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MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE TBMM HÜKÛMETİ’NİN
KAFKASYA’DAKİ ASKERİ STRATEJİSİNİN ERMENİSTAN’A
YÖNELİK UYGULAMALARI
Abdullah Cüneyt KÜSMEZ*
ÖZET
Bildirinin amacı; Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçtiği günden itibaren şekillenmeye
başlayan Milli Mücadele’nin programındaki, öncelikle Doğu Anadolu sonrasında ise Kafkasya’da
izlenen dış siyasetin, uygulama vasıtası olan askeri stratejiyi ortaya koymak ve bu stratejinin İtilaf
Devletleri ile birlikte hareket eden Ermenistan’a karşı nasıl icra edildiğini izah etmektir. Aynı
zamanda Kafkasya’da uygulanacak olan askeri stratejinin oluşumu ve geçirdiği safhalar
belirtilecektir. Bu dönem içerisinde özellikle Ermenilerin Doğu Anadolu bölgesindeki tedhiş
faaliyetleri ve bu faaliyetlerdeki başta İngiltere olmak üzere İtilaf devletlerinin desteğine karşı
yürütülen strateji içerisindeki askeri tedbirler ve uygulamaları belirlenecektir.
Topyekûn bir mücadelenin yürütülmesi için askeri bir gücün varlığı zorunludur. Nitekim
kongreler sürecinde sosyal güç olarak milletin varlığı ve iradesi birinci koşul olarak tespit edilirken,
sosyal gücü ayakta tutacak ve ona güç verecek ikinci ve zorunlu bir koşul olarak ise ordunun
mevcudiyetinin korunması, milli mücadeleye katılımının sağlanarak işgale karşı koyması ve tek
merkezden sevk ve idare edilmesi asıl hedef olmuştur.
Milli Mücadele’nin genel çerçevesine uygun olarak başlangıçta Kuva-yı Milliye harekâtı
ve sonrasında Düzenli Birlik harekâtına geçiş ile birlikte dış siyasetin en etkili gücü, TBMM
Hükûmeti Orduları olmuştur. Doğuda izlenecek siyasetin esasları, Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu
Kıtaatı Müfettişi olarak Anadolu’ya geçtiğinde, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesindeki İtilaf
güçlerinin muhtemel hareket tarzlarının neler olabileceği yönündeki değerlendirmesi ile başlayan
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stratejisi, kongreler sürecinde alınan kararlar ve neticesinde Misak-ı Milli ile oluşan ilkeler
bütünlüğü ile belirlenmiştir.
Kafkasya’da uygulanacak askeri stratejinin temelinde ise 9 Ocak 1920’de tespit edilen Milli
Mücadele planı, 6 Şubat 1920’de Mustafa Kemal Paşa’nın Heyet-i Temsiliye Başkanı olarak 15.
Kolordu’ya verdiği direktif ve 13 Haziran 1920’de Doğu Cephesi Komutanlığının kuruluşu ile 20
Eylül 1920’de Kafkasya harekâtının başlamasına karar verilmesi önemli yer tutar. Dolayısıyla
alınan kararlar ve verilen direktifler bütünlüğü, Doğu Anadolu’yu işgal eden Ermeni birliklerine
ve çetelerine karşı ve devamında Kafkasya’da icra edilen askeri harekât ile uyumlu bir süreçtir.
Sonuç itibari ile de TBMM Hükûmeti, Milli Mücadele’nin doğuya yönelik dış politikasını, izlediği
başarılı bir askeri strateji ile uygulamıştır.
Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Milli Mücadele Planı, Kafkasya Harekâtı, Ermenistan,
Askeri Strateji.

APPLICATIONS OF THE CAUCASIAN MILITARY STRATEGY OF THE TURKISH
GRAND NATIONAL ASSEMBLY ADDRESSING ARMENIA DURING THE
NATIONAL STRUGGLE PERIOD
ABSTRACT
The purpose of this article is to set forth the military strategy in the National Struggle
program starting to be formed with the disembarking of Mustafa Kemal Pasha in Anatolia as the
implementation tool of the foreign policy in the Eastern Provinces at first, and then in Caucasia,
and to explain the execution of this strategy against Armenia that acted together with the Allies.
Also, the formation of the military strategy that would be implemented in Caucasia and its stages
will also be set forth. In particular, the terrorist activities of Armenians in the Eastern Anatolian
Region within this period and the military measures and their applications within the military
strategy implemented against the support of the Allies with Britain in the first place for such
activities.
Presence of a military force is mandatory for mass struggle. Likewise, while the presence
and will of the nation was determined as the first condition as the social force during the congresses
period, preservation of the army, ensuring its participation in the national struggle to resist against
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the invasion and above all, central command of the army was the principal target as a second and
mandatory condition to keep the social force on its feet.
In accordance with the overall frame of the National Struggle, the most effective force of
the foreign policy became the Armies of the Turkish Grand National Assembly together with the
Operations of the National Forces and then with the shift to Operations of the Regular Troops.
Principles of the policy to be followed in the East was determined with the strategy of Mustafa
Kemal Pasha based on his evaluations on the possible lines of action of the Allies in the Black Sea
and Eastern Anatolian Regions after he went to Anatolia as the Visiting Officer in the 9 th Army,
decisions made in the Congresses and the whole integrity of the principles formed with the National
Oath.
In the foundations of the military strategy to be followed in Caucasia however, the National
Struggle plan determined in 9th January 1920, directive issued by Mustafa Kemal Pasha as the
Chairman of the Representative Committee for the 15th Corps, and the decision made for the
commencement of the Caucasian operations in 20th September 1920 after the establishment of the
Command of the Eastern Front in 13th June 1920 have important places. Therefore, the integral
body of the decisions made and the directives issued after these decisions constitute a process
compliant with the military operations against the Armenian troops invading the Eastern Anatolia
followed by the operations executed in Caucasia. In conclusion, the Government of the Turkish
Grand National Assembly had achieved its foreign policy of the National Struggle in the East
through a successful military strategy.

Keywords: National Struggle, National Struggle Plan, Caucasian Operations, Armenia, Military
Strategy.
Giriş
Kafkasya, Asya’nın Avrupa’ya kara bağlantısını sağlayan Hazar-Ural kapısının çıkışından
sonraki iki güzergâhından güneyde yer alan bir bölgedir. Bölgenin jeostratejik önemi, batıda
denizden Karadeniz’e, karadan Anadolu’ya; yine karadan Ortadoğu ve İran’a geçişi sağlayan ana
ulaşım hattı üzerinde olmasından kaynaklanır.1 Kıtalar arası güzergâh üzerinde olması, tarihi
bakımdan güçlü hükümranlıkların istila alanı olmasına neden olmuştur. Ancak etnik yapısının
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çeşitliliği bölgeyi ele geçirmeyi kolaylaştırmakla birlikte elde bulundurmayı zorlaştıran bir etki
yapmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle bölge, zaman zaman güçlü devletler arasında tampon bölge
olarak da kullanılmıştır.
Bölge, kendi içerisinde Kuzey Kafkasya ve Güney Kafkasya olarak coğrafi bir ayrıma tabiidir.
Bu ayrım doğu-batı uzanımındaki Kafkas sıradağlarının meydana getirdiği doğal bir ayrımdır.
Bölgede yaşayan milletlerin bu coğrafi ayrıma göre konumunda ise kuzeyde; Türk soylu halklar
güneye nazaran çoğunlukta olmak üzere Nogaylar, Kumuklar, Tatarlar, Kazaklar, Karaçaylar,
Balkarlar, Alanlar,2 Abhazlar, Svanlar, Çerkezler, Osetler, İnguşlar, Çeçenler ve Dağıstanlılar;
güneyde ise Gürcüler, Ermeniler ve Azerbaycanlılar yer alır.3 Bu demografik yapı içerisinde kuzey
Kafkasya yerleşimleri, “dağlılar” olarak da adlandırılır ve tarih boyunca birbirleri arasındaki
milliyet ve inanç farklılıkları, ortak bir yaşamdan öte çoğu zaman uzun dönemli devlet kurabilme
ve iradesine engel olmuştur.4 Aynı duruma güneyde de karşılaşılmasına rağmen 20.yüzyılın ilk
çeyreğinde bulundukları bölgenin güç dengelerinin değişmesi üzerine Gürcüler, Ermeniler ve
Azerbaycanlılar tarafından kısa süreli de olsa bir idari yapı kurulabilmiştir. Bununla birlikte
19.yüzyılın ortalarında, Ruslar tarafından Ermeniler lehine bölgenin demografik yapısının
değiştirilmesi gayretleri de bir gerçektir.5
1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusların, Osmanlı hâkimiyetindeki Ortodokslar üzerinde
koruyuculuğunun kabulü ile başlayan ve durumlarının iyileştirilmesi adı altında ıslahat talepleri ile
devam eden Rus dayatmalı bölgedeki sorun,6 Rusya ile yapılan 1877-1878 Harbi sonrasında diğer
Batılı devletlerin de müdahil olması ile daha da genişlemiştir. Hâlbuki Osmanlı idaresinde kaldığı
sürece siyasi bir memnuniyetsizliğin görülmediği Kafkasya’da, Osmanlı Devleti’nin toprak kaybı
ile çekilmesi sonucunda başlayan anlaşmazlıklar, Rus idaresinin baskıcı bir yönetimi sonucu artış
göstermiştir. Kafkasya bölgesi ile birlikte Anadolu’nun Batum-Erzurum hattının batısının da
kaybedilmesi, Osmanlı Devleti için önemli sorunların başlangıcını teşkil eder. Bu durum aynı
zamanda bölgede, Rusya ile birlikte dönemin büyük güçlerinin müdahil olması ile ekonomik ve
Yaşar Kalafat, Kırım-Kuzey Kafkasya, Sosyal Antropoloji Araştırmaları, Avrasya Stratejik Araştırmaları Merkezi
Yayınları (ASAM), Ankara, 1999, s.149-151.
3
Alexandre Grigoriantz, Kafkasya Halkları, Sabah Kitapları, Çev.:Doğan Yurdakul, İstanbul, 2000, s.13-14.
4
Haleddin İbrahimli, Değişen Avrasya’da Kafkasya, Avrasya Stratejik Araştırmaları Merkezi Yayınları, Ankara,
2001, s.54-55.
5
Tuğrul Özcan, “Kafkasya Demografisinin Ermeniler Lehine Değiştirilmesine Yönelik Rus Girişimleri ve
Sonuçları-(1827-1853)”, 1000.Yılında Türk-Ermeni İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2019,
s.244.
6
Durmuş Yılmaz, Osmanlının Son Yüzyılı, Çizgi Kitabevi, Konya, 2001, s.82-83.
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sosyal sorunların başgösterdiği ve tarihi gerçekler gözardı edilerek siyasi çözümlerin sıklıkla
önerildiği bir dönemdir.
Balkan Harbi’nin sonunda Rusların, Bulgarlar lehine Makedonya sorununu çözememiş
olmaları Balkan siyasetinde etkisiz kaldığını göstermiştir. Aynı durumu Kafkasya’da da yaşamak
istemeyen Rusya, Türklerin Kafkasya ile ilgilendiklerini ve Büyük Türkiye hedefinde olduklarını
hatta Ermenilere yapılacak ıslahatı bu maksatla yaptıklarını belirterek yeni bir siyasetin izlenmesi
gerektiğine karar vermiştir.7
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Harbi’nin başında her nekadar net bir siyasi hedefi bulunmasa
da temel hedefi, kaybedilen toprakları geri almaktır. Kafkasya bölgesi için harp başlamadan önce
Kafkasya’daki halkla irtibata geçilmiştir. Nitekim Gürcülerle yapılan görüşmede yardım ettikleri
takdirde Bağımsız bir Gürcistan Devletinin kurulacağı, Ermenilerle hatta Erzurum’daki Taşnak
Kongresi’nde İttihat ve Terakki Partisi temsilcilerinin yaptığı görüşmede, Güney Kafkasya’nın
Rusya’dan alınacak bölümlerinin verilebileceği, Azerbaycanlılar ile yapılan görüşmede ise Bakü
ve Gence’de Azerbaycan’ın kurulması ve Osmanlı ile birleşmesinin sağlanması konuları ele
alınmıştır. Bu görüşmelerde tespit edilen kararlara sadece Azerbaycanlılar sadık kalmışlardır.8
Birinci Dünya Harbi sonuna kadar Rusya’nın elinde bulunan Kafkasya bölgesi ve
Anadolu’nun doğusu, 40 yıl süren bir işgal dönemi geçirmiştir. Özellikle Elviye-yi Selase olarak
adlandırılan, Kars, Ardahan ve Batum’un da işgal bölgesi içerisinde kalması, Kafkasya ile bitişik
konumu nedeniyle Anadolu için daima öncelikle geri alınması gereken bir bölge niteliğindedir. Bu
önemin farkında olan Osmanlı Devleti’nin, Birinci Dünya Harbi’ne girmesinde Kafkaslar bölgesi
de dâhil olmak üzere kayıplarını telafi etmek asıl amaçtır. Bununla birlikte taşıdığı bu niyetin siyasi
bir hedefe ve ona bağlı bir askeri stratejiye dönüştürülmesi harbin başında net olarak belli değildir.
Nitekim bu dönemde, İngiltere ve Fransa ile ittifak teşebbüsünün sonuçsuz kalması üzerine 2
Ağustos 1914’te9 Türk-Alman İttifak Anlaşması ile Birinci Dünya Harbi’nde taraf olmuştur. Ancak

Nikerled Krayblis, Rusya’nın Şark Siyaseti, Haz.:Mehmet Okur-Selçuk Ural, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2001, s.89.
8
İrade Bağırova, “Birinci Dünya Savaşı Döneminde Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Politikası” VIII. Uluslararası
Atatürk Kongresi, Atatürk ve Türk Kültür Coğrafyasında Kafkasya ve Çevresi, Cilt.I, Atatürk Araştırma Merkezi
Yayınları, Ankara, 2017, s.247-248.
9
Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, II-IV, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991, s.642-643,
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Almanların amacı etrafında kararsız10 kalan Osmanlı Devleti, nihayet ordunun sevk ve idaresinin büyük bir
bölümünü de11 Almanlara bırakmıştır.12

İttifak blokunun harp planlarında Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren kısımlar ana hatları ile
şöyledir: 13
Avrupa harekât sahasında, Bulgaristan ve Romanya’nın Osmanlılar tarafında olmak şartıyla
Balkanlardan Rusların yan ve gerilerine taarruz etmek, Odesa kıyılarına çıkarma harekâtı
yapmak;
Kafkaslar harekât sahasında, 3.Ordu ile yapılacak bir taarruz harekâtı üstün Rus kuvvetlerine
çatacağından doğuda savunmada kalmak, Rusların kuvvetlerini azaltması durumunda Kafkaslarda
ilerlemek;
Arabistan harekât sahasında, Mısır’a taarruz etmek, ayrıca Karadeniz’de deniz üstünlüğünü
ele geçirmek için harp ilan etmeksizin Rus donanmasına baskın yapmaktır.
Bu plânda Odesa çıkarmasının şüpheli bulunması, Sırbistan tehdidinin devam etmesi ve
Bulgarların tarafsızlığını sürdürmesi nedeniyle, 6 Eylül 1914’te değişiklikler yapılarak, doğuda
Ruslar taarruz etmez ise Kafkaslara ileri harekât yapılmasına ve Mısır’a mutlaka taarruz edilmesine
karar verilmiştir. Böylece Birinci Dünya Harbi’nde Osmanlı Ordusu, Karadeniz’de Rus kıyılarının
ateş altına alınması ile fiilen harbe girdiği 28 Ekim 1914’ten Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı
30 Ekim 1918’e kadar geçen sürede muharebe ettiği harp sahasının çeşitli cephelerinden biri de
doğuda Ruslara ve Ermenilere karşı Kafkas Cephesidir.
1914’de harp başladığında Kafkas Cephesi, Osmanlı 3.Ordusu’nun sorumluğunda Kuzeyde
Trabzon’dan güneyde Doğubayazıt bölgesine kadar uzanan bir cephedir. Rusların ileri harekâtı ile
Tevfik Çavdar, Osmanlıların Yarı Sömürge Oluşu, Ant Yayınları, 1970, İstanbul, s.159.
Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (TİTE) Arşivi, K.159, G.28, B.28–5001 12 Aralık 1914’te İstanbul’a gelen Mareşal
Von der Goltz, Liman von der Sanders’in 5.Ordu Kumandanlığına geçmesi ile Nisan 1915’te yerine 1.Ordu
Kumandanlığına atandı. Atanmasını müteakip 1.Ordu personeline moral, cesaret ve padişaha bağlılık içeren, 1
numaralı Günlük Emrini yayımladı. Ocak 1916’da atandığı 6.Ordu’ya, lekeli humma hastalığından öldüğü Nisan
1916’ya kadar emir komuta etti. TİTE Arşivi, K.159, G.28, B28–27001, 28001, 29001 Goltz için İstanbul’da resmi
cenaze töreni yapılarak Tarabya’da Alman Sefarethanesi bahçesine defnedilmiştir. Kurulan Yıldırım Orduları Grup
Kumandanlığına ise Mareşal von Falkenhayn getirildi. (Jehuda L.Wallach, Bir Askeri Yardımın Anatomisi,
Çev.:Fahri Çeliker, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1985, s.166-200.)
12
Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi (1908-1920), III/6-1, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları, Ankara,
1971, s.297.
13
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasi ve Askeri Hazırlıkları ve Harbe
Girişi, I, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1970, s.211-217.
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, I, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1970, s.218-219,
Erkân-ı Harbiye-i Umûmîyesi II. Yarbaşkanı Hafız Hakkı Paşa’nın da ilave harekât plânları mevcuttu.
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başlayan muharebelerde, 3.Ordu’nun maksadı öncelikle Rus ilerlemesini durdurmak sonra
taarruzla işgal bölgelerini geri almaktır. Bu maksatla Ruslar 1 Kasım 1914’te taarruz emrini
verdiklerinde 9., 11. ve 13.Kolordulardan müteşekkil olarak 3.Ordu’nun sefer plânındaki görevi;14
kuvveti Erzurum çevresinde toplamak ve Erzurum Kalesi’ni elde tutmak, gerektiğinde ArdahanBatum istikametinde taarruz etmektir. Rus birlikleri, Artvin, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır
bölgelerinden dört ayrı koldan ileri harekâta başladığında bu plân yine değiştirilerek Enver
Paşa’nın direktifi ile 3.Ordu’nun taarruz etmesine karar verilmiştir.

15

Bu dönem içerisinde

Teşkilat-ı Mahsusa da başta Artvin, Rize, Trabzon, Ardahan olmak üzere Kafkasya’da Rus
Ordularının geri bölgesinde gayr-i nizamı harp usulleri ile faaliyet göstermişse de arzu edilen etki
sağlanamamıştır.16
Rus Ordusu’nu imha etmek maksadıyla Almanların Tanenberg Muharebesi’nde yaptığı gibi bir
“kuşatma harekâtı” olarak hazırlanan17 plana göre, 22 Aralık 1914’te başlayan Sarıkamış harekâtı,
uzun yürüyüş mesafeleri, ağır kış şartları, yetersiz ikmal desteği ve plânlama hataları sonucunda
kesin bir sonuç alınamadan 19 Ocak 1915’te ağır bir zayiatla18 sona ermiştir. Bununla birlikte
yenilginin asıl sebeplerinden biri Rus sevk ve idaresi hakkında elde edilen yanlış bilgilerdir. Aksine
Osmanlı birlikleri zor iklim ve arazi şartlarında karmaşık bir harekâtı planlama ve icra kabiliyeti
ile yürüyüş disiplini ve esnekliğine sahip olduklarını bu harekâtta göstermiştir.19
1915 yılı itibariyle Doğu Cephesi’nde, Sarıkamış mağlubiyeti, 3.Ordu’nun önemli ölçüde
muharebe gücünü kaybetmesine neden olmuştur.20 Buna rağmen Rus Ordusu, Oltu-Tortum-Van
Gölü-Bulanık hattında durdurulmuş fakat Van’ı almasına engel olunamamıştır. Bununla birlikte,

Şerif (Köprülü), Emekli Kurmay Yarbay, Birinci Dünya Harbi Başlangıcında 3. Ordu, Sarıkamış, Çevirme
Manevrası ve Meydan Muharebesi, Haz.:Mustafa Görüryılmaz, Işık Yayınları, Ankara, 2007, s.59-76.
15
Ş. Köprülü, Birinci Dünya Harbi Başlangıcında 3.Ordu, …, s.77-78.
16
Mehmet Bilgin, “I.Dünya Savaşı’nda Teşkilat-ı Mahsusa’nın Kafkasya Misyonu, Hayatlar ve Kesişen Yollar,
Bir Korelasyon Denemesi” Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2015, s.123.
17
Alman Yarbay Guze, Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’ndeki Muharebeler, Çev.:Yarbay Hakkı
(Akoğuz), Haz.:Alev Keskin, Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay
Basımevi, Ankara, 2007, s.30.
18
Sarıkamış önlerine kadar gelen 9.Kolordu, 2 Ocak 1915’te 344 kişi kalan mevcudu ile muharebe gücünü yitirmiş ve
4 Ocak 1915’te de 10 kişilik kolordu karargâhı ile 106 kişilik kolordunun kalan mevcutları Ruslar tarafından teslim
alınmıştı. Kalan mevcut ise harp sahasına dağılmıştı. (Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Kafkas Cephesi,
3.Ordu Harekâtı, II-1, Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1993, s.515-520.)
19
Edward J. Erickson, I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı, C.IV, Çev.:Sare Levin Atalay, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011,
s.47.
20
Ş.Köprülü, Birinci Dünya Harbi Başlangıcında 3.Ordu,… s.254-257.
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3.Ordu’nun Sağ Kanat Grubu’nu oluşturan grubun21 Murat Nehri havzasında Ruslara yaptığı karşı
taarruzun etkili olması üzerine Ahlât-Malazgirt hattında savunma düzenine geçilmiştir. Bu cephede
muharebenin kısmen durması, güney cephesinin ise kritik bir hal alması nedeniyle Osmanlı
Başkomutanlık Vekâleti, İran ve Irak cephesini takviye maksadıyla 1. ve 5. Kuvve-i Seferiye
birliklerini 51. ve 52.Tümen adı vererek 3.Ordu kuruluşundan çıkarmış ve bu bölgeye
göndermiştir.22 Askeri strateji bakımından zafiyet yaratan bu durumun sıkıntıları Rus ilerlemesi
başladığında görülecektir. Bu yıl itibariyle giderek artan Ermenilerin bölgedeki ayaklanma ve
katliamları da Osmanlı birliklerini meşgul etmiş ve muharebe gücünü olumsuz yönde etkilemiştir.
Masum Müslüman sivillerin Ermeni İhtilalci örgütleri tarafından öldürülmesi bölgede ilerleyen
Rus birliklerinin harekâtını kolaylaştırmıştır. Bir taraftan Rus ordusu ile muharebe eden Osmanlı
ordusu bir taraftan da Rusların himayesindeki silahlı Ermeni birlikleri ve çetelerinin katliamlarına
karşı mücadele vermiştir. Cephe ilerisinde Ruslar, cephe gerisinde de Ermeniler ile yapılan
mücadelenin zorluğu, haklı olarak Ermenilerin bölgeden uzaklaştırılması maksadıyla tehcir
edilmesine neden olmuştur.23
1916 yılına gelindiğinde, Doğu Cephesinde, Ruslar, Erzurum genel istikametinde yaptıkları
taarruzla 3. Ordu’yu Erzurum’a çekilmek zorunda bırakmış ve 16 Şubat 1916’da Erzurum’u ele
geçirmiştir. Ayrıca Karadeniz kıyıları ile Çoruh ve Murat Nehirleri istikametinde yaptıkları
taarruzlarla da Rize ve Muş; Nisan ayında da Trabzon; Temmuz ayında Erzincan Ruslar tarafından
işgal edilmiştir. Genel bir taarruzla 1 Eylül 1916’ta Tirebolu-Kelkit-Erzincan-Kiğı-Muş-Van Gölü
genel hattına ulaşan Rusların amacı, İskenderun Körfezi’ne inmek, bu surette 3.Ordu’yu Anadolu
içlerine atarak 4.Ordu’nun gerisini kesmek ve İngilizlerin Sina ve Filistin istilasını
kolaylaştırmaktır.24
1917 yılı başlarında Doğu Cephesi’nde ağır kış şartlarının etkisi ile duran muharebelerden
fırsatla, 2. ve 3. Ordu Komutanlıklarından müteşekkil Kafkas Ordular Grubu kurulmuştur.
3.Ordu’ya Güneyde Munzur Dağlarından Karadeniz’e kadar olan 190 km.lik bir alanı savunma
görevi25 verilmiştir. Başkumandanlık Vekâleti tarafından yapılan durum değerlendirmeleri sonucu,
Recep Balkan, Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Sağ Kanat Harekatı, Haz.:Kerime Şahin,
Genelkurmay ATASE Yayınları, Gnkur. Basımevi, Ankara, 2006, s.25-295.
22
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Kafkas Cephesi, 3. Ordu Harekâtı, II-1, s.877.
23
Justin McCarthy, “Kim Başlattı?”, Ermeni Soykırımı İddiaları, Haz.:Mustafa Çalık, Cedit Neşriyat, Ankara, 2006,
s.28-29.
24
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Sina-Filistin Cephesi, IV-I, s.444.
25
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Kafkas Cephesi, 3.Ordu Harekâtı, II-2, s.404.
21
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Ruslara bir taarruz düşünülmüşse de yeterli silah ve teçhizatın olmadığı gerekçesi ile
vazgeçilmiştir. Ayrıca Rusya’daki Bolşevik İhtilali’nin neticesinde; 22 Kasım 1917’de Enver Paşa,
Lenin Hükümeti’nin yaptığı sulh teklifini ve bu surette bir ateşkes anlaşmasının yapılmasını
bildiren talimatı üzerine 18 Aralık 1917’de Erzincan Mütarekesi imzalanarak Doğu Cephesinde
Ruslar ile olan muharebelere son verilmiştir.26 Mustafa Kemal Paşa’nın, 1917 yılında Marne
Cephesi’ndeki durum nedeniyle “bundan sonra Alman Ordusu’na güvenmenin hata olacağını Rus
Ordusu’nu ise yenmenin daha kolay olacağını” belirten değerlendirmesi,27 harbin genel
durumunun Almanya ve müttefikleri lehine gitmediğini göstermesi bakımından önemlidir.
1918 yılında, Doğu Cephesi’nde, Ruslar, Erzincan Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra işgal
ettikleri bölgeleri boşaltırken yerlerini Ermeni birliklerine ve çetelerine bırakmaya başlamıştır.
Rusya, harp süresince Kafkasya ve Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan kurulması fikrine
karşı olmakla birlikte doğrudan bunu Ermenilere açık etmemiş ve aksine bu bölgelere Rus
köylülerini ve Kazaklarını yerleştirme düşüncesinde olmuştur.28 Bununla birlikte Sovyetler, Rus
subayların denetiminde bir Ermeni ordusu kurarak bölgede Rusya’ya bağlı bir Ermeni Halk Sovyeti
idaresi için ortam hazırlamak amacındadır. Sovyet stratejisi Çarlık Rusya’sında olduğu gibi
Kafkasya ve Doğu Anadolu için de aynı kalmış ve Berlin Antlaşması’nda ifade edildiği şekliyle
bir Ermeni meselesi devam ettirilerek ve Rusya lehine kullanılabilecek bir duruma uygun hale
getirilmiştir.29 Bu politikanın gerçek nedeni, Ermenilere hürriyetlerini kazandırmak ve diaspora
Ermenilerine iyi gözükmek yer almakla30 birlikte Anadolu’nun doğusunu da içine alacak
Sovyetlere bağlı bir Türkiye Ermenistan’ı projesini hayata geçirmektir.31
Ermenilerin bu bölgelerde yaptıkları katliamı önlemek32 ve savunma düzeni alarak kalıcı bir
işgal durumu yaratmalarını engellemek maksadıyla 3.Ordu, dört yıl aradan sonra yeniden ileri

Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Kafkas Cephesi, 3.Ordu …., II-2, s.413-428.
İlber Ortaylı, Yakın Tarihin Gerçekleri-Osmanlı’nın Çöküşünden Küllerinden Doğan Cumhuriyet’e, TİMAŞ
Yayıncılık, İstanbul, s.73.
28
Salahi R.Sonyel, Osmanlı Ermenileri, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2009, s.373.
29
Kerim Şükürov, “Rusya’nın Siyasetinde Türkiye Ermenistan’ı Meselesi: Oluşumu, Kuruluş Çalışmaları ve
İflası” 19.Yüzyıldan Günümüze Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi, Atatürk Araştırma Merkezi
Yayınları, Ankara, 2017, s.465.
30
Selma Yel, “Elviye-yi Selase ve Kafkasya’da Ermeniler ve Osmanlı Devleti Arasındaki Askeri ve Siyasi
Mücadeleler” 1000.Yılında Türk-Ermeni İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2019, s.459.
31
Firdovsiyye Ahmedova, “Rusya’nın Türkiye Ermenistan’ı Politikası (1917-1920)” 19.Yüzyıldan Günümüze
Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi, Atatürk Araştırma Merkezi Yy., Ankara, 2017, s.476-479.
32
Enver Konukçu, Ermenilerin Yeşilyayla’daki Türk Soykırımı (11-12 Mart 1918), Atatürk Üniversitesi
Rektörlüğü Yayını, Ankara, 1990, s.19-22.
26
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harekâtına başlamıştır. İlk safhada 1878 hududuna kadar ilerleyerek 12 Mart 1918’de Erzurum’u
geri almıştır. Sonraki harekât ise 1914 hududuna kadar olan bölgenin ele geçirilmesidir. 5 Nisan
1918’de de Sarıkamış’ın alınması ile bu safha da sona ermiştir. Harekâtın hızla gelişmesi üzerine
ileri harekât, 16 Mayıs 1918’de Gümrü’nün işgal edilmesi ile Kafkasya’ya kadar devam etmiştir.33
Bu dönemde 3. Ordu’nun kuruluşunda değişiklik yapılarak 7 Haziran 1918’de kuruluşundaki
birliklerden istifade ile 3. ve 9. Ordular adında iki ordu teşkil edilmiş ve 6. Ordu ile 9. Ordu’dan
bir ordular grubu oluşturulmuştur. Görevi ise İngilizlerin İran harekâtını durdurmak, Tebriz’i işgal
etmek ve daha sonra Bağdat’a ilerlemektir. Bu hedefe uygun olarak 8 Haziran’da Tebriz, 31
Temmuz 1918’de Rumiye işgal edilmiş ve ayrı bir kol halinde hareket eden ve 5.Kafkas Tümeni
ile 15.Tümen’den34 oluşan Kafkas İslam Ordusu35 ise 16 Eylül 1918’de Bakü’ye girmiştir.36
Bakü’nün alınmasından sonra Enver Paşa tarafından Kafkasya’da yapılacak Dağıstan harekâtı için
Kafkas İslam Ordusu’ndan bir birliğin ayrılarak 9.Ordu’nun emrine verilmesine kararı alınmıştır.
Bu maksatla görevlendirilen 15.Tümen, beş günde Bakü’den Derbent’e ilerleyerek Derbent’i 6
Ekim 1918’te işgal etmiş, harekâta devamla 8 Kasım 1918’de de Petrovsk alınmıştır.37 Ancak
15.Tümen; 11 Kasım 1918’de aldığı Harbiye Nezareti’nin 26 Ekim 1918 tarihli “Altı hafta içinde
Brest-Litovsk Antlaşması haricinde alınan yerler tahliye edilecektir.” emri ile harekâtını
durdurarak dönüş intikaline başlamıştır.38 Osmanlı orduları, bir yandan Kafkaslar ve kuzey İran’da
ilerlerken; diğer yandan Bulgarların 30 Eylül 1918’de silahlarını bırakıp teslim olmaları ve İtilaf
Ordularının Makedonya’daki kuvvetlerinden bir kısmını İstanbul üzerine gönderme gayreti
üzerine, Filistin-Suriye ve Irak cephelerdeki durumu göz önüne alan Osmanlı Devleti, üstelik

