlamamışlardır . 7 3 

Konunun bütün boyutlarıyla birlikte incelenmesi gerekir. Müslüman halka 
yapılanları da kapsayacak şekilde yeterli bilgi, belge ve kayıt bulunmaması , 
maddî olguların tarihî bağlamda kesinleştirilebilmesini de -bir ölçüde-
güçleşt irmektedir . 7 4 

Oynanan, "kir l i" bir dış politika oyunudur . 7 5 Mahkemeler eliyle tarih 
yazılması, yanlış bir yol ve yöntemdir . 7 Asıl amaç, Türkiye 'nin soykırım 
iddiasını kabul etmesini, buna bağlı olarak da tazminat ödemesini ve hatta 
toprak talebinde bulunulmasını sağlamaktır. Bir görüşe göre, "ölen insanları 
kullanarak politik çıkar sağlamak, Fransa dâhil, pek çok Batılı ülkelerin 
diplomatik geleneğinin bir parçasıdır ." 7 7 

Stephen Kinzer, "Armenians Among the Turks: A Happier Chapter", The New York Times, (March 25, 
1998), s. A4. 
Mordo Dinar, "Türkiye Lahey'e Gidebilir", Milliyet, (4.2.2001), s. 23. Tehcirle ilgili uygulamaların özeti 
hakkında Osmanlı İçişleri Bakanlığının 17 Aralık 1916 tarihli muhtırası için bkz: Belgelerle Ermeni 
Sorunu, s. 261. 
Bruce Fein, "An Armenian and Muslim Tragedy? Yes! Genocide? No!" 
<http ://www. azerbaycan .hypermart. net/tragedy .htm> 
Türkkaya Ataöv, "The Genocide Deceit", Turkish News, (1 .2 . 2001), s. 9. 
Krş: "The Courts and History", The Washington Post, (February 4, 2001), s. B06. 
Göncü, s. 96. 





Dünya Savaşına gelindiğinde durum Osmanlı için çok daha tehlikeli bir 
hal almıştır. Hemen her cephede savaş halinde olan Osmanlı Devleti, bir yandan 
da Ermenilerin silahlı saldırılarıyla uğraşmakta, istihbarat bilgileri yeni 
ayaklanmaların muhtemel olduğunu göstermektedir. Avrupalı devletlerin 
neredeyse tamamı (özellikle Rusya, Fransa ve İngiltere) sorunda kendisini taraf 
olarak görmektedir. Diğer bir deyişle sorun, devlet ile vatandaşları arasındaki 
sıradan bir sorun olmaktan çıkmış, diğer devletlerin çıkarları ile daha karmaşık 
bir hal almıştır. Birçok Ermeni grubun doğuda Rusların saflarına geçmesi de 
diğer bir sıkıntıdır. Askerî ve finansal açılardan çok zor durumda olan 
İmparatorluk yönetimi, Ermenilerin sadakatlerine dayanarak politika 
izleyebilecek bir durumda değildir. Bu ortamda tehcir, yani zorla yer 
değiştirme, kaçınılmaz bir politika olarak görülmüştür. Aslına bakılırsa zorunlu 
göç ettirme Osmanl ı 'n ın ve diğer birçok devletin sıklıkla başvurduğu bir 
yöntemdir ve sadece Ermenilere dönük olarak uygulanmamıştır . Osmanlı 
tarihinde Türkler de dahil olmak üzere sorun çıkaran, ya da bir başka bölgede 
kendisine ihtiyaç duyulan gruplar gerekli hallerde zorla göç ettirilmişlerdir. 
Ayrıca biraz önce de belirtildiği üzere tehcir ilk kez ve sadece Türklerin 
uyguladıkları bir yöntem değildir. Tarih boyunca tüm devletler ekonomik, 
siyasî, sosyal ya da güvenlik gerekçeleriyle kitlelerin yerlerini değiştirmişlerdir. 
Bu konuda en sık rastlanan hedef ise demografik dengeleri geliştirme çabası ve 
güvenliği güçlendirmedir. Yakın tarihte yaşanan ve en bilinen tehcir hareketi ise 
Amerikalıların Pearl Harbour baskınından sonra Japon azınlığı ülkenin diğer 
ucuna, yani Missisippi Vadisine sürmeleri olayıdır. Ne yazık ki dönemin şartları 
Ermeni tehcirini bir trajediye dönüştürmüştür ve onbinlerce Ermeni bu zorunlu 
seyahat esnasında hayatını kaybetmiştir. Ermeni tarihçilere göre Osmanlı 

Doç. Dr., Sedat LAÇİNER, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (UŞAK) Başkanı. 
Türkler ve Ermeniler, (Ankara, USAK Y., 2. basım, 2005), ss. 18-23'ten aktarılmıştır. 
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yöneticileri, Ermenileri, öleceklerini bile bile bu yolculuğa sürüklemişler, bu 
sayede Ermenilerden 'zahmets izce ' kurtulmak istemişlerdir. İlk bakışta bu iddia 
akla yatkın gelebilir. Çünkü bu dönemde Osmanlı Devleti değil yüz binlerce 
kişiyi göçe zorlayıp onları yerlerine sağ salim ulaştıracak düzeneği sağlamayı, 
halkın temel ihtiyaçlarını dahi sağlayabilmekte zorluk çekiyordu. Asayiş, adalet 
ve düzen, büyük şehirlerde dahi bazen sağlanamıyordu. Birçok ilde çeteler 
türemişti ve devlet yerleşik vatandaşlarını dahi korumaktan acizdi. Özetle 
İstanbul'un böyle bir göçte başarılı olamayacağı ve ciddî aksaklıkların yaşanacağı 
belliydi. Ancak İstanbul bunun farkında mıydı, bu nokta tartışmalıdır. 

Tehcir ile ilgili yasal ve idarî düzenlemeler dikkate alındığında Osmanlı 
yöneticilerinin tehcir edilen Ermenileri korumak için her türlü ' teorik' önlemi 
aldığı görülecektir. Kanuna göre tehcir ettirileceklere tren bileti dahi temin 
edilmelidir. Mallarını satmaları, geri döndüklerinde kendi arazilerine 
yerleşebilmeleri için çok sayıda önlem sayılmıştır. Vardıkları yerde uğraşacakları 
iş için gerekli malzemeler dahi düşünülmüştür. İdealist diyebileceğimiz bir dille 
kaleme alınan kanuna ve resmî yazışmalara karşın tehcir kararının hızla ve 
hazırlıklar yeterince tamamlanmadan uygulanmak zorunda kalındığı söylenebilir. 
Diğer bir deyişle karşılaşılan kötü olaylar için sorumluyu bulmak ve mantık 
yürütmek, Ermeni meselesini anlamada yeterli değildir. Basit bir mantıkla dahi 
ölümle sonuçlanabileceğini bilmesine karşın yöneticinin bu karardaki niyeti ve 
amaçları önemlidir. Kaldı ki Osmanlı devleti tehcir ettiği nüfusu yabancı bir 
ülkeye değil, kendi içinde bir başka bölgeye göndermektedir. İdarecilerin 
niyetlerinin soykırım veya ırkçılık olmadığı açıktır ve böyle bir tespit her şeyden 
önce Osmanlı geleneğine taban tabana zıttır. 

Ayrıca yaşanılan göçte ve göç esnasındaki kayıplarda savaş ve Rus 
saldırıları kadar Ermeni çetelerinin saldırıları da etkili olmuştur. Hatta bu anlamda 
denebilir ki Ermeni çeteleri Doğu Anadolu'daki eylemleri ile pratikte ilk tehcir 
hareketini başlatmışlardır ve Müslüman ahalinin başta Van olmak üzere bölgeden 
batıya doğru göç etmelerini sağlamışlardır. Gündeme çok sık gelmemekle birlikte 
bu göçlerde çok sayıda Türk ve diğer Müslüman gruplar evlerini, kaldıkları 
yerleri, hatta hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu saldırıların en önemli sonucu ise 
bölgedeki etnik ve dinî gruplar arasında fiilî bir savaş ve çatışma hali yaratmış 
olmasıdır. Böylece savaşın ve bölgenin olumsuz şartları ve Osmanlı Devleti 'nin 
zayıflığına bir de etnik ve dinî çatışmalar eklenince yöneticilerin işi daha da 
zorlaşmıştır ve tehcir esnasında çok ciddi aksaklıklarla karşılaşılmıştır. 

Türk tarihçilere göre, tehcir esnasında ölen Ermenilerin sayısı 10 bin ile 350 
bin arasında değişirken, Ermeni tarihçiler rakamı 1,5 hatta 2 milyona kadar 
çıkarmaktadırlar. Galler 'de yapılan tartışmalarda bazı Ermeniler rakamı 2,5 
milyona yükseltmişlerdir. Bu dönemde tüm Osmanlı sınırları içinde 1,5 milyon 
Ermeninin dahi bulunmadığı, tehcire uğrayanların ciddî bir kısmının varış yerlerine 
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ulaştığı düşünülürse, Ermeni tarihçilerin konuya duygusal ve abartılı yaklaştıkları 
kabul edilmelidir. 1 Aynı şekilde ölümleri oldukça düşük tutan bazı Türk tarihçiler 
de tepkisel olarak konuya yaklaşmaktadırlar. Savaş ortamında salgın hastalıkların 
yoğun olduğu, kıtlığın sıradan sayıldığı, sağlık hizmetlerinin oldukça zayıf olduğu, 
hava koşullarının olağanüstü soğuk ve 'acımasız' olduğu bir ortamda, üstelik söz 
konusu etnik grubun önemli bir kısmının bağımsızlık için bir kalkışma içinde 
olduğu unutulmamalıdır. Bu durumda ölü sayısının birkaç binde kalamayacağı, 
yüzbinlerce ölünün de mümkün ve anlaşılır olabileceği muhakkaktır. 

Fakat bu ölümlerin tamamı, tehcir kararıyla meydana gelmemiştir. Tehcir 
kararından çok önce veya çok sonra, bu kararla hiçbir ilgisi olmamasına karşın 
başka ölümler de 1915 olaylarına dahil edilmiştir. Hatta Ermeni araştırmacılar, 
savaşta ölenleri ve kayıpları dahi tehcirin bir sonucu imiş gibi gösterme 
gayretindedirler. Onlar, Osmanl ı 'n ın son döneminde ölen tüm Ermenileri alt 
alta yazmakta ve bunu tek bir eylemin sonucu gibi göstermeye çalışmaktadırlar. 
Üstelik Osmanlı topraklarından göç eden yüzbinlerce Ermeni de ölü veya kayıp 
olarak gösterilmektedir. Osmanlı topraklarında 'kaybolanlar ı ' kaydedenler, bu 
kişilerin Avrupa, Rusya, Ermenistan, OrtaDoğu veya Kuzey Amer ika 'ya olan 
göçlerini ise kaydetmemektedirler. Yani hesabın ilk kısmı varken, sonraki 
aşaması yapılmamaktadır . Eğer böyle bir hesabı Osmanl ı 'da Müslüman nüfus 
için yapmış olsa idik Müslüman ve Türkler 'den 10 milyonun üzerinde kişinin 
soykırıma tâbi tutulduğu gibi bir iddiaya ulaşabilirdik. Üstelik Osmanl ı 'n ın son 
döneminde Balkanlar ve Kafkaslarda öldürülen Türk ve diğer Müslüman 
Osmanlı vatandaşlarının gerçek rakamı 5,5 milyonu aşmaktadır. 

Ermeni iddialarında rakamlar önemli bir sorundur, ancak asıl önemli 
sorun, öldürmelerin kastî olup olmadığıdır. Ermeni suçlamalarına göre Osmanlı 
idarecileri ultra-Türkçüdürler ve ırkçı güdülerle Ermenileri tamamen yok etmeyi 
hedeflemişler ve Almanların İkinci Dünya Savaşında Yahudilere yaptığı gibi, 
bir ' soykır ım' gerçekleştirmişlerdir. Ermeni yazarlar iddialarını bir adım daha 
ileri götürerek, İttihat ve Terakki yöneticilerinin aslında buna dönük planlarını 
uzun süre önce hazırladıklarını ve savaş ortamını Ermenileri yok etmek için iyi 
bir fırsat olarak gördüklerini söylerler. 2 1915 yılını takip eden ve günümüze 

' Tutarsız olmakla birlikte Ermeni iddiaları doğru kabul edilse, Ermeni nüfusunun 1915'den bugüne 10 
misline yakın artmış olması gerekirdi. Benzeri bir nüfus artışını Türkiye yaşamış olsaydı Türkiye'nin 
nüfusu 200 milyon civarında olurdu. Veya bugüne uyarlar isek, Türkiye'nin nüfusunun önümüzdeki 90 yıl 
içinde 600-700 milyona kadar ulaşması gerekir. Basit bir nüfus karşılaştırması dahi iddiaların bilimselliğini 
tartışmalı hale getirmektedir. Ermenilerin nüfus artışının Türklerden daha düşük olduğu dikkate alınırsa 
durum daha da netleşmektedir. 