Rüştü Türker, Birinci Dünya Harbi’nde Bakü Yollarında 5.Kafkas Tümeni, Haz.:Ahmet Tetik, Mehmet
Korkmaz, Gnkur. ATASE Yay., Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2006, s.207-208.
34
Romanya Cephesi’nde kalan 15.Tümen, Başkumandanlık Vekâleti’nin isteğinin uygun görülmesi üzerine 9Mayıs
1918’de deniz yolu ile Köstence’den Batum’a intikal etti. (Birinci Dünya Harbi, Avrupa Cepheleri, Romanya
Cephesi VII-2, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1967, s.160.)
35
Kafkas İslam Ordusu’nun kuruluş amacı, Sina, Filistin ve Irak cephelerindeki büyük toprak kayıpları ve zayiat
nedeniyle yitirilen saygınlığı Kafkaslarda ileri harekâtla toprak kazanarak yeniden elde etmek ve doğuya doğru
Osmanlı Devleti’nin genişlemesini sağlamaktı. (Nasır Yüceer, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun
Azerbaycan ve Dağıstan Harekâtı, Genelkurmay ATASE Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2002, s.4344.)
36
Bakü’nün işgalden kurtarılması sırasında 17 Ermeni, 9 Rus ve 10 Gürcü subayı ile 1151 Ermeni, 383 Rus, 4 İngiliz,
diğer milletlerden de 113 asker esir alınmıştır. Ganimet olarak ele geçirilen top, silah ve askeri malzeme arasında 4
deniz, 1 kara tayyaresi ve pek çok tayyare malzemesi de bulunuyordu. (Rüştü Türker, Birinci Dünya Harbi’nde Bakü
Yollarında 5.Kafkas Tümeni, Haz.:Ahmet Tetik, Mehmet Korkmaz, ATASE Dairesi Başkanlığı yayınları, Ankara,
2006, s.208.)
37
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Kafkas Cephesi, 3.Ordu …., II-2, s.437-618.
38
Süleyman İzzet Yeğin, Birinci Dünya Harbi’nde Azerbaycan ve Dağıstan Muharebelerinde 15. P. Tüm.,
Haz.:Ahmet Tetik, Mehmet Korkmaz, Genelkurmay ATASE Yy., Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2006, s.231.
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Kafkaslar ve İstanbul’da hala muharebe gücünü kaybetmeyen birlikleri bulunmasına rağmen artık
savaşılamayacağına karar vererek Mütareke imzalamak lüzumunu hissetmiş ve 30 Ekim 1918’de
Mondros Mütarekesini imzalamıştır.39
Birinci Dünya Harbi Sonrası Kafkasya’daki Gelişmelerin Dış Politikaya Etkisi
Rusların, Bolşevik ihtilali sonrası, Rus olmayan halklara kendi kaderlerini belirleyebileceklerini
bildirmesi ve bu dönemde siyasi ve askeri yönden Kafkasya’ya herhangi bir müdahalede
bulunmaması, bölge halkları arasında devlet olma yönünde bazı gayretleri ortaya çıkarmıştır.
Nitekim 26 Nisan 1918’de Müstakil Kafkasya Federal Cumhuriyeti adında Ermeni, Gürcü ve
Azerbaycanlılar tarafından oluşturulan bir konfederasyon kurulmuş ancak Ermenilerin, Sovyet
Rusya’dan; Gürcülerin, Rusya, Almanya ve İngiltere’den; Azerbaycanlıların ise Türklerden destek
görmesi ile konfederasyonda siyasi bir bütünlük sağlanamamıştır. Ayrıca Gürcülerin Batum’u ve
Ermenilerin Kars’ı işgal etmek isteği ve özellikle Ermenilerin Rus birliklerinden kalan silahlarla
bölgede tehditkâr tutumunu devam ettirmesi Konfederasyonun, kurulmasından bir ay sonra
dağılması ile sonuçlanmıştır.40
Bölge halkının müstakil devlet olma yönündeki gayretleri, Mondros Mütarekesi hükümleri ile
Osmanlı Ordusu’nun Kuzeybatı İran’ı ve Kafkasya’yı boşaltmasından sonra İngilizlerin de
desteklemesi41 ile daha da artmıştır. Böylece Türkiye ve Rusya’nın arasında ara devletler olarak
Kuzey Kafkasya, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyeti adı altında kurulan
devletlerin yanı sıra Acara Şura Hükümeti ile Güney Batı Kafkas Geçici Hükümeti şeklinde
mahalli şura hükümetleri de kurulmuştur. Buna göre; Gürcistan Cumhuriyeti, Tiflis, Ahıska ve
Karadeniz’de kıyısı olan Poti; Azerbaycan Cumhuriyeti, Bakü, Gence, Karabağ ve Zengezor;
Ermenistan Cumhuriyeti, Gümrü, Erivan ve Iğdır; Nahçıvan Şura Hükümeti, Nahçıvan ve Culfa;
Acara Şura Hükümeti, Ardahan ve Batum; Güney Batı Kafkas Geçici Hükümeti ise Kağızman,
Sarıkamış, Oltu ve Çıldır Gölü bölgelerini yönetim sahası olarak belirlemiştir.42
Her türlü müdahale ve oldubittiye açık olan bölgede, siyasi yönden bir bütünlüğün olmaması,
askeri yönden Osmanlı Ordusu’nun bölgeyi boşaltması ile güç dengesinin bozulması ve ayrıca
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Kafkas Cephesi, 3.Ordu …., II-2, s.620.
Mehmet Saray, Ermenistan ve Türk-Ermeni İlişkileri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk
Araştırma Merkezi, Ankara, 2005, s.82-83.
41
Mehmet Gönlübol-Cem Sar, Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası, (1919-1938), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1997, s.14.
42
TİH, Doğu Cephesi, (1919-1921), III, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1965, s.8.
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bölgedeki İngiliz varlığı; Ermenilerin Kafkasya’da siyasi ve askeri olarak üstün olmalarına ve
Anadolu’ya doğru bir işgal harekâtı başlatmalarına elverişli bir ortam sağlamıştır. Bunun bir
sonucu olarak başlangıçta Gürcistan topraklarında Gürcü direnişi karşısında duraksayan
Kafkasya’daki Ermeni yayılmacılığı; bu kez Anadolu’nun doğusuna yönelerek Türklere karşı bir
katliama dönüşmüştür.43
Ermenilerin Anadolu’da tekrar başlayan işgal ve katliamlarında, İtilaf Devletlerinin siyasi
desteği önemli bir etkendir. Gizli olarak verilen bu destek, 26 Şubat 1919’da Paris Barış
Konferansı’nda açık bir duruma dönüşmüştür. Konferans’a katılan Ermeni Heyetinin Başkanı
Bogos Nubar ve Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Avadis Aharunyan’ın açıkladıkları Ermeni
isteklerinde; Kafkasya’dan Akdeniz’e kadar uzanan ve Anadolu’nun hemen hemen yarısını
kapsayan bir bölümünü –Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput, Sivas, Erzurum ve Trabzon’dan oluşan
Türkiye’nin yedi doğu ili ile Güneydoğu’da Maraş, Kozan, Cebel-i Bereket ve İskenderun limanıyla
birlikte Adana-44 içerisine alan Büyük Ermenistan’ın kurulması fikri vardır.45 Bu fikrin başlangıçta
Kafkasya üzerinde uygulaması ise Kafkasya’da İngiliz komiseri Oliver Wardrop tarafından
“Kafkas Seddi” adı verilen Anadolu’daki Türk Milli Mücadele hareketi ile Rusya’daki Bolşevik
hareketini muhtemel bir ittifak haline getirmemek için Kafkasya’dan ayrı tutulmasını sağlamaktır.
Bu maksatla da Ermenistan devletinin ara bölgede varlığını sürdürmesine müsaade etmektir.46
İngilizlerin Kafkasya’da bu politikayı uygulamak istemelerinin bir nedeni de Bolşevikleri bu
bölgeden uzaklaştırmak niyetidir. Çünkü İngiltere bir taraftan Çarlık dönemi generallerini
desteklemekte bir taraftan da Kafkasya’da anti-Bolşevik bir yapı oluşturmak amacındadır.47
Barış Konferansı’nda görüşülmek üzere verilen 12 Şubat 1919’da İtilaf Devletleri temsilcilerine
Sadrazam Tevfik Paşa tarafından Osmanlı Devleti’nin kendi meşru haklarını savunan taleplerini
içeren Nota’da; Büyük Ermenistan’ın kurulmasına yönelik isteklerin kabul edilemez aynı zamanda
Wilson Prensiplerine aykırı olduğu ve bölgenin Ermenilere verilmesi durumunda karışıklıklar ve
çatışmaların olacağı belirtilerek nüfusun çoğunluğunun İslam olan vilayetlerde Osmanlı egemenlik
M. Saray, Ermenistan ve Türk-Ermeni İlişkileri, s.81-82.
Salahi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, I, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk
Tarih Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1995, s.21.
45
Yusuf Hikmet Bayur, Türkiye Devleti’nin Dış Siyasası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara, 1973, s.34-35.
46
Turgay Bülent Göktürk, “Kafkas Seddi Politikasının Jeopolitik Unsurlar çerçevesinde İncelenmesi ve Günümüz
Politikalarıyla Karşılaştırılması” VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi, Atatürk ve Türk Kültür Coğrafyasında
Kafkasya ve Çevresi, Cilt.II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2017, s.1003.
47
Selçuk Ural, Mondros Mütarekesi ve Doğu Vilayetleri, IQ Yayınları, İstanbul, 2008, s.339
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haklarının devam etmesi gerektiği; Kafkas Ermenistan Cumhuriyeti’nin genişletilmesinin ise ancak
Türkiye’den Kafkas Ermenistan topraklarına kaçan ve Osmanlı Hükümeti tarafından Birinci
Dünya Harbi başlarında Zor Sancağı’na göç ettirilmiş Ermenilerin yerleşecekleri kadar olabileceği
ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin eski ve yeni topraklarında bulunan İslam halkının da Osmanlı
Hükümeti egemenliği altında olan topraklara yerleştirilebileceği ifade edilmiştir. Fakat Osmanlı
Devleti’nin bu görüşleri, parçalanması düşünüldüğünden uygun görülmeyerek dikkate dahi
alınmamıştır.48
İngilizler, Ermeni isteklerini aşırı bulmakla birlikte desteklemekte ve Türk topraklarından
verilecek yerleri küçültmek suretiyle;49 Van Vilayeti (Hakkâri Sancağı hariç), Bitlis Vilayeti (Siirt
Sancağı hariç), Diyarbakır Vilayeti (Palu hariç) ve Erzurum Vilayeti (Erzincan Vilayeti hariç) ile
denize açılan Trabzon Vilayetinin Rize Sancağı bölgelerinin50 verilmesinden yanadır. İngilizlerin
güney illerini hariç tutmaktaki amaçları ise bu bölgelerde bir Kürt Devleti kurmaktır.51
Bu konudaki Amerikan görüşü ise Eylül ve Ekim 1919’da Anadolu’ya gönderilen General
James G. Harbourt başkanlığındaki heyetin52 tespit ettiği ve Ermenilerin Anadolu’da bilhassa Doğu
Anadolu’da, çoğunluğa sahip olmadığı ve Türklerin Ermenilere katliam yaptığının aksine
Ermenilerin katliam yaptığı yönündeki rapora53 rağmen Amerika’da yaşayan Ermenilerin yoğun
propagandasının etkisi ile Ermenileri destekler yöndedir. Mustafa Kemal Paşa, 25 Eylül 1919’da
bu heyetle yaptığı görüşmede Milli Mücadele’nin maksadını izah ettikten sonra, anasır-ı gayr-i
Müslime’ye ait hissiyat ve muamelatı yabancıların bozmak yönündeki gayretlerine rağmen
başaramayacaklarını ifade etmiştir.54 Daha o zaman Mustafa Kemal Paşa tarafından Ermenilerin
Müslüman olmayan bir azınlık olduklarının ifade edilmesi önemli bir tespittir. Bununla birlikte
Paris Barış Konferansında Büyük Ermenistan sınırları kolaylıkla kabul görmesine rağmen 24
Mayıs 1920’de ABD’de yapılan oylamada, Ermeni istekleri reddedilmiştir. Fransa ise İskenderun
ve Kilikya bölgesindeki çıkarları gereği Ermenileri kışkırtmakta ve Türklerin Ermenilere karşı bir

TİH, Doğu Cephesi, (1919-1921), III, s.11-12.
S.R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, I, s.25.
50
Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara, 1950, s.697.
51
Aptülahat Akşin, Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara, 1991, s.64.
52
“46 kişilik heyetin 15’i askerdi. Ayrıca ikisi subay ve üçü sivil olmak üzere beş Amerikalı Ermeni vardı. Heyete
Robert Koleji Tarih öğretmeni Hüseyin Pektaş tercümanlık yapıyordu.” (Selahattin Tansel, Mondros’tan
Mudanya’ya Kadar, II, Milli Eğitim Yayınları, Ankara, 1977, s.231.)
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48
49

13

kıyam yaptığı yönünde Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın hiçbir resmi kayıt ve belgeye dayanmadan
Osmanlı Ayan Meclisi’nde yaptığı bir konuşmada sarf ettiği sözleri 55 dayanak göstererek
Ermenilerin

görüşlerini

desteklemektedir.

Fransa

aynı

zamanda

Ermeni

isteklerinin

gerçekleşmesindeki zorluklar nedeniyle konunun Milletler Cemiyet’inde ele alınmasını istemiş,
Yunanistan da Ermeni isteklerini kabul eden bu görüşleri desteklemiştir.56
Demografik bir gerekçeye dayanmayan Ermeni isteklerinin aşırılığına rağmen Amerika, Fransa,
İngiltere ve İtalya’dan oluşan Dörtler Konseyi; Mayıs 1919’daki toplantısında kurulacak
Ermenistan’ın sınırlarının kendileri tarafından belirleneceğini ve manda altına alınacağını
kararlaştırmıştır. Böylece Ermenistan kontrol altına alınmış olacaktır.57 Bölgedeki Amerikan siyasi
komiserinin gönderdiği değerlendirmelerde ise benzer bir durum söz konusudur: Ermenilerin
himaye altına alınmasını yoksa giderek genişleyen Turancılık akımının Ermeniler için zararlı
olacağını ve Kafkasya’nın İtilaf kuvvetleri ile işgal edilerek, Müslüman liderlerin tutuklanmasını
ve bir an önce statüsünün belirlenmesinin gerektiği belirtilmektedir.58
Sovyetler ise politikalarını, Kafkasya’da çoğunlukla Ermenistan üzerinden oluşturmuştur.
TBMM’nin açılması ile daha etkin bir hale giren ilişkiler zaman zaman Kafkasya konusunda
soruna dönüşmüştür. Nitekim Rusya Doğu Anadolu’yu Ermenilere vermek, Ermenilerin geri
dönmesini sağlamak ve Türkiye’yi Doğu Anadolu’da parçalamak düşüncesinden vazgeçmemiştir.
Bunun üzerine TBMM’nin 2 Eylül 1920’de yaptığı değerlendirme ve kararlar dikkat çekicidir: 59
Bolşeviklerin İslam ve Türk topraklarına hâkim olmak istedikleri, Türkiye’nin kurtuluşunu
istemedikleri, Batılılarla bir kuvvet dengesi oluşturana kadar Türkleri oyalayacaklarını ve
Türkiye’de Bolşevik bir program istediklerini, Ermeni konusunda kendi düşüncelerine uygun bir
çözümü Batılılara ve Ermenilere kabul ettirmek gayretinde olduklarını tespit etmiştir. Bu
değerlendirmeler TBMM’nin Kafkasya politikasında Sovyetlere yönelik dikkatli bir tutum
izlemesine neden olmuştur.

“Damat Ferit, doğu illerinden Ermenilere toprak verilmesi zaruretinden bahsederek hazırlıklı olunmasını doğudaki
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Bu görüşler, Doğu Anadolu’da bir Ermenistan’ın varlığının ABD ve İtilaf Devletleri tarafından
kabul edildiğini göstermekle birlikte bunun nasıl ve hangi devlet tarafından yapılacağı konusunda
ortak bir kararın olmadığını gösterir. Ermeniler, bu kararsızlığı ortadan kaldırmak ve Büyük
Ermenistan Devleti’nin bir an önce kurulmasını gerçekleştirmek için Doğu Anadolu’da ve
İskenderun bölgesinde İngiltere’nin de desteği ile bölge halkı üzerinde baskı ve katliamla karışık
askeri bir harekâta başlamanın en iyi çözüm olduğuna inanmıştır.
Milli Mücadele Döneminde Kafkasya Politikasının Oluşumu ve Uygulanması
İstanbul Hükûmeti’nin izlediği politikaların İtilaf Devletlerinin etkisinde ve kontrolünde
kalması nedeniyle bağımsız bir siyasi faaliyetlerinden bahsedilemez. Genel politika
uygulamalarında görülen bu durumun Kafkasya bölgesi için de farklı bir durum ortaya
çıkarmamıştır. Çünkü İtilaf Devletlerinin Mondros Mütarekesi ile altı vilayet adı altında
Anadolu’nun doğusunda bir Ermenistan devleti kurulmasının hazırlığının yapılarak Sevr ile
uygulamaya geçirilmesinin sağlanmak istendiği çok açıktır. Bu genel durum içerisinde yukarıda da
belirtildiği gibi, artık Kafkasya Politikası, Anadolu’nun doğusundan ayrı düşünülemeyecek ve
Milli Mücadelenin başlamasından itibaren belirlenen siyasi hedefler önce Doğu Anadolu sonra
Kafkasya’da askeri bir stratejiye dönüşerek uygulama alanı bulacaktır.
Milli Mücadelenin genel politikası, her şeyden önce yurdun işgalden kurtarılması ve bu yönde
meydana gelebilecek her türlü karşı hareketin bertaraf edilmesidir. Bu genel politikanın esasları
Erzurum ve Sivas Kongreleri ile belirlenmiş ve TBMM’nin açılması ile de uygulanmasında millet
iradesi sağlanmıştır. Bu sürecin temel dönüm noktaları, Heyet-i Temsiliye’nin seçilmesi, Sivas
Kongre kararları, Misak-ı Milli’nin kabul edilmesi, TBMM’nin açılması ve aldığı kararlardır.
Kafkasya’daki gelişmeler ve Doğu Anadolu’da izlenecek askeri strateji bu kararların etkisi ile
anlam bulmaktadır.
Erzurum kongresi kararları, doğuda bir Ermenistan devleti kurulmasını planlayan İtilaf
devletlerine karşı bir cevap niteliğindedir. Her şeyden önemlisi “Milli sınırlar içerisinde vatanın
bölünmez bütünlüğü” belirtilerek doğunun hiçbir şekilde ayrılmayacağı ifade edilmiştir. Sivas
Kongresi bu temel görüşü, tüm Anadolu için ortak hedef yaparak yaygınlaştırmıştır.60 Nitekim 7
Ağustos 1919’da yayımlanan kongre kararlarının ikinci maddesinde Kuva-yı Milliye’yi

Mediha Akarslan, Milli Mücadele Devrinde Türk Dış Politikası, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1990, s.2526
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oluşturmak fikrinin kabul edilmesi Harekât-ı Milliye’nin Kuva-yı Milliye ile başlayacağını ifade
etmektedir. Üçüncü maddesinde ise her türlü işgal ve müdahalenin Rumluk ve Ermenilik teşkiline
yönelik olacağı kabul edilerek savunma ve karşı koymanın zorunlu olduğu belirtilmiştir.61 Ayrıca
Erzurum Kongresi’nin toplandığı dönemde İstanbul’da ABD’nin temsilcisi olarak görevlendirilen
Amiral Mark L. Bristol, hazırladığı raporlarda Milli Mücadele ve Kafkasya siyaseti ile ilgili
değerlendirmelerde bulunmuştur. Bristol, özellikle Milli Mücadele’nin milliyetçi bir nitelikte
olduğunu ve başarılı olup olmayacağının zamanla ortaya çıkacağını belirterek, Türklerin bağımsız
bir Ermenistan kurulmasına karşı olduklarını, ancak Türklerin burayı yönetecek kabiliyetten de
yoksun olduğunu, şu aşamada Türkiye’yi bölmekten ziyade bir bütün olarak bulunmasının faydalı
olacağını, gerekli idari düzenlemeler ile birlikte 20 yıl sonra self-determinasyon ilkesi gereği özerk
cumhuriyetlerden oluşan bir sınır düzenlemesinin yapılabileceğini belirtmektedir.62
Raporun, ABD’nin Kafkasya ve Anadolu’nun doğusu ile ilgili değerlendirmelerinin Ermeniler
lehinde ve günümüzde de benzer bir düşünce yapısında olduğunu göstermesi bakımından ilginçtir.
Diğer taraftan 15.Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın Kafkaslardaki gelişmeler
hakkında bilgi vermesi ile İtilaf devletlerinden hiçbirinin herhangi bir limana kuvvet çıkarmasına
izin verilmemesi gerektiği belirtilerek silahla karşı konulmasının istenmesi63 Mustafa Kemal
Paşa’nın dış siyaseti takip ettiğini ve içeride de yeni işgallerin olmaması için öncelikle Kuva-yı
Milliye ve sonra düzenli birliklerle karşı konulması yönünde düşüncesinin olduğunu
göstermektedir.
Sovyet ihtilalinden sonra Ruslar Kafkasya’dan çekilmiş, burada Mayıs 1918 itibariyle
Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan devletleri kurulmuştur. Mondros Mütarekesi’nden sonra
Kafkasya’yı işgal eden İngilizler ve burada “cordon sanitaire” kurarak, Türkiye ve Rusya’nın
arasını kesmişti. Bu bölgede bağımsız bu devletlerin kurulmasından sonra ise bütün Kafkasya’yı
terkederek bölgeden ayrılmışlardır. Diğer taraftan Sovyet rejimine karşı mücadele eden General
Denikin kuvvetlerinin 1919’da yenilmesi ile Kafkasya’da Türkiye ile Sovyetler arasında ilişkiler
doğrudan olmaya başlamıştır.64

ATASE Arşivi, İSH, Kutu:24, Gömlek:105.
Hikmet Öksüz-İsmail Köse, ABD Yüksek Komiseri Amiral Bristol’ün Rapor ve Savaş Günlüklerinde Ermeni
Meselesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2015, s.125-127.
63
ATASE Arşivi, ATAZB, Kutu:17, Gömlek:5.
64
M.Gönlübol-C.Sar, Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası, s.14-15.
61
62