2 İttihat ve Terakki aslında iktidara gelirken ve ilk yıllarında Ermeni milliyetçiler ile Saraya karşı ittifak 
kurmuştur. İttihat ve Terakki'nin önemli finansörleri arasında Ermeniler de vardır. Yine Ermenilerin 
Saray'a karşı birçok kışkırtmaları, İttihatçıları ya mutlu etmiş, ya da onların desteğini almıştır. Bu ittifakın 
zamanla sona erdiği ve tarafların düşman oldukları söylense bile bu durum İttihatçıların ırkçılık ile 
suçlanamayacağını kanıtlar. Hiçbir ırkçı, geçici bir süreyle de olsa aşağı ırktan gördüğü bir grupla ittifak 
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kadar süren dönemde Türk-Ermeni ilişkilerini adeta rehin alan gelişmeler, 
temelini bu iddiadan almaktadır. Diğer bir deyişle Ermenilere göre Türkler 
' tarihte yaşanmış ilk soykırımı ' gerçekleştirmişlerdir ve bununla Hit ler 'e dahi 
ilham kaynağı olmuşlardır . 3 

Bu dönemde Kafkas Cephesinde, sadece Sarıkamış ' ta 90.000 Türk 
askerinin soğuktan öldüğü, salgın hastalıkların onbinlerce can aldığı dikkate 
alınırsa, Ermenilerin karşılaştığı trajik olaylar da daha kolay anlaşılabilir. 
Üstelik yüzbinlerce kayıp sadece Osmanlı topraklarında yaşanmamıştır . 1919 
yılında Taşnakların yönetimi altındaki Erivan ve çevresinde kıtlık, açlık ve 
salgın hastalıklardan ölen Ermenilerin sayısı 200.000' i aşmaktadır. Richard 
Hovannisian, Taşnakların idaresindeki ilk bağımsız Ermenistan devletini "bir 
ölüm ülkesi" olarak tanımlar. 4 

N e var ki aynı yazar, bu kadar çok Ermeninin Osmanlı yönetiminde 
kıtlık, açlık, salgın hastalık vb. doğal nedenlerle ölebileceğine inanmaz; aklına 
sadece ' soykır ım' gelir. Bir gazete, dönemin Ermenistanında yaşananları şu 
şekilde aktarmaktadır: "İnsanlar ölü kedi ve köpekleri yiyerek besleniyordu. 
Ölmüş çocuğunun böbreğini veya ciğerini yemek zorunda kalan aç annelerden 
bahseden örnekler dahi vardır ." 5 

Özetle, bu dönemde yüzbinlerce Ermeninin, Türk 'ün veya Kür t 'ün doğal 
nedenlerle ölmesi mümkündür ve olmuştur da... Fakat konuya art niyetle, siyasî 
gerekçeler ile yaklaşıldığında, diğer bir deyişle cesetler üzerinden siyaset 
yapıldığında 'doğal ' ölümler dahi ' soykır ım' olarak yorumlanabilmektedir . 

Konunun bir diğer boyutu ise tehcir kararının sadece ülke güvenliğinden 
hareket edilmesi halinde dahi ne kadar doğru bir karar olduğunu, Birinci Dünya 
Savaşında ve sonrasında yaşananların kanıtlamış olmasıdır. Güneydoğuda 
Fransızlar ile birleşen Ermeni azınlık, yüzyıllardır komşuluk yaptıkları insanlara 
karşı savaşmışlar, V a n ' d a yaşanan büyük isyan ve Ermenilerin Rus işgal 

yapmaz. İttihatçılar ile Ermeniler arasındaki ilişkiler için ayrıca bkz: Arşen Avagyan, Ermeniler ve İttihat 
ve Terakki, (İstanbul, Aras Y., 2005). 

1 Kaynağı belirsiz bu iddiaya göre, Hitler bir seferinde "Ermenileri hatırlayan mı var?" demiştir. Ancak bu 
sözü Hitler gerçekten söyledi mi, yoksa tipik bir propaganda ile mi karşı karşışayız; bu net değildir. Çünkü 
sözü eserlerinde kullanan Ermeni araştırmacılar hep bir başka Ermeni araştırmacıya atıfta 
bulunmaktadırlar. Şu ana kadar ilk el bir kaynak tespit edilememiştir. Kaldı ki Hitler'in tarihteki herhangi 
bir olaydan esinlenerek cesaret bulduğunu söylemek de naifliktir. Buna rağmen BBC gibi birçok 
uluslararası medya kuruluşu bu sözleri gerçekmiş gibi haber-yorumlarında doğruluğunu kontrol etmeden 
kullanmaktadırlar: Örnek için bkz: Natelia Antelava, 'Armenians Remember Mass Killings', BBC News, 
24 April 2005. 

4 Richard G. Hovanissian, The Republic of Armenia, I: 1918-1919, (Berkeley, University of California 
Press, 1971), s. 130. 

5 Ronald Gregor Sunny, Looking Toward Ararat, Armenia in Modern History, (Bloomington and 
Indianapolis, Indianapolis University Press, 1993), ss. 127-128. 
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güçlerine her türlü desteği vermeleri ve diğer birçok illerde yaşanan silahlı 
Ermeni saldırıları, silahlı bir kalkışmanın her türlü delilini sunmaktadır. Diğer 
bir deyişle, olayları silahsız Ermeni halkının silahlı Osmanlı Ordusu tarafından 
yok edilmesi olarak sunmak imkânsızdır ve eğer aynı manzara ile Batılı bir 
devlet karşılaşmış olsa idi Osmanlı Devletimden çok daha sert önlemler alacağı 
rahatlıkla söylenebilir. 6 

Zaten Ermeni liderleri savaş sonrasındaki tavırlarıyla bunun bir savaş hali 
olduğunu resmî olarak da ilan etmişlerdir. Ermeniler, Sevr görüşmeleri 
esnasında 'savaşan t a ra f sayılmalarını talep etmişlerdir ve bu da Ermenilerin 
tıpkı Almanlar, Ruslar vb. Birinci Dünya Savaşında savaşan aktörlerden biri 
olduğunu kendi açıklamalarıyla kanıtlamaktadır. Hatta bugün dahi birçok 
Ermeni , Sevr anlaşmasının hala geçerli olduğunu iddia etmektedir ve 
Ermenilerin 'haklarının ' Sevr 'e göre kendilerine verilmesini talep etmektedirler. 
Uluslararası hukuk açısından açık olan bir husus şudur: Eğer bir unsur savaşın 
parçası ise, yani savaşa katılmış silahlı bir grup ise burada savaş hukuku işler. 
N e var ki Ermeni iddiaları hem kendilerinin savaşın tarafı olduğunu söylemekte, 
hem de silahsız Ermeni siviller olduklarını savunmaktadır. 

Sorunun, tarafların iddialarının aksine çok daha karmaşık olduğu ve her iki 
taraftan da, hatalı olanlar kadar, art niyetli olanların olduğu açıktır. Ancak sorunu 
'soykır ım' ya da 'etnik temizlik' olarak sunmak, eğer siyasî bir amaca hizmet 
etmiyor ise en azından konuyu basite indirgemektir. Buna karşın çatışmalar, 
tarihe daha çok tek taraflı olarak kaydedilmiştir. Olaylar, radikal Ermeni grupların 
ve Balılı ülkelerin tarihe not düştüğü şekliyle dünya kamuoyuna yansıtılmıştır. 
Böylece tıpkı Yunan ve Bulgar bağımsızlık savaşlarında olduğu gibi Ermeni 
olayları Batı kamuoyuna 'Türk saldırganlığı'nın tipik bir örneği olarak 
sunulmuştur. Bunda savaş ortamının da büyük katkısı olmuştur şüphesiz... 
Özellikle Osmanlı Devleti ile savaş halinde olan İngiltere, olayları, Osmanlı ve 
Alman ittifakını tüm dünyada zor durumda bırakabilmek için bir tür propaganda 
malzemesi olarak kullanmıştır. İngilizler bu hususta ABD'y i ikna edebilmek için 
de Ermeni sorununu Osmanlı Devleti aleyhine kullanmada özel bir çaba sarf 
etmişlerdir. Buna göre Ermeni olaylarını 'Türklerin yaptığı bir katliam' olarak 
göstermek, İngilizlerin Amerikalıları savaşa girmeye ikna etmek için 
hazırladıkları Türk ve Alman düşmanı propaganda stratejilerinin bir parçasıydı. 

6 Bunun için sadece Cezayir örneğine bakmak bile yeterlidir. Bırakınız Fransa'da çıkacak bir ayaklanmayı, 
Fransızlar işgal ettikleri Cezayir'de ülkenin gerçek sahiplerine karşı büyük bir soykırım uygulamışlardır. 
Cezayir halkı ve siyasetçileri bugün dahi Fransa'dan soykırım işlediğini kabul etmesini ve Cezayir'den 
özür dilemesini beklemektedir. Ancak Fransa, bu konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini, siyasetçiler 
tarafından tartışılmasının doğru olmayacağını iddia etmektedirler; 'Question about the Declarations of 
Algerian President on France', Statement by the Ministry of Foreign Affairs Spokesperson, Paris, 11 May 
2005; Selin Akyüz, 'Examinin the Past!'; Journal of Turkish Weekly, 13 May 2005; Hugh Schofield, 
'Colonial Abuses Hanut France'; BBC News, 18 May 2005; 'France Left Algerian Genocide to Historians 
Again', Journal of Turkish Weekly, 28 August 2005. 
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Justin McCarthy 'e göre, İngilizler, olayları büyük bir katliam olarak sunarak 
ABD'y i insanlık dışı bir cepheye karşı Batılı değerleri ve Hıristiyanlığı 
savunmaya ikna ediyordu. 7 Fakat hazırlanan propaganda materyallerine zaman 
içinde herkes inandı ve 1915 Krizi 'tarihte bir kara leke' olarak sunuldu. 

1915 Krizinin dış dünyaya yalnızca Ermeni yanlısı bir bakış açısıyla 
sunulmasında Avrupa ve Kuzey Amerika 'daki örgütlü Ermenilerin büyük bir rolü 
olmuştur. Kamuoyu baskısına ek olarak Ermeni işadamları ve medyaya yakın 
kişiler Avrupa ve Amerika basınını manipüle etmiş, biraz da duygusal ve tepkisel 
algılamalarını Batı kamuoyuna mal etmişlerdir. İkinci olarak bu dönemde 
Osmanlı 'dan Batıya haberler, daha çok azınlıklar üzerinden akmaktadır. Birçok 
gazete ve derginin haber kaynağı, Ermenilerle çalışan İngiliz, Amerikan, Fransız, 
Ermeni, Rum vb. şirketlerdir ve beklenebileceği üzere, haberler oldukça taraflıdır. 
Haberlerin taraflı olmasındaki bir diğer unsur ise dindir. The Times, Washington 
Post ve New York Times arşivleri kanıtlamaktadır ki, Osmanlı topraklarından 
gelen haberlere hâkim olan temel, özelikle din çatışması vurgusudur. Haberlerin 
önemli bir kısmı Müslüman yönetimin Hristiyan teba üzerindeki zulmünü anlatır. 
Haberlerin önemli bir kısmında Ermeni kelimesi 'Hıristiyan Ermeni olarak 
verilir. 8 Gazeteler çoğu kez muhabirleri olmayan bölgelerden misyonerlerin veya 
Ermeni asilerin mektuplarına dayanarak haberler yaparlar. Bölgedeki çok sayıda 
misyoner okulu ki bunlar daha çok Ermenilere hizmet veren, hatta onları 
ayaklanma yönünde teşvik eden yerlerdir, Amerikan ve Avrupa basınına 
mektuplar ve haberler geçmektedirler. Doğal olarak bu haberler başta İngiltere 
olmak üzere Osmanlı Devleti ile savaşta olan tüm ülke liderlerinin hoşuna 
gitmekte ve teşvik edilmektedir. Nitekim bu tür Türk karşıtı haberleri yaymak için 
kapsamlı teşkilâtlar kurduran İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Lord Curzon'ın 
itirafları dikkat çekicidir: 

"Dünyanın bu bölgesinde Ermeniler -hatta son haftalarda da bazı kimselerin 
sandığı gibi masum kuzucuklar olarak davranmamışlardır. Şu anda elimde, onlar 
tarafından son derece vahşi ve kana susamış tarzda işlenmiş saldırılara ilişkin bir 
sürü rapor var. Unutalım bunu... Kuzey Ermenistan'daki Ermenilerin, ne kıyım, 
hatta ne de saldırı tehlikesinde olduklarına inanmıyorum." 9 

7 Justin McCarthy, 'I. Dünya Savaşında İngiliz Propagandası ve Bryce Raporu', içinde (Ed. Hasan Celal 
Güzel), Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu, (Ankara, Yeni Türkiye Y:, 2001), ss. 21-37. 

8 ' Turks Kill Christians', The Washington Post (WP), 25 April 1915; 'Moslem Slay People in Ten Villages 
Armenians Send Wilson Plea for Aid', WP, 26 April 1915; 'Crucified by Turks', WP, 29 April 1915; 'Kill 
10.000 Christians', WP, 16 May 1915; 'US Helping Armenians'; WP, 16 May 1915; '6.000 Armenians 
Slain', WP, 18 May 1915; 'Armenian Issue Vague, Turks Disclaim Persecution While Massacres are 
Reported', WP, 10 October 1915; '9.000 Women and Children Slain by Turks on Banks of Tigris', WP, 4 
August 1915; '450.000 Armenians are Slain in Massacres by Moslems', WP, 25 September 1915; 'Kurds 
Massacre More Armenians'; The New York Times (NYT), 26 April 2005. 

9 Aktaran: Orhan Koloğlu, 'Ermeniler Nasıl Kullanıldı? Avrupalı Büyüklerin Günahı' , Popüler Tarih, (Mart 
2001), ss. 34-39. 
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Olayların büyük bir katliam, hatta bir soykırım olarak sunulmasında bir 
diğer etken de, tehcirden sonra diğer ülkelere yerleşen Ermenilerin 
propagandasıdır. İddialarının aksine o kadar çok Ermeni tehcirden sonra hayatta 
kalmayı başardı ki, Lübnan 'da , Suriye 'de, A B D ' d e , Kıbrıs ' ta , Fransa 'da ve 
diğer birçok ülkede ciddi bir Ermeni diasporası oluştu. Efsane haline gelen 1915 
olayları, bazı kurum ve gruplarca Türk-Ermeni 'kan davası 'nı beslemede ve 
Ermeni kimliğini diasporada oluşturmak ve ayakta tutmak için kullanıldı. 
Sonuçta, Ermeni iddialarını bir dava olarak gören nesiller ortaya çıktı ve Batı 
toplumlarında Ermeni sorununu, varlıklarının en önemli unsurları haline getiren 
Ermeniler bulundukları ülkelerde iddiaları sıklıkla dile getirdiler. Daha çok dinî 
ve insani maksatlı anılarla başlayan bu süreç, sinema eser ler i , 1 0 gösteriler, 
toplantılar vb. şeklinde devam etti ve bu çalışmalar zamanla Batıyı Ermeni 
sorunu hakkında besleyen neredeyse tek kaynak halini a ld ı . 1 1 

1915 ile ilgili olarak, bu iddialara sonuna kadar inanmış olan Bedros 
Afeyan, Türklerin işlediklerini iddia ettiği söz konusu Ermeni suçlamalarını 10 
başlık altında topluyor: 

1. (Türkler) Tüm Ermeni derneklerini, örgütlerini kapattılar, bunların 
üyelerini şehir dışına yürüttüler, yol boyunca bunları kırbaçladılar; 

2. Tüm silahları topladılar; 

3. Özellikle Van gibi, devrimci eylemlerin olduğu yerlerde Müslüman 
nüfusu provoke ettiler ve (Ermeni) kitlelerin katledilmesinde bunları organize 
ettiler; 

4. Görünüşte Ermenileri korumak için askerî güçleri görevlendirdiler, 
fakat gerçekte bunlar katliamların gerçekleşmesinde rol oynadılar; 

5. 50 yaşın altındaki tüm erkekler, din adamları ve öğretmenler öldürüldü, 
kızlar ( . . . ) için canlı bırakıldı; 

6. Tüm aileler izole edildi, yiyecek ve içme suyundan uzak tutuldular; 

7. Devlette görev almış tüm Ermeniler idam edildi veya kovuldu; 

8. Türk Ordusunun Ermeni üyeleri öldürüldü; 

1 0 Ermeni sinemasının Ermeni sorunundan nasıl beslendiği konusunda bkz: Sedat Laçiner, 'Ermeni 
Propagandasının Bir Aracı Olarak 'Sanat': Ararat Filmi Örneği', Stratejik Analiz, Cilt: 2, No: 21 , Ocak 
2002, ss. 22-39; Sedat Laçiner, 'A Masterpiece Propaganda Film from Armenian Director Atom Egoyan', 
Turkish News, 8 February 2002; Sedat Laçiner, 'Ermeni Propagandası ve Ermeni Sineması', Stratejik 
Analiz, Cilt: 2, No: 24, Nisan 2002, ss. 49-68; Sedat Laçiner, 'Ararat: Art as a Tool in Propaganda'; 
Turkish Daily News, 5 September 2002; Sedat Laçiner ve Şenol Kantarcı, Art and Armenian Propaganda: 
Ararat As a Case Study, (Ankara; EREN, Aralık 2002). 

" Anadolu Ermenilerinin ABD'ye göçleri konusunda bkz. Nedim İpek, "Anadolu'dan Amerika'ya Ermeni 
Göçü", OT AM, No: 6, 1995, ss. 257-270. 
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9. Tüm bu eylemler, her yerde ve aynı anda başladı ve savunma için 
(Ermenilere) zaman tanınmadı; 

10. Tüm bunlar, büyük bir güven ile emredildi ve gerçekleştirildi, 
yapılanlar inkar edi ld i . 1 2 

Tüm bu iddialar, Ermenilerin Türkler hakkında ne kadar 'katı bir inanca' 
sahip olduklarını açıkça gösteriyor. ' İnanç ' diyoruz, çünkü ortada tartışılabilecek, 
ikna olunacak ya da ikna edilecek bir gerçekten ziyade, ' inanç ' haline gelmiş bir 
efsane vardır. Trajediyi herkes kabul etmekle birlikte, Afeyan'ın iddialarını 
yalanlamak için sadece Ermeni kitaplarını kullanmak bile yeterli olacaktır. 
Taşnak ve Hınçakların tarihlerini anlatan kitaplar, ağır silahlı Ermeni 
direnişçilerin fotoğraflarıyla doludur. Sözü edilen Van, Ermenilerce işgal edilmiş 
bir kenttir .... Örnekler çoğaltılabilir. Çünkü kendilerine soykırım yapıldığını iddia 
eden Ermeni gruplar aynı zamanda Türklere karşı nasıl cesaretle savaştıklarını, 
birçok Kürt ve Türk köyünü nasıl bastıklarını, Müslüman ahaliyi nasıl 
öldürdüklerini de övünerek anlatabilmektedirler. 1 3 Fakat inançlar tartışılamaz. 
Eğer onları tartışmaya kalkarsanız, inanç sahipleri bunu en büyük hakaret olarak 
alırlar. İnanç sahiplerinin inançlarını tartışmaya başlamaları, inançlarında 
kırılmaların başlaması anlamına gelir ki bu durumda o kişinin büyük bir 
huzursuzluk duyması ve saldırganlaşması beklenir. Örneğin iyi bir dindar ile, 
Tanrının olup olmadığı konusunda gerçek bir tartışma yapamazsınız. Nitekim 
Ermeni tarafının sözde soykırım tartışmalarını dahi ' inkar ' olarak niteleyip, 
tartışmayı dahi en büyük suç olarak etiketlemesinin nedeni de budur. Bu süreçte 
şüphe yok ki Türkiye'nin sorumluluğu da not edilmelidir, tüm suç ve sorumluluk 
Ermenilerin üzerinde bırakılarak sonuç alınabileceği düşünülmemelidir. 

Osmanlı döneminde Ermeni sorunu bir iç sorun olarak kalmamış ve 
Osmanlı İmparatorluğu'nun hemen hemen tüm dış ülkeler ile ilişkilerinde 
Ermeni konusu önemli unsurlardan biri olagelmiştir. Bunda, Ermenilerin, dış 
ülkeleri soruna dahil olmaya teşvik etmeleri kadar, bu ülkelerin Ermeni 
sorununu Osmanlı üzerinde kontrol aracı olarak görmelerinin de büyük bir 
etkisi vardı. Osmanlı için ' ş ans ' sayılabilecek tek etken, büyük devletlerin 
amaçları arasındaki uyumsuzluk ve Ermenilerin hiçbir bölgede çoğunluk 
oluşturamamalarıdır. 

İngiltere, Hindistan sömürgesi üzerindeki tüm bölge ile yakından 
ilgileniyordu. 1840 yılından itibaren İngiltere, Pretostanların koruyucusu gibi 
hareket ediyordu. Özellikle Salisburry'nin iktidara gelmesinden sonra strateji 
değiştiren İngiltere, Ermeni sorununda Rusya 'nın tek ve en önemli aktör 

1 2 Bedros Afeyan, 'Critique: Straight, No: Chaser', Groong, 10 March 2003. 
1 3 Birkaç örnek için bkz: Hratch Dasnabedian, History of the Armenian Revolutionary Federation 

Dashnaktsutian, 1890-1924, (Milan, OEMME Edizioni, 1989). 
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olmasını kabul etmedi. Rusya, Balkanlar 'da gerçekleştirdiğini Kafkaslar ve 
Ortadoğuda da gerçekleştirebilir, İngiltere 'nin önünü kesebilirdi. Bu nedenlerle 
İngilizler de 'kendi Ermenileri 'ni oluşturmaya çalıştılar ve Ermeni isyanlarını 
kendi planları doğrultusunda kontrollü olarak teşvik ettiler. İngiltere ayrıca 
Osmanl ı 'n ın tek başına Rusya 'ya karşı koyamayacağını ileri sürerek, 
Osmanl ı 'y ı savunma gerekçesi altında, Ermeni sorunundan da yararlanarak, 
bazı Osmanlı topraklarını (Kıbrıs gibi) ele geçirdi. Tıpkı Londra 'n ın Ruslardan 
çekinmesi gibi, İngiliz planları da Rusya 'y ı korkutuyordu. Ruslar kendilerine 
bağlı bir Ermeni devleti kurdurmak istiyorlar, fakat bunun İngiliz etkisine 
girmesinden çekmiyorlardı. Bunun için Kafkasya 'da kendine bağlı Ermenileri 
bir araya getiren Rusya, Adana 'ya kadar uzanacak bir nüfuz sahası peşindeydi. 
Fakat bu devlet bağımsız olmamalı , Rusya 'ya bağlı kalmalıydı. Aksi takdirde 
Bulgaristan örneği olduğu gibi, Rusya 'nın kurdurduğu bir devlet Rusya 'ya karşı 
dönebilirdi. Fransa da, Katolik Ermeniler üzerinden politikasını yürütüyor, 
Osmanl ı 'n ın tasfiyesinden mümkün olduğunca çok pay a lmaya çalışıyor, 
Ermeni sorununu da bu yönde önemli bir araç olarak görüyordu. Birinci Dünya 
Savaşı ve Kurtuluş Savaşı esnasında Kilikya bölgesindeki Fransız faaliyetleri bu 
durumu açıkça ortaya koyar. Olaylar sonrasında Lübnan ve Fransa 'ya giden 
Ermeniler ise, Fransa 'nın, Cumhuriyet döneminde de Ermeni sorununun en 
önemli aktörlerinden biri olmaya devam edeceğinin işaretlerini vermiştir. 

Osmanlı döneminde sorunun bir diğer aktörü ise A B D olmuştur. 
A B D ' n i n ilgisi ilk olarak ekonomik saikler ile ortaya çıkmıştır. Ticarî ilişkilerde 
daha çok Ermenileri muhatap alan ABD'n in bu tutumu, Osmanlı hakkındaki 
haberlerin tek yanlı olmasına da neden olmuştur. Ayrıca misyonerleri 
vasıtasıyla Protestanlığı yaymaya çalışan ABD, olaylar sonrasında ülkesine 
gelen binlerce Ermeni göçmenle, sorunun ayrılmaz parçası haline gelmiştir. 
Savaş boyunca ABD'den Ermenilere yüzbinlerce dolarlık yardım 
gönderi lmişt i r 1 4 ve bunların çok az bir kısmı insanî amaçlarla kullanılmıştır. 
Amerikalıların açtığı okul ve kiliselerin önemli bir kısmı cephane veya silahlı 
eğitim merkezi haline gelmişt ir . 1 5 

Sonuçta Ermeni sorunu, Müslümanlar ile Ermeniler arasındaki bir 
sorundan ziyade, uluslararası dengelerin Osmanlı aleyhine oluşmasında 
kullanılan bir faktör olmuştur. Ermeniler bizzat uluslararası dengelerin içinde 
yer almaya çalışmışlar, Sevr sonrasındaki açıklamalarında ve Lozan 
görüşmelerine katılma isteklerinde görüleceği üzere, savaşın tarafı olduklarını 

1 4 '$ 100.000 Sent to Aid Armenians By Two Committees in New York', The Washington Post, 9 October 
1915, s. 3. 

1 5 ABD'nin Ermeni sorununa etkisi için bkz: Nurşen Mazıcı, ABD'nin Güney Kafkasya Politikası Olarak 
Ermeni Sorunu, 1919-1921, (İstanbul, Pozitif Yayınları, 2005); Şenol Kantarcı, Ermeni Lobisi ve Amerika 
Birleşik Devletlerinde Ermeniler, (Aktüel Yayınları, 2004). 
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sadece çatışmalara katılarak değil, bizzat en üst düzeyde yaptıkları 
açıklamalarla da kanıtlamışlardır. Geçen zaman içinde, iki unsur (Ermeniler ve 
Türkler) büyük kayıplar verirken, Avrupalı güçler ve A B D topraklarını ve/veya 
nüfuzlarını artırmışlardır. 