16

TBMM, Kafkasya politikasında Sovyetleri bir güç olarak kabul etmekte burada izleyeceği
politikayı bölgedeki Gürcistan ve Ermenistan ile yürütmemektedir. Nitekim Anadolu’nun doğusu
Ermeni birliklerinin işgali altındadır ve Batum, Misak-ı Milli’de olmasına rağmen Gürcistan’dadır.
Öncelikle Doğu Anadolu’nun Ermeni işgalinden kurtarılması daha sonra Misak-ı Milli’nin gereği
olan Kafkasya üzerinden Batum’un geri alınması TBMM’nin Kafkasya’yı da içerisine alan doğu
politikasıdır. Bu politikanın icrasının nasıl olacağı, ne zaman uygulanacağı ve kimlerle bunun
başarılacağı ise belirlenecek askeri strateji ile sağlanacaktır.
Kafkasya, 1920 yılı itibariyle İngilizler tarafından boşaltılmış, üç merkezi idare kurulmuş,
Ermenistan’ın bölgede baskıcı uygulamaları artmış ve Doğu Anadolu’daki işgal ve zulümleri
başlamıştır. Ayrıca Sovyet etkisi giderek bölgede kendisini göstermeye başlamıştır. İngiltere’nin
Kafkasya’dan çekilmesi, İngilizlerin Türkiye ile ilgili 1920 yılı raporlarında her nekadar askeri
nedenlerle Kafkasya boşaltıldıysa da bunun iyi olmadığı ve Türk Milli güçlerinin adım adım
ilerlediği belirtilerek bölgede artık İngiliz politikasının giderek etkisizleştiği belirtilmektedir.65
Bununla birlikte 1920’de Kafkasya’daki önemli gelişmeler, TBMM’nin politikasında bir
değişikliğe neden olmamış, sadece müdahale zamanının seçiminin belirlenmesinde etkili olmuştur.
27-28 Haziran 1920’de Bakü’de çıkan bir ayaklanma üzerine Bolşevik rejim iktidara gelmiştir.
Erivan Ermeni Cumhuriyeti’nde de Bolşevik ayaklanmaları çıkmış, Gürcistan’da ise Menşevikler
iktidara gelmiş ve Sovyetler ile antlaşma imzalayarak bağımsızlıklarının Ruslar tarafından
tanınması sağlanmıştır. Bu dönemde Sovyet birliklerinin Ermenistan’a sınır ihlallerinde bulunması
sonucunda 10 Ağustos 1920’de Ermenistan ile yaptıkları antlaşma bir bakıma Ermenilerin doğu
Anadolu’daki toprak taleplerini de destekler niteliktedir. Nitekim Bitlis, Van ve Muş gibi bazı
bölgelerin Ermenistan’a terkedilmesini isteyen Sovyetlere karşı TBMM, Bolşeviklerin asıl amacını
bilmektedir.66
Sovyetlerin hem Anadolu’daki Milli Mücadele’nin temelini teşkil eden milliyetçi hareketin bir
gün kırılacağını düşünmesi, hem de Ermenilerin Doğu Anadolu’daki tedhiş ve işgallerini
artırmasına ses çıkarmaması, bir taraftan da TBMM ile emperyalistlere karşı blok olduğu
izlenimini vermesi bir bakıma Sovyetlerin izlenecek politikada dikkat edilmesi gereken bir
konumda olduğunu göstermektedir. TBMM’nin bu dönemde Ermenistan ile bir ilişkisi
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bulunmamakta ve Kafkasya politikasını Sovyetlerin bölge üzerindeki amaç ve faaliyetlerini doğru
değerlendirerek belirlemektedir. Bu bölge ile ilgili en önemli konu, Kafkasya’ya ilerleyen
Bolşeviklere karşı yapılması gerekenlerin ne olmasıyla ilgilidir. Bu konuda TBMM Başkanı
Mustafa Kemal Paşa ile Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın değerlendirmeleri
önemli bir yer tutar.67
Milli Mücadele döneminde özellikle TBMM’nin açılması ile birlikte Kafkasya politikası, Rus
politikası ile çatışmaksızın bağımsız bir siyaset izlemiştir. Kendilerini tehdit eden İtilaf
devletlerinin gücünü zayıflatmak için 1920 yılının başından itibaren işbirliği yapılmış olmakla
birlikte bunda başarı sağlandıktan sonra hem Türkiye hem de Rusya Kafkasya’ya hâkim olmak
istemiş ancak aralarındaki durumun kötüleşmemesine de fırsat vermemişlerdir.68
TBMM Hükûmeti’nin Kafkasya Politikasına Yönelik Askeri Stratejisi ve Uygulamaları
Kafkasya politikasının oluşmasından sonra bu politikanın uygulanmasında askeri bir stratejinin
tespit edilmesi önemlidir. Nitekim bu bölge için tespit edilen askeri stratejinin kapsamı, Rus
orduları ile karşılaşmadan ve onlardan önce Kafkasya bölgesinin Anadolu’ya yakın bölgelerinde
kontrolü sağlamaktır. Bu maksatla kullanılabilecek tek kuvvet Kazım Karabekir Paşa’nın emirkomutasındaki 15. Kolordu’dur. Birlik sayıları ve silah-mühimmat miktarları bakımından da diğer
kolordulara göre daha iyi durumda olan 15. Kolordu, muhtemel bir taarruz için hazırlıklarına Nisan
1920’den itibaren başlamıştır. Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldıktan sonra, Heyet-i Temsiliye
Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın, İtilaf Devletlerinin, Kafkasya’da bir blok kurarak Bolşeviklerle
olan temasın kesilmesine gayret gösterdiklerini anladığından, Doğuda yapılacak bir harekât için
zamanın tam olarak belirlenmesi öncelikli konu olmuştur. Bu maksatla, 6 Şubat 1920’de 15.
Kolordu Komutanlığına yazdığı bir yazı ile yapılacak taarruz için direktifini vermiştir.
Genel hatları ile bu direktifte, “seferberlik yapılması, yeni Kafkas Hükümetleri ile görüşülerek
özellikle Azerbaycan ve Dağıstan’ın Anadolu’daki milli mücadeleye karşı durumlarının
anlaşılmasının sağlanması; doğuda milli teşkilatlanmanın yapılarak silah ve cephanenin teslim
edilmemesi ve İtilaf Devletlerinin zaman kazanmasına imkân verilmemesi” belirtiliyordu. Kazım
Karabekir Paşa, bu direktife verdiği cevapta; “Yapılacak bir harekâtın zamanı konusunda aceleci
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olunmaması gerektiğini belirterek çekingen görünüp İstanbul Hükûmeti’nce tarafsızlığı
sağlayacak bir barışın yapılmasının istenmesi ve bu sayede Kafkas Bloku’nun kendiliğinden
kurulacağını” ifade etti.69 Bu görüş ve düşünceler Heyet-i Temsiliye tarafından da o dönem için
uygun değerlendirilmiştir.70
16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi ile Meclis-i
Mebusan dağıtılmış ve milletvekillerin bir kısmı Malta Adası’na sürgün edilmişti. Gelişen bu
durum karşısında Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Paşa tarafından 15. Kolordu
Komutanlığına, planlanan taarruz hakkındaki düşünceleri tekrar sorulmuştur. Kazım Karabekir
Paşa, verdiği cevapta; “İstanbul’un henüz durumunun net olmadığını, Bolşevik ordularının da
henüz Kafkas Dağlarını geçmediğini ve cephelerde de temas sağlanmadığını, bölgede kar çok
olduğundan Nisan başlarından önce bir harekâta kalkışılamayacağını belirterek elverişli ortamın
beklenilmesi gerektiğini” bildirmiştir.71
Bu görüşlere Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Paşa da katıldığını aynı gün Kazım
Karabekir Paşa’ya bildirmiştir. Ancak Kazım Karabekir Paşa, Bolşevik Ordusu’nun Kuzey
Kafkasya’da Denikin Ordusu’nu imha ettikten sonra hızla güneye doğru ilerlediği yönünde bilgiler
alınması üzerine, Bolşevik Ordusu’nu ilerden karşılamak için Üç Sancak’ın işgal edilmesinin
uygun olacağını değerlendirdiğinden bu yöndeki teklifini, 28 Mart 1920’de Heyet-i Temsiliye
Başkanı Mustafa Kemal Paşa’ya yeniden iletmiştir: “Bolşevik ordularının bir ay içerisinde Güney
Kafkasya’ya inebileceği, bu yüzden sınırlarda beklemek yerine Brest-Litovsk Antlaşması ile çizilen
sınırların işgal fırsatının kaçırılmaması gerektiği ve Aras’a kadar olan bölge ile Üç Sancak’ı işgal
etmek üzere Kolordunun harekete geçebileceği ve muhtemel harekâtın 15 Nisan’dan önce
olamayacağı” yönündedir. Değerlendirmelere Heyet-i Temsiliye, katılmakla birlikte harekâtın
zamanının gizli tutulmasını, taarruz hazırlıklarına bütün hızıyla devam edilmesini ve
Kafkasya’daki güvenilir kişilerle temasın sürdürülerek durumun takip edilmesini bildirmiştir.72
TBMM’nin açılmasından bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı konuşma Doğu
siyasetinin nasıl olması gerektiğine dair anafikri ortaya koyar. Buna göre İtilaf devletlerinin
söylediğinin aksine Ermenilere karşı bir katliam olmadığı, tersine Erivan Ermeni Hükûmeti’nin
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bölgesi dâhilinde İslam ahaliyi katlettiği ve bu yüzden muharebelerin devam ettiği belirtilmiştir.
Nitekim Doğu harekâtı başladığında harekâtın maksadı Mustafa Kemal Paşa tarafından “Ermeni
silahlı kuvvetlerinin imha edilmesi ve hiçbir sivile zarar verilmemesi” olarak belirlenecektir.73
26 Nisan 1920’de Kazım Karabekir Paşa, mevsim ve durumun elverişli olduğu düşüncesi ile
TBMM’ne “Bolşevik Ordularının Derbent’e geldiğini, Azerbaycan Hükümeti tarafından Bolşevik
ordularının iyi karşılandığını ve Azerbaycan’ın durumunun anlaşıldığını, bu kapsamda,
Kolordunun taarruz hazırlıklarının iki hafta içerisinde tamamlanacağını, fazla beklenmesinin
ordunun iaşe durumunu olumsuz etkileyeceğini ve Bolşevik ordularının Gürcistan ve Azerbaycan
içerlerine doğru hareketi sonucunda karşı karşıya gelinme durumunun olabileceğini ve askeri bir
talimatın ivedi bildirilmesini” istemiştir.74
Bu teklif karşısında, 27 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, “sınır tecavüzü
hususundaki kararın ancak Büyük Millet Meclisi tarafından alınacağını, istenen talimatın 26 Nisan
1920’de gönderildiği”75 şeklinde cevap vermiştir. Söz konusu talimata göre; “Bolşevik Rusya ile
emperyalist hükümetler aleyhine iş ve harekât işbirliğinin kabul edildiğini, Bolşevik Kuvvetlerinin
Gürcistan’ı Bolşevik ittifakına katması ve İngiliz kuvvetlerini çıkarmak için bunlar aleyhine bir
harekâta başlarsa Türk Hükümetinin de Emperyalist Ermeni Hükümetine karşı harekât yapma
hakkı olduğu, Rusya’dan alınacak yardımın sağlanması için gönderilecek heyetin gayretli olması”
isteniyordu.76 28 Nisan 1920’de de 15.Kolordu Komutanlığınca gönderilen bir diğer teklifte ise,
Doğuda Cephesi Komutanlığının kurulması ve Kazım Karabekir Paşa tarafından sevk ve idare
edilmesi teklif edilmiştir.77
Askeri harekâtı öncelikle düşünen 15.Kolordu tarafından 6 Mayıs 1920’de Büyük Millet
Meclisi’ne gönderilen bir yazı ile Ermeni kuvvetlerine karşı bir harekâtın zorunluluğu tekrar
belirtilmiş78 aynı gün TBMM tarafından verilen cevapta ise, “Barış Konferansında hakkımızda
verilecek karar belli olmadan İtilaf Devletleri’ni uzlaşma imkânından mahrum edilmemesinin şu
an için uygun olmadığı, maddi yardım belli olmadan Bolşeviklerle de işbirliği yapmanın sakıncalı
olacağı, ayrıca Ermeni olaylarının bütün Hıristiyan âlemini aleyhte bir duruma sokacak bir
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nitelikte olması nedeniyle, Amerikan Hükümetini de aleyhte bir duruma sokabileceği, Üç
Sancak’taki Milli Şura Hükümetlerinin desteklenmesi” gerektiği belirtilerek bu durum karşısında
Kolordunun tekrar görüşü istenmiştir.79
15.Kolordu hazırladığı görüşünde “1878 sınırlarında beklenirse, Bolşevik orduları Ermenilerle
anlaşarak Sarıkamış’a kadar gelebileceğini, askerler arasında kaçaklar olduğunu ve beklenilmesi
halinde bu durumda artış olabileceğini, Kürtlerin de Doğu Harekâtı gecikirse şekavet
gösterebileceklerini çünkü Ermeni genişlemesi ve istilasını istemediklerini, ayrıca sınır hattındaki
birliklerin iaşelerinin de giderek güçleştiğini” belirtmiştir. Bunun üzerine TBMM, durumun
yeniden değerlendirilmesine gerek duyarak 15. Kolordu’ya gönderdiği sorularla “Doğu
Harekâtına katılan kuvvetlerin batıyı korumak için ne zaman serbest kalabileceği, Bolşeviklerin
yardımının ne olacağı, Bolşevik kuvvetlerinin harp gücünün ne olduğu” konusunda bilgi istemiştir.
Bu sorulara 15.Kolordu tarafından, “Doğudaki Harekâtın önemli ve öncelikli olduğu, Kolordunun
Batıya hareketinin doğunun istilasına ve batıya giden kıtaların dağılmasına neden olacağı ve en
önemli konunun Ermenilerin ezilmesi olduğu” şeklinde cevap vermesi ve Paris Barış
Konferansı’nda da bir sonuç çıkmaması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından,
4 Haziran 1920 tarihli Kolordunun taarruz teklifinin, 6 Haziran 1920’de uygun görüldüğü
bildirilmiştir.80
Taarruz kararının verilmesi ile 15.Kolordu Komutanlığının, Doğu Harekâtı için yeniden
düzenlenmesi gerektiğinden Kazım Karabekir Paşa’nın, 28 Nisan 1920 ve 18 Mayıs 1920’de
TBMM’ne yaptığı Doğu Cephesi Komutanlığına dönüştürülmesi teklifleri yeniden incelenerek
uygun görülmüştür.81 TBMM tarafından 13-14 Haziran 1920 tarihinde “15.Kolordu Kumandanı
Kazım Karabekir Paşa’nın Doğu Cephesi Kumandanı olduğu, TBMM Bakanlar Kurulu kararı ile
tebliğ ve ilan olduğu, Kazım Karabekir Paşa’nın Doğu cephesinde bulunan bütün sivil ve askeri
makamlar üzerinde seferdeki Kumandan yetkisine haiz olduğu” belirtildi.82 Böylece harekâtın
zamanı, yeri ve komuta şekli belirlenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Doğu politikasının belirlenmesinde her ne kadar Kazım
Karabekir Paşa’nın bölgeden elde ettiği bilgiler ve değerlendirmelere ait gönderdiği yazılar
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önemlidir. Ancak daha çok taktik seviyede ve bölgesel kalan bu değerlendirmeler, Milli
Mücadele’nin genel stratejisinin tek esası ve kaynağı değildir. Bu bakımdan Kazım Karabekir Paşa,
zaman zaman Doğu harekâtının zamanı ve sahası konusunda farklı düşünmüştür. Kafkasya’da
muhtemel bir harp halinde, 15. Kolordu’nun hareket tarzlarının ve buna göre sevk ve idaresinin
nasıl olacağını gösteren bir plan mevcut değildir. Osmanlı Erkân-ı Harbiye Umûmîye Riyaseti’nin
de Mondros Mütarekesi nedeniyle böyle bir plana sahip olması beklenemezdi. Ancak, Mustafa
Kemal Paşa 9.Ordu Müfettişi olarak Samsun’a geldiğinde, Kafkasya’daki siyasi gelişmeler
nedeniyle Doğuda iki türlü yabancı işgali olabileceğini düşünerek ve buna karşı genel bir mevzi
savunma planı ve sonrasında bir taarruz planı olmak üzere iki stratejik plan83 tasarlamıştır.
Savunma planı iki işgale karşı tasarlanmıştır. Birinci işgalde, Karadeniz’de Rum halkın
ayaklanması ve ayaklanmaya Rum çetelerin de dâhil olması ile yağmanın başlaması ve Yunan
Kuvvetlerinin veya İtilaf Kuvvetlerinin ayaklanmadan fırsat bilerek Trabzon’a asker çıkarması
halinde; öncelikle ayaklanma Jandarma ve asker müfrezeleri ile bastırılacak; kıyıya çıkanlar Yunan
birlikleri olursa halk ve asker yardımı ile kıyıdan atılacaktır. İkinci işgalde, İtilaf kuvvetlerinin
kıyıya yerleşmeleri engellenecek ve yine asker ve halk hep birlikte karşı koyacaktır. Bu esnada
doğuda Ermeni ve Gürcü tecavüzü olursa bunun için de gayr-i nizamı harp usûlü ile mücadele
edilecekti. İkinci plan ise TBMM Hükümeti’nin kurulması ile doğuda durum üstünlüğünün ele
geçirilmesi ve taarruz için elverişli şartların oluşması nedeniyle tasarlanan bir taarruz planıydı.
Buna göre, iki tümenle Sarıkamış, bir tümenle Iğdır istikametinde Ermenilere taarruz edilecek; bir
tümenle Karadeniz kıyılarında muhtemel bir çıkarmaya karşı tedbir alınacak; aynı zamanda
Gürcistan’ın da tarafsızlığı sağlanacak yine de Gürcistan’a karşı milli kuvvetlerden teşkil edilen
birlikler ile gerekli tedbirler alınacaktı.84
Genel esasları belirtilen bu planın, doğu ile ilgili kısımları 9 Ocak 1920’de Milli Mücadele’nin
ilk askeri planında85 yer almakta ve emir-komuta esasları açıklanmaktadır. Buna uygun olarak 6

Harpte Kıtaat-ı Cesimenin Sevk ve İdaresi, Çev.:Mirliva Mahmut, Askeri Matbaa, Dersaadet, 1338, s.8.
“Memleketin menafii hayatiyesini temin ve vazife ve mesuliyetini deruhte etmiş olan hükümet heyeti, harpteki siyasi
gayeyi de tespite salahiyettedir. Eğer bu mücadele-yi hayatiye, müteaddit hudutlara teşmil edilecekse kuvva-yı milliye
kısmı küllisinin hangi hasma karşı sevk ve istimal olunmak lazım geleceğini de hükümet tayin eder ve ona göre bütün
menabia ve vesait-i icraiye-yi muhtelif darül harekâtta kumandayı deruhte edecek heyetlere tevzii ettikten sonra bu
vesait-i harbiyenin emir ve kumandasını tamamen sahibi salahiyet olan kumanda heyetlerine tevdi eder.”
84
TİH, Doğu Cephesi, (1919-1921), III, s.49-50.
85
Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, (HTVD), Vesika Nu.:519, 1957, Sayı:20; Atatürk’ün Tamim Telgraf ve
Beyannameleri, Haz.:Ali Sevim, İzzet Öztoprak, Mehmet Akif Tural, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara,
2006. s.168-175. Kazım Karabekir, İstiklâl Harbinin Esasları, s.184-185
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Şubat 1920’de Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Paşa tarafından 15.Kolordu
Komutanlığına gönderilen yazıda; “Kafkasya’da bilhassa Dağıstan ve Azerbaycan ile bir ittifak
yapılarak İtilaf tasarılarını bozmak ve yapılacak bir taarruzi hareket ile Kafkas seddine ulaşmak,
silah ve cephaneyi teslim etmemek” şeklinde belirlenen hareket tarzlarına, Kazım Karabekir Paşa
siyasi durumun imkân vermediği ve iklim şartlarının elverişli olmadığı gerekçesi ile o dönem karşı
olmuştur.86 Ancak Kazım Karabekir Paşa, Heyet-i Temsiliye daha sonra Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin siyasi kararlarını uygulayacaktır.
Bu Harekât Planına göre birliklerin Manevra Planı da Kazım Karabekir Paşa tarafından 26
Mayıs 1920’de hazırlanmış ve Tümenlere gönderilmiştir. Manevra Planında;87 11.Kafkas Piyade
Tümeni, Iğdır’ı işgal edecek ve Aras’a kadar olan bölgeye hâkim olacak, bu maksatla; Tümenin
büyük kısmı, Doğubayazıt bölgesinde toplanmayı müteakip Iğdır’a hareket ederken kalan
birliklerinden Diyadin’deki tabur, Iğdır’a; Karaköse’deki tabur Hacıbayram Köprüsü’ne ileri
hareket edecek; 9.Kafkas Piyade Tümeni ve 12.Piyade Tümeni Sarıkamış-Kars istikametinde
taarruz edecek; 3.Kafkas Tümenine de duruma göre bağımsız hareket etmek üzere ayrıca emir
verilecektir.88
Birinci taarruz hedefi, Aras-Kars Çayı-Göle hattı; müteakip hedef ise Kars Müstahkem mevkisi
idi. Bu hedeflere taarruz istikameti ise Erzurum-Sarıkamış-Kars yolu; ikinci taarruz istikameti ise
Narman-Oltu-Göle-Kars istikametidir. Bu hat tehlikeli ve taarruzda işgali zor görüldüğünden
birinci istikamet, taarruz istikameti olarak kabul edilmiştir.89

“Milli Mücadele Planının askeri harekât kısmı, evvela Şarktaki tehlikeyi izale, sonra bütün kuvvetle Garba teveccühten
ibaret idi. Fakat buna milli bir hükûmetin takaddüm etmesi de planımız icabatından ibaret idi. Bu husus daha
İstanbul’da iken Mustafa Kemal Paşa hazretlerince dahi kabul edilmiş Erzurum ve Sivas’ta dahi mükerreren görülmüş
idi.” Kazım Karabekir Paşa, planın genel hatlarını bildiğini ve kongreler süresince esaslarının oluşturulduğunu
belirtmektedir.
86
K. Karabekir, İstiklâl Harbimizin Esasları, s.185-186.
87
Harpte Kıtaat-ı Cesimenin Sevk ve İdaresi, s.17-18, 34. “
Harekât Planında (Burada manevra planı kastedilmiştir.) hedef ve maksadı umumi, mutasavver harekâtın hududu Umûmîyesi,
vasil olunacak ilk hedef, takip edilecek istikamet veya alınacak ilk vazı ira’e ve kıtaatın buna göre başlangıç tertibatı
ve tarzı tespit olunur. Harekât Planı, bulunulan andaki vaziyetin icap ettirdiğinden fazla dakayıkı ihtiva etmemelidir.
Tebdili mevkii ve tertibatta her daim serbest olan düşmanın fikirleri ve sebatı hakkında bu fikirlere hâkimmişçesine
hükm-ü kati vermek ve o yolda faraziyatta bulunmak na bi-mahaldir. Kıtaatın mahiyetinin taksimata ayrılması şekli
takrirden evvel büyük cüz-i tam kumandanı fazla tahayyüle kapılmayarak ve bir fikr-i sabite bağlanmayarak hasmın
niyetlerini ve tasavvuratına dair makul faraziyatta bulunabilir. Fakat takip edeceği gayeyi hiçbir vakit nazari dikkatten
kaçırmaz ve düşmanın muhtemel hareketine karşı muhafaza-yı serbesti şartıyla alacağı tertibatı tetkik ve mülahaza
eder. Sonuç olarak, Harpte muvaffakiyet, plan tertibinde maharetten ziyade icraatta gösterilecek azim ve metanete
bağlıdır.”
88
TİH, Doğu Cephesi, (1919-1921), III, s.59.
89
K.Karabekir, İstiklâl Harbimiz, II, s.896.
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Kazım Karabekir Paşa, taarruz istikametlerini belirledikten sonra genel olarak harekâtın icrasını
yani muharebe planını şöyle ifade etmişti: “Darbeyi 12. ve 9. Fırka kısm-ı küllileriyle Sarıkamış
istikamet-i Umûmîyesinden vuracağım. Bu harekâtın sol cenahını, Oltu-Göle üzerinden 8. Alay
muhafaza edecektir. Beyazıt’taki 11. Fırka Iğdır’ı işgal ve Erivan’ı tehdit edecektir. Yani mümkün
olan Ermeni kuvvetini üzerine celbedecektir. Daha sağ cenahta Nahçıvan mıntıkasında da 11.
Fırka üzerinde aynı vazife ile Erivan üzerine yürüyecektir. Bu şekil, araziye ve Ermenilerin
vaziyetine ve Erzurum menziline göre en münasiptir.“90
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 20 Eylül 1920 tarihli taarruz emrini alan Doğu Cephesi
Komutanlığı 24 Eylül 1920’de birliklerine verdiği emirde harekâtın maksadını; “Taşnak
Ermenilerinin İslam halka tecavüz ve zulümleri ile askeri kıtalara devam eden taarruzlarına karşı
koymak” olarak belirlemiştir. Muharebe Planında belirtilen bu hususlar, fazla bir değişiklik
olmadan birliklere yayımlanarak harekât başarı ile icra edilmiş ve harekâtın sonunda, 30 Eylül
1920’de Sarıkamış, 30 Ekim 1920’de Kars, 13 Kasım 1920’de Iğdır alınarak ileri harekâta devamla
23 Şubat 1921’de Artvin ve Ardahan geri alınmıştır. TBMM verdiği ikinci bir emirle de harekâtın
Batum istikametinde genişletilmesini ve 9 Mart 1921’e kadar Ahıska ve Ahılkelek’in alınmasını
istemiştir. Bu karar üzerine iki ayrı kol halinde devam eden harekât sonucunda 11 Mart 1921’de
Batum ve 14 Mart 1921’de Ahıska ve Ahılkelek alınmıştır.91 Böylece belirlenen siyasi hedefler
askeri stratejiye uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Sonuç
Doğu Meselesi adı altında 19. yüzyılın sonlarından itibaren Ermenileri Doğu Anadolu’da ve
Kafkasya’da çıkarları doğrultusunda kullanmak isteyen Rusya ve Batılılar, Milli Mücadele’nin
belirlediği meşru ve istikrarlı bir dış siyaset karşısında hedeflerine ulaşamamıştır. Ayrıca Kars ve
Moskova Antlaşmaları ile bu haklılık, uluslararası bir meşruiyet de kazanmıştır. Bir bakıma yüzyılı
aşkın bir süre Türk topraklarında yapılan tüm hesaplar bozulmuştur. Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin Anadolu’da bir taraftan batıda Yunan ilerlemesi, bir taraftan güneyde Fransız ve
Ermeni işgali ile genişlemesi karşısında doğuda elde ettiği bu başarıda yürütülen dış politikaya
uygun olarak belirlenen askeri stratejinin zaman ve mekân olarak uyumlu kullanılması etkili
olmuştur.
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K.Karabekir, İstiklâl Harbimiz, II, s.897-898.
TİH, Doğu Cephesi, (1919-1921), III, s.233-240.
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Hiç şüphesiz TBMM’nin Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde verdiği stratejik kararlarını,
Doğu Cephesi Komutanlığı, taktik ve operatif kullanımda gösterdiği başarı ile yerine getirmiştir.
Harekâtın planlanmasında, bölge hakkında alınan bilgilerin değerlendirilmesinde, 15. Kolordu’nun
harekâta kadar zinde tutulmasında ve harekâtın her safhasında etkin kullanılmasında Doğu
Cephesi’nin tüm harekât sorumluğunu üzerine alan Kazım Karabekir Paşa’nın etkili bir sevk ve
idare yeteneği önemli bir yer tutar. Bu harekât, aynı zamanda stratejik kararların nasıl doğru
zamanda uygulandığını göstermesi bakımından da önemlidir.
Diğer taraftan Doğu Cephesi’nden yapılan birlik ve malzeme takviyesi ile Batı Cephesi’nde
verilecek olan kesin sonuçlu muharebelerin sonucuna katkı sağlanmıştır. Ayrıca Doğu Cephesi’nde
kazanılan bu zaferle, Türk İstiklâl Harbi’nin bir cephesi kapanmış ve Batı Cephesi’nde Yunan ileri
harekâtına karşı bir moral olmuştur. Doğu Cephesi Komutanlığı, kendi sorumluluk sahasında
barışın temininde taktik ve operatif görevlerini başarı ile yerine getirdiği gibi kesin sonuçlu
muharebelerin yapılacağı Batı cephesinde Türk Ordusu, artık geri bölgesinden emin olarak harp
edebilecek ve böylelikle kuvvet çoğunluğunu sağlayabilecektir.
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1909 ADANA ERMENİ OLAYLARI SONRASI TANİN GAZETESİ YAZARI
AHMED ŞERİF BEY’İN ADANA VE HAÇİN ZİYARETİNİN AMERİKAN
MİSYONER TEŞKİLATI GAZETESİNE YANSIMASI
Abdullah Sami TEKİN*
ÖZET
Ahmed Şerif Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti yıllarında İstanbul’da yayın hayatını sürdüren
Tanin gazetesinin muhabiri ve yazarıdır. 1909-1914 yılları arasında Anadolu vilayetlerini Tanin
Gazetesi adına dolaşmış ve gözlemleri Tanin Gazetesinde yayımlanmıştır. Ahmed Şerif Bey’in
Anadolu gezisinde uğradığı duraklardan birisi de tarihi, dini ve stratejik önemi haiz olan ve 1909
yılında Ermeni olaylarının yaşandığı Adana vilayeti ve günümüzde adı Saimbeyli olan Haçin
ilçesidir. Ahmed Şerif Bey’in Adana ve Haçin ile ilgili gözlemleri Osmanlı coğrafyasında
çoğunlukla Ermeni ve Rum tebaaya yönelik okul, hastane ve yetimhaneler kurarak Protestan
misyonerlik faaliyetinde bulunan Amerikan Board Misyonu’nun yayın organı olan “The Orient”
adlı gazetede “Bir Türk Muhabirin Görüşleri” başlığıyla yayımlanmıştır. Bu bildiride Ahmed Şerif
Bey’in “The Orient” adlı gazetede yayımlanan 1909 Ermeni olayları sonrasında Adana ve
Haçin’deki görüşleri ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Ahmed Şerif Bey, Adana Ermeni Olayları, Haçin, The Orient gazetesi
THE REFLECTION OF TANİN NEWSPAPER’S CORRESPONDENT AHMED ŞERİF
BEY'S VISIT TO ADANA AND HAÇİN TO THE AMERICAN MISSIONARY
NEWSPAPER AFTER THE 1909 ADANA ARMENIAN EVENTS
Abstract