Daha sonraki tüm tartışmalar; 1915 tehcir kararı ile ilişkilendirildiği ve 
Ermeni sorunu aslında bu olayların soykırım {genocide) olarak adlandırılması 
nedeniyle çözümsüz hale geldiğinden, soykırım tezi ile ilgili ayrıntılı bir 
değerlendirme yapmakta yarar vardır. Osmanlı Devlet i 'nde Ermeni 
politikalarının sorunlarla dolu olduğu garipsenecek bir durum da değildir. 
Çünkü devlet sistemi zayıflayıp, iç ve dış düşmanlar devletten daha örgütlü bir 
hale geldikçe devletin hiçbir etnik grupla ilişkileri eskisi gibi kalamamıştır. 
Sorunlar zamanla birbirini Doğurmuş ve bu sarmal, imparatorluğun Batışına 
kadar sürmüştür. Daha önce etnik gruplar ile ilişkilerini son derece barışçıl 
yöntemler ile kolayca sağlayabilen İstanbul, Batış paniği içinde şiddete de 
yönelmiş, Müslüman ya da gayrimüslim birçok kesim bundan payını almıştır. 
Osmanl ı 'n ın milliyetçiliği keşfi, önce Osmanlıcılık ve ardından Türkçülük 
hareketlerinin bu süreçte olumsuz etkileri de olmuştur şüphesiz... İttihat ve 
Terakki 'nin olgunlaşmamış milliyetçiliği, iç barışı sağlamaktan çok yıkılışı 
hızlandırmıştır. II. Abdülhamid ' in ardından iktidara gelen İttihatçıların şiddete 
yatkınlıkları, demokratik yönteme uzak oluşları, bilinen ve reddedilemeyecek 
gerçeklerdir. Bu ortamda daha kolay çözülebilecek sorunlar daha karmaşık bir 
hal almış, bu durum özellikle Ermeni sorununda kendisini fazlasıyla 
hissettirmiştir. Ermeni isyanlarına ve diğer isyanlara sadece askerî araçlar 
kullanılarak yaklaşılmış, sorunun siyasal ve sosyal boyutları neredeyse 
tamamen gözardı edilmiştir. Bu hatalar silsilesinin en son ayağı ise 1915 tehcir 
kararıdır. 1915 ile tamamlanan bu hatalar zinciri sonucunda, Ermeni 
milliyetçiliği ayrılıkçılığa daha kolay bir şekilde dönmüş ve ayrılıkçı 
Ermenicilik, kırsal kesimlerde dahi taraftar bulmaya başlamıştır. Hatırlanacağı 
üzere ilk dönemlerde Ermeni ayrılıkçılar Ermeni burjuvazisi ve Ermeni kırsal 
kesiminde destek bulamamış, hareket dar bir kesimle sınırlı kalmıştı. Ancak 
sorun, Müslümanlar ve Hıristiyan Ermeniler arasında bir tür etnik savaş 
görüntüsü aldıkça, Ermeni ayrılıkçı hareketi zamanla kitlesel bir harekete 
dönüşmüştür . Bu sonuç aslında Hmçak ve Taşnak benzeri silahlı hareketlerin 
tam da arzu ettiği bir sonuçtu ve bir anlamda Osmanlı Devleti bu oyuna kendi 
politikalarıyla geldi. Özellikle 1915 tehcir kararının uygulanması, Anadolu 'nun 
her köşesinde Ermeniler arasında ayrı bir kimlik bilincini kuvvetlendirdi. 
Devletin yetersizliği ve yöneticilerin yeteneksizliği, böylesine büyük bir kitlesel 
hareketin kısa sürede felakete dönüşeceğini gösteriyordu. Nitekim kararın 
al ınmaması veya uygulanmaması için devlet içinden çeşitli kişiler uyarılarda da 
bulunmuşlardır. Sonuçta karar uygulanmış ve beklenen gerçekleşmiş, birçok 
kişi yollarda hastalanarak, açlıktan, hava koşullarından vb. nedenlerden ve 
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saldırılardan dolayı hayatını kaybetmiştir. Tehcir esnasında Ermenilere 
duydukları husumet nedeniyle bazı yöneticiler, yerel önderler ve halktan bazı 
kişi ve gruplar Ermenilere saldırmış veya üzerlerine düşen sorumlulukları 
yerine getirmeyerek ölümlere neden olmuşlardır. Kısacası, 1915 yılında büyük 
bir trajedi yaşanmış, yüzbinlerce Ermeni evinden, yurdundan olmuş, yollarda 
aileler parçalanmış, insanlar en çok sevdiklerini kaybetmişlerdir. Göç, Türkler 
ile Ermeniler arasındaki nefreti artırmış, bu tür siyasî çekişmeler ile hiçbir ilgisi 
olmayan Ermeniler dahi bu nefret sarmalının ortasında kendilerini taraf olmak 
zorunda hissetmişlerdir. 

Bu noktaya kadar, Ermenilere hak vermemek mümkün değildir. Bir 
devletin görevi; suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı ayırt etmektir. Devlet, 
vatandaşlarını korumakla yükümlüdür. Yer değiştirme gibi zorunlu kararları 
alabilir. Ancak göç eden kişilerin can, mal ve namusları, devletin güvencesi 
altındadır ve bunun sorumlusu da devletin kendisidir. Osmanlı Devleti bu konuda 
kötü bir sınav vermiştir. Binlerce Ermeninin bu göç esnasında öleceği, göç 
edenlere saldırıların olabileceği, göçten önce tahmin edilmeliydi. Bu açıdan 
bakıldığında İttihat ve Terakkimin ve Osmanlı Devletimin kendi vatandaşı olan 
Ermenilere bir özür borçlu olduğu açıktır. Fakat bu özür, bir 'soykırım özürü' , 
hatta bir 'katliam özürü' olamaz. Aslına bakılacak olursa bu özür, kısmen de 
olsun gerçekleşmiş ve tehcir esnasında hatalı olan birçok Osmanlı yöneticisi idam 
edilmiş, ya da başka şekillerde cezalandırılmıştır. Hatta bu cezalandırmada o 
kadar ileri gidilmiştir ki Nuremberg Mahkemelerinin almış olduğu idam 
kararlarından bile fazla sayıda kişi idam edilmiştir. Cezalandırılanlar arasında 
olaylarla ilgisi olmayan, ya da o cezaları hak etmeyenler de mevcuttur. Ancak 
unutulmamalıdır, 1915 filmin finalidir. O ana gelinceye kadar neler olmuştur, 
buna da bakmak gerekir. 1915 öyle bir andır ki, iktidarda İttihat ve Terakki yerine 
başka bir siyasî grup olsaydı, hatta İstanbul'da Türkler yerine Almanlar ya da 
İngilizler oturuyor olsaydı belki de tehcir kararı yine çıkardı. Hatta denebilir ki 
Avrupalı güçlerin bu dönemdeki güvenlik önlemleri dikkate alındığında İttihat ve 
Terakki 'nin Ermeni politikası nispeten 'yumuşak ' bile bulunabilir. 

Fakat bir de madalyonun diğer yüzü vardır: Yaşananlarda Ermenilerin hiç 
mi suçu, sorumluluğu yoktur? 

Ermeniler çok mu masumdur? 

N e yazık ki hayır!... 

Her şeyden önce, olayları 1915'e getiren süreçte en önemli faktör Ermeni 
ayaklanmaları ve terör hareketleridir. Ermeni silahlı saldırıları sonucunda 
öldürülen Müslümanların sayısı 500.000 ' i aşmıştır. Hatta özellikle ilk başlarda 
çok sayıda Ermeni Osmanlı vatandaşı da yine Ermeni terörünün kurbanı 
olmuştur. Hatta Ermeni saldırılarında Yahudi Osmanlılar dahi etkilenmiş, 
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birçok Yahudi, Doğu Anadolu 'da evlerini terk etmek zorunda kalmış, bazıları 
ise öldürülmüştür. Bugün Doğu ve Güneydoğuda Yahudi nüfusu yok olmuşsa 
bunun en önemli sorumlusu Ermeni saldırılarıdır. Birinci Dünya Savaşına kadar 
özellikle Doğu Anadolu bölgesinde onbinlerce Ermeni gizlice Rus 
vatandaşlığına geçmiş ve Rus pasaportu taşımaya başlamıştır. Ermenilerin 
oluşturdukları cephanelikler ve savaşta Osmanlı Devlet i 'ne karşı hazırlanmış 
cepheler bir sır değildir ve Taşnak ve Hınçaklar tarafından bu hazırlıklar büyük 
bir övünç kaynağı olarak hala sunulmaktadır. Diğer bir deyişle, bir devletin 
görevleri olduğu gibi, vatandaşlarının da görev ve sorumlulukları vardır ve 
bunların başında da sadakat gelir. Dolayısıyla Türk tezinde sıkça vurgu yapılan 
'Ermeniler , Osmanlı Devlet i 'ne sadık kalmadı, ihanet ett i ' söylemi duygusal ve 
anlamsız bir ifade değildir. Aksine devlet - vatandaş ilişkisinin özünde karşılıklı 
sorumluluklar vardır ve bu ilişkinin özünde sadakat vardır. Belli kesimlerde 
Ermeni cemaati bu sadakati gösterememiş, aksine devlete karşı her türlü 
örgütlenmenin içinde yer almıştır. Ayrı bir devlet kurma hedefi, açıktan telaffuz 
edilmiş, bunun için örgütlenilmiş, ayrı bayrak ve marşlar hazırlanmış, silahlı 
kıtalar teşkil edilmiş, silah ve mühimmatlar hazırlanmış, diğer devletler ile 
askerî ve diplomatik ittifaklar kurulmuştur. Terör saldırılan vaka-i adliye haline 
gelmiş, Osmanlı Devleti 'nin otoritesinin tanınmadığı her eylemde açıkça ortaya 
konmuş, ülkenin devlet başkanına (padişah) suikast, Müslüman köylere 
baskınlar, ülkenin büyük bir şehrinin (Van) işgal edilmesine ek olarak Birinci 
Dünya Savaşının çıkmasıyla birlikte bir diğer devletin (Rusya) askerî güçlerine 
katılım gerçekleşmiştir. 

1915 Krizinde yaşanan olaylar, 2. Dünya Savaşı esnasında Yahudilerin 
Hitler Almanyasında yaşadıklarıyla ilişkilendirilemez ve hiçbir benzerlik 
kuru lamaz . 1 6 Ortada silahsız bir grup insanın, nedensiz ve salt ırkçı saikler ile 
birtakım uygulamalara tâbi tutulması yoktur. Olay, birçok açıdan ayaklanma 
bastırılması, ya da savunma önlemleri kavramları ile açıklanabilir. Bu durum, 
dönemin Osmanlı Devleti yetkililerince de, sonrasında Kemal Atatürk 
tarafından da bu bağlamda değerlendirilmiştir. Ayaklanan ve ülkesine ihanet 
eden unsurlar her türlü riski de almış olurlar. Nitekim 1915' te dönemin Osmanlı 
Devleti Dışişleri Bakanı Halil Bey, Ermeniler konusunda A B D ve Avrupa 
basınında Türkleri suçlayıcı haberlerin artması üzerine The New York Times 
gazetesinde yayınlanan konuşmasında, Ermenilerin öncelikle kendi 
davranışlarını sorgulamaları gerektiğini belirtmiştir. İttihat ve Terakki 'nin her 
zaman Ermenilere dostça davrandığını ve birçok kez işbirliği yaptığını 
hatırlatan Halil Bey, buna karşın Ermenilerin ayaklanmaya karşı uyarıldığını da 

1 6 1915 olaylarının Yahudi Soykırımı ile detaylı bir kıyaslaması için bkz: İbrahim Kaya, 'The Holocaust and 
Armenian Case: Highlighting the Main Differences', Journal of Turkish Weekly (JTW), 11.10.2004. 
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belirtmiştir . 1 7 Aynı şekilde Osmanlı Devleti yetkilileri hem ayaklanan 
Ermenileri, hem de Batılı devletleri uyarmış ve sivillerin/bireylerin savaş 
hukukunun kendilerine tanıdığı hakları kullanabilmeleri için tarafsız kalmaları 
gerektiği, üniformasız olmalarının onlara silahlı saldırılar düzenleme hakkı 
vermeyeceği , defalarca hatırlatılmıştır. 1 8 

Bu açıdan bakıldığında Ermeniler şanslıdır: Eğer böylesine büyük bir 
kalkışma ve terör hareketini ABD, Fransa ya da başka bir ülkede yapsa idiler, 
hatta bugün yapsalar başlarına gelecekler sadece tehcir olmayacaktı. Muhtemelen 
bugünün ABD's i dahi Osmanlı 'nın aldığı önlemlerle kıyaslanamayacak sertlikte 
önlem ve hatta cezalandırmalar ile hareket edecekti. ABD'n in Kızılderelilere 
karşı uyguladığı soykırım, Japonlara karşı uyguladığı tehcir kararı, 
Guantanamo'daki , Irak Ebu Gureyb Hapishanesindeki uygulamaları vd. ne kadar 
sert olabileceğini gözler önüne sermektedir. ABD, Irak' ta birkaç terörist için 
şehirleri bombalamaktadır. Felluce'nin, şehirdeki birkaç yüz terörist için 
boşaltılması, birçok savunmasız sivilin öldürülmesi, evlerinin yok edilmesi, 
ABD'n in ne kadar sert olabileceğini göstermektedir. 1 9 