Ahmed Şerif Bey is a correspondent and writer of the newspaper of Tanin published in
İstanbul. Between 1909-1914 He traveled along Anatolian provinces on behalf of Tanin and his
observations were published in Newspaper Tanin. Ahmed Şerif Bey’s one of the stops he visited
during his visit along Anatolia was the Adana province, where the Armenian events took place in
1909, which has a historical, religious and strategic importance for the Armenians, and the Haçin
*
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district, which is today called Saimbeyli. Ahmed Şerif Bey's visit to Adana and Haçin was
published in a newspaper with a title “A Turkish Correspondent’s Views” called “The Orient”,
which was the publication organ and informing about the activities of American Board Mission
that established Protestant missionary activities schools, hospitals and orphanages aimed at mostly
Armenian and Greek subjects in Ottoman geography. In this notification, Ahmed Şerif Bey’s
observations published in “The Orient” after 1909 Adana Incidents will be handled.
Key words: Ahmed Şerif Bey, Adana Armenian Events, Haçin, The Orient
Türk-Ermeni ilişkileri Türklerin batıya yönelmesi ve Kafkasya ve Anadolu’yu yurt tutmasıyla
başlamış ve bu ilişki günümüze kadar devam etmiştir.1 Bizans döneminde bağımsızlık
mücadelesine girişen Ermeniler ilk sürgünlerini bu dönemde yaşamış, Çukurova’dan başlayıp
Mersin’e oradan Alanya’ya kadar uzanan ve geçmişte Kilikya olarak adlandırılan Torosların güney
yamaçlarına iskân edilmişlerdir.2 Uzun bir dönem Bizans hâkimiyetinde yaşamlarını sürdüren
Ermeniler, bu bölgenin Selçuklu hâkimiyetine girmesiyle Türk hâkimiyeti ile tanışmışlardır.
Selçuklular döneminde geniş dini, sosyal ve ticari imtiyazlara sahip olan Ermeniler, Osmanlılar
döneminde de bu ayrıcalıklarını devam ettirmişlerdir.3 Öyle ki ticaret ve sanattaki becerileri
sebebiyle imparatorluğun her köşesinde huzur ve güven içerisinde hayatlarını idame ettiren
Ermeniler, başta başkent İstanbul’da olmak üzere çeşitli vilayetlerde devlet memuriyetlerini de
üstlenmişlerdir.4
1789 Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik akımlarından Osmanlı Devleti de
üstüne düşen payı fazlasıyla almıştır. Avrupalı devletlerin teşviki ve desteği ile başta Balkanlardaki
Gayr-i Müslim tebaa olmak üzere pek çok topluluk XIX. yüzyıl içerisinde bağımsızlıklarını ilân
etmişlerdir. Aynı yüzyılın sonlarına doğru Anadolu içerisinde yoğun olarak yaşayan Ermeniler de
bu milliyetçilik akımlarından etkilenmiş ve bağımsızlık için mücadele içerisine girişmişlerdir. Bu
hususta Ermenileri destekleyenler başta Fransa ve Rusya olmak üzere İngiltere ve Amerika
olmuştur. Anadolu’nun pek çok vilayetinde kurdukları Katolik ve Protestan misyoner okulları ile
bu dönemde çoğunluğu Gregoryan mezhebine bağlı olan Ermeniler üzerinde oldukça başarılı
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faaliyetlerde bulunmuşlardır.5 Sonuçta Osmanlı Devleti içerisinde huzurlu ve nispeten müreffeh
bir hayat yaşayan Ermeniler, Batılı devletlerin ve misyoner okullarındaki görevlilerin tahrik ve
telkinleri neticesinde devlet iradesine karşı harekete geçmişlerdir. Anadolu’da isyanlar çıkararak
Avrupa'nın dikkatini çekmek ve Bulgaristan gibi özerk bir yönetime kavuşmak isteyen Ermeniler,
mücadelelerini destekleyecek komiteler kurarak teşkilatlanmalarını 1880'li yılların sonlarına doğru
tamamlamışlardır.6
1890 yılı itibariyle silahlı eylemlere girişen Ermenilerin çıkardıkları olayları bastırmak için
Osmanlı Devleti adli ve askeri pek çok tedbir almış, olaylara müdahale etmiş ve Ermenilerin
amaçlarına ulaşmasına meydan vermemiştir. 23 Temmuz 1908 yılında II. Meşrutiyetin ilan
edilmesiyle oluşan özgürlük, eşitlik ve kardeşlik rüzgârı Ermenileri de etkilemiş ve oluşan ortamda
Türkler ve Ermeniler arasında iyi ilişkiler tekrar kurulmuştur. II. Meşrutiyet’in getirdiği yasal
zeminle faaliyetlerine başlayan Sosyal Demokrat Hınçak Partisi, Anayasal Ramgavar Partisi ve
Veragazmyal Hınçak Partisi hükümet ile iyi ilişkilerini sürdürürken Taşnaksütyun, İttihat ve
Terakki Partisi’ne mesafeli durmuştur. 13 Nisan 1909 tarihinde İttihat ve Terakki Partisi’ne karşı
yapılan 31 Mart Vak’ası7 sonrasında 14 Nisan 1909’da Ermenilerin yoğun olarak bulunduğu
Adana’da, tarih sayfalarına Adana olayları olarak geçen vak’a meydana gelmiştir.
Tarihte Ermenilerin hâkimiyetinde bulunduğunu ileri sürdükleri Kilikya’yı 8 diriltmek ve
Ermenilerin bir kısmını bu bölgede toplayarak Küçük Ermenistan’ı kurmak isteyen Ermeni
komitacılar bunu kutsal bir gaye ve milli bir ideal olarak görmüşlerdir. Bölgedeki olaylar Adana
Ermeni Murahhası Muşeg Efendi’nin köyleri dolaşarak Ermenileri kışkırtması ve Ermeni
komitacıların silahlanıp Müslüman halka yönelik tacizleri ve cinayetleriyle başlamıştır. Bu olaylar
esnasında Müslüman bir din adamının öldürülüp işkence edilmesi ve bedenine kendi kanından haç
çizilmesi üzerine Müslüman ahali de silahlanarak Ermenilerin yaşadıkları mahalleleri basmış, olayı
bastırmaya giden çok sayıda Jandarma ve polis evlerden açılan ateşle şehit edilmiştir.9 14 Nisan
1909–27 Nisan 1909 tarihleri arasında devam eden olaylarda çok sayıda Türk ve Ermeni yaşamını
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yitirmiştir. Olaylar sırasında Fransız, İngiliz ve Amerikan zırhlıları İskenderun ve Mersin önlerinde
gösteri yaparak Ermenilere moral desteğinde bulunmuş,10 yine bir kısım Ermeni ise Adana-TarsusMersin tren yolu vasıtasıyla Mersin Limanında bekleyen İngiliz, Alman, Fransız Avusturya ve
İtalyan gemilerine sığınmışlardır.11
Adana olaylarının yaşandığı dönemde İttihat ve Terakki cemiyetinin savunucusu olan Tanin
Gazetesi muhabiri Ahmed Şerif Bey, Anadolu’nun çeşitli vilayetlerine seyahatler yapmış ve bu
seyahatlerindeki gözlemlerini “Anadolu’da Tanin” başlığı altında 1909-1914 yılları arasında
neşretmiştir.12 Ahmed Şerif Bey, Adana olaylarından yaklaşık bir yıl sonra Adana bölgesine de
gelmiş ve misyonerlik faaliyetlerinin oldukça yoğun olduğu Haçin’i de ziyaret ederek gözlemlerde
bulunmuştur.13 Ahmed Şerif Bey’in Haçin ziyareti, Amerikan Board Misyonuna14 ait yayın organı
“The Orient” gazetesine konu olmuştur. Amerika adına Osmanlı topraklarında kurdukları okullar,
hastaneler ve yetimhaneler vasıtasıyla eğitim, yardım ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Board
Misyonu’nun asıl amacı misyonerlik faaliyetleri yürütmektir. Burada özellikle Ermeni cemaatini
Protestan kiliseleri çevresinde toplamak ilk hedefi olmuştur. İstanbul’da İngilizce olarak
yayımlanan The Orient gazetesi ise Board Misyonu’nun faaliyetlerini okurlarına duyuran en
önemli yayın organıdır.
Ahmed Şerif Bey’in Haçin’e yaptığı ziyaret ve gözlemleri The Orient gazetesinin dikkatini
çekmiş ve bu ziyaret 27 Nisan 1910 tarihinde gazete sütunlarında şöyle yer almıştır: “Osmanlı
Devleti başşehrinin önde gelen gazetelerinden Tanin gazetesinin muhabiri Ahmed Şerif Bey
tarafsız ve samimi görüşleriyle dikkatleri çekmektedir. Ahmed Şerif Bey son zamanlarda Haçin’e
bir ziyarette bulunmuş ve Haçin’den Tanin gazetesine bölgede mevcut fakirliği, pislik ve bulaşıcı
hastalıkları rapor etmiştir.”15 Burada Ahmed Şerif Bey’in 1909 olayları sonrasında Haçin’deki
durum hakkındaki gözlemlerinde objektif olması ve bunun Tanin gazetesinde neşredilmesi The
Orient gazetesinin takdirine sebep olmuştur.
Ahmed Şerif Bey’in Haçin gözlem ve incelemelerinde bölgedeki misyonerlik faaliyetlerinde
bulunan kuruluşların tesis ettiği eğitim kurumları oldukça dikkatini çekmiştir. The Orient Gazetesi
10
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Ahmed Şerif Bey’in Amerikan, Alman ve İtalyan okullarını ziyaret ettiğini okurlarına aktarmıştır.
Özellikle Haçin’in dışında yer alan Amerikan Misyoner Binası ve Amerikan Kız Okulunu ziyaret
ettiğini ve burada okulun tarihçesi ile okulu tesis etme konusunda özverili çalışmaları olan Bayan
Josephine Coffing16 hakkında bilgiler edindiğini aktarmıştır.
The Orient gazetesi Ahmed Şerif Bey’in Misyoner Okullarındaki gözlemlerini; “Binanın
civarına gittim. Neden duygularımı saklayayım? Okulun temizliği ve düzeni kıskançlık duygularımı
kabarttı. İnsanların Amerika’nın uzak yerlerinden gelip Türkiye’nin bir köşesindeki uygarlığa
hizmet vermesini gördükten sonra bir Osmanlı olarak mahcubiyet hissettim. Bu çeşit Amerikan
kurumları diğer insanlara yardım etmektedir. Örnek olarak Çin’den Haçin kazasına yardım
gönderilmektedir. Aynı zamanda Almanlar ticaret eğitimi vermek üzere okullar açmışlardır.
Ermenilerin kendilerine ait okulları ve yetimhaneleri bulunmaktadır”17 sözleriyle aktarmaktadır.
Görüldüğü gibi gazete Ahmed Şerif Bey’in ağzından Haçin’de bulunan misyoner yardım
kuruluşlarının hizmetlerinden oldukça etkilendiğini övünerek okurlarına duyurmaktadır.
Gazetede Ahmed Şerif Bey’in bölgede yaşayan Ermenilerin din ve mezhep durumlarıyla ilgili
saptamalarına da yer verilmiştir. Bu konuda Ahmed Şerif Bey’in; “ Bazı Ermeniler para uğruna
Protestan ve Katolik mezheplerine geçmektedirler. Ermeni yurttaşlarımızın bu davranışı
cehaletten ziyade yoksulluktan yaptıklarını hatırlamamız gerekir”18 şeklindeki değerlendirmesine
yer veren The Orient gazetesi Haçin’de bulunan Ermenilerin Protestan veya Katolik mezhebine
geçişlerine maddi imkânsızlıkların sebep olduğuna dikkat çekmektedir. Ancak The Orient
gazetesinin Ermenilerin mezhep değiştirmelerini Ahmed Şerif Bey’in sözlerine atfen sadece maddi
imkânsızlıklara bağlaması doğru değildir. Bölgede bulunan misyoner örgütlerinin yoğun
faaliyetlerinin mezhep değişikliklerine katkısının olduğu bilinmektedir.
The Orient gazetesinde Ahmed Şerif Bey’in Adana olayları sonrasında Osmanlı hükümeti ve
diğer yardım kuruluşlarının Haçin’e yaptığı yardımlar hakkındaki sözlerine de yer verilmiştir. Bu
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yılına kadar Haçin’de kalan Coffing, Protestan Kilisesi ile bağlantılı olarak misyoner okullarında eğitimcilik
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konuda Ahmed Şerif Bey’in “Adana olaylarından sonra 15.000–20.000 Lira yardım amaçlı olarak
Haçin’de Osmanlı Hükümeti ve diğer yardım kuruluşları tarafından dağıtılmıştır. Şüphesiz maddi
ve manevi olarak zorluk çeken yurttaşlarımızın yardıma ihtiyaçları vardı. Fakat bu yardımların
aşırı miktarda tembelliğe yol açacağını düşünüyorum. Hükümet ve insanlar arasındaki ilişki iyi
düzeyde. Türk tebaa kadar Hükümete sadık olan Ermeni tebaa adaletten ziyade başka bir şey talep
etmemektedir”19 sözlerine dikkat çekilmiştir. Adana olayları sonrasında Haçin bölgesine yardım eli
uzatma konusunda Osmanlı Devleti’nin kayıtsız kalmadığını belirten Ahmed Şerif Bey’in adalet
talepleri konusuna dikkati çekmesi The Orient gazetenin okurlarına duyurduğu konular içinde
olmuştur.
The Orient gazetesinde Ahmed Şerif Bey’in Haçin ziyaretinin ardından Adana şehir
merkezinde olayların gerçekleştiği mahallelerdeki gözlemlerine de yer vermiştir. Onun Adana’ya
dönüşünü müteakip; “Adana’ya geldiğimde şehrin yıkık ve harabe olmuş yerlerinin düzeltilmiş
olduğunu görmeyi arzuladım fakat her şeyi eskisi gibi buldum. Görmüş olduğum tek fark Adana
sokakları ve pazaryerlerinde daha fazla insan bulunmaktaydı. Hiçbir yüzde gülümseme yok aksine
herkes çatık kaşlıydı. Bu üzücü görüntü şehre gelen her yabancıda sıkıntı yaratmaktadır”20 sözleri,
The Orient gazetesine yansımıştır. Gazete onun ağzından olayların üzerinden bir yıl geçmesine
karşın şehirde fiziki anlamda bir iyileşmenin gerçekleşmediğini ve moral anlamında insanların
halen gergin ve etki altında olduğunu okurlarına aktarmıştır.
The Orient gazetesi Ahmed Şerif Bey’in Adana’da Hükümet Yönetimi ile ilgili diğer ilginç
bir bilgiyi de paylaşmaktadır. Gazete, Ahmed Şerif Bey’in; “Adana’da bulunan Ermeniler Adana
Valisi Cemal Bey’den21 oldukça memnundurlar. Adaletin uygulanmasında gayretli olduklarını
düşünmektedirler. Ermeniler Anadolu’da Cemal Bey gibi en az on valinin bulunmasını arzu
etmektedirler. Aksine şehirdeki Türkler Vali Cemal Bey’den hoşnut değiller. En aydın
Müslümanlar bile Vali’yi eleştirmektedir”22 sözleriyle Ermenilerin hükümet yönetiminden ve Vali
Cemal Bey’den duydukları memnuniyete dikkat çekmektedir.
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Ahmed Şerif Bey’in Adana Vilayetine yönelik sosyal gözlemleri de Misyoner Gazetesine
yansımıştır. Ahmed Şerif Bey’in; ”Adana’da mahkeme binası yanmış ve yangının sebebi
bulunamamıştır. Yangında arşiv tahrip olduğu için pek çok mahkûmun mahkemede duruşması
aylardır yapılamamaktadır. Şehirde sıkıyönetimin kaldırılmasına karşın Adana’da sosyal yaşamda
bir hareketlilik görülmemektedir. Eski vaziyet aynen devam etmekte ve kahvehaneler çalışmayan
adamlarla doludur”23 cümleleriyle 1909 olayları sonrasında sosyal yaşamda meydana gelen moral
bozukluğuna yönelik tespitlerde bulunmuştur.
Sonuç olarak İttihat ve Terakki yönetiminin büyük bir destekçisi olan Tanin gazetesi muhabiri
Ahmed Şerif Bey’in 1909 Adana olaylarından yaklaşık bir yıl sonra Adana ve Haçin’i ziyaret
etmesi ve bölgedeki izlenimlerinin Tanin gazetesinden neşretmesi Amerikan Board Misyonu’nun
İstanbul’daki sesi olan The Orient gazetesinin dikkatini çekmiştir. Gazete Ahmed Şerif Bey’in
Misyoner okulları ile ilgili olumlu cümlelerini propaganda niteliğinde okurlarına aktarırken
bölgedeki fakirlik, sağlık şartları ile hijyen eksikliği ve mahrumiyetlere de dikkati çekmektedir.
Ayrıca İttihat ve Terakki yönetimi ile azınlıklar arasındaki olumlu havaya da ayrıca vurgu
yapmaktadır. Bu hususta Ermeni ve diğer cemaatlerin Adana valisinden duydukları memnuniyet,
hükümete mesaj niteliği taşımaktadır.
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XX. YÜZYILIN İLK YARISINDA OSMANLI DEVLET ADAMLARI SAİT
HALİM PAŞA-TALAT PAŞA-CEMAL PAŞA VE BAHATTİN ŞAKİR İLE
CEMAL AZMİ BEYLER ERMENİLER TARAFINDAN NİÇİN ŞEHİT
EDİLDİLER?

Alaattin UCA

ÖZET
Türk-Ermeni ilişkilerinin tarihine bakıldığında belli bir dönemden sonra Ermenilerin
Türklere karşı saldırgan bir tavır içine girdikleri görülmektedir. Bu saldırganlık dönemi 4 bölüme
ayrılarak incelenmektedir. Birinci bölüm, 1860-1914; ikinci bölüm 1914-1918; üçüncü bölüm
1921-1922; dördüncü bölüm ise 1973-1985 yıllarında yapılan saldırıları içermektedir.
1985’ten günümüze kadar olan dönemde ise Ermeni meselesi farklı bir boyut kazanmıştır.
Bu dönemde Ermeni lobisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı Papa, Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı, Avrupa Parlamentosu ve diğer bazı ülke parlamentoları gibi ünlü kişi ve
kurumlar eliyle sözde soykırım iddiasını gündemde tutmak ve kabul ettirmek adına baskı ve taciz
uygulamaktadır.
Bu çalışmada Ermeni saldırganlığının üçüncü bölümü incelenmiştir. Çalışmanın amacı
aşağıdaki sorulara cevap bulmaktır?
-15 Mart 1921 tarihinde Talat Paşa’ya Berlin’de Ermeniler tarafından neden suikast
düzenlenmiştir?
-6 Aralık 1921 günü Sait Halim Paşa Roma’da niçin Ermeniler tarafından katledilmiştir?
-1922 yılının 16 Nisanını 17 Nisana bağlayan gece Doktor Bahattin Şakir ve Trabzon eski
valisi Cemal Azmi Beyler Berlin’de neden Ermeniler tarafından öldürülmüştür?
-21 Temmuz 1922 günü Cemal Paşa’nın yaverleriyle birlikte Tiflis’te Ermeniler tarafından
öldürülmeleri hangi sebebe dayanmaktadır?
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Amaca ulaşmak için Ermeniler tarafından şehit edilen bu mazlumların hayatları tek tek ele
alınmıştır. Ermenilerle yollarının nerelerde ve nasıl kesiştiği ortaya koyulmuştur. Bu tespiti
yapabilmek için de arşivlerde, kütüphanelerde taramalar yapılmış, pek çok belge, gazete, telif ve
tetkik eser, tez ve makale incelenmiştir.
Çalışmanın sonunda şu bulgulara ulaşılmıştır: Türkiye dışında gurbet ellerde Ermeniler
tarafından şehit edilen bu mazlumların hiç birinin Ermenilerle şahsi problemi yoktur. Bulundukları
mevki ve makamlar veya başka bir ifadeyle kendilerine verilen resmi görevlerden dolayı
Ermenilerle muhatap olmuşlardır. Onlar Osmanlı Devleti adına sadece görevlerini yapmışlardır.
Ermeniler onları kendilerine yapıldığını iddia ettikleri sözde soykırımın müsebbibi olarak
görmüşler ve hepsini katletmişlerdir. Onlar bu sözde soykırım iddialarının bedelini canlarıyla ve
kanlarıyla ödemişlerdir. Ermeniler onları katlederek sözde iddialarını, sözde davalarını ve
meşruiyetlerini kaybetmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Ermeni terörü, Talat Paşa, Sait Halim Paşa, Cemal Paşa, Doktor Bahattin
Şakir Bey, Cemal Azmi Bey.

In The First Half Of The 20th Century Why Ottoman State Persons Sait
Halim Pasha-Talat Pasha-Cemal Pasha And Bahattin Şakir Bey And Cemal
Azmi Bey Martyried By The Armenians?
Abstract
When we look at the history of Turkish-Armenian relations, after a certain period of time,
the Armenians were entering an aggressive attitude towards the Turks. This period of aggression
is divided into 4 sections. The first chapter is 1860-1914; second part 1914-1918; the third section
1921-1922; the fourth section includes the attacks of 1973-1985.
In the period from 1985 until today, the Armenian question has gained a different
dimension. During this period, the Armenian lobby with Pope, the President of the United States,
European Parliament and other parliaments on behalf of such famous people and institutions
assisted keep the genocide claims on the agenda and to impose applies pressure and harassment or
bulying against the Republic of Turkey.
In this study, the third part of the Armenian aggression is examined. The aim of the study
is to find answers to the following questions;
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-Why was Talat Pasha killed by the Armenians in Berlin on 15 March 1921?
-Why was Sait Halim Pasha killed in Rome on 6 December 1921 by the Armenians?
-Why on the night of April 16-17, 1922, Bahattin Şakir Bey and the former governor of
Trabzon, Cemal Azmi Bey were killed by the Armenians in Berlin?
-What is the reason why Cemal Pasha and his aides were killed by the Armenians in Tbilisi
on July 21, 1922?
The lives of these oppressed martyrs who were martyred by the Armenians in order to reach
the aim were taken into consideration one by one. Where and how the intersection of the road with
the Armenians was revealed. In order to make this determination, archives and libraries were
scanned and many documents, newspapers, royalties and investigations, thesis and articles were
examined.
At the end of the study the following findings were reached: these killed people by
Armenians in the foreign places who have no personal problems with Armenians. They were in
contact with the Armenians due to their positions and authorities, or, in other words, the official
duties given to them. They only did their duties on behalf of the Ottoman Empire. The Armenians
saw them as an indictment of the so-called genocide, which they claimed to have been made to
them, and they massacred them all. They paid for their alleged genocide allegations with their lives
and blood. When Armenians killed them, Armenians lost their alleged claims, alleged cases and
legitimacy.

Key Words: Armenian terrorism, Talat Pasha, Sait Halim Pasha, Cemal Pasha, Doctor Bahattin
Şakir Bey, Cemal Azmi Bey.
Giriş
XX. yüzyılın ilk yarısında 1921 ve 1922 yıllarında Ermeni teröristler Osmanlı Devlet
adamlarını ard arda şehit ettiler. Şehitlerden ilki Sadrazam Talat Paşa oldu. Talat Paşa 15 Mart
1921 tarihinde Berlin’de suikasta uğradı. Onun hemen ardından aynı yılın sonlarında 6 Aralık 1921
günü yine eski sadrazamlardan Sait Halim Paşa, Roma’da bir Ermeni tarafından katledildi. 1922
yılının Nisan ayında cinayetler devam etti. Bu sefer de 16-17 Nisan 1922 gecesi Berlin’de aynı
anda iki cinayet işlendi. Doktor Bahattin Şakir ve Trabzon eski valisi Cemal Azmi Bey
öldürüldüler. 1922 yılının 21 Temmuzunda ise aynı anda ard arda üç cinayet birden işlendi. Bu
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sefer de Cemal Paşa ile yaverleri Süreyya ve Nusret Beyler Ermeniler tarafından Tiflis’te saldırıya
uğradılar. Süreyya ve Nusret Beylerin suçu Osmanlı ordusunda subay olmaları ve Cemal Paşa’nın
yaverliğini yapmalarıydı.
Sadrazam Talat Paşa, Sadrazam Sait Halim Paşa, Dr. Bahattin Şakir Bey, Trabzon Valisi
Cemal Azmi Bey ve Dördüncü Ordu-yu Hümayun Kumandanı Cemal Paşa da en az onlar kadar
suçsuzdu. Bu kişiler Osmanlı Devleti’nin resmen başbakanlık, bakanlık, valilik, ordu komutanlığı,
doktorluk gibi görevler verdiği üst düzey devlet adamları idi.1
Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı yıllarında yıkılma tehlikesi ile karşılaşıp, ihanet ve isyanlara
maruz kalınca dünyada her devletin yapması gerekeni yaparak varlığını devam ettirmek için
tedbirler alıp uygulamak zorunda kaldı. Bu tedbirlerden en önemlisi Tehcir Kanunu oldu. Tehcir
Kanununun çıkarılmasındaki amaç Anadolu’nun Ermeniler ve Türkler arasında parçalanmasının
önüne geçmekti. Osmanlı devlet adamları Balkanları kaybetmeyi bir ölçüde kabul ettiler ama
devletin gövdesinin elden çıkmasına engel olacak meşru önlemleri almaktan geri durmadılar.2
Osmanlı Devletini yaşatmak için çalışan bu mazlumların hiç birinin Ermenilerle şahsi
problemi yoktu. Ama üzerlerinde bulunan resmi görevleri nedeniyle Ermenilerle yolları kesişti.
Yerine getirdikleri her görevi Osmanlı Devletinin bekası için yaptılar. Osmanlı Devletinin
yıkılmasını önleyemediler ama yaptıklarının bedelini canlarıyla ödediler.
Tehcir Kanunu çıktığında Talat Paşa Dâhiliye Nazırı yani İçişleri Bakanı idi. Sait Halim
Paşa, Sadrazamlık, bugünkü dille Başbakanlık makamında bulunuyordu. Dr.Bahattin Şakir, Askeri
Tıbbiye’de hoca, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Merkez-i Umumi Üyesi ve Teşkilat-ı Mahsusa
kanalıyla Kafkas Cephesinde görevliydi. Cemal Azmi Bey Trabzon Valisiydi. Cemal Paşa ise
Bahriye Nazırı (Osmanlı Devletinin donanmasından sorumlu bakan), Dördüncü Ordu Komutanı,
Suriye, Filistin, Hicaz ve Kilikya Genel Valisi idi.
Bu devlet adamlarının hepsinin ortak noktası Tehcir Kanunu oldu. Tehcir Kanunu onların
kaderini belirledi. Bu kanunun çıkarılması ve uygulanmasındaki rollerinden dolayı Ermeni suikast
komiteleri tarafından XX. yüzyılın ilk yarısında iki yıl içinde ard arda şehit edildiler.
Talat Paşa
Söz konusu dönemde (1921-1922) Ermeni suikast komiteleri tarafından ilk şehit edilen
devlet adamı Talat Paşa oldu. O, 1 Eylül 1874’te Edirne’de doğdu. Burada Askeri Rüştiyeyi bitirdi.
Sait Aşgın, “Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihsel Gerçekler”, Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi
Bildirileri, ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2003, C. III, s. 345.
2
Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2005, s. 16.
1
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Aynı vilayette Posta ve Telgraf idaresinde çalıştı. Bazı okullarda Türkçe öğretmenliği yaptı.
Fransızca ve Rumca öğrendi. Genç yaşta Jön Türk düşüncesiyle tanıştı. Osmanlı Hürriyet
Cemiyetinin kurucuları arasında yer aldı. II. Meşrutiyetin ilanında etkin rol oynadı. İttihat ve
Terakki Cemiyeti içinde önemli bir yer edindi. 1908’de Edirne mebusu olarak Meclis-i Mebusan’a
girdi ve birinci reis vekilliğine getirildi. 8 Ağustos 1909 tarihinde Dâhiliye Nazırı oldu.3
O, Dâhiliye Nazırı olduğunda devlet, karışık ve zor bir dönemden geçiyordu. Adana’daki
Ermeni isyanı henüz tamamen yatıştırılamamıştı. Göreve gelir gelmez Adana olayları hakkında
Dahiliye Nezaretine verilen bilgi ve belgeleri tetkik etti. Olayların Ermeniler tarafından tahrik
edildiğini tespit etti.4 Bu durumu anılarında şöyle dile getirdi: “Adana olaylarından sonra Dâhiliye
Nazırı oldum. Bütün istek ve hedefim çeşitli milliyetleri, özellikle Ermeni ve Türkleri bir dostluk
bağı ile birleştirmekti. Adana olayları hakkındaki soruşturma belgelerini dikkatle inceledim.
Olayların Ermeniler tarafından kışkırtılmış olduğu soruşturma komisyonu üyesi olan Ermenilerin
tanıklığı ile de doğrulanıyordu.5 Ona göre, Adana olayları ile Ermenilerin amacı halk kitlelerini
kışkırtarak kıyıma yol açmak yoluyla Avrupa’nın dikkatlerini üstlerine çekmek ve Kilikya’da
bağımsız bir Ermeni birliği kurmaktı. Ama tarafsız bir devlet adamı sıfatıyla bu işin siyasi amacını
unutarak, Müslüman olsun Ermeni olsun, kıyıma girişenleri hak ettikleri cezaya çarptırmak
istiyordu. Bu olaylar sırasında Müslüman halkı kışkırtmış olan müftünün ve öteki Müslümanların
da cezalandırılmalarında ısrar etti. Dolayısıyla mahkeme bu kişilerin idamına hükmetti. Bu kararın
nazırlar heyetinde onaylanmasını da o sağladı. Ermeni komitelerine karşı daima en büyük
hoşgörüyü o gösterdi. Onların gerçek amaçlarını bilmiyormuş gibi davrandı. Fakat onun bu
davranışı, komitelerin ihtiraslarını hafifletmek şöyle dursun, tersine, artırdı.6
Ermenilerle işbirliği halinde yabancı müdahalelerinden uzak bir ortamda sorunların çözümü
için Ermeni ileri gelenleriyle mutabakata varmak istedi. Birlikte iyileştirmeler yapılmasını önerdi.
Fakat durumu değiştirmeye artık imkân olmadığı, Ermenilerin verilen sözlere güveninin kalmadığı
ileri sürülerek teklifi kabul edilmedi.7

M.Şükrü Hanioğlu, “Talat Paşa (1874-1921) Osmanlı Sadrazamı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,
İstanbul, 2010, C. 39, s. 502.
4
Hasan Babacan, Mehmed Talât Paşa 1874-1921, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2005, s. 69.
5
Talât Paşa’nın Anıları, (Hazırlayan: Alpay Kabacalı), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 3. Baskı, İstanbul,
Temmuz 2006, s. 18.
6
Talât Paşa’nın Anıları, s. 18, 19.
7
Talât Paşa’nın Anıları, s. 24.
3
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11 Şubat 1911’de Dâhiliye Nazırlığından istifa etti. 4 Şubat 1912’de Posta ve Telgraf Nazırı
olarak yeniden kabineye girdi. 1912 Temmuzunda Sait Paşa Hükümeti istifa edince bu görevi sona
erdi. Balkan Savaşı, Bab-ı Ali Baskını, Edirne’nin istirdadı gibi pek çok gelişmede aktif rol oynadı.
Mahmut Şevket Paşa suikastının ardından kurulan Sait Halim Paşa kabinesinde yeniden Dâhiliye
Nazırı olduğunda takvimler 12 Haziran 1913 tarihini gösteriyordu. Bu tarihten itibaren İttihat ve
Terakki Cemiyeti gerçek anlamda iktidar tekeli oluşturmaya başlayınca doğal olarak Talat Bey,
devletin siyasetinin en önemli belirleyicilerinden biri oldu. Batı Anadolu’da Rumlara karşı
uygulanan boykot ve Rum vatandaşların Yunanistan’a kitlesel göçü gibi iç meselelerle ilgilendi. I.
Dünya Savaşına girme konusunda İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde beliren fikir ayrılığında savaşa
katılma taraftarı olan gruba dolaylı destek verdi ve savaşa girilmesinde etkili oldu.8
Dâhiliye Nazırı olarak içeride Ermeni faaliyetlerini takibe aldı. Van vilayetine gönderdiği
15-24 Aralık 1914 tarihli telgraflarla, Ermeniler tarafından tahrip edilen Reşadiye ve Karçikan
telgraf hatlarının onarılarak suçluların yakalanmasını istedi.9 21 Aralık 1914’te Patrikhanenin
emriyle Erzincan’a hareket eden Bursa Ermeni Murahhasası (Ermeni piskoposu) Sivaslı Sahak
Odabaşyan’ın izlenmesi ve bilahare Bursa’ya iadesini emretti.10 Van’daki bazı Ermeni köylerinin
ayaklanarak Gevaş’a gitmekte olan kadı ile posta jandarmalarını pusuya düşürüp şehit etmeleri
sebebiyle gereken önlemlerin alınması talimatını 24 Aralık 1914 tarihli telgrafla verdi.11 28 Şubat
1915’te Bitlis’te ortaya çıkan Ermeni eşkıyasının Halep ve Dörtyol’da askerlere saldırması,
Kayseri’de bombalar ele geçirilmesi, ele geçen Rusça, Fransızca ve Ermenice yazılı şifreli
muhabere evrakında bir isyan teşebbüsünde bulunulacağının anlaşılması üzerine gerekli tedbirlerin
alınması hakkında Ordu-yu Hümayun Başkumandanlığı Vekâletinden ordulara genel bir tebliğde
bulundu.12

2 Mart 1915’te Dörtyol Ermenilerinin belirlenen yere sevk edilerek ihtilal

çıkarmalarına meydan verilmeyip köklü tedbirler alınmasını istedi.13 9 Mart 1915’te Samsun’da
halı tüccarlığı yapan Hüsrev Kasabyan’ın silah ithaline aracılıkta bulunduğu ve hariçteki Ermeniler
ile ihtilal gayesiyle haberleştiği anlaşıldığından kardeşi Kigork’la birlikte Divan-ı Harbe verilmek
üzere Samsun’a gönderilmesini emretti.14 9 Mart 1915’te, Ermenilerin bazı yerlerde Kürtlerle
Hanioğlu, “Talat Paşa…”, s. 503.
Osmanlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk ve İskânı, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayını,
Ankara, 2007, s. 95, 96.
10
Osmanlı Belgelerinde…, s. 100, 101.
11
Osmanlı Belgelerinde…, s. 102.
12
Osmanlı Belgelerinde…, s. 110, 111.
13
Osmanlı Belgelerinde…, s. 111.
14
Osmanlı Belgelerinde…, s. 113.
8
9
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birleşerek hükümete karşı hareket etmek ihtimalleri bulunduğundan Van, Bitlis ve Erzurum
vilayetlerinde bu tür faaliyetler olup olmadığının bildirilmesini istedi.15
Ermenilerin çıkarttıkları olay ve yaptıkları katliamlara seferberlik ilanından sonra dokuz ay
tahammül ettikten sonra, tedbirler almak zorunda kaldı. Erzurum mebusu Vartkes Efendi’yi
uyararak Ermenilerin düşmanla işbirliği yapmaya devam etmeleri halinde sert tedbirler alınacağı
ihtarında bulundu.16
9 Nisan 1915’te Van isyanının başlaması üzerine ilgili komite yuvalarını dağıtmak için 24
Nisan 1915 tarihinde vilayetlere ve mutasarrıflıklara gizli bir tamim yolladı. Ermeni komite
merkezlerinin kapatılmasını, evrakına el konulmasını ve komite elebaşlarının tutuklanmasını
istedi.17 Aynı tarihlerde Mekke Şerifi Ali Haydar Paşa’ya çektiği telgrafta Anadolu’da seyahat
ettiğini, Müslümanların büyük bir fedakârlığa katlandıklarını, Ermenilerin nakledilmesinin isabetli
olduğunu dile getirerek istilaya uğrayan yerlerdeki halkın çektiği sıkıntılara değindi.18
Dâhiliye Nezaretinin telkiniyle Başkumandanlık tarafından bütün birliklere gönderilen 26
Nisan 1915 tarihli tamim gereğince 2.345 kişi tutuklandı. Çıkarılan geçici bir kanunla da bütün
vilayetlerde gayrimüslimlerin, bilhassa Ermenilerin elinde bulunan silahların toplanması istendi.19
Dâhiliye Nazırı Talat Bey, durumun nezaketi karşısında geçici bir kanun çıkmadan ve
Meclis-i Vükela kararı olmadan bütün sorumluluğu üzerine alarak Ermeni tehcirini başlattı.20 Önce
Van, Bitlis ve Erzurum havalisinde bulunan Ermenilerin savaş alanı dışına çıkarılmalarını adı
geçen vilayetlerin valilerinden talep etti. Valilerin 3. ve 4. Ordu komutanlarıyla işbirliği
yapmalarını istedi.21
2 Mayıs 1915’te Çankırı’ya gönderilen Ermenilere tutuklu muamelesi yapılmamasını, onlar
tutuklu olmadıklarından kışlada tutulmamaları ve kasaba dâhilinde serbest bırakılarak
muhafazalarına özen gösterilmesi gerektiği hususunda ilgililerin dikkatini çekti.22 6 Mayıs 1915’te
Maliye Nezaretine mensup Ermeni memurlardan komite mensubu olanlarla sadakatsizlik
gösterdikleri kesinleşenlerin azledilmelerini ve icap edenlerin de Ermeni bulunmayan vilayetlere

Osmanlı Belgelerinde…, s. 114.
Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, Babıali Kültür Yayıncılığı, 12. Baskı, İstanbul, Kasım 2007, s. 58.
17
Ahmet Aslan, Türk Basınında Talat Paşa Suikastı ve Yansımaları, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010, s. 22.
18
B.O.A.,DH.ŞFR.00070.00180.001.
19
Babacan, a.g.e.,s. 120, 121.
20
Aslan, a.g.t.,s. 23.
21
Babacan, a.g.e.,s. 121.
22
Osmanlı Belgelerinde…, s. 128, 129.
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16