Ermeni grupların iddia ettikleri ' soykır ım' suçlamasında açıklığa 
kavuşması gereken bir diğer nokta ise soykırım ile ırkçılık arasındaki sıkı 
bağdır. Soykırım, ırkçı düşüncenin bir ürünüdür ve bir grubu (dinî, etnik vb.) 
ortada hiçbir neden olmaksızın, salt o gruba mensup olduğu için yok etmek 
amacıyla ortadan kaldırma çabasıdır. Bu anlamda bakıldığında, soykırım, bir tür 
Batı icadı olarak da değerlendirilebilir. Yahudi soykırımı incelendiğinde 
nedensiz bir nefretle karşılaşılır. Yahudiler, Alman ırkçılarına göre salt Yahudi 
oldukları için kötüdürler ve Alman devletine karşı hiçbir silahlı kalkışma içinde 
olmamalarına karşın sadece Yahudi oldukları için yok edilmeye çalışılmışlardır. 
Oysa ki Ermeni soykırımı yapmakla suçlanan Türk milliyetçiliğinde böyle bir 
'nefret boyutu ' yoktur. Aksine ırkçılıkla itham edilen ilk Türk milliyetçileri olan 
İttihatçıların iktidara gelmesinde Ermeni ve diğer gayrimüslim azınlığın önemli 
bir rolü olmuştur. Neredeyse her İttihatçının birkaç Ermeni dostu veya komşusu 
vardır ve sözü edilen 1915 Krizi yaşandığı dönemde dahi İttihatçılar bu kişiler 
ile dostluklarını sürdürmüşler, hatta bazı İttihatçılar Ermenilere kötü muamele 
ettikleri iddiasıyla yargılanmak için arandıkları dönemde Ermeni komşularının 
evinde saklanabilmişlerdir . 2 0 Tehcirle yerlerinden olan kimseler yoldan geri 

1 7 'Blames Armenians for All Their Woes' , The New York Times, 21 October 1915. 
1 S 'Guerilla Warfare in Armenia', The New York Times, 18 June 1915. 
1 9 ABD'nin Irak politikası için bkz. Sedat Laçiner, Irak Küresel Meydan Savaşı ve Türkiye, (Ankara, Roma 

Y., 2004); Ümit Özdağ, Sedat Laçiner ve Serhat Erkmen (ed.), Irak Krizi, 2002-2003, (Ankara, ASAM Y, 
2003). 

2 0 Bu kişlerden biri de ünlü gazeteci Nadir Nadi'nin babasıdır: "Yıl 1918-1919. Ermeni soykırımı dedikleri 
olayın üzerinden 3-4 yıl ancak geçmiş. Ben on yaşlarındayım. Nişantaşı'nda oturuyoruz. Kiracısı 
olduğumuz apartmanın sahibi Yakupyan adında varlıklı bir Ermeni. Kapıcımız Kalust, Anadolu'dan gelme, 
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dönerek, ya da tehcir edildikleri yeri beğenmeyerek yeniden geldikleri yerlere 
veya İs tanbul 'a geri dönmüşlerdir. Eğer söz konusu olan bir soykırım olsaydı ve 
tıpkı Hitler Almanyasında olduğu gibi Ermeniler, Yahudiler gibi görüldükleri 
yerde sadece Ermeni olmaları nedeniyle öldürülselerdi böyle sahnelerin 
yaşanamayacağı açıktır. Bir diğer örnek ise ' soykır ım' olarak nitelenen 
olayların yaşandığı günlerde bazı Ermenilerin, üstelik üst düzey rütbeler ile 
Osmanlı Ordusuna alınması ve bu kararı İttihat Terakki 'nin en önde gelen 
isimlerinin imzalamasıdır. Yine suçlananlar arasında yer alan Cemal Paşa 'nın 
göreve başlamasıyla, Denizcilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine Ermeni asıllı 
Milletvekili Hallaçyan Efendi 'nin seçilmesi İttihat ve Terakki döneminde 
önemli noktalarda görev alan Ermeniler için verilebilecek çok sayıda örnekten 
sadece biridir. 2 1 

Osmanlının ırkçı olmadığını gösteren bir diğer delil ise savaş döneminde 
ve sonrasında evlat edinilen yüzbinlerce Ermeni çocuk ve evlenilen Ermeni 
kadınlardır. Ermeni gazeteci ve İs tanbul 'da yayınlanan Agos Gazetesinin Genel 
Yayın Yönetmeni Hrant Dink, "150.000 kadar Ermeni çocuk, aileleri tarafından 
yetimhanelere ya da komşularına bırakıldı. Ve bu çocuklar zamanla 
Müslümanlaşt ı . Sayıları da arttı" demektedir . 2 2 Çok sayıda dul kalan Ermeni 
kadın, mahalledeki Müslüman erkeklerle evlenmişlerdir. Bunların bir kısmı 
gerçek evliliktir, bir kısmı ise Ermeni dul kadının ortada kalmaması için yapılan 
formalite nüfusa almalardır. Yine çok sayıda Ermeni çocuk da, ortada 
kalmaması için evlat edinilmiştir . 2 3 Şimdi bunda ne var denilebilir. Oysa ki 
hiçbir ırkçı, nefret ettiği bir ırkın kadınıyla evlenmez, ondan çocuk yapmaz, 
aşağılık bulduğu ırkın çocuklarını evine alıp, onların çoğalmasına izin vermez. 
Bosna Soykırımını örnek verecek olur isek, tecavüze uğrayan onbinlerce 
Boşnak kadından hiçbirisi Sırplarca eş olarak alınmamıştır. Çünkü Sırplar, 
Bosnalı kadınlara sadece zevk amaçlı tecavüz etmemişlerdir, onları insan olarak 
görmemişlerdir . Bosnalı kadınlar, tıpkı diğer Bosnalılar gibi yok edilmesi 
gereken birer yaratıktırlar. Yine Karabağ çatışmalarında Ermenilerce evlat 
edinilmiş veya eş olarak alınmış bir tek Azeri çocuk veya kadın yoktur. Aksine 

güçlü kuvvetli bir Ermeni. Aşçımız Louise İstanbullu. O da Ermeni. Gül gibi geçiniyoruz. Mütareke 
koşulları içinde Damat Ferit hükümeti, İngilizlere teslim edip Malta'ya gönderilmek üzere fellik fellik 
babamı arıyor. Çevremizdeki Ermenilerden hiçbiri bir ihbarda bulunmuyor. İhbar şöyle dursun, arada bir 
gizlice apartmana geldiğinde babamı koruyorlar. Kapıcı Kalust, her soruşlarında 'Evde yok, nerede 
bilmiyorum' diyerek Damat Ferit'in polislerini oyalıyor. Dahası var: Babam Ankara'ya kaçmaya karar 
verip harekete geçtiğinde aynı Kalust, karşı kaldırımda nöbet tutan Damat Ferit polislerini aldatarak arka 
kapıdan babamın rahatça çıkmasını sağlıyor." Bkz: Nadir Nadi, 'Bir Anlasak', Cumhuriyet, 21 Eylül 1984. 

2 1 Örnekler ve detayları için bkz: Esat Arslan, '1915 Zorunlu Göç Geçici Yasasının Gerekliliği ve 
Uygulamalarının Değişik Açılardan Değerlendirilmesi', Ermeni Araştırmaları, (Sonbahar 2002), Cilt 2, 
Sayı 7, ss. 18-40. 

2 2 Sonat Bahar, 'Böyle 150.000 Çocuk Daha Var', Sabah, 7 Eylül 2005. 
2 3 Sedat Laçiner, 'Ermeni Dönmeler', Aktif Haber, www.aktifhaber.com. 8 Eylül 2005. 

http://www.aktifhaber.com
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Ermeni militanlar, Hocal ı 'da öldürdükleri Azeri kadın ve çocukların daha sonra 
derilerini yüzmüşlerdir . 2 4 Ölü bir insanın derisini yüzmek için vakit harcamak, 
ırkçılığa varan nefretin nasıl bir duygu olduğu konusunda ipuçları vermektedir. 
Osmanl ı ' da Türklerin ve Kürtlerin çeteler olarak veya bireysel anlamda 
Ermenilere karşı saldırıları olmuştur. Fakat bu saldırılar dönemseldir ve çoğu 
kez bireysel veya bölgeseldir. Etnik bir ırka yönelik değildir. Belli bir 
dönemdeki belirli bir gruba dönüktür. Öldürdüğü kişinin çocuğunu evlat edinen 
bir kişi her şey olabilir ama ırkçı olamaz. 

Osmanlı toplumunun ırkçı olmadığı, ırkçılığın, bu toplum yapısına çok 
uzak bir kavram olduğunu gösteren sayısız delil vardır. Fakat bu delillerin en 
çarpıcısı 1915 Çanakkale Savaşıdır. Ermeni tehciri ve ayaklanması ile şaşırtıcı 
bir şekilde (!) aynı zamana denk gelen bu savaş, tarihin belki de 'en temiz 
savaşıdır ' . Bunu sadece Türkler değil, Çanakkale 'ye savaşmaya gelenler de 
söylemektedirler. Türk askerinin saatlerce savaştıktan sonra esir aldıkları 
kişilere insanî davranışı, kendi suyunu ve yemeğini düşmanı ile paylaşabilmesi 
vs. Türk askerinin savaştığı düşmanından dahi nefret etmediğini göstermiştir. 
Üstelik Çanakkale Savaşındaki Türk askerinin önemli bir kısmı, Ermenilere 
soykırım yaptığı iddia edilen Anadolu insanıdır, onun çocukları, torunlarıdır. Bu 
dönemde eli silah tutan yaşlı veya genç herkes ya diğer cephelerdedir, ya da 
Çanakkale 'de . . . Diğer bir ifadeyle yerleşim yerlerinde neredeyse sadece 
kadınlar kalmıştır. Bu durumda soykırımı kadınlar mı gerçekleştirmişlerdir? 
İmparatorluğun canı dişinde kendisini savunduğu bir dönemde kimisine göre 1, 
kimisine göre 2.5 milyon Ermeni komşusunu, bu insanlar mı öldürmüşlerdir? 
Bu arada hatırlatmak gerekir, Çanakkale 'de cephede Türk tarafında savaşan 
Ermeniler de vardır ve bu kişilerin bir kısmı Çanakkale önlerindeki bir zırhlının 
Batırı lmasında büyük yararlılıklar göstermişlerdir. Yine tehcir döneminde 
Osmanlı Devleti Ordusuna katılan ve yüzbaşı rütbesiyle görev alan Ermeniler 
vardır. Diğer bir deyişle 1915 yılında Osmanlı toplumu ırkçılıktan çok uzaktır. 
Özellikle Ermenilere karşı bir ırkçı dalgadan söz edebilmek ise imkânsızdır. 

'A View to a Slaughter', The Economist, 7 March 1992; P. Quinn-Judge, 'Revenge Tragedy', New 
Republic, Vol. 206, No: 14, 6 April 1992; Pascal Privat ve Steve Le Vine, 'Faces of Massacre', Newsweek, 
16 March 1992; 'Massacre by Armenians Being Reported', The New York Times, 3 March 1992. 





Gürbüz EVREN* 

Demokrasi İçin Birlik Partisi (UDF) Milletvekili ve Issy Les Moulinaux 
Belediye Başkanı André Santini, 18 Ocak 2001 tarihinde, Fransa Ulusal Meclisinde, 
Ermeni Soykırımı Yasası görüşülürken yaptığı konuşmaya şöyle başlıyordu: 

"Haçlı Seferlerinden bu yana bizimle olan bu halkı (Ermenileri) sevgiyle 
selamlıyorum." 1 

İşte bu cümle, Fransa 'nın, Ermeni sorununa yaklaşımının önemli bir 
bölümünü çok açık bir şekilde özetlemektedir. Ermenilerin, Hıristiyanlığı 
topluca kabul eden ilk millet olmaları, onlara Hıristiyanlık dünyasında özel bir 
yer ve önem sağlamıştır. Bu olgu, bazı Ermeni çevreleri ve onların destekçileri 
tarafından her fırsatta yinelenmektedir. Fransa ile Ermeniler arasında tarihsel 
bağlar bulunduğu, Ermenilerin bilgi, görgü ve akıl bakımından üstün oldukları 
gibi konular da, Fransız kamuoyunda uzun yıllardır işlenen temalar olmuştur. 

1894-1896 yıllarında ortaya çıkan Ermeni ayaklanmaları sırasında 
yaşanan olayların ardından, Fransa 'da , dönemin önemli isimleri biraraya 
gelerek, ilk destekleme komitesini kurmuşlardır. Yüzbinlerce Ermeninin 
Türkler tarafından öldürüldüğü yalanını, başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa 
kamuoyuna yaymaya başlayan bu komite, George Clemenceau, Anatole France, 
Jean Jaurès ve Francis de Pressensé gibi önemli kişilerden oluşmuştur. Gerek 
yazıları gerekse söylevleri çok büyük ilgi toplayan bu devlet adamları ve 
yazarlar, "Zavallı Ermeni", "Katl iamcı Türk" imgelerinin yerleşmesinde ve 
güçlenmesinde oldukça önemli bir rol oynadılar. Söz konusu komite, "Pro-
Arménien" adlı bir gazete de yayımlamıştır . 

Kanal B Program Yönetmeni. 
' Assemblée Natonale, Session ordinaire de 2000-2001- 51 éme jour de séance, 120 éme séance, 1ère séance du 

Jeudi 18 Janvier 2001, Art. Unique 25, Explications de Vote 27, Reconnaissance du Génocide Arménien 2. 
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"Mıgırdıç Portakalyan, 1878-1881 arasında tekrar V a n ' d a bulunmuş, 
sonra kısa bir süre için İs tanbul 'a gelip dönmüş, V a n ' d a açtığı okullarda 
fikirleri doğrultusunda öğrenciler yetiştirmeye devam etmiştir. Nihayet 
faaliyetlerinin memleket ve devlet bütünlüğü aleyhine olduğu tespit edilerek, 
Van 'dan sürülmüş, okulları da kapatılmıştır. Bunun üzerine de Mıgırdıç 
Portakalyan Marsi lya 'ya gitmiş, Ağustos 1885'te "Armenia" gazetesini 
yayınlamaya başlamıştır ." 2 

P A M U K B A L Y A L A R I 

Fransa, Mondros Mütarekesinden çok önce, 1916 yılında, İngiltere ile 
Kilikya bölgesi pamuğunun kendisine bırakılması konusunda anlaşmaya 
varmıştı . Fransız Bakan Georges Picot ile İngiliz Avam Kamarası Üyesi Albay 
Mark Sykes tarafından hazırlanan ve "Sykes-Picot Ant laşması" olarak bilinen 
bu çok gizli antlaşmaya göre İngiltere, Fransa 'ya Musul petrollerini, Kilikya'nın 
pamuğunu ve Ergani bakır madenlerini bırakırken, Fransızlar da, Filistin'i 
İngil tere 'ye terk ediyorlardı. Bu antlaşmanın hemen ardından, Fransızlar, askeri 
hazırlıklara başlamışlardır. 

"Bu antlaşma üzerine Kahire 'deki Ermeni gönüllülerini eğitmek üzere 
Albay Romieu komutasındaki Fransız heyeti, Kasım 1916 'da Kahire 'ye 
gitmiştir. Ayrıca 3.000 Ermeni gönüllüsü de Kıbrıs ' ta eğitim görmüştür ." 3 

Fransızlar, Çukurova bölgesine yönelik emellerine kavuşma şansını 
Mondros Mütarekesinin (1918) imzalanmasıyla birlikte buldular. Mütarekenin 
7. ve 10. maddelerinden hareket eden İngiliz ve Fransızlar; Antep, Maraş ve 
Urfa yörelerini işgal etmişlerdi. 

"9 Kasım 1918'de İskenderun 'u işgal eden İngilizler, bununla 
yetinmeyerek Adana Vilayetinin de boşaltılmasını istemişlerdi. Esasen, Payas-
Kilis hattının güneyi İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmişti . 11 Aralık 
1918 'de Fransız subayları yönet iminde 400 kişilik yerli Ermenilerden oluşan bir 
Fransız taburu Dörtyol 'a , 17 Aralık 1918'de ise, yine çoğu Ermeni olmak üzere 
1500 Fransız askeri Mers in 'e girmiştir. Bu kuvvetten ayrılan müfrezeler, Tarsus 
ve Adana 'y ı da işgal etmişlerdir; 19 Aralık 1918'de ise Fransız işgal komutanı 
General Hamlin ' in Mers in 'e çıkarak Adana 'ya , buradan da Toros tünellerinin 
işgalini düzenlemek üzere Pozant ı 'ya geçmesiyle, Pozantı bölgesi de işgal 
edilmiştir... Fransızlar, Adana bölgesini işgal eder etmez, beraberinde 
getirdikleri Ermeni alayından başka bölgede bulunan ve Dünya Savaşında göç 

2 Louise Nalbandian, The Armenian Revolutionary Movement, The Development of Armenian Political 
Parties through the Nineteenth Century, (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1963), 
s. 94-95'ten: Nejat Göyünç, Osmanlı İdaresinde Ermeniler, s. 63. 

3 İhsan Sakarya, Belgelerle Ermeni Sorunu, (Ankara, Genelkurmay B., 1984), s. 237. 
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edip sonradan geri dönen Ermenileri de silahlandırarak Türklere karşı 
kullandılar... Çukurova işgalini takiben 1 Ocak 1919 'da Antep, 22 Şubat 
İ 9 1 9 ' d a Maraş, 24 Mart 1919'da Urfa, İngilizler tarafından işgal edilmiştir ." 4 

İngilizler, bir süre sonra Antep, Maraş ve Urfa 'yı Fransızlara bırakarak, 
bölgeden çekildiler. 

"Fransızlar, 29 Ekim 1919 tarihinde, İngilizlerin boşalttığı Kilis'i işgal 
ettiler. Maraş, 30 Ekim 1919 'da Fransızlara devredildi. Maraş ' ı işgal eden 
kuvvet, 42. Fransız Alayından bir bölük; Ermeni Doğu Lejyon Alayından bir 
tabur ve bir süvari müfrezesinden oluşuyordu." 5 

Fransa, 1918 Mondros Mütarekesi ardından, Anadolu 'nun işgali için, 
sömürgelerden getirdiği askerlerinin arasına Ermenileri de katarak büyük bir 
işgal gücü oluşturmuştu. Doğu Lejyonu (Legion d 'Orient) olarak adlandırılan 
bu birlik, bölgede yaptığı zulüm ve katliamlarla ünlenmiştir. Fransızlar 
tarafından Mısı r 'da eğitilen 10 bin Ermeni, Fransız üniforması içinde görev 
yapmaya başlamış, bu hizmetleri karşılığında Ermenilere, Fransa 'nın desteğinde 
ve güdümünde Çukurova Ermenistan Cumhuriyeti kurulması sözü verilmiştir. 
Gerek Türklerden intikam almak gerekse nüfus olarak çoğunluğu ele geçirmek 
gibi amaçlarla Çukurova ve çevresine dönmeye başlayan Ermenilerin sayısı 
arttıkça, Türk ve Müslümanlara yönelik saldırılar, öldürme olayları ve 
katliamlar çoğalmış, buna karşılık da Ermeni-Fransız işbirliğine karşı direniş 
yükselmeye başlamıştır. Kilikya bölgesindeki askerî varlıkları konusunda 
oldukça dikkatli davranmaya çalışan Fransızlar için, Ermeniler, Fransız Ordusu 
saflarında kullanılan unsurlar olarak değer kazanmışlardı. Fransızlar, yabancısı 
oldukları bu bölgede, Ermenilerin görüşlerini de fazlasıyla önemsiyorlardı. 
Fransa Başbakanı Briand, bu konuda şöyle bir değerlendirme yapıyordu: 

"Adana Bölgesi ve Mersin Limanı ile İskenderun, doğal ve mükemmel bir 
körfez teşkil eder. Buna karşılık stratejik savunmayı sağlayacak dağlar, körfezden 
bir hayli uzaktır. İşte bu nedenledir ki, askerî tesir sahamızın sınırlarını, 
Ermenilerin rıza ve istekleri üzerine, daha ötelere götürmek istedik..." 6 

Fransa Askerî arşivleri, Fransızların, Ermenileri Anadolu 'da nasıl 
kullandıkları, Türklere karşı kışkırtıp, yüzyıllar boyunca barış içinde yaşamış iki 
toplumu, emperyalist çıkarları uğruna nasıl birbirlerine düşürdüklerini 
kanıtlayan belgelerle doludur . 7 Aram Turabian isimli bir Ermeni tarafından, 

4 Türk İstiklal Harbi, IV. Cilt, Güney Cephesi, (Ankara, Genelkurmay Y., 1966), s. 5-45-46-49-53. 
5 İhsan Sakarya, Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 402. 
6 Paul De Veau, Kilikya Faciası 1919-1922, (Çev. Reşat Göğen), s. 25'ten: İhsan Sakarya, Belgelerle Ermeni 

Sorunu, s. 402. 
7 Fransız arşivlerinden ilgili belgelerin tıpkıbasımları için bkz: (Haz. Hasan Dilan), Fransız Belgelerinde 

Ermeni Olayları, VI Cilt, (Ankara, TTK Y., 2005). 
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1917 yılında Mars i lya 'da yayınlanan "Les Volontaires Arméniens Sous Les 
Drapeaux Français" (Fransız Bayrağı Altında Ermeni Gönüllüleri) adlı kitapta 
da, yine Fransız-Ermeni işbirliğini anlatan çarpıcı bilgiler bulunmaktadır . 

"Rus Ermeniler, Moskova orduları saflarında, kardeşlerimizin cesetleri 
üzerine yapılan tahkirin intikamını almak için, vazifelerini yapacaklardır; bize, 
Türk tahakkümündeki Ermenilere gelince, hiçbir Ermeninin silahı, ikinci 
vatanımız olan Fransa 'ya ve onun müttefik ve dostlarına çevrilmemelidir. . . 
Ermeniler, kime karşı olduğunu söylemeden Türkiye sizi silah altına çağırıyor; 
demiryollarının rayları 300.000 kardeşimizin cesetlerinden geçen II. Wilhelm' in 
ordularını ezmeye yardımcı olmak için Fransa ve onun müttefiklerinin 
ordularına gönüllü yazılın. . ." 8 

Çukurova ve çevresinde bulunan Fransız işgal ordusunda görev alan 
Ermenilerin sayısı hakkındaki bilgiler, İngiliz gizli belgelerinde de verilmiştir. 
Bu rakamlar, Fransızların bölgedeki pamuk ürününü kendi ekonomilerine 
kazandırmak için, Fransız askerlerinin hayatını riske sokmak yerine Ermenileri 
kullanmayı tercih ettiklerini kanıtlamaktadır. 

"Maalesef milliyetçi Türkler, Fransız birliklerinden çok fazladır. Fransız 
gruplarının 1/3'ü Fransız askerlerinden, gerisi yerli Ermenilerdendir. Ermeni 
askerleri 18 bin kişidir." 9 

Fransızların işgal ettikleri bölgelerde Ermenilerin başlattıkları saldırılar, 
öldürme olayları ve katliamlar; İngilizlerin, Antep, Maraş ve Urfa 'yı da bir süre 
sonra Fransızlara bırakmaları üzerine tamamen kontrol dışına çıkmış, Türk 
direniş güçlerinin bölgeye müdahale etmeye başlamasıyla, Fransızlar için zor 
günler başlamıştı. 

L E G I O N D ' O R I E N T 

Ermenilerin, sivil halka yönelik saldırılarının giderek artması ve kontrol 
edi lemez bir hale gelmesi, onlara göz yuman Fransızları da rahatsız ediyordu. 
Türk ve Müslüman ahalinin örgütlenerek kendini savunmaya yönelmesi , 
Mustafa Kemal ' in , direnişi örgütlemek üzere Kuvay-i Milliye güçlerini bölgeye 
yollaması , Fransızları beklemedikleri bir durumla karşı karşıya bırakmıştı. 
Mustafa Kemal ' in gittikçe güçlenmesi ve bölgede Fransızların ağır kayıplar 
vermeye başlaması üzerine, bazı gizli raporlarda, Fransızların bölgedeki 
varlıklarının sadece ekonomik olduğunu anlatan yazışmaların çoğaldığı görülür. 

8 Aram Turabian, Les Volontaires Arméniens sous les Drapeaux Français, (Marseille, 1917), s. 6'dan: 
Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, s. 197. 

9 İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Erol Ulubelen, İngiliz Dışişlerindeki Toplantı, 28 Şubat 1920, no: 297, 
belge no: 37. 
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Bu amaçlarını anlatmak üzere Fransız subayları sık sık Mustafa Kemal ' i 
görmeye gitmektedirler. Her görüşme sonucu, Ermenilere yönelik 
politikalarının yanlışlığını anlayan Fransızlar, ekonomik çıkarlarını yi t i rmemek 
için, yavaş yavaş Ermenileri kendi kaderlerine terk eder bir politika izlemeye 
başlamışlardır. 

Afyonkarahisar 'da tabur komutanı olarak görev yapan Binbaşı Labonne, 
7 Kasım 1919 tarihli gizli raporunda, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Kilikya 
konusunda kendilerine kızgın olduklarını, zira belli şehir ve bölgelere 
Müslüman halka eziyet edebilecek sivil ve askerî yöneticiler atadıklarını, ayrıca 
Antep, Urfa ve Maraş ' taki İngiliz birliklerinin yerini Fransızların almasının da, 
Türklerin pek hoşuna gitmediğini bildirmektedir. 