45

gönderilmelerini talep etti.23 7 Mayıs 1915’te, daha önce Çankırı’ya gönderilen bazı Ermenilerin
tekrar İstanbul’a dönmelerine izin verdi.24 Dâhiliye Nazırı sıfatıyla Ermenilerle ilgili her türlü
gelişmeyi yakından takip edip tedbirler aldı.25 18 Mayıs 1915’te, Erzurum’dan çıkarılan
Ermenilerin Urfa ve Musul’un güneyi ile Zor Sancağına gönderilmelerini istedi.26
Ordu komutanlarına 23 Mayıs 1915 tarihinde talimat vererek kimlerin nerelere
yerleştirileceğini belirledi.27
İngiltere, Fransa ve Rusya’nın baskıları sonucu tek başına tepkileri karşılayamayacağını
anlayan Talat Bey, sadaret makamına 26 Mayıs 1915 tarihli tezkireyi sundu. Bu tezkirede, tehcir
kavramını gündeme getirerek, Ermenilerin işlediği suçları şöyle sıraladı:
-Harp bölgelerine yakın yerlerde oturan Ermenilerden bir kısmı devletin sınırlarını devlet
düşmanlarına karşı korumakla görevli olan ordunun hareketini güçleştirmektedir.
-Askere erzak ve mühimmat naklini zorlaştırmaktadır.
-Düşmanla aynı gayeleri paylaşmakta ve onlarla işbirliği yapmaktadırlar.
-Ermenilerden bir kısmı düşman saflarına katılmaktadır.
-Ülke dâhilinde askeri birliklerimize ve masum halka silahlı saldırılarda bulunmaktadırlar.
-Düşman deniz kuvvetlerine erzak sağlamaktadırlar.
-Müstahkem mevkileri düşmana göstermektedirler.28
Dâhiliye Nazırı Talat Bey’in bu tezkiresi 27 Mayıs 1915’te Meclis-i Vükelada görüşülerek
kabul edildi. Kanun Takvim-i Vekayi’nin 1 Haziran 1915 tarih ve 2189 numaralı nüshasında
yayımlanarak yürürlüğe girdi.29 Literatürde Tehcir Kanunu diye geçen bu kanunun çıkarılması ve
uygulanmasında Cemiyetin liderlerinden biri ve Dâhiliye Nazırı sıfatıyla önemli rol oynadı.30
Kanunda Ermeni adından bahsedilmemiş olmakla beraber uygulamada savaş bölgelerinde
bulunan Ermenilerden bir kısmı düşman saflarına katılmaları, Osmanlı askerini arkadan vurmaları
ve casuslukta bulunmaları sebebiyle cephe gerilerine sevk edilmeye başlandı. Göç ettirilen
Ermenilerin muhacirlere ayrılan tahsisattan iaşe ve ibatelerinin sağlanması, mali ve iktisadi
meselelerinin halledilmesi, bunlara ait gayrimenkullerin tespit edildikten sonra muhafaza veya
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tazmin edilmesi, gittikleri yerlerde arazi, emlak ve iş sağlanması ve ilgili nezaretçe tanzim edilecek
komisyonların gereken yerlerde görev yapmaları istendi.31
Talat Bey’in Dâhiliye Nazırlığı döneminde çıkan Tehcir Kanunu uygulanırken bütün
Ermeniler tehcir ettirilmedi. Hasta ve âmâlar, Katolik ve Protestan mezhebinden olanlar, askerler
ve aileleri, memurlar, tüccarlar, bazı amele ve ustalar kapsam dışı tutuldu.32
Osmanlı Bankası şubeleriyle, Reji idaresi, Düyun-ı Umumiye ve bazı konsolosluklarda
çalışan Ermeni memurlar sadakat ve iyi halleri göz önüne alınarak sevk edilmedi. Yetim çocuklar
ve dul kadınlar da sevk edilmeyerek yetimhanelere ve bulundukları yerlerdeki köylere yerleştirildi.
Ayrıca ticaret ve benzeri suretle ikamet eden Ermeniler ile Ermeni mebus ve aileleri de yerlerinde
bırakıldı.33
Dâhiliye Nazırı Talat Bey, Ermenilerin iskân işlerinin aksamadan yapılabilmesi ve onların
zarar görmemesi için de şu tedbirlerin alınacağını açıkladı:
-Nakli gerekenler, iskân edilecekleri yerlere refah içinde can ve mal güvenlikleri sağlanarak
sevk edileceklerdir.
-Kesin yerleştirilmelerine kadar kendilerine göçmen ödeneğinden yardım yapılacaktır.
-Eski mali durumlarına uygun olarak kendilerine arazi ve mal verilecektir.
-Hükümet tarafından göçmenler için ev yaptırılacaktır.
-Çiftçilere tohumluk, zanaat erbabına alet-edevat verilecektir.
-Terk ettikleri taşınabilir mal ve kıymetler kendilerine ulaştırılacak, bu mümkün olmadığı
takdirde bunların karşılığı para olarak kendilerine ödenecektir.
-Boşaltılan şehir ve kasabalarda bulunan Ermenilere ait gayrimenkullerin sayımı yapılacak,
bunların cinsleri, miktarları ve kıymetleri tespit edildikten sonra muhacirlere verilecektir.
-Ermenilerden boşalan yerlere iskân edilecek muhacirlerin kullanabilecekleri mallar,
zeytinlik, dutluk, bağ ve bahçeler, han, fabrika, depo ve dükkân gibi gelir getirecek taşınmaz mallar
açık artırma ile satılacak veya kiralanacak ve bu gelir, sahiplerine verilmek üzere mal sandıklarınca
emanete alınacaktır.34
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Talat Bey bu açıklamaları yaptıktan sonra 1 Haziran 1915 tarihli bir telgrafla, yerleri
değiştirilen Ermenilerin borçlarının alınmayacağını Maraş Mutasarrıflığına bildirdi.35 Aynı tarihte
yine bir açıklama yaparak sevk muamelesinin yalnızca komiteci ve bozguncu Ermenilere
uygulanması gerektiğini dile getirdi. Komite liderleri ile muzır Ermenilerin uzaklaştırılması ve
tutuklanması hakkındaki tebligatın yanlış anlaşıldığını, tahliye muamelesinin yalnızca bozguncu
ve komiteci Ermenilere uygulanmasını ve bunların isyan çıkaramayacak şekilde dağıtılmalarını
emretti.36 Taşnaksütyun Komitesi elemanlarından Azadamard Gazetesi Sahibi Hayik Tiryakyan’ın
muhafaza altında Ayaş’a gönderilmesini 7 Haziran 1915’te Kastamonu Vilayetine bildirdi.37 14
Haziran 1915’te, Erzurum’dan sevk edilen beş yüz nüfusluk bir Ermeni kafilesinin ErzincanErzurum arasında Kürtler tarafından katledildiğini dile getirerek Ermenilerin yollarda korunmaları
ve bunlara saldıranların cezalandırılmalarını emretti.38 Haziran ayı içerisinde çeşitli vilayet ve
sancaklara gönderdiği telgraflarla tehciri yönlendirmeye ve Ermenilerin devlete karşı faaliyetlerine
engel olmaya çalıştı.39
1 Temmuz 1915’te Rusya sınırına yakın Doğu Anadolu ile Zeytun, Suriye ve Adana
sahillerinden Musul, Halep ve Suriye’ye çekilen ve çekilecek olan Ermenilerin bütün
haberleşmelerini Türkçe yapmaları, yeni kurulacak Ermeni yerleşim yerlerinde Ermeni okulları
açılmasına izin verilmemesi, Ermeni genç ve çocuklarının hükümet okullarında öğrenim görmesi
ve yalnızca İstanbul’daki Ermenice gazetelerin yayınına müsaade edilip diğer illerdeki gazetelerin
kapatılması hakkında Başkumandanlık Vekâletinden yapılan tebligatı Suriye, Halep, Musul
vilayetlerine ve Urfa ile Zor Mutasarrıflıklarına iletti.40 2 Ağustos 1915 tarihli bir telgrafla da 1660 yaş arasındaki Ermenilerin yurtdışına çıkmalarını yasakladı.41
Dâhiliye Nazırı Talat Bey ayrıca iskân esnasında dikkat edilmesi gereken hususları
belirleyen 28 Ağustos 1915 tarihli bir Talimatname yayımladı ve şu hususlara yer verdi:
-İskâna tabi tutulan Ermenilerden arabayla veya yaya olarak yola çıkan gruplar en yakın
demiryolu istasyonuna götürülecek oradan da yerleştirilecekleri yerlere trenle sevk edileceklerdir.
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-Tehcire tabi tutulanlar, tren istasyonlarına vardıklarında aile reisleri asker olan veya
bakacak kimsesi bulunmayan kadın ve yetimler durumlarını resmi belge ile yetkililere ibraz
ettikleri takdirde başka yere iskân edilmeyerek istasyon yakınındaki şehir, kasaba veya köylere
yerleştirileceklerdir.
-Başka yerlere iskân edilecek Ermenilerin, sevk sırasında iaşeleri temin edilecek, fakirlerin
iaşeleri ise ücretsiz olarak karşılanacaktır.
-Sevk sırasında Ermenilerin güvenliği sağlanacaktır. Hamile kadınların ve yeni doğmuş
çocukların ihtiyaçları karşılanacaktır.
-İskâna tabi tutulanlar arasında yerlerini terk etmek istemeyenler veya yerlerine dönmek
isteyenlerden makul sebep gösterenlerin dilekçeleri görevlilerin görüşleri de alınarak Dâhiliye
Nezaretine gönderilecek ve Nezaretin vereceği cevaba göre hareket edilecektir.
-Göç sırasında veya konaklama esnasında Ermeni göçmenlere yapılacak herhangi bir saldırı
derhal zararsız hale getirilecektir. Saldırıda bulunanlar tevkif edilerek Divan-ı Harbe sevk edilecek
ve en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır.
-Göçe tabi tutulanlardan hediye veya rüşvet alanlar, tehdit ile kadınları iğfal edenler veya
onlarla gayri meşru münasebet kuranlar derhal görevden alınıp Divan-ı Harbe sevk edilecek ve en
ağır bir şekilde cezalandırılacaktır.42
Talat Bey alınan tedbirlere rağmen Tehcir Kanununun tamamıyla uygulanmasına karşıydı.
Dönemin şartları gereği jandarmalar tamamen, polisler de kısmen ordu hizmetine alınmış ve
yerlerine milisler konulmuştu. Göçün bu şartlarda yapılması durumunda çirkin sonuçlar elde
edileceğini biliyordu. Dolayısıyla geleceği düşünerek, bu kanunun tamamen uygulanmamasında
ısrar etti ve yürürlüğe girmesini geciktirmeyi başardığını da anılarında yazdı.43
Her şeye rağmen kaçınılmaz bir zorunluluk olarak gördüğü tehcir işinin düzenli ve zararsız
yürütülebilmesi için kararlar aldı, ilkeler belirledi, yönetmelikler hazırladı.44 Talat Bey, kanunun
uygulanması sırasında işlenen bazı cinayetleri haber alır almaz tekrarlanmasına engel olmak ve
suçluları cezalandırmak için gereken önlemleri aldı. Bu önlemler sonucu suç işleyenlerin birçoğu
ölüme mahkûm edildi. Bir kısmı da çeşitli cezalara çarptırıldı. Dâhiliye Nezareti, göç sırasında
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde soruşturmalar yapmak ve işlenen suçların faillerini yerel
mahkemelere ve harp divanlarına teslim etmek üzere, ülkenin en yüksek memurlarından oluşan
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dört soruşturma komisyonu gönderdi. Temyiz Mahkemesi ve Cinayet Mahkemesi Başkanları,
Şura-yı Devlet (Danıştay) üyeleri görevlerini yaptılar.45 Dâhiliye Nazırı Talat Bey, kendisine bağlı
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti ve Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti gibi kurumlar vasıtasıyla
tehciri organize etti. Tehcir sırasında kanunlara aykırı davranan devlet görevlilerinin mahkemeye
sevk yazılarını bizzat kendisi imzaladı.46
29 Ağustos 1915 tarihinde Bursa vilayetine gönderdiği telgrafla Ermeni çetelerinin
Müslüman köylerine saldırılarına engel olunması için tedbir alınmasını istedi.47 26 Eylül 1915’te
ise Ermeni sevkiyatı sırasında suiistimal ve ihmalleri görülen memurların Divan-ı Harbe
verilmelerini istedi.48 26 Ekim 1915’te Ermeni kafilelerinin iaşelerinin teminini istedi.49 16 Ocak
1916’da sevkten kurtulmak için şimendifer hizmetine giren Ermenilerin bildirilmesini talep etti.50
3 Şubat 1916’da sevkleri tehir olunan Ermenilerin Dâhiliye Nezaretinin izni olmadan bulundukları
vilayetin dışına çıkarılmamalarını istedi.51 12 Mart 1916’da Komitelerle ilgisi olmadığı halde sevk
edilen Ermeni ailelerinin yerlerine iadelerine izin verdi.52 15 Mart 1916’da Ermeni sevkiyatını
durdurdu.53
Tehcir sırasında yaşanan her olayın üzerine gitti. Her şikâyeti dikkate aldı ve değerlendirdi.
Mesela Karaman’da Hacı Nuri adlı bir kişi Karaman Tren İstasyonunda tehcire tabi tutulan Ermeni
çocuk ve kadınlarının Tevfik adında bir jandarma çavuşu tarafından kırbaçlandığını gördü ve
ihbarda bulundu. Konuyla ilgili olarak Emniyet-i Umumiye İstitlaat (Teftiş ve Tahkikat)
Müdüriyeti tarafından bir dosya oluşturuldu ve Dâhiliye Nezaretine bağlı Emniyet-i Umumiye
Müdürlüğü tarafından Konya vilayetine tebligat yapılarak olayın araştırılması ve ilgili kişinin
cezalandırılması talimatı verildi.54
Tehcire tabi tutulan Ermeniler ile hükümet arasında iletişim kanalları kapatılmadı.
Ermeniler bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla Dâhiliye Nezaretine taleplerini telgraflar
yoluyla iletebildi ve bunlardan mümkün olanlar yerine getirildi.55
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Dâhiliye Nazırı Talat Bey 3 Temmuz 1332/1916 tarihinde terfi ettirilerek kendisine fahri
süvari mülazım-ı evvel rütbesi verildi.56
Sait Halim Paşa 3 Şubat 1917’de aslında Cemiyet ve Talat Bey ile yaşadığı sorundan dolayı
ama görünürde sağlık nedenlerini ileri sürerek istifa edince Talat Bey, 22 Kânunisani 1332 (4 Şubat
1917)’de Sadrazamlık makamına atandı.57 Böylece Talat Paşa, Osmanlı tarihinde sadrazamlığa
getirilen ilk mebus oldu. Brest-Litowsk mütareke görüşmelerinde Osmanlı Devletini temsil etti.
Sadrazamlığı sırasında da Ermeni meselesiyle ilgilendi. Mesela 29 Mayıs 1918’de Nazır Mehmet
Talat imzasını taşıyan bir telgrafla Hınçak ve Taşnak Ermeni İhtilal Komiteleri reislerinden dört
kişinin Musul’a sevk edilmelerini emretti.58
8 Ekim 1918’de sadrazamlık görevinden istifa etti. 1 Kasım 1918’de İttihat ve Terakki
Cemiyetinin fesih kararının alındığı kongreye başkanlık etti. 1-2 Kasım 1918 gecesi İttihat ve
Terakki Cemiyetinin ünlü isimleriyle birlikte yurtdışına çıkarak Berlin’e gitti.59
Talat Paşa’nın Ermenilerin sözde soykırıma tabi tutulması konusunda gizli emirler verdiği
iddia edildi.60 Bu tür iddialar hiçbir zaman ispat edilemedi.61 Ama 15 Mart 1921 günü Solomon
Teilirian adlı bir Ermeni terörist tarafından Berlin’de şehit edildi. Şehadet haberi olaydan ancak iki
gün sonra 17 Mart 1921 tarihinde İstanbul basınında yer aldı. Talat Paşa’nın Berlin’de
ikametgâhının önünde gezerken katledildiği gazetelerde yazdı.62 Ertesi günkü gazetelerde ise
katilin kimliğinden bahsedilirken Talat Paşa’nın biyografisine değinildi.63
Katil Teilirian itiraflarında şunları söyledi: “Almanya’ya sadece Talat Paşa’yı öldürmeye
geldim. Ailem Ermeni tehcirinde öldü, ben tesadüf eseri ölümden döndüm. Daha o zaman Talat
Paşa’yı öldürmeye ant içtim. Ermeni asıllı bazı vatandaşlar bana Talat Paşa’yı öldürmem için para
verdi… Kitle katili Talat Paşa’nın öldüğünü duyan vatandaşlarım rahat bir nefes alacak ve bu
başarımdan ötürü benimle iftihar edeceklerdir. Bunu düşününce seviniyorum. Cinayeti sadece bu
duyguyu tatmak için işledim…”64
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3 Haziran 1921 günü yapılan duruşmada jüri, Talat Paşa’nın katilini suçsuz buldu. Solomon
Teilirian serbest bırakıldı.65
Talat Paşa, şehit edilmeden çok kısa bir süre önce 26-27 Şubat 1921 tarihlerinde İngiliz
Aubrey Herbert’e verdiği mülakatta şunları söyledi: “Siz İngiltere’den madalyonun ancak bir
yüzünü görebilirsiniz. İrlanda’da neler olup bittiğini bilmiyorum, işittiklerimin hepsine de
inanmıyorum. Ama hiç kuşkusuz, ‘Sinn Fein Hareketi’66 içerisinde yer alanlara çok sert
davranıyorsunuz. Ayrıca bizim Ermenistan sorunuyla kıyaslanırsa, sizin İrlanda sorunu çok önemli
de sayılamaz. Savaşa girip de arkadan hançerlenen hangi ulus buna boyun eğebilir? İngiltere’nin
her yanında, savaş süresince size karşı koyan Sinn Fein yöreleri bulunsaydı siz ne yapardınız?”67
Sait Halim Paşa
19 Şubat 1864 tarihinde Kahire’de dünyaya geldi. Babası Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu
Mehmet Abdülhalim Paşa’dır. Sait Halim Paşa 1870 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi.
İlköğrenimini burada özel hocalardan yaptı. Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce öğrendi.
İsviçre’de siyasi ilimler alanında üniversite tahsilini tamamladı. II. Abdülhamit tarafından
kendisine sivil paşalık rütbesi verilerek 21 Mayıs 1888’de Şura-yı Devlet üyeliğine tayin edildi.
Jön Türklerle irtibat halinde olması sarayla arasının açılmasına sebep oldu. Bu nedenle 1903’te
İstanbul’dan uzaklaştırıldı. Önce Mısır’a sonra da Avrupa’ya gidip Jön Türklerle doğrudan ilişki
kurdu. Onlara maddi ve fikri destek verdi. 1906’da o zamanki adıyla Osmanlı Terakki ve İttihat
Cemiyeti’nin müfettişliğine getirildi. II. Meşrutiyet ilan edilince diğer İttihatçılarla birlikte
İstanbul’a döndü. 1908 yılında yapılan belediye seçimlerinde İttihat ve Terakki Fırkası listesinden
Yeniköy Belediye Dairesi başkanı seçildi. Ardından İstanbul Belediye Genel Meclisi ikinci
başkanlığına getirildi. 14 Aralık 1908’de II. Abdülhamit tarafından Ayan Meclisi üyeliğine tayin
edildi. 1909’da Selanik’te yapılan İttihat ve Terakki Kongresine ayan üyesi sıfatıyla katıldı.
1912’de kurulan Sait Paşa kabinesine Şura-yı Devlet reisi olarak girdi. Aynı yıl İttihat ve Terakki
Cemiyetinin genel sekreterliğine seçildi. Bab-ı Ali Baskınından sonra kurulan Mahmut Şevket Paşa
kabinesinde de Şura-yı Devlet reisi oldu. Üç gün sonra da Hariciye Nazırlığına tayin edildi.
Mahmut Şevket Paşa bir suikast sonucu öldürülünce Sait Halim Paşa’ya vezirlik rütbesi verilerek
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sadaret kaymakamlığına, ertesi gün de sadrazamlık makamına getirildi. Hariciye Nazırlığını da
üzerine alıp 17 Haziran 1913’te hükümeti kurdu.68
8 Şubat 1914 tarihinde Sait Halim Paşa, Sadrazam ve Hariciye Nazırı sıfatıyla İngiltere ve
Fransa’nın da baskısıyla Rusya Elçiliği Maslahatgüzarı Konstantin Gulkeviç ile beraber Yeniköy
Antlaşması olarak da bilinen bir İtilafnameyi imzalamak zorunda kaldı. Bu suretle Şarki
Anadolu’da ıslahat gündeme geldi ve Ermeniler adeta bağımsızlık kazandı. Erzurum, Sivas,
Trabzon vilayetleri bir grup Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır vilayetleri ayrı bir grup olmak üzere
buraların yönetimi iki yabancı genel müfettişin başkanlığına bırakıldı. İstenmeden yapılan bu
İtilafnameden bir an evvel kurtulmak gerekiyordu. Çünkü bu itilafname uygulandığında, Doğu
Anadolu’da bağımsız bir Ermeni devleti kurulacak ve Anadolu parçalanacaktı.69
2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile ittifak antlaşması Sait Halim Paşa’nın yalısında
yapıldı. Hatta Osmanlı Devletinin bu itilafnameden ya da ayak bağından kurtulmak için Almanların
yanında I. Dünya Savaşına girdiği de iddia edilmektedir.70
Sait Halim Paşa’nın sadareti dönemindeki en önemli olay, kendisinin onayı alınmadan
Rusya’ya yapılan saldırı sonucu Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girmesi oldu. Bundan sonra
sadareti göstermelik hale geldi. Kendi kabinesinin Dâhiliye Nazırı Talat Bey ile araları gittikçe
açıldı.71
Meclis-i Vükelanın, Dâhiliye Nezaretinin 26 Mayıs 1915 tarih ve 270 numaralı tezkiresine
verdiği cevap ve aldığı kararın altında dönemin sadrazamı Sait Halim Paşa’nın da imzası vardı.
Yani Tehcir Kanunu onun sadrazamlığı döneminde çıktı. Sait Halim Paşa’nın imzaladığı
itilafnameden kurtulmak için bu kanunun çıkarılması ve uygulanması gerekiyordu.72
Sait Halim Paşa, 30 Ağustos 1915’te Hariciye Nazırı sıfatıyla Osmanlı Devletinin Bükreş ve
Sofya elçiliklerine birer telgraf göndererek Ermenilerin, Hükümet-i Osmaniye aleyhindeki
faaliyetlerini artırarak Sofya, Filibe, Dedeağaç, Varna, Bükreş, Köstence ve İsviçre’de
beyannameler dağıtmak ve mitingler düzenlemek suretiyle propaganda yaptıklarını bildirdi.
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Ermenilerin bu tür faaliyetlerinin uygun yöntemlerle ve gizlice takip edilmesini ve elde edilen
bilgilerin Hariciye Nezaretine aktarılmasını istedi.73
Sait Halim Paşa’ya Rumi 2 Kânunuevvel 1331 (15 Aralık 1915) tarihinde Hilal-i Ahmer
Cemiyeti riyaset makamının önerisi ve padişahın onayı ile altın Hilal-i Ahmer madalyası verildi.74
Konu ile ilgili irade-i seniyye 5 Kânunuevvel 1331 tarihinde çıktı.75
Sait Halim Paşa Amerika’nın Osmanlı Devleti nezdindeki büyükelçisi Henry Morgenthau ile
yaptığı bir görüşmede Enver ve Talat Paşalar gibi düşünerek Amerika’nın Ermenilere yardım
yapmasına karşı çıktı. Zira arkalarında Amerikan desteğini gören Ermenilerin ülkelerine bağlı ve
sadık kalmayıp bilakis daha çok sorun çıkaracaklarını düşündü. Morgenthau elinde hali hazırda
20.000 dolar yardım parası olduğunu söylediğinde, Sait Halim Paşa, Ermenilere yardım konusunun
Osmanlı Hükümetinin işi olduğunu hatırlattı. Ermenilerin yerleşme, barınma ve yiyeceklerinin
sağlanmasının kendi kendilerine yeterli olacakları ana kadar süreceğini, ayrıca hükümetin doğal
olarak sorumluluğunu yerine getireceğini ve Morgenthau’nun elindeki paranın aslında önemli bir
meblağ olmadığını ifade etti.76
Sait Halim Paşa 3 Şubat 1917 tarihinde rahatsızlığını ileri sürerek sadrazamlık görevinden
ayrıldı. Mondros Mütarekesinden sonra savaş ve sözde “Ermeni kırımı” sorumlusu iddiasıyla
Divan-ı Aliye verildi. 10 Mart 1919’da tevkif edildi ve Divan-ı Harb-i Örfide yargılandı. Bu
yargılama sırasında mahkemede verdiği ifadede Ermeni tehcirini şöyle değerlendirdi:
Dört yıl süren bir savaşta (I. Dünya Savaşı), en meşruti hükümetlerde bile, Kanun-i Esasiye
harfi harfine uyabilmek mümkün olmamıştır. Zaten anayasal hükümler ancak olağan durumlarda
uygulanabilir. Kanun-i Esasiler savaş için yapılmamıştır.
Savaşın ilanından sonra Ortodoks kilisesi adına Rusya Çarı da Ortodoksların reisi sıfatıyla,
bütün bu kiliseye bağlı olanları davet etmişti. Kafkas cephesindeki ordumuzun gerileri, daha önce
İtilaf Devletleri tarafından hazırlanmış olan Ermeni örgütü ve Osmanlı ordusundan silahlarıyla
kaçan ve bu örgüte katılan Ermeni çeteleri tarafından vuruluyordu. Osmanlı ordusu böylece iki ateş
arasında kaldığından, geri çekilme hattının kesilmesi öngörülüyordu. Askeri makamlarca önerilen
ve Meclis-i Mebusan encümenlerince kabul edilen bir kanun maddesi, ordu komutanlarına
gerektiğinde halkı teker teker veya topluca göç ettirme yetkisini veriyordu.
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Güvenliği, ülkenin ve ordusunun esenliğini sağlamak zorunda bulunan bir hükümet, herhalde
böyle bir önleme başvurma vicdanlılığında ve acısında bulunacaktı. Hükümet bu kanunu yapmakla
görevini yerine getirmekten başka bir şey yapmamıştı.77
Sait Halim Paşa, Tehcir Kanununun çıkarılmasını gerekli görüyordu ama ona göre kanunun
icrasına memur olanlar maalesef kanunu fena bir halde tatbik eylediler. Kendisi uygulamadan
doğan sorunların çözümü için gayret sarf etti, Ermeni ve Rum cemaatlerinin İstanbul’dan tehcir
ettirilmesine engel oldu.78
28 Mayıs 1919’da İngilizler tarafından önce Mondros’a ardından Malta’ya sürüldü. Malta’da
Polverista esir kampında tutuldu. 144 arkadaşıyla birlikte savaş sorumlusu ve sözde Ermeni
kırımıyla ilgili olarak müttefik mahkemelerinde yargılanmak istendiyse de suç işlediğine dair
herhangi bir delil olmadığından 29 Nisan 1921’de Malta’da serbest bırakıldı. İstanbul’a dönme
isteği sakıncalı görülüp reddedildi. İngiliz işgali altında bulunan Mısır’a da gidemediğinden
Roma’da bir konak kiralayıp oraya yerleşti.79
Sait Halim Paşa, 6 Aralık 1921 günü Roma’da Ermeniler tarafından şehit edildi. Şehadet
haberi yaklaşık üç gün sonra 9 Kânunuevvel 1337/1921 tarihli Vakit gazetesinde yer aldı. Bosfor
gazetesine dayandırılan haberde Sait Halim Paşa’nın Roma’da şehit edildiği, katilin kaçmaya
muvaffak olduğu dile getirildi. Daha önce işlenen cinayetlere benzerliğine dikkat çekildi ancak
Ermenilerden hiç bahsedilmeyip, Sait Halim Paşa’nın biyografisine değinildi.80 11 Aralık 1921
tarihli Vakit gazetesinde ise katilin bir Ermeni olduğunun zannedildiği yazıldı.81 Aynı gazetenin
15 Aralık 1921 tarihli nüshasında “Roma Faciası” başlıklı yazıda ise katilin bir Ermeniden başka
biri olamayacağı vurgulandı.82
17 Ocak 1922’de alınan bir kararla naşının İstanbul’a nakli ve burada Sultan II. Mahmut
Türbesinin haziresine defnedilmesi sağlandı.83
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Dr.Bahattin Şakir
1874 yılında doğdu. Babasının adı Mehmet Şakir’dir. 1896 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i
Şahaneden Tabip Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.84 1900 yılında bu okula müderris muavini olarak
tayin edildi. Jön Türk hareketi içinde yer aldı. Saraya yakın olmak için Şehzade Yusuf İzzettin
Efendi’nin özel hekimi oldu. Yine aynı maksatla sarayın güvenliğinden sorumlu Arnavut Tahir
Paşa’nın eşi Cenan Hanım ile ilişki kurdu ve sonra da onunla evlendi.85
Saraya yönelik faaliyetleriyle dikkat çeken Dr.Bahattin Şakir 1905 yılının Haziran ayında
Sultan II. Abdülhamit yönetimi tarafından Erzincan’a sürgün edildi. Orada bir süre kaldıktan sonra
Başhafiye Ahmet Celalettin Paşa ve onun yakın arkadaşı olan Ermeni Diran Kelekyan Efendi’nin
yardımıyla Erzincan’dan Trabzon’a oradan İstanbul üzerinden önce Marsilya’ya sonra da Paris’e
gitti. Bu süreçte Diran Kelekyan Efendi’nin yardımını gördü.86
II. Abdülhamit yönetimini sona erdirmek için Ermenilerle diyalog kurdu hatta işbirliği yaptı
ama onların vatan aleyhinde faaliyetlerde bulunmalarına asla tahammül etmedi. Dostluk ve
arkadaşlıklarını hemen bitirdi. Diran Kelekyan Efendi, Paris’te Prens Sabahattin Bey tarafından
ortaya atılan adem-i merkeziyet fikrini benimsedi. Zira bu fikir uygulama alanı bulsaydı, doğuda
altı vilayetin elden çıkması ve yavaş yavaş bağımsız bir Ermenistan kurulması gerçekleşecekti.
Dr.Bahattin Şakir Bey’in bunu kabul etmesi mümkün değildi. İşte bunun için Diran Kelekyan
Efendi ile eski dostluk ve işbirliğine son verdi.87
Dr.Bahattin Şakir Bey, II. Meşrutiyet ilan edilinceye kadar Paris’te Ahmet Rıza Bey ve Dr.
Nazım Bey gibi ünlü İttihatçılarla birlikte Cemiyetin Paris Şubesinde çalıştı. Meşrutiyet ilan
edilince de İstanbul’a döndü. Askeri Tıbbiyedeki görevine başladı ama doktorluktan ziyade
siyasetle uğraştı ve kendisine Cemiyet tarafından siyasi ve askeri görevler verildi. İttihat ve Terakki
Cemiyetinin Merkez-i Umumi üyesi oldu. Ayrıca Teşkilat-ı Mahsusa faaliyetlerine katıldı.88 İttihat
ve Terakki Cemiyeti seferberlik ilan edildikten sonra Teşkilat-ı Mahsusa görevleri doğrultusunda
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onu Erzurum’da görevlendirdi.89 Bölgede bulunan Ermeniler çetecilik faaliyetleri yürütüyorlardı.
Benzer bir yapılanmaya gidilerek Teşkilat-ı Mahsusa bünyesinde çeteler oluşturuldu.90
1914 yılında Erzurum’da yapılan 8. Taşnak Kongresine katılan Dr.Bahattin Şakir Bey,
Ermeni ileri gelenleriyle görüştü.91 Ermenilerin büyük savaşta Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin
yanında yer almaları gerektiğini söyledi. Ermeniler bunu reddettiler.92 I. Dünya Savaşı yıllarında
tebası bulundukları Osmanlı Devleti’nin yanında yer almaları gerekirken bunu yapmayan, Osmanlı
ordusu ve halkına zarar veren, Rus ordusu ile işbirliği yapan Ermenilerin bu tür faaliyetlerini
engellemek ve halka zarar vermelerini önlemek amacıyla tedbirler aldı.93
Bölgedeki gelişmelerden şifreli telgraflarla Dâhiliye Nazırı Talat Bey’i haberdar etti.
Özellikle Ermenilerin faaliyetlerine yoğunlaştı. Yazışmalarını genelde Dâhiliye Nazırı Talat Bey
ile yaptı. Rumi 02.07.1330/1914 tarihli, “Mahrem ve Müstaceldir” ifadesiyle başlayan bir şifre ile
Erzurum’da Ermeniler lehine faaliyette bulunan Taşnaklara mensup bir komiser muavininin
buradan uzaklaştırılmasını istedi.94 10.08.1330/1914 tarihinde Ermenilerin cephane ve mavzer
tabancası sevk ettiklerinin anlaşıldığını belirterek bölgeye barut ve kapsül gönderilmesini talep
etti.95 11.11.1330/1915 tarihinde “Dâhiliye Nazırı Talat Beyefendi Hazretlerine” başlıklı ve
“Bizzat Açılacaktır” uyarısını taşıyan şifreli bir telgrafı İstanbul’a göndererek Tavusker, Şavşat ve
Acara halkının Rus-Kazak süvarileri ve Ermeni çeteleri tarafından katledildiklerini, saldırılara
maruz kaldıklarını ve bu yüzden de silah temin etmek istediklerini bildirdi.96 Artvin’den gönderdiği
22.11.1330/1915 tarihli telgrafta ise Rum ve Ermeni canavarları İslamları sağ sağ gömüyorlar.
Kaçıp kurtulan kadın çocuk ve aceze süngü yaralarıyla mecruhturlar diyerek durumun vahametini
ortaya koydu.97 Bu telgraflardan bazıları kendi imzası “Bahaeddin Şakir” bazıları da o zamanki
Erzurum valisi veya vali vekillerinin imzalarıyla gönderildi.
Dr.Bahattin Şakir Bey, Erzurum’da ve Kafkas Cephesinin diğer noktalarında geçirdiği dörtbeş ay içinde birçok hakikate şahit oldu. Doğu Anadolu’da Rus ordusuyla işbirliği halinde ve
bölgedeki Müslüman ahaliye karşı acımasız katliamlar düzenleyen silahlı Ermeni gönüllüleriyle
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yapılan fiili mücadelenin içinde yer aldı.98 Ermenilerin Osmanlı Devletine karşı takındıkları tavır
ve Rus ordusuna ettikleri yardım kendisinde harici düşman kadar dâhili düşmandan da korkmak
gerektiği kanaatini uyandırdı. Dâhildeki Ermeniler, çete teşkiliyle Osmanlı ordusunun arkasını
tehdide ve ricat hattını kesmeye çalışıyordu. Dr.Bahattin Şakir Bey bu durumu İttihat ve Terakki
Cemiyetinin Merkez-i Umumisinde gündeme getirip tartışılmasını sağladı. Bu müzakereler Tehcir
Kanununun çıkmasıyla sonuçlandı.99
Dr.Bahattin Şakir Bey, Tehcir Kanununun uygulanmasında aktif görevler üstlendi. Bu
konuda Cemal Paşa ile anlaşmazlığa düştü. Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis, Mamüretülaziz ve
Diyarbakır’dan gönderilen göçmenlerin Cemal Paşa tarafından Musul’a değil de Halep’e sevk
edilmesine tepki gösterdi. Cemal Paşa da onu azarladı ve Başkumandanlık Vekâletine bir telgraf
göndererek Bahattin Şakir namında bir vali ya da kumandan tanımadığını yazarak bu kişinin bu tür
işlere karışmamasını istedi.100 Talat Paşa ile Sait Halim Paşa arasında olduğu gibi Dr.Bahattin Şakir
Bey ile Cemal Paşa da Ermeniler yüzünden anlaşmazlığa düştüler.
Dr.Bahattin Şakir Bey, Tehcir Kanununun çıkarılması, uygulanması ve Ermeni sorununun
tamamında en çok suçlanan kişi oldu.101 Bu tür suçlamalarla karşılaşacağını tahmin ettiğinden
dolayı, I. Dünya Savaşı sona erip Mondros Mütarekesi imzalandığında Dr.Bahattin Şakir Bey de
diğer ünlü İttihatçılarla beraber yurt dışına çıktı. Yurtdışına çıkmak istemeyen Talat Paşa’ya Hz.
Muhammet’in Mekke’den Medine’ye hicretini hatırlatarak onu ikna etti. 1-2 Kasım 1918’de
birlikte Berlin’e gittiler.102 21 Aralık 1919’da İstanbul Hükümeti Almanya’da bulunan İttihatçılarla
birlikte Dr. Bahattin Şakir Bey’in de iade edilmesini istedi.103 İade gerçekleşmedi. Kendi ülkesinde
gıyabında yargılandı. Teşkilat-ı Mahsusanın reisi sıfatıyla, İstanbul’dan Trabzon ve Erzurum
vilayetlerine ve diğer bölgelere giderek, hapisten tahliye olunan suçluları, Ermeniler aleyhine
teşkilatlandırdığı, Ermenileri öldürttüğü, mallarını yağma ettirdiği iddiaları ile idam cezasına
çarptırıldı.104
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Bu karar Ermenileri cesaretlendirdi. Dr.Bahattin Şakir Bey, yanında Cemal Azmi Bey
olduğu halde 16/17 Nisan 1922 gecesi Berlin’de Ermeni teröristlerin saldırısına uğradı. İkisi de
şehit oldu. Şehit haberi 20 Nisan 1922 günü İstanbul gazetelerinde yer aldı. Haberde Dr.Bahattin
Şakir Bey ve Cemal Azmi Bey’in meçhul kimseler tarafından katledildiği yazıldı ve maktullerin
tercümeihallerine değinildi.105 25 Nisan 1922 tarihli Vakit gazetesinde ise “Berlin Suikasdı”
başlıklı bir haber yayımlandı. Yine yabancı gazetelerden alınan bilgilere yer verildi. Dr.Bahattin
Şakir ve Cemal Azmi cinayetlerinin nasıl işlendiği teferruatıyla anlatıldı.106
Cemal Azmi Bey
1868 yılında Arapkir’de doğdu. 1891’de Mülkiye Mektebi’nden mezun oldu. Fransızca
bilen Cemal Azmi Bey, Ermeniceye de aşinaydı.107 Çeşitli kazalarda kaymakamlık ve sancaklarda
mutasarrıflık görevlerinde bulundu.108 Bolu ve daha sonra Laziztan sancaklarında mutasarrıf olarak
görev yaptı.109 Başarılı çalışmalarından dolayı dönemin Trabzon Valisi tarafından İstanbul’da
Dâhiliye Nezaretine gönderilen Rumi 19 Haziran 1330 (2 Temmuz 1914) tarihli bir şifre ile eşkıya
ve mahkûmların yakalanmaları ve dolayısıyla asayiş ve huzurun sağlanmasına katkılarından dolayı
diğer birçok kişiyle birlikte onun da nişan verilerek taltif edilmesi teklif edildi.110
Rumi 14 Temmuz 1330/1914 tarihinde Cemal Azmi Bey’in Trabzon Valiliğine atanma
teklifi Dâhiliye Nazırı Talat Bey tarafından sadrazamlık makamına sunuldu.111 17 Temmuz
1330/1914 tarihinde Heyet-i Vükela kararı imzalandı.112 19 Temmuz 1330 (1 Ağustos 1914)
tarihinde Trabzon valiliğine tayin edildi.113
Birinci Dünya Savaşı başladığında Trabzon büyük devletlerin istihbarat örgütlerinin üssü
haline geldi. İtilaf Devletleri Ermenileri, Rumları ve Gürcüleri Osmanlı Devletine karşı kışkırtmak
ve Osmanlı ordusunu zor durumda bırakmak için faaliyetlerde bulunuyorlardı. Teşkilat-ı Mahsusa
da Kara Kemal, Yakup Cemil, Yenibahçeli Nail, Rıza, Filibeli Hilmi ve Dr.Bahattin Şakir Bey gibi
ünlü isimlerini bölgede görevlendirdi. Cemal Azmi Bey de Trabzon Valisi olarak bu oluşumu
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destekledi.114 Teşkilat-ı Mahsusaya memur kaymakam tarafından örgütün komutanlarından
Binbaşı Yakup Cemil Bey’e yazılan bir telgrafın ilgiliye ulaştırılmasını sağladı. Söz konusu
telgrafın başında Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey vasıtasıyla Yakup Cemil Bey’e ulaştırılacağı
ifadesi yer aldı.115 Bu telgrafta Trabzon mıntıkasında Teşkilat-ı Mahsusaya bağlı gönüllü
müfrezelerinin harbin bitimine kadar lağvedilmemesi istendi.116 Bu ve benzeri telgraflar örgütün
haberleşmesine Cemal Azmi Bey’in Trabzon Valisi olarak katkıda bulunduğunu göstermektedir.
Cemal Azmi Bey, Teşkilat-ı Mahsusa görevleri gereği Kafkas Cephesinde Erzurum ve
Artvin havalisinde bulunan Dr.Bahattin Şakir Bey ile irtibat halinde idi.117 Trabzon Valiliği
sırasında onun tebliği ile Ermenilere kötü davrandığı iddia edildi.118
Savaş öncesi ve sırasında Rusya, Ermenilere bağımsızlık vaadinde bulundu. Kendi
topraklarında bulunan Ermenilerden çeteler oluşturmak, Osmanlı ordusunu arkadan vurmak ve
Osmanlı topraklarında isyan çıkarmak için ülke içindeki Ermenileri teşkilatlandırmak için yoğun
faaliyetlerde bulundu. Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey bu faaliyetleri yakından takip etti ve karşı
tedbirler aldı.119 Cemal Azmi Bey, 8 Ekim 1914’te Rusların, Osmanlı ve Rus Ermenilerinden
çeteler kurarak sınırdan içeri soktuklarını tespit etti.120
Hükümet, 27 Mayıs 1915’te ordunun emniyetini sağlamak için harp sahasında bulunan
Ermenilerin iç bölgelere göç ettirilmesini bir tedbir olarak düşündü ve Tehcir Kanununu çıkarttı.
İçinde Ermeni adı geçmeyen bu düzenlemenin hedefi Ermeni halkı değil, kanlı, zalimce ve akıl
almaz cinayetler işleyen Ermeni komiteleriydi. Bu kanun Trabzon Vilayetinde Vali Cemal Azmi
Bey’in yönetiminde uygulandı ve tamamen hukuki bir çerçevede gerçekleştirildi. Hükümetin
talimatları ve bilgilendirmeleri doğrultusunda işlemler yürütüldü. İddia edildiği gibi bu
uygulamada katliam ya da soykırım söz konusu olmadı. Ancak hava şartları, hastalıklar ve benzer
sebeplerden dolayı hayatını kaybeden insanlar oldu. Zaman zaman sevkiyat sırasında alınan
tedbirlere rağmen kötü muamele, öldürme ve yağmalama olayları yaşandı. Hükümet bu olaylar
karşısında da gereken tedbirleri aldı.121
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Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey savaş sırasında Üçüncü Ordunun ihtiyaçlarının nakli
faaliyetlerini bütün imkânsızlıklara rağmen başarıyla organize edip gerçekleştirdi. Onun başarılı
çalışmaları Ordu komutanlığı tarafından takdirle karşılandı.122
Sorumluluk alanında devam etmekte olan savaşı yakından takip etti. Savaşın seyrine dair
edindiği bilgileri telgraflarla Dâhiliye Nezaretine sundu. Hükümetle koordineli bir şekilde
çalışmalarını yürüttü.123 Karadan Lazistan Müfrezesiyle müsademeye giren ve denizden Karadeniz
sahillerini bombalayan düşman kuvvetlerine karşı gereken tedbirleri aldı ve ordu ile koordineli
olarak çalışmaları organize etti.124