"Türklere, Kil ikya'daki amacımızın tamamen ekonomik nitelikte 
olduğunu kabul ettirmek gittikçe güçleşiyor.... Seyhan kıyılarında belki biraz 
fazla Ermeni yanlısı bir politika izliyoruz ve Müslüman halk gerek sivil gerek 
asker Ermenilerin kötü hareketlerini şikâyet etmekte tamamen haksız değil. . . 
Antep ' e şehri işgal etmesi için bir Ermeni Lejyonu göndermekle hata et t ik ." 1 0 

Doğu Lejyonunun (Légion d 'Orient) bir bölümünü oluşturan Ermeni 
Lejyonu, kendilerine komuta eden Fransız subayların emirlerine uymadıkları , 
Doğu Lejyonunda görev yapan Müslüman asıllı (Cezayir ve Senegal 'den gelen 
askerler) Fransız askerlerine de saldırıyorlardı. Tamamen kontrolünden çıkan 
Ermeni birliklerinin bu durumu karşısında çoğu kez çaresiz kalan Fransa, dünya 
kamuoyunun önünde gelişen Türk katliamına da ortak olmaya başlamıştı. 

"1919 Haziranında ilk takviye birliklerinin gelmesine kadar, Ermeni 
Lejyonu, Kilikya'daki tek Fransız birliği idi. Bu bölgede Fransız Ordusunun 
tarihçesi, o dönemde, Lejyonun tarihçesi ile karışmıştır; ne yazık ki bu tarihçe 
bizim saygınlığımıza çok büyük zarar veren disiplinsizlik ve zorbalık eylemleri 
ile pek özel biçimde damgalanmıştır (pek belirgin özelliği budur ) . " 1 1 

"İskenderun'daki toplu kazan kaldırmadan iki gün sonra, Kilikya'daki 
(Ermeni) taburlarının yerini İngiliz birlikleri aldı.... Kilikya'nın kendisinde (yalnız 
İskenderun değil), soyma, Türklere karşı işlenen çeşitli vahşet eylemleri, sözde 
"kurtarmak" için genç kızların kaçırılması, silah gücüyle dağa kaldırma gibi pek 
çeşitli disiplinsizlik olayları (görülmüştü ki, bunlar) Lejyonun göreviyle hiç 
bağdaşmıyordu." 1 2 

1 0 Bige Yavuz, Fransız Arşiv Belgeleri Açısından Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk Fransız İlişkileri, 1919-
1922, Château de Vincennes, 7 N 3210, D.ı, 7. II. 1919 tarihli gizli Labonne raporu, s. 4. 

" Harp Tarihi Dairesi, Generel Du Hays, Les Armées Françaises au Levant (Doğu Ülkelerinde Fransız 
Orduları) 1919-1939, Cilt Eden: Justin Mc Carthy, Ölüm ve Sürgün, (İstanbul, İnkılap Y„ 1998), s. 233. 

1 2 Gautheraut Gustave, La France en Syrie et en Cilicie, (Paris, 1920), s. 185'ten: Justin Mc Carthy, Ölüm ve 
Sürgün, s. 236. 
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F R A N S A ' N I N İ H A N E T İ 

Fransızlar da, yaptıkları hatayı çoktan anlamışlar, en ateşli Ermeni 
destekçileri bile yakınmaya başlamıştı . Ermenilerin kontrol edilemez hale 
gelmesi, Fransız komutanları dinlememesi, emirlere uymayıp, Fransızlara bile 
saldırmaya başlamaları üzerine, geri çekilme zamanının geldiği anlaşılmıştı. 
Paul De Veau bu durumu şöyle anlatıyordu: 

"Bu Ermeni Lejyonerleri, eşkıyalık yapmaya başladılar. 23 Ocak 1919'da 
Arapderesi Bucağı Müdürü, köyün gece yedi haydut tarafından basıldığını haber 
verdi; buraya gönderilen Fransız müfrezesi, haydutlarla karşılaştı; müfreze, haydut 
Lejyonerlerin kendilerini savunmak için ateş açmaları üzerine, bunları öldürdü. 
Ermeni Lejyonerlerin öldürülmesi, Ermenilerde intikam hırsı yarattı. Türklere karşı 
besledikleri kini, Fransızlara da göstermeye başladılar. İskenderun'da çıkan bir 
karışıklıkta 20 kişi öldürüldü. 4. Ermeni Taburunda isyan çıktı; Lejyonerler, Fransız 
erlerine saldırdılar ve Fransız subaylarını tehdit ettiler.... Artık Lejyonerlere 
güvenimiz kalmamıştı. Ermeni birliği murahhasları, kendi bölgelerine döndüler ve 
oralarda toplantılar tertipleyerek aleyhimize konuştular. Rütbeli, rütbesiz her asker 
verilen emirler üzerinde münakaşa ediyorlardı. Mağlubiyetten zafere götürdüğümüz 
ve tekrar vatanlarına kavuşturduğumuz bu insanlar, Lejyona tahsis edilen askerlik 
primlerinin tükenmesi dolayısıyla Afrika alaylarımızın aldıkları askerî maaş ve 
rasyonun uygulanması için dişlerini gösterdiler. İsyankâr ruhları, garnizon hayatına 
uyumlarını güçleştiriyor ve bir türlü komuta altına girmiyorlardı." 1 3 

Fransız Ulusal Meclisinin bazı üyeleri de, bu konudaki rahatsızlıklarını 
dile getirmeye başlamışlardı. 24 Haziran 1920 tarihli oturumda Milletvekili 
Ernest Lafonne, "Sizden isteğimiz samimî olarak Kilikya'nın bırakılmasıdır" 
derken, ertesi günkü oturumda M. Daladier, "Memleketlerini savunmaktan 
başka bir şey düşünmeyen birkısım vatansever Türk 'ün asî diye Fransız 
makamları tarafından kurşuna dizildiklerini itiraf etmek gerekir," demektedir . 1 4 

Ermeniler işi, "Kilikya Hıristiyan Cumhuriyet i" kuracak kadar ileri 
götürmüşlerdi. 5 Ağustos 1920 tarihinde, Adana 'daki Fransız Vali Bremond ve 
görevli memurların yemeğe gitmesini fırsat bilen Ermeni komiteciler, valinin 
makamını ve idare binasını işgal ederek, bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. İki 
saat onbeş dakika süren Cumhuriyet , valinin, yemekten döndükten sonra, 
karşılaştığı bu komik durumu Paris 'e bildirmesi ve Fransa 'dan böyle bir şeye 
asla müsaade edilmemesi emrini alması üzerine, ömrünü tamamlamıştır . Bu 
çarpıcı örnek, Fransızların Ermenilere verdiği değeri bir kez daha göstermiştir. 

1 3 Paul De Veau, Kilikya Faciası, 1919-1922, Siyasî ve Askerî Olaylar, s. 42'den: İhsan Sakarya, Belgelerle 
Ermeni Sorunu, s. 404. 

1 4 Paul De Veau, Kilikya Faciası, 1919-1922 Siyasî ve Askerî Olaylar, s. 399'dan: İhsan Sakarya, Belgelerle 
Ermeni Sorunu, s. 417. 
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A m a günümüzde ne Ermeniler ne de Fransızlar, bu olayı hiçbir zaman gündeme 
get irmemekte, bu tür gerçekleri gizlemeyi tercih etmektedirler. 

Fransızlar, Ermenileri bir Çukurova Ermenistan Cumhuriyeti projesine 
inandırıp, çıkarları uğruna kullandıktan sonra, amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlayınca, onlara haber bile vermeden yüzüstü bırakıp gitmişler, başka bir 
deyimle Ermenileri satmışlardır. Özellikle Maraş ' taki Fransız askerî 
birliklerinin, gece yarısı, herkesin uykuda olduğu bir sırada, gürültü yapmamak 
için atlarının ayaklarına keçeler sararak kentten ayrılması, Fransızların 
Ermenilere oynadıkları oyunlardan biri olarak hatırlanır. 

"Lloyd George, Bogos Nubar Paşa 'dan bir mektup aldı. Bu mektupta 
Papaz Narayon 'un telgrafı ekliydi. Bu tele göre: Fransız kuvvetlerinin hiçbir 
haber vermeden Maraş ' ı terk etmelerinden habersiz binbeşyüz Ermeni askeri 
ertesi gün Türklere karşı bir çıkış yapmaları sonucu hepsi ölmüştür... Türk millî 
hareketi gittikçe büyüyor, tehlikeli karakteri gittikçe artıyor. Muhtemelen Fransız 
üniforması giyen Ermenilerin aşırı hareketleri Türkleri tahrik etmiş olmalıdır. 
Mustafa Kemal ' in askerleri nasıl yaşıyor? Mr. Berthelot 'ya göre Mustafa 
Kemal ' in askerleri hiç para almıyor, onları harekete getiren vatan aşkıdır ." 1 5 

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Komiseri Amiral Bristol ise, 
Fransızların Ermenileri nasıl ortada bıraktıklarını anlatan raporlarını Amerikan 
Dışişleri Bakanlığına yollamıştır. 28 Şubat 1920 tarihli rapor şöyledir: 

"Maraş ve çevresinde çatışma sürerken, Fransız kuvvetleri Türklerle 
savaşmakta olan Ermenileri oradan almak için bir girişimde bulunmamışlar ve 
de savunma için Ermenilere silah vermekten kaçınmışlardır ." 1 6 

Özellikle Maraş ' ta yaşanan olaylardan sonra Amerika ve Avrupa 'da 
başlayan Ermeni propagandası, her zaman olduğu gibi Ermenileri masum 
göstermeye, kamuoyunu yanıl tmaya devam ediyordu. Türkler bir kez daha en 
ufak bir suçları olmadığı halde katil gösterilmekteydi. Amiral Bristol, gerçekleri 
sergilemek amacıyla Amer ika 'ya çektiği telgraflarda şöyle diyordu: 

"... Bunda, Türkiye işleri ve Ermeni kıyımı hakkında Avrupa basınında 
görülen son hikâyeler, yanıl tma amacına yönelmiştir ve İtilâf Devletlerinin 
bencil planlarının desteklenmesini sağlamak için yapılan propagandalardır . . ." 1 7 

"Birliklerin çoğu, Fransız sömürge askerlerinden ve Ermenilerden 
oluşuyordu. İlerleyişleri sırasında, cezalandırma eylemi diye, birçok Türk 

1 5 Erol Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, İngiliz Dışişleri Bakanlığındaki Toplantı, 28 Şubat 1920, 
s. no: 300, belge no: 38. 

1 6 Bkz: Orhan Duru, Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin Kurtuluş Yılları, (Ankara, İş Bankası Y., ?). 
1 7 Laurence Evans, Türkiye'nin Paylaşılması (1914-1924), (İstanbul, Milliyet Y., 1972), (Çev. Tevfik 

Alanay), s. 263. 
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köyünü; Maraş ' tan çekilişleri sırasında da hemen hemen bütün Türk köylerini 
yakıp yıkt ı lar ." 1 8 

Fransız askerî birlikleri içindeki askerlerin çoğu, Doğu Lejyonuna 
katılan Ermenilerdi. Bunun önlenemez sonucu hemen kendini gösterdi. Ermeni 
birlikleriyle yerli Türkler arasında olaylar başladı. Geniş bir patlama niteliğine 
bürünen bu çatışmalar üzerine, Türk ulusal güçleri, yurttaşlarının yardımına 
geldiler. Fransız yönetimi işgal bölgesi dışına çıkınca ve yerli yönetime 
karışmaya başlayınca Türkler arasında kızgınlık arttı. 1920 başlarında milliyetçi 
güçler, Fransızlara, olanca güçleriyle saldırı hazırlığına başladılar. Amer ika 'ya 
gelen raporlarda, Ermenilere karşı saldırılarda bulunulduğu konusunda 
haberlerden ve yeni kıyımlar başladığı hakkındaki söylentilerden söz ediliyordu. 
Gittikçe güçlenen bu söylentilere göre, Türkler tarafından Maraş ' a toplu ve 
güçlü saldırılar yapılmış, birçok Ermeni, bu arada iki de Amerikalı ölmüştür. 
Fransızlar, Ermenileri Türklerle karşı karşıya bırakıp içerilerden çekilmiş ve 
kısa bir süre sonra da, Mustafa Kemal ile vardıkları bir anlaşma sonunda 
Kil ikya 'yı Türklere geri vermişlerdir . . ." 1 9 

Fransızların Çukurova macerasını İngiliz Tarihçi Arnold J. Toynbee şöyle 
değerlendiriyor: 

"Ordusunun yükünü azaltmak için kurduğu Doğu Lejyonuna Ermeni 
gönüllüleri katmakla, Fransızlar, sorumsuzca bir politika izlemişlerdir. 
Fransızlar, Ermenilerin başıbozuk çeteler oluşturup silahlanmalarına olanak 
sağladılar. Bu fırsat, Ermenilere, 1915'te başka Türklerce yapılan acı olayın 
hıncını başka masum Türklerden çıkararak öç almalarını sağladı. Önce bu öç 
duygularını kırbaçlayan, sonra da bu acı olaylara seyirci kalan Fransa, 
Ermenilerden daha çok suçludur ." 2 0 

A N K A R A A N T L A Ş M A S I 

Fransızlar için beklenen son yaklaşıyordu. Kilikya'da tutunamayacaklarını 
anlamışlardı. Bir barış yapmak ve bölgeden çekilmek için görüşmelerde 
bulunmak üzere M. Franklin Boull ion'u Ankara 'ya yolladılar. Nihayet 20 Ekim 
1921'de Ankara Antlaşması imzalandı. Bu yeni durumdan en çok İngilizler 
rahatsız oldu. Ermenilerin ve diğer Hıristiyanların Fransızlar tarafından satıldığını 
iddia eden İngilizler de pek bir şey yapamayacaklarını anlamışlardı. 

Ankara Antlaşması, Türk Ordusunun büyük gereksinim duyduğu askerî 
malzemenin de temin edilmesi bakımından Türk tarafına yarar sağlamıştı. 
Emperyalist çıkarları için geldikleri topraklarda kullandıkları tüm malzemeyi, 

ı s U.S. 867.00/1128, Bristol'dan Dışişlerine Bakanına yazıdan: Justin Mc Caıthy, Ölüm ve Sürgün, s. 237. 
1 9 Laurence Evans, Türkiye'nin Paylaşılması (1914-1924), s. 259. 
2 0 Arnold J. Toynbee, The Western Question in Greece and Turkey, (New York, 1970), s. 312~ 
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emperyalistlere karşı savaşan Türklere bırakarak gitmek gibi ilginç bir duruma 
düşen Fransızlar, belki de bu şekilde kendilerini biraz olsun affettirmek, 
Ermenilerle birlikte işledikleri insanlık suçlarını unutturmak istiyorlardı. 

"... Boşaltma işlemlerinin başlamasıyla birlikte Fransız askerleri tarafından 
inşa edilmiş tüm tesisler hibe ediliyor, ayrıca şehirlerarası bir telefon santrali 
veriliyordu. Fransız Hükümetinin 16 Ocak 1922 tarihli resmî yazısı uyarınca ise 1 
Mart 1922 tarihinde 10.000 adet haki renkli üniforma, 4.000 adet Mauzer tüfeği, 
2.080.000 adet fişek ve 373 at Türklere bırakılıyordu. Aslında Fransız Hükümeti, 
Türklere 10 adet Breguet uçağı, 10 adet yedek motor, 10 adet çadır-hangar, 
10.000 adet Mauzer tüfeği, 2.000 at, 10.000 adet haki rengi üniforma ve ayakkabı 
ile Adana'daki telsiz istasyonunu bırakma kararı almıştı. Ancak bu malzemelerin 
bazılarının teslimi gecikecekti. Çünkü Fransız Hükümeti, devir işlemi için kılıf 
bulmak mecburiyetindeydi... Uçakların yanı sıra diğer malzemeler de ileriki 
aylarda İskenderun Limanından Türklere teslim edilecekti." 2 1 

Fransızların bölgeyi boşaltacağının öğrenilmesiyle birlikte Ermeniler 
büyük bir telaşa kapıldılar. Fransızlara güvenerek yaptıkları katliamların 
hesabının sorulacağını çok iyi bilen Ermeni toplumunun ileri gelenleri, Fransız 
ve İngilizlere yaptıkları başvurulardan sonuç alamayınca, başlarının çaresine 
bakmak zorunda kaldıklarını anlamışlardı. Onbinlerce Ermeni yeniden İngiliz 
ve Fransız kontrolü altındaki ülkelere doğru yola çıktı. Ermenilerle birlikte bazı 
Hıristiyan unsurlar da bölgeden ayrılmaya başlamıştır. 

"... .Fransız askerleri 19 Aral ık ' ta Adana 'y ı , 25 Aral ık ' ta Antep ' i , 
31 Aral ık ' ta Dörtyol 'u terk etmişler; 4 Ocak 1922'de ise Mersin ve Tarsus dâhil 
olmak üzere tüm bölge boşaltılmıştı... lAralık 1921 ile 4 Ocak 1922 tarihleri 
arasında Fransızların boşalttıkları bölgelerden yaklaşık 60.000 Hıristiyan göç 
etmişt i . . . ." 2 2 

"Kil ikya 'nın Fransızlar tarafından boşaltılması sırasında 120.000'den 
fazla Ermeni, Fransız Ordusunu izleyerek Suriye 'ye kaçtılar; 3.000 kadar 
Ermeni de, Kıbrıs 'a , Mısır 'a , Adalara ve İstanbul 'a göç et t i ler ." 2 3 

Ankara Antlaşmasıyla Anadolu topraklarındaki macerası sona eren 
Fransa, Ankara Hükümeti ile anlaşan ve bununla da yetinmeyerek askerî 
malzeme yardımında bulunan ilk ülke olmuştur. Ama başlayan yeni süreçte 
Fransa, Ermeni diasporasının Avrupa 'da en güçlü olduğu ülke haline gelmiş, 
sanattan politikaya, ekonomiden spora kadar her alana nüfuz etmeyi başaran ve 
bu alanlarda önemli isimler yetiştiren Ermeniler, Fransa 'nın Türkiye ile olan 

2 1 Bige Yavuz, agy., s. 158. 
2 2 Paul Dc Veau, La Passion De la Cilicie, (Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1937), s. 285, 

286'dan: Bige Yavuz, agy., s. 156. 
2 3 İhsan Sakarya, Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 422. 
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ilişkilerinde etkili ve belirleyici olmaya başlamışlardır. Fransız kamuoyunu 
etkilemeyi başaran Ermeni diasporası, daha sonraki hedefleri, toprak ve 
tazminat taleplerine ulaşabilmek için, gerekli ilk adım olan soykırım yasasını da 
Fransız Ulusal Meclisinden geçirmeyi başarmıştır. 

Kilikya macerası , Fransa 'nın, dünyanın dört bir köşesinde giriştiği 
sömürgeci yıkım ve talanlarından farklı düşünülemez. Bu dönemi ve yaşanan 
olayları incelerken, çökmekte olan bir imparatorluğun mirasından pay kapma 
yarışı içinde olan Fransa 'nın, sömürgeciliğin kılıfı olan, geri kalmışlara uygarlık 
götürme gibi bir yaklaşımın en ufak belirtilerini bile göstermediği, tam tersine, 
bölgedeki Türklerin katledilmesini teşvik ettiği, ama cinayetlerinin maşası 
olarak kullandığı Ermenilere de verdiği sözleri tutmadığı ve onları çoğu kez 
kaderleriyle başbaşa bıraktığı gerçeğinin altını çizmek gerekmektedir. 

1923 yılında Paris ' te , Sömürge Okulunda bir konuşma yapan Fransız 
Sömürge İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Albert Sarraut şöyle demektedir: 

"Gerçeği gizlemeye ne gerek var? Sömürgecilik, bir uygarlık hareketi 
değildir. Çıkarların dürttüğü bir zor hareketidir ." 2 4 

İngiliz W. Howitt de Sömürgecilik ve Hıristiyanlık adlı kitabında şunları 
yazmaktadır: 

"Avrupa'nın, dünyanın bütün bölgelerinde ve boyunduruk altına almayı 
başardığı bütün halklara yaptığı barbarlıklar ve emsalsiz taşkınlıkların, dünyanın 
herhangi bir döneminde ve nice vahşi, ne derece görgüsüz ve ne kadar acımasız 
olursa olsun bir örneğini daha başka bir ırkta görmek mümkün değildir ." 2 5 

Dünya tarihinin değişik dönemlerinde bazı değerli madenler ve 
hammaddeler ön plana çıkmış, stratejik özellikleri ve önemlerinden dolayı 
savaşlara neden olmuşlardır. Özellikle sömürgecilik tarihinde bu konuda pek çok 
örnek bulunmaktadır. Bir dönem altın, gümüş, bronz gibi değerli madenler önem 
kazanırken, bir başka dönemde demir cevheri ya da pamuk, aranan hammaddeler 
olmuştur. Günümüzde ise petrol ve doğal gaz, dünyadaki ekonomik ve politik 
dengeler ile bölgesel stratejiler bakımından büyük önem taşımaktadır. 

1890'lı yıllardan itibaren Avrupa 'da dokuma sanayi büyük bir gelişme 
içine girmiştir. Ama bu sektörün hammaddesi olan pamuk üretimi ise söz 
konusu gelişmenin gerisinde kalmaya başlamış, pamuk açığı 1913 yılında had 
safhaya ulaşmıştır. 1914 yılında başlayan Dünya Savaşı, hem dokuma 
sanayinde hem de pamuk üretiminde tam bir gerilemeye, daha doğrusu yıkıma 
neden olmuştur. 

2 4 John W. Forje, An African Common Market, New Africa, Vol. II, (London, 1969). 
2 3 W. Howitt, Colonialism and Christianity: A Popular History of the Treatment of the Nations by Europeans 

in All Their Colonies, (London, 1938), s. 9. 
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"1914 yılında patlak veren Dünya Savaşı, güvenlik ortamını sarstığı gibi 
dünya ekonomik düzenini de altüst etmiş, gerek savaş sırasında gerekse savaş 
sonrası mevcut ihtiyaçların artması ve yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla yeni 
bir uluslararası ekonomik düzen kurulmaya başlanmıştı. Fransız dokuma 
endüstrisi de savaştan oldukça etkilenen sanayi dallarından birisidir. Savaşı 
takip eden yıllarda, dünyada, savaştan dönenlerin giydirilmesi sorunu ortaya 
çıkmış ve bunun sonucunda 1919-1920 yıllarında dünya pamuk talebinde büyük 
artış olmuştur. Ancak 1895'ten itibaren artış gösteren pamuk talebine karşılık 
dünya pamuk üretiminde, özellikle 1913'ten itibaren, önemli bir düşüş 
görülmektedir. Böylece Fransa, özellikle savaştan sonra büyük önem kazanan 
dokuma endüstrisinin ihtiyacı olan pamuk hammaddesini uygun fiyatlarla temin 
edebileceği yeni kaynaklar arayışına girmişt ir ." 2 6 

Meydan Larousse Ansiklopedisi, Kil ikya'yı , Adana, İçel illeri ile Konya 
İlinin güneyini ve Antalya İlinin Doğusunu kapsayan bölge olarak 
tanımlamaktadır. Fransızlar bu bölgeyi bir pamuk deposu olarak görmekte ve 
Türkiye 'ye yönelik planlarında, Kilikya çok önemli bir yer tutmaktadır. 

"Kilikya, Fransa 'nın yıllık pamuk ihtiyacını karşılayacak kapasitede 
verimli topraklara sahipti. Fransa 'nın yıllık pamuk ihtiyacı 250.000 ton veya 
700.000-800.000 balya civarında idi. Hâlbuki 1917-1920 yılları arasında 
Anadolu ve Mezopotamya 'daki toplam pamuk üretimi 105.000-150.000 
balya/yıl dolaylarında id i . " 2 7 

"26 Temmuz 1920 tarihinde, Fransa'nın Lübnan ve Suriye Yüksek 
Komiseri General Gouraud, Paris'teki Sömürgeler Bakanlığından Suriye ve 
Kilikya'da pamuk tarımının geliştirilmesi amacıyla sübvansiyon isteğinde 
bulunuyordu. Gouraud, Suriye ve Kilikya'da pamuk üretimi yapmak için yeterince 
işgücü bulunduğundan ve bu bölgede Fransız dokuma endüstrisinin ihtiyacını 
karşılayacak miktarda pamuk üretmenin mümkün olacağından söz ediyordu." 2 8 

Ermeniler, birkaç yüzbin balya pamuk uğruna, Kil ikya 'da sürüklendikleri 
maceraları nedense hatırlamazlar. Aynı şekilde Fransa da, gerek Türk gerekse 
Ermenilerin yaşamlarını hiçe sayarak giriştiği bu maceranın ana nedenini 
gizlemeye gayret eder. 

2 6 Bige Yavuz, agy., MAE-Dışişleri Bakanlığı, Série Relations Commerciales 1919-1920, B. 46, Vol. I, 
Textiles-Coton 1920-1921, Liverpool'daki Fransız Konsolosunun Fransız Dışişleri Bakanına gönderdiği 20 
Ocak 1921 tarihli "pamuk" raporu, s. 44. 

2 7 Bige Yavuz, agy., MAE-Dışişleri Bakanlığı, Série Relations Commerciales 1919-1940, B. 46, Vol. I, 
Textiles-Coton 1920-1921, Liverpool'daki Fransız Konsolosunun Fransız Dışişleri Bakanına gönderdiği 20 
Ocak 1921 tarihli "pamuk"raporu, s. 21-23. 

2 S Bige Yavuz, agy., MAE-Dışişleri Bakanlığı, Série Relations Commerciales 1919-1940, B. 46, Vol. I, 
Textiles-Coton 1920-1921, Gouraud'nun 26 Temmuz 1920 tarihli sübvansiyon isteği ile ilgili raporu. 
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