Rize’nin düşman işgaline düşmesinden dolayı ona göre tedbirler aldı ve Üçüncü Ordu
Komutanlığı ile koordineli olarak faaliyetlerini sürdürdü.125
24 Haziran 1915’te Trabzon, Sürmene, Tirebolu, ve Görele kazaları Ermenilerinden şer ve
fesat çıkarmada öncülük eden yetmiş dört kişiyi karadan ve denizden yola çıkararak dâhile sevk
ettiğini Dahiliye Nezaretine bir telgraf çekerek bildirdi.126 27 Haziran 1915 (17 Haziran 331)’te
yüz kırk altı Ermeninin daha sevk edildiğini açıkladı.127 Cemal Azmi Bey’in kendisi tarafından
çekilen 1 Temmuz 1915 (18 Haziran 1331) tarihli telgrafına göre de Giresun’dan üç yüz yirmi
sekiz Ermeni, Ordu kazasının Perşembe nahiyesinden üç yüz doksan kişi ile eşhas-ı muzırradan
mürekkep bir kafile, Ulubey nahiyesinden otuz kadar asker firarisi, Sürmene’den iki yüz doksan,
Tirebolu kazasından kırk beş kişi sevk olundu. Ordu kazasından daha önce sevk edilen otuz altı
kişilik bir kafilenin firara kalkışması nedeniyle altısı ölü olarak ele geçirildi. Diğerleri tekrar sevk
edildi. Görele kazasında mevcut iki yüz elli nüfus tamamen çıkarıldı. Bazı Ermeniler kendi
hanelerini yaktı. Trabzon şehriyle köylerinden üç bin dört yüz Ermeni sevk edildi.128 Trabzon
Valisi Cemal Azmi Bey, 18 Şubat 1916 tarihli telgrafla, Ruslara öncülük eden Ermenilerin, askerin
geri çekildiği mahallerde kalan ahali ve yaralıları şehit ettiklerini Dâhiliye Nezareti’ne bildirdi. 129
3 Temmuz 1332/1916 tarihinde başarılı çalışmalarından dolayı kendisine fahri süvari
mülazım-ı sanilik rütbesi tevcih edildi.130 Ayrıca tebdilen ikinci rütbeden Mecidî Nişanı verildi.131
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Eşi Hanımefendi de 23 Haziran 1332/1916 tarihinde tunç Hilal-i Ahmer Madalyasına layık
görüldü.132
Ancak onun Trabzon’daki çalışmaları şikâyet konusu oldu. Müfettişlerce hakkında yapılan
ihbarların nazarı itibara alınacak kadar çok ve önemli olduğu anlaşıldı. Üçüncü Ordunun iaşesinin
aksamaması için müdahalede bulunulmayıp Ordu Komutanı Vehip Paşa’dan görüş soruldu.133
Vehip Paşa olumlu görüş bildirmiş olmalı ki Cemal Azmi Bey yaklaşık bir yıl daha görevinde
kaldı.
Savaş şartlarında ortam müsait oldukça erzak ve cephanenin yanı sıra ailelerin naklini
sağladı. Gerektiği zaman da taşınamayan erzakın düşman eline geçmemesi için yakılacağını
Dâhiliye Nezaretine bildirdi.134
Bu çalışmalarından dolayı Rumi 05 Mart 1333/1917 tarihli bir irade-i seniyye ile ikinci
dereceden Osmanî ve Mecidî Nişanıyla taltif edildi.135 Cemal Azmi Bey, Trabzon Vilayetinin valisi
olarak vilayet dâhilinde bulunan ancak Giresun, Ordu, Tirebolu gibi mülteci iskân mıntıkası
olmayan kazalara gelen mültecilerin iskân ve iaşeleri konusunda Dâhiliye Nezaretini
14.03.1333/1917 tarihli bir şifreyle bilgilendirdi.136 Sorumluluk sahası olan Trabzon’daki memur
ve jandarmaların iaşesiyle ilgili tespitlerde bulunarak gelişmeleri 13.04.133/1917 tarihinde şifreli
bir telgrafla Dâhiliye Nezareti ile paylaştı.137 Trabzon Vilayeti dâhilinde bir teftiş yaptı ve bunun
sonucunda ahali ve askeriyenin durumu hakkında edindiği malumatı 25.04.1333/1917 tarihinde
şifreli bir telgrafla Dâhiliye Nezaretine bildirdi.138 Ayrıca Dâhiliye Nezaretine 01.05.1333/1917
tarihinde şifreli bir telgraf göndererek Trabzon Vilayetinin iaşe ve ihtiyaçları hususunda mütalaada
bulundu.139 Sadrazam ve Dâhiliye Nazırı Talat Paşa’ya gönderdiği 10.05.1333/1917 tarihli şifreli
telgrafla başka bir vilayete görevlendirilmesini talep etti.140
Cemal Azmi Bey 02 Şubat 1918 tarihinde Trabzon valiliğinden ayrıldı. Osmanlı Arşivinde
bulunan ve Dâhiliye Nezaretinden Canik Mutasarrıflığına çekilen Rumi, 02 Şubat 1334, Miladi 02
Şubat 1918 tarihli bir belgede Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey’in Heyet-i Vükela kararı ve bu
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meyanda oluşan irade-i seniyye ile görevinden azledildiği bildirildi.141 Bu tarihlere denk gelen
Hicri 20 Rebiyülahir 1336 tarihli irade-i seniyye hazırlandı ve bu belgede şu ifadelere yer verildi:
“Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey Meclis-i Vükelâ kararıyla azledilmiştir. Bu irade-i seniyyenin
icrasına Dâhiliye Nazırı me’murdur.” İrade-i seniyyenin gerekçesi olan Heyet-i Vükelâ kararında
ise Cemal Azmi Bey’in kanuna mugayir bazı hal ve hareketlerde bulunduğu ve ticaretle uğraştığı
için azledilmesi gereği üzerinde duruldu.142 Alınan karar Dâhiliye Nezaretine bildirildi.143 Cemal
Azmi Bey’in azliyle ilgili 20 Kânunisani 334/17 Rebiyülahir 336, Miladi takvime göre de 30 Ocak
1918 tarihinde mazbata hazırlandığı Osmanlı Arşivinde bulunan bir belgeden anlaşılmaktadır.144
Mondros Mütarekesinden sonra İtilaf devletlerinin baskısıyla yargılanmak istendiğinden 12 Kasım 1918 gecesi diğer ünlü İttihatçılarla birlikte Almanya’ya gitti. Berlin’de maişetini
kazanmak için tütüncü dükkânı açtı. Bu dükkân aynı sebeple Türkiye’den kaçarak Almanya’ya
gelen Talat Paşa, Dr. Bahattin Şakir ve Dr. Nazım Bey gibi İttihatçıların buluşma merkezi oldu.
Cemal Azmi Bey, Türkiye’de oluşturulan Divan-ı Harpte, Trabzon Ermeni Tehciri
dolayısıyla 26 Mart 1919’da gıyabında yargılandı. 21 Mayıs 1919’da sonuçlanan mahkeme
Ermenilerin asılsız ve mesnetsiz iddialarına dayanarak Cemal Azmi Bey’i suçlu buldu ve idama
mahkûm etti.145 Bu karar Ermenileri cesaretlendirdi.
Cemal Azmi Bey, Ermeniler tarafından doğrudan doğruya tehciri idare etmekle itham
edildi.146 Emrindeki komisyon vasıtasıyla Ermenilerin mallarına el koydurduğu, Ermenilerle
birlikte Rumların da göç ettirilmesini sağladığı, Ermenileri hastanelerde zehirlettiği, denizde
boğdurduğu şeklinde iddia ve ithamlarda bulunuldu.147 Bazı internet sitelerinde ise Ermeniler daha
da ileri giderek kendisini “Trabzon Celladı” olarak nitelendirdi, Ermeni çocuk ve genç kızlara on
dört yaşındaki oğlu ile birlikte zulüm, tecavüz, cinsel taciz ve şiddet uyguladığı ve onları belli
aralıklarla denize döktüğü, Ermeni kızlarını İstanbul’daki amirlerine armağan olarak gönderdiği
gibi pek çok asılsız ve çirkin iddialar ortaya atıldı.148
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Cemal Azmi Bey ile Dr. Bahattin Şakir Bey, ailelerinin gözleri önünde 16/17 Nisan 1921
tarihinde gece vakti Almanya’nın başkenti Berlin’in en işlek caddelerinden birinde iki Ermeni
tarafından aynı anda şehit edildiler. Alman polislerinin gözü önünde işlenen bu cinayetin failleri
olay yerinden rahat bir şekilde uzaklaştılar ve bilahare de ortaya çıkartılmadılar.149
Şehadet haberi ancak birkaç gün sonra İstanbul gazetelerinde yer aldı. Dr.Bahattin Şakir ve
Cemal Azmi Beylerin meçhul kişilerce Berlin’de katledildiği ifade edildi.150 Haberi Türk
gazetelerine Amerikan ajansı verdi. Dr.Bahattin Şakir ve Cemal Azmi Beylerin Berlin sokaklarında
iki Ermeni tarafından katledildiği ifade edildi.151 Cemal Azmi Bey’in hatırasını yaşatmak isteyen
Trabzonlular onun adını Trabzon’un Arsin İlçesi Kuzguncuk Köyündeki ilköğretim okuluna
verdiler.152
Cemal Paşa
XX. Yüzyılın ilk yarısında Ermeniler tarafından şehit edilen son Osmanlı Devlet adamı
Cemal Paşa 6 Mayıs 1872’de Midilli’de doğdu. 1890 yılında Kuleli Askeri İdadisini bitirdi. 1893’te
Mekteb-i Harbiye-i Şahaneden mezun oldu. Kurmaylık eğitimini de tamamlayıp 28 Aralık 1895’te
Erkân-ı Harp Yüzbaşısı rütbesini aldı. II. Meşrutiyetin ilanına kadar Osmanlı ordusunda çeşitli
görevlerde bulundu. II. Meşrutiyetin padişah kabul etse de etmese de ilan edileceği kararı onun
evinde yapılan toplantıda alındı.153
II. Meşrutiyet ilan edildikten sonra siyasi durumu kontrol etmek için İttihat ve Terakki
Cemiyeti tarafından İstanbul’a gönderilen on kişilik heyette yer aldı. 31 Mart Ayaklanmasını
bastırmak için hazırlanan Hareket Ordusuna katıldı. Daha sonra Üsküdar’da mutasarrıf olarak
görev yaptı.154
31 Mart Ayaklanmasından sonra çıkan Adana’daki Ermeni olayları üzerine buraya vali
olarak görevlendirildi.155 14 Nisan 1909’da vali ve kuvve-i mürettebe kumandanı olarak geldiği
Adana’da olayların bastırılması ve sorumluların cezalandırılmasında başarı gösterdi.156
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Anılarında Ermeni sorununun tarihçesini anlatan Cemal Paşa, Türkler ve Ermeniler
arasındaki anlaşmazlığı Rusya ve diğer Avrupa devletlerinin kışkırttığını ifade etti. Oyuna gelen
Ermenilerin Anadolu’nun Müslüman halkına zulüm ve katliam yaptığını dile getirdi.157
Adana olayları nedeniyle bölgeye vali olarak görevlendirildiğinde Müslüman din adamlarını
çağırıp şehirdeki anlaşmazlıkları yok etmek ve Ermeniler ile Müslümanlar arasındaki buzların
kırılması için faaliyetler yürütülmesini tavsiye etti.158 Onun gayretli çalışmaları sonunda dört-beş
ay gibi kısa bir zamanda Adana dâhilindeki Ermeni köylerinin hemen hepsi tamir edildi. Şehir
merkezinde zarar gören evlerin inşası da büyük ölçüde tamamlandı. Bu elim hadisenin izleri kısa
sürede silindi. Ermeniler normal yaşamlarına yeniden başladı.159 Adana’da başarılı bir yönetim
sergiledi. İsyan havasının kısa sürede dağılmasını sağladı. Türkler ve Ermeniler arasındaki
sorunları büyük ölçüde çözdü.160 Yörenin imar ve iskânı için faaliyet gösterdi. Yaraların
sarılmasına çalıştı. Ermeni çocukları için büyük bir yetimhane yaptırdı. Adana’da Divan-ı Harp
mahkûmlarından toplam kırk yedi Müslümanı idam ettirdi. Bununla birlikte yalnız bir Ermeni idam
olundu. Onun Adana valiliği zamanında Ermenilerin refahı ve kaybettikleri şeylere kavuşmaları
için yaptığı çalışmaları Ermeniler de itiraf etti. O sırada Adana’yı ziyarete gelen Fransız, İngiliz,
İsviçreli ve Amerikalı birçok yabancı bunlara tanık oldu ve onu tebrik ettiler.161
Adana’da düzeni sağladıktan sonra İstanbul’a döndü. Balkan Savaşlarına katıldı. Bab-ı Ali
Baskınında etkin rol aldı. İstanbul Muhafızlığı görevine getirildi. Dönemin siyasi gelişmelerinin
içinde yer aldı. Kasım 1913’te Nafia Nazırı oldu. Aralık 1913’te paşa (mirliva) oldu. 1914
Şubatında Bahriye Nazırlığına getirildi.162
I. Dünya Savaşı başlayınca Cemal Paşa, Dördüncü Ordu Komutanlığına atanarak Suriye’ye
gitti. Bahriye Nazırlığı uhdesinde olmak üzere Suriye, Filistin, Hicaz ve Kilikya Genel Valiliği de
kendisine verildi.163
Anılarında ifade ettiği üzere, bölgede yaşanan her türlü sorunla ilgilenmek zorunda kaldı.
Cebel-i Lübnan’ın Ayin-Tura Manastırında, bin Ermeni çocuğu alabilecek bir yetimhane açtırdı.
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Şam’da da birçok Ermeni yetim ve dul kadınlarını ordu imkânlarıyla iaşe etti. Kudüs Rus
manastırlarında bulunan rahibelere Havran ve Gerek sancaklarında yerleştirilmiş olan kadın, erkek
ve çocuk Ermeni muhacirlerine ve bölgede ihtiyacı olan herkese din ve ırk ayrımı yapmadan
yardım etti. Bazen orduyu bile açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakarak bu yardımları yaptı.164
Cemal Paşa, Suriye valiliği sırasında Ermeni muhacirlere hiçbir zarar vermedi ve onlar üzerinden
etnik mühendislik planları yürütmedi.165 Muhacirlerin ihtiyaçlarının temini için Dâhiliye Nazırı
Talat Paşa’ya şifreli telgraf çekerek para talep etti.166
Tehcir Kanunu çıkarıldığında İstanbul’da değildi. Bu konuda görüşlerini şöyle dile getirdi:
“Nihayet Umumi Harp’e biz de girdik. Girişimizden birkaç gün sonra yapılan teklif üzerine
Dördüncü Ordu Kumandanlığına atanarak İstanbul’dan Suriye’ye gittim. Bundan sonra Doğu
Anadolu vilayetlerinde ne gibi haller geçtiğini, devletin neden dolayı Ermenilerin hepsinin
tehcirine karar verdiğini bilemiyorum. O sırada İstanbul’da yapılmakta olan görüşmelere katiyen
katılmadığım gibi, bu hususta görüşümü de sormadılar.”167
Cemal Paşa, göç ettirilen Ermenilerin Mezopotamya’ya gönderilmesindense Konya, Ankara
ve Kastamonu gibi iç vilayetlerde yerleştirilmesini uygun görüyordu. Ancak özel kanunla kabul
edilen bu duruma engel olamadı. Kendi yetki alanında bulunan bölgelerde Ermeni göçmenlerinin
zarar görmemesi için elinden gelen her türlü tedbiri aldı. Göçmenlerin durumunu tespit için
Halep’ten Pozantı’ya kadar bir seyahat gerçekleştirdi. Aslında İstanbul’a gitmek istiyordu ama
Enver Paşa’nın talimatı üzerine bundan vazgeçti. Yolda Ermeni Muhacirlerle karşılaştı. Sorunları
yerinde gördü. İstanbul’daki yöneticilerin durumu görmedikleri için rahat davrandıklarını
söyledi.168
Ordunun menzil ambarlarından Ermeni muhacirlere ekmek verilmesini ve menzil
doktorlarının Ermeni hastaları tedavi etmelerini emretti. Kısacası bu tehcir sırasında Ermenilere
yapılacak yardımların en fazlasını yapmaktan geri kalmadı.169 Cemal Paşa, Ermenileri ve onların
yanı sıra birçok İngiliz esiri de himaye etti. Tehcir sırasında Ermenilere zarar veren
suiistimalcilerden pek çok kişiyi idam ettirdi.170
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Cemal Paşa, Suriye Valiliği sırasında bölgesinde bulunan vali ve mutasarrıflarla irtibat
halinde idi. Bunlardan en önemlileri Halep ve Beyrut Valileriydi. O zaman Beyrut Valiliğinde
İttihatçıların Meşhur Polis Müdürü Azmi Bey bulunuyordu. Azmi Bey, Mahmut Şevket Paşa
suikastının faillerini yakalayan polis müdürüydü. Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey ile
karıştırılmamalıdır. Cemal Paşa, Beyrut Valisi Azmi Bey’i teşvik ederek bölgede imalathaneler
açtırdı. Aralarında Ermenilerin de bulunduğu üç bini aşkın genç kız ve kadınlar buralarda çalıştılar.
Bunlara ordu ambarlarından yiyecek yardımı ve gündelik yevmiye verildi. Bütün bu masraflar
Osmanlı hükümeti tarafından karşılandı.171 Azmi Bey, bir süre sonra Beyrut valiliğinden istifa
etmeyi düşündü ancak Enver ve Cemal Paşaların ısrarları üzerine istifadan vazgeçti. 172 Beyrut
Valisi Azmi Bey’e Diyarbakır valiliği önerildi fakat kabul etmedi.173 Cemal Paşa Dördüncü Ordu
Komutanı sıfatıyla bizzat Dâhiliye Nezaretine gönderdiği Rumi 11.10.1331/1915 tarihli şifreli
telgrafla Beyrut Valisi Azmi Bey’in istifasının kabul edilmemesini istedi.174
Görevini yapmayan idareciler ve memurları takip ederek cezalandırdı. Devlet düzeninin
devamını sağlamak için çalıştı.175 Ayrıca Dördüncü Ordu mıntıkasından gönderilecek Ermenilerin
nakilleri için de gerekli tedbirleri aldı ve bu konudaki mütalaasını da “Gayet Mahremdir” başlığıyla
şifreli bir telgrafla Dâhiliye Nazırı Talat Bey’e bildirdi.176
10 Mayıs 1331 (23 Mayıs 1915) tarihli bir telgrafla, Zeytun ve Dörtyol Ermenilerinin Halep
ve Suriye’nin kuzey kısmına nakilleri hakkında Halep Valisine herhangi bir emrin ulaşmadığını
bildirerek bu emrin gönderilmesini talep etti.177
Cemal Paşa tehcir sırasında Suriye’de Dördüncü Ordu Komutanıydı ama bölgenin tek yetkili
ya da sorumlusu değildi. Zira tehcir işleri Dâhiliye Nezaretine bağlı Emniyet-i Umumiye
Müdürlüğünün idaresinde yapılıyordu. Gerek askerler ve gerekse mülki idareciler yani vali ve
mutasarrıflar bu kurumun emrindeydi. Askerlere ve mülki amirlere gereken emirler veriliyor ve bu
emirlere uymaları bekleniyordu. Emniyet-i Umumiye Müdürlüğünün benzer mahiyette pek çok
şifreli telgrafı Osmanlı Arşivinde bulunmaktadır. Mesela Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü
tarafından Dâhiliye Nezaretine yazılan ve bu tür telgraflara örnek teşkil eden, 25.08.1331/1915
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tarihli bir şifrede yollarda bulunan ve miktarı bildirilen Ermenilerin önceden belirlenen yerlerine
gönderilmeleri, Halep Valisi ile Cemal Paşa’nın gerekli tedbirleri görüşmek üzere toplanacağından
bahsedildi.178 Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü zaman zaman üst düzey görevlileri bölgeye
gönderdi. Mesela Cemal Paşa’ya ilgili kurumdan çekilen bir telgrafta Halep ve Maraş’ta ortaya
çıkan Ermeni çetelerini tahkik etmek üzere Maraş ve Halep’e gönderilecek olan Ermeniceye vakıf
ve Emniyet-i Umumiyede Ermeni işleriyle iştigal etmiş olan Emniyet-i Umumiye Müdür Muavini
Esat Bey’e askeriyece gereken kolaylığın sağlanması istendi.179 Ayrıca Enver Paşa’nın bilgisi
dâhilinde Ermenilere para dağıtılmasının düşünüldüğü bu dağıtımın ister Hükümet-i Mahalliye
vasıtasıyla isterse Cemal Paşa’nın uygun göreceği bir vasıtayla dağıtılması ve karşılığında makbuz
alınması, bu para bitince yerine başka gönderileceği bildirildi.180
Emniyet-i Umumiye Müdürlüğünün yanı sıra bir de Dâhiliye Nezaretine bağlı Aşair ve
Muhacirin Müdüriyeti vardı. Bu kurum tehcir sırasında uyulması gereken 56 maddeden oluşan bir
yönetmelik yayımladı.181 Buradan da Cemal Paşa’ya emir ve talepler geliyordu. Örneğin 29
Teşrinievvel 332/1916 tarihli bir telgrafta şimendiferle sevkiyatı yapılan mülteciler hakkında
Cemal Paşa’nın yardımı talep edildi.182 Bir başka telgrafta ise Ermenilerin sevki esnasında gereken
tedbirleri almak için görevlendirilen Muhacirin Müdürü Şükrü Bey’e vazifesini ifasında yardımcı
olunması Dördüncü Ordu Komutanı Cemal Paşa’dan istendi.183
Cemal Paşa’nın Suriye Valiliğindeki faaliyetleri büyük ölçüde Dâhiliye Nezaretince
yönlendirildi. Zira kendisine gönderilen bir telgrafta Zeytun, Maraş ve civarından ihraç edilen
Ermenilerin Konya’ya yerleştirilmelerinin durdurulması çünkü orada da çoğunluk sağladıklarında
devlet için tehdit oluşturabilecekleri vurgulandı. Bundan sonra İskenderun, Dörtyol, Adana, Haçin,
Zeytun, Sis gibi yerlerden gönderilmesine lüzum görülen Ermenilerin Halep’in güneydoğusuna
sevk edilmeleri istendi.184
Ayrıca Dâhiliye Nezaretinden vali ve mutasarrıflıklara gönderilen telgraflarda kendilerine
verilen emirleri uygulamayan vali, mutasarrıf ve diğer memurların azledilerek cezalandırılacakları
örnekleriyle dile getirildi.185
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Cemal Paşa, Suriye’de vali iken İstanbul Hükümeti ile tehcir edilen Ermeniler arasında
kaldı. Hükümet, Dâhiliye Nazırlığı eliyle emirlerini uygulatmaya çalışırken, bölgedeki Ermeniler
de dini, sosyal, ekonomik kısacası her türlü sorunlarının çözüm mercii olarak Cemal Paşa’yı
gördüler. İstanbul Hükümeti, Ermenilerin Cemal Paşa ve Kudüs Mutasarrıfı ile dini sorunların yani
cemaat ve mezheple ilgili hususların çözümünde irtibat kurmalarının, onların adlarını
kullanmalarının ve onlardan talepte bulunmalarının protokol kurallarına uymadığını, dolayısıyla
bu tür davranışların gayrimünasip görüldüğünü, asıl muhatabın Osmanlı Mezahib Nezareti
olduğunu Kudüs Mutasarrıflığına gönderdiği telgrafla dile getirdi. Bu tür işlerde Cemal Paşa ile
değil Adliye ve Mezahib Nezaretiyle irtibat kurulması istendi.186 Aynı nezaret “Dördüncü Orduyu Hümayun Kumandanı Cemal Paşa Hazretlerine” hitabıyla gönderdiği telgrafta Ermeni Patrik-i
Esbakı Ormanyan Efendinin Kudüs’te ikamete devam etmesinin münasip olmadığını bildirerek
gerekenin yapılmasını istedi.187 Dâhiliye Nezaretine bağlı Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinden
Cemal Paşa’ya gönderilen bir başka telgrafta ise İstanbul Ermeni Patrikliğinin lağvı, Patriklik
makamının Kudüs’te tesisi, Sis Katogikosunun bu makama tayini için karar alınıp Padişahın
onayına sunulduğu bildirilerek Cemal Paşa’nın bu hususta gerekeni yapması istendi.188 Cemal Paşa
bu görevi başarıyla yerine getirdi. Böylece Osmanlı ülkesi içindeki tüm Ermeniler Kudüs’te tek bir
makama bağlandı.189
Bir başka telgrafta ise Halep’te kendi adını taşıyan bir oteli idare etmekte olan Baron adlı
yabancı bir Ermeninin söz konusu oteli bir misafirhaneden ziyade bir kumarhane ve fuhuşhane
olarak kullandığı, yüksek mevkide olanlarla iyi ilişkiler kurduğu düşük mevkide olanlara
zulmettiği, kendisinin mutaassıp bir Ermeni olduğu ve Ermeniler lehine çalışmak için hiçbir fırsatı
kaçırmadığı, Halep’teki ihtilal teşebbüslerinden haberdar olduğu ancak bunun ispatı mümkün
olmadığından adı geçen Ermeninin bulunduğu muhitten uzaklaştırılması Cemal Paşa’dan talep
edildi.190 Bütün bu resmi belgeler Cemal Paşa’nın bölgede askerî, siyasî, iktisadî, sosyal ve kültürel
her türlü sorunla ilgilenmek zorunda kaldığını göstermektedir.
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Cemal Paşa bu süreçte zaman zaman hükümetle görüş ayrılıkları yaşadı. Hatta Cemal Paşa
ile Osmanlı Hükümeti arasında görüş ayrılığı olduğuna dair yabancı devletlerin matbuatında
yayınlar çıktı. Bu tür yayınlar Osmanlı Arşivinde yerini aldı.191
Cemal Paşa Suriye’de Dördüncü Ordu Komutanlığı sırasında özellikle Ermeni çocuklarının
eğitim öğretim faaliyetlerine önem verdi. Kendi adıyla anılan “Cemal Paşa Leyli İnas Mektebi”ni
açtı. Bu okulda yatılı kız öğrenciler eğitim gördü. Bu okulun tahsisatı İstanbul’dan karşılandı. Rumi
1333 senesi tahsisatının yetmemesi üzerine ek ödenek talebinde bulunuldu.192
I. Dünya Savaşının ağır şartlarında yeni iskân bölgesi olarak belirlenen Suriye’de Bahriye
Nazırı ve Dördüncü Ordu Komutanı Cemal Paşa olağanüstü insani yardım projeleriyle Ermeni
göçmenleri kucakladı. Bu topluluklar ve bölgedeki bütün yerel ahali için tereddütsüz olarak ordu
kaynaklarını seferber etti. Onların zorlu hayat mücadelesine destek oldu.193
Cemal Paşa I. Dünya Savaşı içerisinde Süveyş Kanalına düzenlediği iki harekâtta da başarılı
olamadı. 1917 yılı Aralık ayında İngilizlerin ilerlemeleri karşısında Osmanlı ordusu yenilgiye
uğrayınca Cemal Paşa Dördüncü Ordu kumandanlığı görevinden ayrılarak İstanbul’a döndü. Talat
Paşa kabinesinin istifasından sonra da 1-2 Kasım 1918 tarihinde İttihat ve Terakkinin ünlü
isimleriyle birlikte o da yurtdışına çıktı. Berlin, Münih ve İsviçre’de bir süre kaldı ardından Rusya
ve Afganistan’da faaliyetlerde bulundu.194
Cemal Paşa 5 Temmuz 1922’de Moskova’dan Gürcistan’ın Tiflis kentine gitti. 21 Temmuz
1922 akşamı Büyük Petro Caddesinde yaverleri Nusret ve Süreyya Beylerle birlikte Ermeni
teröristler tarafından şehit edildiler.195
Ertesi gün Ermeni ordusu subaylarından ve Taşnaksütyun Komitesi fedailerinden Karakin
Lalayan ve Sergo Vartanyan tutuklandılar. Resmi makamlar da cinayetlerin Taşnak komitelerince
işlendiğini ifade ettiler. Ancak katiller açıklanmadı.196 Cinayeti takip eden günlerde Türk basınında
yer alan haberlerde de katillerin Ermeni olduğu vurgulandı.197
Cemal Paşa ve yaverlerinin şehadet haberi daha öncekilerde olduğu gibi yaklaşık beş gün
sonra İstanbul basınında yer aldı. 26 Temmuz 1922 tarihli Vakit gazetesinde Cemal Paşa’nın
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Afganistan’a giderken Tiflis’te katledildiği haber yapıldı. Her zamanki gibi bilgi yetersizliği vardı.
Yaverleri konusunda da net bir bilgi edinilemedi. Yanlış isimler zikredildi.198 Aynı gazetenin ertesi
günkü nüshasında da konuya değinildi ancak yeterli bilgi alınamadığı vurgulandı. 199 28 Temmuz
1922 tarihli Vakit gazetesinde ise diğer gazetelerde yapılan haberlere dayanılarak katillerin meçhul
olduğu kanaati dile getirildi.200 Aynı gazetenin 29 Temmuz tarihli nüshasında da benzer
açıklamalar yapıldı.201
1927 tarihinde Cemal Paşa’nın varislerine Ermeni emval-i metrukesinden ev ve
dükkânların verilmesine dair hazırlanan Cumhurbaşkanı Atatürk’ün de imzasını taşıyan Bakanlar
Kurulu Kararnamesinde Cemal Paşa’nın Ermeni komiteleri tarafından şehit edildiği ifade edildi.202
Cemal Paşa’nın şehit edilmesi olayının arkasında Rusların ve İngilizlerin olduğu şeklinde
iddialar mevcuttur. Bu iddialar da doğrudur. Zira Ermeniler tedhiş eylemlerinde yalnız olmayıp
birçok ülke tarafından desteklenmektedir.203
Sonuç
XX. Yüzyılın ilk yarısında, 1921-1922 yıllarında Ermeni suikast komiteleri Tehcir Kanunu
ile ilgili gördükleri Talat Paşa, Sait Halim Paşa, Dr.Bahattin Şakir Bey, Cemal Azmi Bey, Cemal
Paşa ve yaverleri Nusret ve Süreyya Beyleri sırasıyla katlettiler.
Talat Paşa ile Sait Halim Paşa ve Cemal Paşa ile de Dr. Bahattin Şakir Bey kendi aralarında
Ermeniler yüzünden anlaşmazlığa düştüler ama Ermeniler ayrım yapmadan onların hepsini
katlettiler.
Bu cinayetler önceden planlanarak, tasarlanarak ve seri olarak ard arda işlendi. Bu devlet
adamlarının katledilmesi için Ermeniler toplantılar yapıp, kararlar aldılar. 6-13 Şubat 1919 tarihleri
arasında Erivan Ermeni Kongresi toplandı. Kongrede sekiz madde kabul edildi. Bu maddelerden
birinde: “Büyük Ermenistan’ın başına gelen felaketlerden sorumlu olan Kayzer Wilhelm, Enver,
Talat, Cemal, Nazım, Bahattin Şakir ve yönetici, idareci arkadaşlarının cezalandırılmaları” kararı
alındı.204
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Aynı kongrede kurulan Halk Mahkemesi, Sadrazam Sait Halim Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa,
Cemal Paşa, Dr. Nazım, Dr. Bahattin Şakir ve Cemal Azmi Beyler gibi İttihatçılar hakkında idam
kararı verdi.205
Ermeniler tarafından hedef tahtasına koyulan bu mazlumların bir kısmı kendi ülkelerinde
güvende olmadıkları için Almanya’ya sığınmak zorunda kaldılar. Almanya bunları korumadığı gibi
gittikleri diğer ülkeler de korumadılar. Kendi ülkelerinde bile işgal kuvvetlerinin baskılarına boyun
eğmek zorunda kalan hükümetlerin baskı ve takibine maruz kaldılar. İtilaf devletlerinin talebiyle
Osmanlı Devleti, Almanya’dan bu kişilerin iadesini istedi.206 İade gerçekleşmeyince onları
yargılayıp idam cezalarına çarptırdı.
Bu devlet adamlarının hepsi günah keçisi ilan edildiler. Ermenilerin bu davadaki rolleri hep
göz ardı edildi. Türk milletinin Ermeni meselesinden nasıl etkilendiği, nasıl zarar gördüğü hiçbir
zaman nazarı itibara alınmadı. Bu gerçeği fark eden Cemal Paşa’ya göre, Rus istilası sırasında
Ermeni zulüm ve cinayetlerinden kurtulmak için Diyarbakır ve Adana yoluyla Konya’ya ve
Erzurum ve Erzincan’dan Sivas’a göç etmek zorunda kalan Türk ve Kürt göçmenlerin karşılaştığı
durum Ermenilerinkinden daha az sefilâne değildi. Fakat o zavallılar Müslüman oldukları için
hiçbir Alman veya Amerikalı misyoner, onlar için raporlar yazmadı ve onların felaket ve sefaletini
edebi bir dille anlatmak gereğini vicdanında hissetmedi.207
Tarihçilerin birçoğunun belirttiği gibi bu terör yalnızca Ermenilerden kaynaklanmıyordu.
Tetiği çeken, gerçekte emperyalizmin eliydi.208 Çünkü emperyalist devletler Ermeni meselesini
Osmanlı Devletinin içişlerine karışmak için araç olarak kullandılar.209 Ermenileri ayaklandırarak
Osmanlı Devletini kolayca yıkabileceklerini düşündüler. Osmanlı Devletinin yıkılmamak ya da
varlığını devam ettirmek için almak zorunda kaldığı tedbirleri makul görmediler ve sorunları daha
da çözümsüz hale getirmek için kullandılar. Ermenilere cesaret verip kışkırttılar. Onların bu tavrı
söz konusu cinayetlerin işlenmesinde etkili oldu.
Ermeniler emperyalist devletlerden aldıkları güçle Osmanlı devlet adamlarını şehit ettiler.
Ermenilerin zulmüne uğrayan bu şehitlerin hepsi Türk milletinin gönlünde taht kurdu Mesela Sait
Halim Paşa’nın şehit edilmesinden duyulan üzüntü ve İstanbul halkının tutumuna karşılık oğulları
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tarafından gazeteye verilen şu ilan durumu göstermesi açısından önemlidir: “Şehid-i muhterem
sadr-ı esbak Said Halim Paşa Hazretlerinin mahdumları tarafından İstanbul ahali-i muhteremesine
teşekkür: İstanbul muhterem ahali-i İslâmiyesine arz-ı hürmet eyler ve pederimiz sadr-ı esbak Said
Halim Paşa merhumun matem-i ziyâına o kadar azim iştiraklerinden dolayı teşekkürât-ı amikamızı
takdim eyleriz. Ömer Halim-Halim Seyid”210 Benzer durumun bütün şehitler için söz konusu
olduğu bilinen bir gerçektir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ilan
edildikten sonra bu şehitlerin geride kalan emanetlerine sahip çıktı. 13 Nisan 1924’te çıkarılan bir
kanunla Talat Paşa’nın eşi Hayriye Hanım’a; Cemal Paşa’nın eşi Seniha Hanım’a, kızı Kâmuran
Hanım’a, oğulları Necdet ve Behçet Beylere; Dr. Bahattin Şakir’in eşi Cenan Hanım’a, oğulları
Alp ve Celasin Beylere maaş bağlandı.211
27 Haziran 1926’da yürürlüğe giren bir kanunla da şehit yakınlarına Ermenilerden kalan
taşınmazlardan 20.000 lira değerinde emlak verilmesi kabul edildi. Cemal Paşa ile yaveri Süreyya
Bey ve Trabzon eski valisi Cemal Azmi Bey’in ve diğer şehitlerin varislerine emlak verilmesi
hakkında da Atatürk’ün imzasını taşıyan kararnameler çıkarıldı.212
Bu kararnameler gereği Talat Paşa’nın eşi Hayriye Hanım’a ve kız kardeşi Kâmile Hanım’a;
Cemal Paşa’nın eşi Seniha Hanım’a, kızı Kâmuran Hanım’a, oğlu Ahmet Behçet ve Necdet
Beylere; Cemal Azmi Bey’in eşi Müzeyyen Hanım’a, oğlu Yüzbaşı Kemal Ekmel Bey’e; Bahattin
Şakir Bey’in eşi Cenan Hanım’a, oğulları Alp ve Celasin Beylere; Cemal Paşa’nın Yaveri Süreyya
Bey’in annesi Hüseyine, kız kardeşleri Melahat ve Müteehhile Hatice Hanımlara, erkek kardeşleri
Mustafa, Nurettin ve Rüçhan Beylere; Cemal Paşa’nın Yaveri Nusret Bey’in eşi Perihan Elmas
Hanım’a, kız kardeşi Nebiye Hanım’a, erkek kardeşi Dr. Nihat Bey’e; Sait Halim Paşa’nın oğulları
Prens Halim ve Prens Ömer Beylere emlak verildi.213 Bu emlak dağıtımı Türkiye Büyük Millet
Meclisinde görüşüldü ve konuyla ilgili kanun çıkarıldı. Yukarıda adı geçenler kanun teklifinden
yararlananlar listesinde yer aldı.214
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Talat Paşa’nın eşi Hayriye Hanım kendisine verilecek olan 20.000 lira değerindeki emlakin
10.000 liralık kısmının Talat Bey’in kız kardeşi olup yardıma muhtaç bulunan Kâmile Hanım’a
verilmesini talep etti. Bu talep Atatürk’ün de Cumhurbaşkanı sıfatıyla imzaladığı Bakanlar Kurulu
Kararıyla kabul edildi.215
Şehitler Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmadı. Ermeniler ise işledikleri bu
cinayetler sonunda zaten haksız oldukları davada meşruiyetlerini tamamen kaybettiler. Çünkü
suçlu gördükleri kişileri öldürdüler.
Dünyada ölümden daha ağır bir ceza var mıdır?...
Ermeniler, Nemesis Operasyonları adını verdikleri bu cinayetlerle ilkel bir adalet anlayışı
sergilediler. Ermeni-Amerikalı yazar Eric Bogossian, “Nemesis Operasyonu Ermeni Soykırımının
Öcünü Alan Suikast Planı” adlı eserinde büyükbabasının kendisine bir gün bir Türk ile karşılaşırsa
onu öldürmesi talimatı verdiğini ifade etmektedir. Ayrıca bu kitap 1921 ve 1922 yıllarında, tehcirin
öcünü almak için Osmanlı devlet adamlarının katledildiğini ortaya koymaktadır. Ermeniler tehciri
de bahane ederek yıllarca kin ve nefretle hareket ettiler ve unutulmayacak cinayetler işlediler. 216
Tehcirin öcünü almak için sayısız cinayet işleyen Ermenilerin hâlâ tehcirden yakınmaları çok
inandırıcı gözükmüyor.
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I.DÜNYA SAVAŞI’NDA ERMENİLER VE GENERAL ANTRANİK’İN
İFADELERİ
Ali KAŞIYUĞUN
ÖZET
Osmanlı Devleti’nin sadık milleti olarak adlandırılan Ermeniler, yüzyıllar boyu barış ve
huzur ortamında yaşamışlardır. Ancak 1878 Berlin Antlaşmasından itibaren Çarlık Rusya’sı ve
bazı Avrupalı Devletlerin teşvik ve yardımıyla teşkilatlar kurmuşlar, Anadolu, Kafkaslar ve
Azerbaycan başta olmak üzere geniş bir coğrafyada ayrılıkçı faaliyetler yürütmüşlerdir. Meydana
gelen olaylar sonucunda binlerce masum insan yaşamını yitirmiştir.
Birinci Dünya Savaşı’nı fırsat olarak değerlendiren Ermeniler, savaş sırasında Osmanlı
Devleti’ne karşı ayaklanmış, gönüllü ordular kurarak Rus ordusuna yardım etmişlerdir. Osmanlı
Devleti de öncelikle devletin güvenliğinin sağlanması amaçlı gerekli tedbirleri alma yoluna gitmiş,
Ermenilerin isyan hareketlerine devam etmesi üzerine Osmanlı Devleti, önce bazı Ermeni
liderlerini tutuklamış akabinde çözümü sevk ve iskân kanununu çıkarmakta bulmuştur.
Savaş süresince Ermeni gönüllü birliklerin başında yer alan kişilerden birisi de General
Antranik olmuştur. Antranik, savaş sonrasında Tan Gazetesi’ne verdiği bir röportajda Ermenilerin,
Fransa ve diğer itilaf devletlerine nasıl yardım ettiğini açıkça ifade etmektedir. Rus ordusunda
180.000 Ermeninin olduğunu, Suriye’de Fransızlara yardım ettiklerini, 12.000-15.000 arası
Ermeninin Rus üniformasıyla Kafkaslarda Osmanlı Ordusuna karşı savaştıklarını, Rus Kafkas
ordusunun en ağır ve tehlikeli işlerini Ermenilerin yaptıklarını ve Rusların Kafkas cephesinde
Ermenilerden çok istifade ettiklerini söylemektedir. Ancak Avrupalı devletlerin savaş sonrasında
kendilerine yüz çevirdiklerini ve Ermenilerin açlık, salgın hastalıklar, teçhizat eksikliği gibi
konularda ciddi sıkıntılar çektiğini belirtmektedir. Bu açıklamalardan hareketle Ermenilerin büyük
devletler tarafından kullanıldıklarını açıkça itiraf etmektedir. Bu çalışmada amaç; Birinci Dünya
Savaşı yıllarında Ermeni faaliyetlerini Ermeni General Antranik’in dilinden ortaya koyarak
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Osmanlı Devleti’nin sevk ve iskân kanununu çıkarmadaki haklılığını ve yaşanan hadiselerin
soykırım olmadığını ortaya koymaya çalışmaktır.
Çalışmada arşiv belgeleri, dönemin gazete ve dergileri ile ikincil kaynaklar kullanılarak
dönemin aydınlatılması noktasında katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Sevk ve İskân, Ermeni, Antranik, I. Dünya Savaşı
Abstract
ARMENIANS IN WORLD WAR I AND DECLARATIONS OF GENERAL ANTRANIC
The Armenians, who were called the loyal nation of the Ottoman Empire, lived in peace
and tranquility for centuries. However, since the Treaty of Berlin in 1878, they established
organizations with the support and encouragement of Tsarist Russia and some European States and
carried out separatist activities in a wide geography, especially in Anatolia, Caucasus and
Azerbaijan. Thousands of innocent people lost their lives as a result of events.
The Armenians, who saw the First World War as an opportunity, rebelled against the
Ottoman Empire during the war and helped the Russian army by establishing voluntary armies.
Firstly, the Ottoman Empire took the necessary measures to ensure the security of the state. After
the Armenians continued their rebellion movements, the Ottoman State arrested some Armenian
leaders and found the Dispatch and Housing.
During the war, one of the leaders of the Armenian voluntary units was General Antranik.
In an interview he gave to the Tan Newspaper after the war, Antranik expresses how Armenians
helped France and other allies. He states that there are 180,000 Armenians in the Russian army,
12,000-15,000 Armenians in the Russian uniforms fighting against the Ottoman Army in the
Caucasus, assisting the French in Syria, the Armenians doing the heaviest and most dangerous
works of the Russian Caucasian army and he say that they benefited greatly from the Armenians.
However, he states that European states turned against them after the war and that Armenians
suffered from hunger, epidemics and lack of equipment. Based on these statements, in a sense, he
openly admits that the Armenians were used by the great states.
The aim of this study is to present the Armenian activities in the language of Armenian
General Antranik during the First World War and to try to prove the right of the Ottoman State to
enact the law of dispatch and housing and that the incidents were not genocide.
92

In this study, it is aimed to contribute to clear up the era by using archival documents,
newspapers, magazines and secondary sources.
Key words: Ottoman State, Dispatch and Housing, Armenian, Antranik, Great War
Giriş
Sanayileşen Avrupalı devletlerin kendilerine pazar bulmak ve çıkarlarını korumak
maksadıyla çeşitli bahanelerle Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karıştıkları herkesin malumudur.
Osmanlı topraklarında yaşayan Hristiyan unsurların sorunları bazı Avrupalı devletlerce kendi
sorunları imiş gibi düşünülmüş ve bu sorunları çözümlemek için Osmanlı Devleti’nin iç işlerine
karışmaya başlamışlardır. Bunlardan birisi de 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında bir sorun
olarak ortaya çıkarılan Ermeni meselesidir.1
Ayestafanos ve Berlin Antlaşmalarından sonra harekete geçen Ermeniler, başta Rusya ve
İngiltere olmak üzere Avrupalı devletlerin ve ABD’nin desteğini alarak bağımsız olma yolunda
çeşitli girişimlerde bulunacak ve 1890’lardan itibaren birçok ayaklanma çıkaracaklardır. Bu
isyanlardan bazılarını; Erzurum İsyanı (1890), Kumkapı gösterisi (1890), Sason İsyanı (1894 ve
1904), Babıali Gösterisi (1895), Zeytun İsyanı (1895), Van İsyanı (1896), Osmanlı Bankası’nın
basılması (1896), Yıldız Suikastı (1905), Adana İsyanı (1909) şeklinde sıralamak mümkündür.2

Ermeni meselesine yönelik birçok çalışma bulunmakla beraber yapılan çalışmalardan bazıları şöyle zikredilebilir.
Mustafa Çolak, Komitenin Ruhu Talat Paşa, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2018; Yusuf Halaçoğlu, The Story of 1915,
What Happened to the Ottoman Armenians, TTK Yayınları, Ankara, 2008; Nejat Göyünç,"Ermeni Tehciri ve
Soykırımı İddiaları", Yeni Türkiye Ermeni Sorunu Özel Sayısı I, VII/37, Ocak-Şubat 2001, ss. 293-301; Kemal Çiçek,
Ermenilerin Zorunlu Göçü (1915 - 1917), TTK Yayınları, Ankara 2012; Stanford J.Shaw, Birinci Dünya Savaşı'nda
Osmanlı İmparatorluğu -ERMENİLER-, (Çev.Şadi Dinleç) TTK Yayınları, Ankara, 2017; Yusuf Halaçoğlu, Ermeni
Tehciri ve Gerçekler 1914-1918, TTK Yayınları, Ankara 2001; Ramazan Erhan Güllü, Ermeni Sorununun Ortaya Çıkış
ve Gelişim Sürecinde İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin Tutumu (1878-1923), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2013; Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (19151920), Yay. Haz: Recep Karacakaya vd. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire
Başkanlığı Yayınları Nu: 14, Ankara 1995; Hikmet Özdemir vd, Ermeniler: Sürgün ve Göç, TTK Yayınları, Ankara
2004; Hazel Kul, ABD Basınında Ermeni Meselesi (1918-1920), KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trabzon 2014; Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası (10.baskı), Remzi Kitabevi,
İstanbul 2010; Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler C.1-3, II.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (Eusas–
II), 22–24 Mayıs 2008,(Yay.Haz.M.Hülagü, Ş.Batmaz, G. Alan), Kayseri 2009; Mustafa Çolak, “Müttefik Almanya
İle İhtilaf: Ermeni Meselesi”, History Studies C.5, S.6, Kasım2013, ss.149-164; Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve
Ermeni Meselesi, Belge Yayınları, İstanbul 1987; Ahmet Altıntaş, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Tehcir Kararı Alması
ve Uygulaması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C.VII, S.1 (Ermeni Özel Sayısı), Haziran
2005, ss.77-99; Nevzat Artuç, “1915 Ermeni Olaylarına Farklı Bir Bakış”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi C.7, S.1, 2008, ss.54-65
2
Ermenilerin çıkarttıkları isyanlar ve ayrıntıları için bak. Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Yeni
Matbaa, Ankara 1950, s.461 ve devamı.
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Tabii ki Ermenilerin, bağımsızlık ümidiyle ayaklanmaya başlamalarını Avrupalı büyük devletler
kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakta gecikmeyeceklerdir.
Rusya, Ermenileri kullanarak güneye ve sıcak denizlere inme çabası içerisine girerken
İngiltere de uzak doğudaki çıkarlarını devam ettirebilmek yani Hindistan yolunu güvende tutmak
amacıyla Rusların güneye inmesini engellemek için Ermenileri bir set olarak değerlendirecektir.
İngiltere ve Rusya amaçlarına ulaşmak için Osmanlı Devleti’ne baskı yaparak Ermenilere yönelik
bazı ıslahatların yapılmasını isteyeceklerdir. Bu doğrultuda 8 Şubat 1914’te Yeniköy Antlaşması
imzalanacak akabinde ise iki Avrupalı genel müfettiş tayin edilecektir.3 Yapılan antlaşmaya göre
Doğu Anadolu’da yer alan yedi büyük vilayetten Van, Bitlis, Elazığ (Harput) ve Diyarbakır
mıntıkası müfettiş-i umumiliğine Norveçli Binbaşı Hoff, Erzurum, Trabzon ve Sivas vilayetleri
müfettiş-i umumiliğine de Hollanda müstemlekat memurlarından Westenenk görevlendirilecektir.4
Ermenilere yönelik yapılan bu düzenleme dönemin yayın organlarında şiddetle tenkit
edilecektir. Türk Yurdu Dergisi’nde yer alan bir yazıda durum; “Kendi memleketlerinde
Ermeniliğin şahsi tecelliyatını bile şiddetle ezmeye çalışan bazı hükümetler, Türkiye’de ermeni

Yeniköy antlaşmasının maddeleri özetle şöyledir;
 Doğu Anadolu’da birisi Erzurum, Trabzon ve Sivas mıntıkasında diğeri Van, Bitlis, Elazığ (Harput) ve
Diyarbakır’ı içine alan mıntıkada görevli olmak üzere iki yabancı genel müfettiş tayin edilecektir.
 Müfettişler vilayetlerin idaresini, adliye, polis ve jandarmasını kontrol edecek, asayişin korunamaması
durumunda askeri kuvvetler müfettişin emrine verilecektir.
 Gerektiğinde müfettişler yetersiz ya da bir yanlışlarını gördükleri memurları görevden alma ve yerlerine
kanunlar dairesinde gerekli şartları taşıyanları atama yetkisine sahip olacaklardır. Yüksek dereceli memurlarla ilgili
konular derhal Dâhiliye Nezaretine bildirilecektir. 8 gün içerisinde de bunlarla ilgili dosyalar da nezarete
gönderilecektir.
 Arazi ihtilafları doğrudan müfettişlerce halledilecektir.
 Kanun, nizamname ve resmi tebliğler her kesimde yerel dillerle ilan olunacaktır.
 Cemaatlerin okullarını idare etme hakkına hükümet engel olmayacaktır.
 Hamidiye alayları, yedek süvari biçimine dönüştürülecek, silahları askeri depolarda muhafa edilecek, ancak
seferberlik veya manevra durumunda kendilerine verilecektir.
En geç bir yıl içerisinde yapılmak üzere en kısa zamanda müfettişler gözetiminde türlü din, dil ve ulus oranını tespit
etmek amacıyla seçim yapılacaktır. Bilgi için bak.Uras, a,g,e, s.401-404; Yusuf Hikmet Bayur, “Son Yirmi Beş Yıllık
Tarihimize Bakışlar”, Belleten C:II, S:7-8, Ankara 1938, s.318-319; Yusuf Hikmet Bayur, , Türk İnkılâbı Tarihi
C:II, Kısım: III, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s.168-172
4
Uras, a,g,e, s.404, “Müfettiş-i Umumiler”, Takvim-i Vakayi, 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), Numru: 1877, s.1
Westenek ve Hoffman’ın hizmet süreleri on yıl ile sınırlı tutulmuştur. “Müfettiş-i Umumiler”, Peyam, 16 Mayıs
1330 (29 Mayıs 1914), Numru (adet): 188, s.1. Müfettişler ile Dâhiliye Nazırı Talat Bey arasındaki kontratolar 25
Mayıs ta imzalanmış ve çok geniş yetkiler tanınan müfettiş-i umumilere ayda dörder yüz Osmanlı altını maaş
bağlandığı gibi ikametgâh tahsisi de kabul edilmiştir. Ayrıca bunların da birer yabancı yaveri olması kararı alınmış
ancak bir süre sonra I.Dünya savaşı başlayınca 31 Kanun-u evvel 1914’te çıkarılan bir irade ile kontratolar
feshedilmiştir. Bu süreç içerisinde Hoff, yalnızca bir defa Van’a kadar gidip gelme imkânı bulmuş, Westenenk ise işe
başlama fırsatı dahi bulamamıştır. Bilgi için bak. İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi C.4,
Türkiye Yayınevi, İstanbul 1955, s.409
3
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milliyetinin siyasi tekâmül ve terakkisine itinâkâr birer nigehban kesilmişlerdi”5 sözleriyle haklı
olarak eleştirilmektedir.
Kısa bir süre sonra ise I.Dünya Savaşı başlayacak ve Osmanlı Devleti seferberlik ilan
edecektir. Seferberlik sonrası Ermeni komiteler seferberlik çağrısına uymayacak ve yaptıkları
toplantılar neticesinde Osmanlı Devleti’nin savaşa dahil olması durumunda Rusya’ya yardım etme
kararı alacaklardır. Zaten üç ay kadar tarafsız kalan Osmanlı Devleti, 1914 Ekim ayı sonunda Rus
limanlarının bombalanmasıyla savaşa katılmıştır. Savaşa katılan Osmanlı Devleti, birçok cephede
savaşmak durumunda kalmıştır. Bu cephelerden birisi olan Doğu cephesinde özellikle Ermeniler,
gönüllü alaylar kurmak suretiyle Rus tarafında yer almış, Osmanlı Devleti’nin Doğu cephesinde
ciddi sıkıntılar yaşamasına neden olmuş ve birçok yerde isyanlar çıkarmışlardır. Ancak başlangıçta
bu isyanlar çok dikkate alınmamış, Ermeni ileri gelenleriyle görüşmeler yapılarak isyanlara son
verilmesi istenmiştir. Fakat bu uyarılar dikkate alınmayınca Osmanlı yetkilileri esaslı tedbirler
alma yoluna gitmişlerdir.
Sevk ve İskân (Tehcir) Kararının Alınması
Ermenilerin, isyan hareketlerine başvuracakları ve Ruslarla işbirliği yapacağı yönünde
gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen uyarılar neticesinde Osmanlı ricali, 1914 Aralık
ayında Doğu vilayetlerinde bulunan misyoner kuruluşlarının ve buralarda çalışan memurların
başka bölgelere gönderilmeleri konusunda bazı ön çalışmalar yapmıştır.6 Ancak Osmanlı
Devleti'nin ölüm kalım savaşı verdiği bu sırada Ermeniler, cephede ve cephe gerisinde
düşmanlarının işine yarayacak faaliyetlerde bulunmaya devam etmişlerdir. Bu durum karşısında
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti (Başkumandanlık) 25 Şubat 1915 tarihinde bütün birliklere
bir tamim göndererek Ermenilerin çeşitli yerlerde çeteler kurduklarına, askerden kaçarak eşkıyalık
yaptıklarına, aramalarda bol miktarda silâh ve bomba bulunduğuna ve bunun bir isyan hazırlığı
olduğuna dikkat çekerek bazı tedbirlerin alınmasını istemiştir. Buna göre Ermeni erler, seyyar
orduda ve silâhlı hizmetlerde kullanılmayacak, komutanlar silâhlı saldırılara karşı koyacak,

“1329 Senesinde Türk Dünyası”, Türk Yurdu, 3.Yıl C.6, S.65, 1 Mayıs 1330 (14 Mayıs 1914), s.294
Ahmet Altıntaş, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Tehcir Kararı Alması ve Uygulaması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Dergisi, C.VII, S.1 (Ermeni Özel Sayısı), Afyonkarahisar 2005, s.78-79
5
6
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gerekirse örfî idare ilan edecek, her yerde uyanık davranılacak, planlı harekât olmayan yerlerde
arama yapılmayacak ve sadık teb'aya her hangi bir zarar verilmeyecektir.7
Osmanlı Devleti’nin özellikle Çanakkale Cephesi’nde ölüm kalım mücadelesi verdiği bir
sırada Ermenilerin fırsattan istifade ile Van isyanını çıkarmış olması karşısında Osmanlı ricali daha
etkili çözümlere başvuracaktır. Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı, 26 Mayıs 1915’te Dâhiliye
Nezareti’ne (İçişleri Bakanlığı) yeni bir talimat göndererek Ermenilerin, Doğu Anadolu Vilayetleri
ile Zeytun gibi yoğun olarak meskûn bulunduğu yerlerden alınarak Diyarbakır Vilayeti güneyine,
Fırat Nehri vadisine, Urfa, Süleymaniye ve yakınlarına sevk edilmeleri gerektiğini sözlü olarak
ifade etmiş, yeni sevkler sonucunda Ermenilerin tekrar bir araya gelip yeni komiteler
oluşturmamalarına özellikle dikkat edilmesi istenmiştir. Ayrıca konunun İngiltere, Fransa ve Rusya
tarafından dikkatle takip edildiği göz önünde bulundurularak8 27 Mayıs 1915 tarihinde Talat
Paşa’nın Sadarete önerisi ile “Vakt-i seferde icraat-ı hükümete karşı gelenler için cihet-i
askerîyece ittihaz olunacak tedâbir hakkında kanun-ı muvakkat” çıkarılarak yürürlüğe
konulmuştur. Kanunda, hükûmet emirlerine karşı gelenlerin, asayiş ve memleketin müdafaasına
müteallik icraata muhalefet ve mukavemet gösterenlerin en şiddetli şekilde cezalandırılması
gerektiği ve bu konuda ordu, kolordu, fırka kumandan ve vekillerine yetkinin verildiği
belirtilmiştir.9 Dolayısıyla alınan karar, devlete karşı gelen tüm gruplar için geçerlidir. Ancak
karardan en fazla etkilenenler Ermeniler olduğu için Sevk ve İskân Kanunu veya tehcir
denildiğinde akla ilk gelenler Ermeniler olmaktadır. Çünkü Birinci Dünya Savaşı boyunca savaşta
aktif bir şekilde yer alan Osmanlı Devleti’ne karşı en fazla başkaldırı ve düşmanla işbirliği Ermeni
ahaliden geldiği için Osmanlı Devleti de daha ziyade Ermenileri sevke tabi tutmak durumunda
kalmıştır.10 Zaten Talat Bey de sevk kararının alınmasında amacın Ermenileri imha etmek
olmadığını, aksine cephe gerisi güvenliğini sağlamak, Ermenilerin Ruslarla işbirliğini yapmasına
engel olmak ve bu sayede Doğu illerinde kurulması planlanan Ermeni devleti senaryosunun önüne

Recep Karacakaya vd, Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları Nu: 14, Ankara 1995, s.6
8
Altıntaş, a,g,m, s.86
9
“Vakt-i seferde icraat-ı hükümete karşı gelenler için cihet-i askerîyece ittihaz olunacak tedâbir hakkında kanun-ı
muvakkat”, Takvim-i Vakayi 19 Mayıs 1331(1 Haziran 1915), Numru, 2189, s.1; Cemal Sezer, “Osmanlı Devleti’nin
Sevk Sırasında Ermenilere Yönelik Uygulamaları (1915-1917)”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yıl:7,
S.13, Ankara 2011, s.32
10
Mustafa Çolak, Komitenin Ruhu Talat Paşa, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2018, s.160
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geçmek olduğunu açıkça ifade etmektedir.11 Kanun yaklaşık bir yıl kadar yürürlükte kalmış ve 15
Mart 1916 tarihinde bazı vilayet ve mutasarrıflıklara Talat Paşa imzasıyla gönderilen bir yazıyla
bundan sonra her ne sebeple olursa olsun sevk ve nakil işleminin sonlandırılması istenmiştir.12
27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan kanun gereği Ermenilerin sevk ve nakillerine başlanmış
ancak Ermenilerin tamamı sevke tabi tutulmamıştır. Yalnızca herhangi bir suça iştirak etmiş veya
etmesi muhtemel kişiler sevke tabi tutulmuştur. Kaldı ki birçok Ermeni sevk işleminden muaf
tutulmuştur. Asker, subay ve sıhhiye subayları ailesinden olan Ermeniler,13 Katolik Ermenilerin bir
kısmı,14 hasta, ama ve diğer özürlüler,15 Ermeni mebus ve aileleri,16 askeri imalathanelerde
çalışanlar ile aciz durumda bulunan kadınlar, 17 Protestan olan Ermenilerin bir kısmı,18 Düyun-u
Umumiye’de bulunan Ermeni memurlar,19 İstanbul, Edirne, Aydın, Bursa, İzmir, Antalya,
Kütahya, Kastamonu ve pek çok diğer batı şehirlerinde yaşayan Ermeniler20 sevk ve nakil
işleminden muaf tutulmuştur. Ermenilerin bir kısmı Sevk ve İskân Kanunu’ndan muaf tutulduğu
gibi apar topar sevk edilmemiş ve on beş gün süre tanınmış, bazen bu süre yetmediğinde ek süre
verilmiştir.21 Bununla beraber 24 Temmuz 1917 tarihli bir diplomatik notaya göre, Osmanlı
bürokrasisinde stratejik görevlerde 522 Ermeni bulunduğu göz önüne alındığında orduya sadık
kalan, Taşnak ve Hınçak örgütleriyle herhangi bir bağlantısı bulunmayan veya Osmanlı
hükûmetine bağlılıklarını sürdüren Ermenilerin 1917’de bile ordunun ve bürokrasinin çeşitli
kademelerinde hâlen görevlerini sürdürdüklerini göstermektedir.22 Bu durum ise iddiaların ne
kadar asılsız olduğunu ortaya koyduğu gibi Sevk ve iskân Kanunu çerçevesinde birçok tedbirin
alındığı da artık herkesin malumudur.

Nevzat Artuç, “1915 Ermeni Olaylarına Farklı Bir Bakış”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.7,
S.1, Gaziantep 2008, s.56
12
BOA, DH.ŞFR, D:62, G:21_001_00. Arşiv belgelerinin künyeleri kaynakçada ayrıntılı olarak verileceğinden
burada kısaltma şeklinde kullanılmıştır.
13
BOA, DH.ŞFR, D:55, G:18_001_001; Karacakaya vd, a,g,e, s.82; Kemal Çiçek, “Osmanlı Ermenilerinin 1915’teki
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1915 Ekim sonlarında yaklaşan kış şartları dolayısıyla yola çıkarılanlar haricinde yeni
sevkiyatların yapılmaması, 25 Kasım 1915 tarihinde sevkiyatın geçici olarak durdurulması, 15
Mart 1916 tarihinde de tamamen durdurulması istenmiştir.23 Böylelikle 1915 Mayısında başlatılan
sevk kararı yaklaşık on ay sonra tamamen durdurulmuştur.
Antranik ve değerlendirmeleri
Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na dahil olmasıyla birlikte Ermeniler, hemen harekete
geçmiş ve Osmanlı Devleti’ne karşı cephe almaya başlamış ve başta Rusya olmak üzere İtilaf
devletleriyle işbirliği yapmışlardır. Seferberlik sonrası Hınçak, Ramgavar, Veragazmiyal gibi
Ermeni komiteler boş durmayacak, şubelerine verdikleri talimatta şunları söyleyeceklerdir; “Rus
ordusu sınırdan ilerler ve Osmanlı askeri geri çekilirse her tarafta birden eldeki vasıtalarla isyan
edilecek, Osmanlı ordusu iki ateş arasında bırakılacak, binalar ve resmi müesseseler
bombalanacak, yakılacak, hükümet kuvvetleri bölgede meşgul edilecek, ikmal kafileleri
vurulacaktır. Bunun aksi, Osmanlı ordusu ilerlerse Ermeni askerleri silahlarıyla kıtalarından
kaçarak Rus ordusuna katılacak veya yurt içinde çeteler oluşturacak” tır.24
Zaten yurdun değişik bölgelerinden gelen telgraflar da bu bilgiyi doğrulamaktadır. Mesela
Bitlis Valisi Mustafa Bey tarafından 5 Eylül 1330 (18 Eylül 1914) tarihinde Dahiliye Nezaretine
gönderilen şifreli bir telgrafta Ermeni mütefekkiri arasında son günlerde verilen karar gereğince
harp ilanına kadar sükunetin muhafazası, harp ilan edildiğinde orduda genç efradın silahlarıyla
düşman tarafına iltica eylemeleri, ordumuz ricat ederse silahlanıp çene haline gelinmesi kararının
verildiği, durumun teşkilat-ı mahsusa ve üçüncü ordu kumandanlığına bildirildiği ifade
edilmektedir.25
Ermeniler kurdukları gönüllü alaylar ile adeta Doğu Cephesinde terör estireceklerdir. Bu
gönüllü alaylar içerisinde yer alan elbaşlarından birisi de Antranik Toros Ozanyan’dır. 1865 yılında
Şebinkarahisar’da doğan Antranik, 1882 yılında jandarmaya saldırmaktan hapsedilmiş, iki yıl
sonra hapisten kaçarak İstanbul’a yerleşmiştir. Burada kısa bir süre (2 yıl) kaldıktan sonra da
Sivas’a giderek faaliyetlerine başlamıştır. Akabinde Hınçak ve Taşnak Sütyun örgütlerine üye
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olarak Fedailer denilen gruba dahil olmuş ve çete faaliyetleri yürütmüştür. 1899 yılında ise Van ve
Sasun Ermeni Fedaileri’nin lideri olmuştur. 1905 yılında Kafkasya’ya giden Antranik, buradan
Fransa, İsviçre, Belçika, İngiltere, Bulgaristan’ı içine alan uzun bir seyahate çıkmış ve silah eğitimi
almış26 akabinde Balkan savaşlarında Bulgar ordusunda Ermeni Yardımcı birliklerinin komutanı
olarak görev almıştır. Balkan savaşlarında Bulgarlara yaptığı yardımlardan dolayı Bulgar Kralı
Ferdinand tarafından teğmen rütbesi ve Bulgar vatandaşlığı hakkı verilmiş ve Bulgar Devletince
600 Frank maaş bağlanmıştır.27 Ardından I.Dünya Savaşı’nda Rus ordusunun Ermeni Gönüllü
birliklerinin başkanlığına getirilmiş ve Osmanlı Devleti’ne karşı acımasızca bir savaş vermiş ve
savaş boyunca yaptığı yardımlardan dolayı Fransa Cumhurbaşkanı Poincare tarafından Legion de
Honour madalyasıyla ödüllendirilmiştir.28
Savaş sonrasında Fransa’da yayınlanan Tan Gazetesi, Ermeni Generali Antranik ile bir
mülakat gerçekleştirecek ve bu mülakat Peyam Gazetesi tarafından yayınlanacaktır. Yazının
önemine binaen Sebilü'r-Reşad (Sırat-ı Müstakim) Dergisi de yazıyı aynen alıntılayarak
yayınlayacaktır. Yazı, “Ermenilerin Harb-i Umumideki Hizmetleri”29 başlığını taşımaktadır.
Girişte Abdülhamid zamanında olduğu gibi harb-i umumide dahi hükümet-i Osmaniye’ye
karşı gönüllü asker tertibatıyla meşgul olup senelerce Kafkas havalisinde ihtilal hareketiyle uğraşan
General Antranik ile bir mülakat gerçekleştirdiklerini, Rus hükümetinin kendisine General rütbesi
verdiğini ve mütarekeye kadar Kafkasya’da itilaf hesabına çarpışmaktan usanmayan bu Ermeni
General, bilahare Fransa reis-i cumhuru ile mülakata muvaffak olduğunu ve mösyö Poincare’nin
kendisini Kafkasya’daki hareketinden dolayı tebrik ettiği yazılmaktadır. 30
Akabinde ise Antranik’in şu ifadeleri beyan ettiği yazılmaktadır. Antranik, Ermenilerin
harpte ellerinden geldiği kadar Türkler aleyhinde çalıştıklarını, Fransa’ya yardım etmek için
gençlerinin çoğunu Suriye’ye giderek Osmanlı ordusuna karşı harp ettiklerini ve Rus ordusunda da
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180.000 Ermeninin olduğunu ve bunların ekserisinin Alman cephelerine gönderildiğini
belirtmektedir. 31
Yine 12.000’den 15.000’e kadar Ermeninin de Rus üniforması giyerek Kafkasya
cephesinde yine Türklere karşı harp ettiklerini, Rus Kafkas ordusunun en ağır işlerini ve en tehlikeli
hücumlarını Ermenilerin deruhte ettiğini belirterek Rusların, Kafkas cephesinde Ermenilerden
çokça istifade ettiklerini ifade etmektedir. Yalnızca Fransızlara ve refikasına yardım etmiş olmak
için bu büyük cenge girdiklerini, Ermenilerin, Fransızları çok sevdiklerini, Fransız dili ve kültürünü
yakından tanıdıklarını söylemektedir. Hatta Kafkasya havalisinde en küçük köylere varıncaya
kadar Fransızlığın pek dostane hislerle karşılandığını belirtmektedir. 32
Harbin daha başlarında Ermenilerin, Fransa ve müttefiklerinin galip geleceklerine emin
olduklarını ve en ümitsiz günlerde bile bu güven ile yaşadıklarını ifade eden Antranik, “Ermeniler,
şuna da emindiler ki Fransızların galibiyetiyle Ermeniler davalarını kazanmış olacaklardı. Çünkü
bu davanın lehinde uzun senelerden beri çalışan benam Fransız uleması vardı” diyerek arkalarında
Fransızların ve Rusların olduğunu açıkça belirtmektedir. 33
Antranik, “Mamafiye işte bir sene oldu ki hala Ermenilerin mukadderatına dair Avrupa’da
kati bir karar ittihaz olunmadı” diyerek sitem ettiği görülmektedir. Osmanlı hükümetindeki Ermeni
vilayetlerinin(?) hala Türklerin elinde olduğunu ve Ermenilerden birçoğunun eski vatanlarına
döndüğünü, yani Türkiye’ye gittiklerini ifade etmektedir. Bunları çok düşündüğünü ama Kafkas
havalisindeki yaşam koşullarının oldukça güç ve sefaletin müthiş olduğunu söylemekte fakat
Kilikya’daki Fransız ordusunun himayesine girmiş olan Ermenileri merak etmediğini başlarında
General Goro (Gouraud) olduğunu kaydetmektedir. 34
Antranik devamında Kafkas Ermeni hükümetinde sefaletten başka salgın hastalıkların da
çok olduğunu, bu nedenle geçen kıştan beri 150.000 Ermeninin öldüğünü, bu yetmezmiş gibi Tatar,
Kürt ve Gürcülerin hücumlarına karşı koymak için yine Ermenilere mütemadiyen çalışmanın,
boğuşmanın icap ettiğini söylemektedir. Ermeni askerlerin pek acınacak bir halde olup ne silah ne
de mühimmatlarının olduğunu, buna karşılık Kürt, Gürcü ve Tatarların askerlerinin daha iyi
giyinmiş ve daha iyi silahlı olduklarını belirtmektedir. Bundan dolayıdır ki son zamanlarda evvelce
“Ermenilerin Harb-i Umumideki Hizmetleri”, s.84
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girdikleri araziyi terk etmek mecburiyetinde kaldıklarını söylemektedir. Mütarekeye kadar
müdafaa ettiği “Karabağ”ın bu kaybettikleri muvaffakiyetlerden biri olduğunu söylemektedir.35
Brest-Litovsk muahedesinden sonra Türklere karşı yaptıkları hücumlarda Fransızların
kendilerine çok yardım ettiklerini ve hala devam ettiklerini ancak niçin hal-i hazırda yardım
etmediklerini bilmediğini, İtilaf hükümetlerinden yegâne gördükleri yardımın Amerika ekmeği
olduğunu ve altı aydır bununla geçindiklerini belirten Antranik, şarkta küçük bir müttefik saikıyla
Fransızların yardımını beklediklerini kaydetmektedir. Ermenilerin “küçük bir müttefik” gibi
durmayıp çalıştıklarını ve garbın şarkta yapacağı herhangi hareketin pişdarlığını ifaya hazır
olduklarına itilaf devletlerinin emin olmaları gerektiğini, bunun için de Fransızların kendilerine
asker yollamayı ihmal etmemeleri gerektiğini söylemektedir. Bununla beraber Ermeni hükümetine
“Miralay Haskel”i fevkalade komiser olarak gönderen itilaf hükümetine teşekkür ederek Miralayın
tayinini Ermeni isteklerinin kabulü babında güzel bir başlangıç olarak değerlendirmektedir.
Miralay Haskel’e teşekkür eden Antranik, Ermeni işlerinde kendilerine çok yardım etmek istediğini
fakat istek ve iyi niyetin yeterli olmadığını ve Haskel’in Avrupa’dan beklediği askeri kuvvetin
gelmediğini, bu nedenle etraflarını düşmanların gittikçe sardığını ifade etmektedir.36
Antranik, beyanatının sonunda ümitle beklemeye devam ettiklerini fakat Fransızların neden
kendilerine asker vermediklerini sormakta, bu savaşın hala devam ettiğini Fransa ile
müttefiklerinin Ermenilere yardımlarını esirgememeleri noktasında “Tan”ın vasıtasıyla onlara
ilettiğini belirterek Ermenilerin halen isyanda olduklarını, büyük bir imanla çalıştıklarını, henüz
ümitlerinin sönmediğini, yeter ki yardım edilsin, şarkta cengi istedikleri kadar devam
ettirebileceklerini belirtmektedir.37
Benzer ifadeler Paris Barış Konferansı’na Ulusal Ermeni Delegasyonu Başkanı olarak katılan
Bogos Nubar Paşa tarafından da dile getirilmektedir. Bogos Nubar Paşa, konferansta yaptığı
konuşmasında Ermenilerin İtilaf devletlerine yaptıkları katkıları şu sözlerle ifade etmekteydi;
...Maalesef pek az sayıda kişinin bildiği gerçeği açıklayalım: savaşın başlangıcından beri
Ermeniler, her savaş kesiminde Bağlaşıklar safında çarpışmışlardır... Ermeniler,
Türkiye’den yana geçmeyi öfkeyle reddettikleri günden bu yana fiili (de Facto) olarak
savaşan bir yan olmuşlardır. Gönüllülerimiz, Fransız Yabancı Lejyonu (Legion Etrangere)
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mensubu olarak çarpışmış ve onur kazanmıştır. Doğu Lejyonu (Legion d’Orient)’nda
5000‘den çok Ermeni görev yapmış; Suriye ve Filistin’deki Fransız ordusunun yarısından
çoğunu oluşturmuş ve General Allenby’nin kesin zaferine katkıda bulunmuştur.
Kafkasya’daki Rus ordularında görev yapan 150.000 Ermeni bir yana, Antranik, Nazarbekof
ve ötekilerin komutasındaki 50.000 Ermeni gönüllüsü Bağlaşıkların savı için dört yıl süre ile
savaşmakla kalmamış, Rusya yıkıldıktan sonra, bırakışma imzalanıncaya dek Kafkasya’da
Türklerin ilerlemesini durduran tek mukavemet gücünü oluşturmuştu. Böylece Almanlarla
Türklerin kendi askerlerini başka savaş bölgelerine göndermelerini engellemekle
Mezopotamya (Irak)taki İngiliz askeri gücüne yardımcı olmuşlardır.38
Sonuç
Yaşanan olaylar Türkler ve Ermeniler arasında cereyan etmiş bir hadise olarak görülse de bu
sürece giden yolda batılı devletlerin çıkarları, meselenin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadığı
görülmektedir. Özellikle Osmanlı topraklarında çıkarları çatışan İngiltere ve Rusya’nın bu
meseledeki paylarını belirtmek gerekir. Bu durum dönemin yayın organlarından biri olan “La
Defense Nationale” (Ulusal Savunma) gazetesinin 2 Ekim 1914 tarihli nüshasında Bulgar yazar
Mileff tarafından açıkça ifade edilmektedir. Mileff, makalesinde 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı
sonrasında Rusya Dışişleri görevlilerinden Lobanof Rostovski’nin ellerini ovuşturarak;
“Ermenistan’a ihtiyacımız var ama Ermeniler olmadan” dediğini ifade etmektedir.39 Bu sözler
Rusların ve diğer Avrupalı devletlerin Ermenileri çıkarları doğrultusunda kullandıklarına açık bir
delildir. Avrupalı devletlerin bu tutumları nedeniyledir ki Ermeniler yaşadıkları vilayetlerin
hiçbirinde çoğunluğa sahip olmamalarına rağmen emperyal devletlerin kışkırtmaları sonucu önce
ıslahat, sonra özerklik ve en nihayetinde bağımsızlık istemeye başlamış, bu noktada birçok masum
insanın ölümüne sebep olmuşlardır.
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1915 YILINDA ERMENİLERİN CEPHE HATLARINDAN
UZAKLAŞTIRILMASI
Arslantürk AKYILDIZ*

ÖZET:
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya savaşına girmesi sonrasında, Ermeniler tarafından
çıkarılan isyan hareketleri sistematik olarak artmaya başlamıştı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti
yeni bazı tedbirler almak yoluna gitmiştir.
Dahiliye Nazırı Talat Paşa, Aralık 1914’de olayların gittikçe arttığı doğu vilayetlerine
gönderdiği gizli talimatta, olayların kontrolden çıktığını belirterek, Ermeni komitelerinin eğitimi
ile ilgilenen yabancı kuruluş ve memurların harp sahası dışına çıkarılarak, başka bölgelere
gönderilmesinin düşünüldüğünü belirtmiştir.
Zeytun’da başlayan ve Antep başta olmak üzere bölgeyi ciddi biçimde etkileyen
Ermenilerin çıkardığı isyan hareketi büyük sıkıntılar doğurmuştu. Bunun üzerine, 23 Nisan 1331
(6 Mayıs 1915) tarihinde Maraş Mutasarrıflığına gönderilen şifreli emirle, Zeytu’da ki Ermenilerin
göç ettirilmesi emredilmiştir.
Bunlar olurken, Van’da patlayan büyük isyan hareketi bardağı taşıran damla olmuştur.
Hükümet, 24 Nisan 1915 tarihinde Vilayet ve Mutasarrıflıklara bir emir yollayarak düğmeye bastı.
Buna göre; Ermeni Komite merkezlerinin kapatılması, evraklarına el konulması ve komite
elebaşlarının tutuklanmasının planlandığı bildirilmiştir. 26 Nisan 1915 tarihli ikinci bir emirle
harekete geçilerek, 2345 Ermeni komite elamanı tutuklanmıştır. Bunun yanı sıra Talat Paşa imzası
ile gönderilen emir gereği Van, Bitlis ve Erzurum bölgelerinde bulunan Ermenilerin, cephe hattının
dışına çıkarılması için bölge valilikleri ile 3. ve 4. Ordu komutanlıkları çalışma başlatmışlardır.
*Öğr. Gör. Arslantürk AKYILDIZ, Iğdır Üniversitesi. e-posta: a.arslanturk76@gmail.com
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Bu faaliyetler sürdürülürken, 27 Mayıs 1915 tarihli “Vakt-i Seferde İcaat – ı Hükümete
karşı gelenler için cihet-i askeriyece ittihaz olunacak tedbir hakkında Kanun-ı muvakkat”
çıkarılmıştır. Yapılan bütün işler bu kanun çerçevesinde yapılmıştır.
Bu kanun (Tehcir) Kafkas ve İran Cephesinin gerisinde bulunan Erzurum, Bitlis ve Van
bölgeleri ile, Sina Cephesi gerisinde bulunan Mersin ve İskenderun bölgelerinde uygulanmıştır.
Zorunlu göçe tabii tutulan Ermeniler, Savaş Cephelerin dışında kalan, Halep, Rakka, Zor, Musul
gibi yerlere gönderilmiş ve iskana tabii tutulmuş, geride bıraktıkları mal ve Emlaklarının
korunmasına çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ermeni, Kafkaslar, Tehcir, Cepheler, Van.
REMOVAL OF ARMENIANS FROM THE FRONT LINES IN 1915
Abstract
After the Ottoman Empire entered the First World War, the revolt movements of Armenians
in Anatolia began to increase systematically. Thereupon, the Ottoman Empire decided to take some
new precautions.
In his secret order sent to the eastern provinces where the incidents increased each day,
Talat Pasha, the Minister of Internal Affairs, stated that the incidents became uncontrollable and it
was considered to remove foreign institutions and officers training the Armenians to the outside of
the battle zone and to send them to other regions.
The rebellion of the Armenians, which started in Zeytun and affected the region,
particularly Antep, seriously, caused big problems. Thereupon, with the cipher order sent to the
lieutenant governor of Maraş on April 23rd, 1331 (6 May 1915), the Armenians in Zeytun were
ordered to emigrate.
Meanwhile, the large riot movement in Van was the straw. On 24 April 1915, the
government issued an order to the Provincial and lieutenant governors. According to this order, it
was reported that the Armenian Committee centers must be closed down, their documents
confiscated, and operations were planned against the committee leaders. With the second order,
2345 Armenian committee members were arrested on April 26, 1915. In addition, in accordance
with the orders signed by Talat Pasha, the governors in the region and the 3rd and 4th Army
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commanders began to move the Armenians in Van, Bitlis and Erzurum regions to the outside of
the front line.
During these activities, “Temporary Law about the precautions for those who resist against
the government during the campaign” issued on 27 May 1915 was enacted. All actions were carried
out within the framework of this law.
This law (Relocation) was applied in Erzurum, Bitlis and Van regions, which were behind
the Caucasus and Iranian Front and in Mersin and İskenderun regions behind the Sinai Front. The
Armenians who were subjected to forced migration were sent to places such as Aleppo, Raqqa, Zor
and Mosul, which were outside the War Fronts, and were subjected to resettlement. The properties
and estates they left behind were tried to be protected.
Key words: Armenian, Relocation, Caucasian, Lines, Van.
Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan Ermeniler, uzun yıllar diğer azınlıklar gibi
rahat bir yaşam sürmüşler, Ticaret, sanat gibi çeşitli işlerle uğraşan Ermeniler, bazı dönemlerde
de Osmanlı bürokrasi ve siyasetinin de önemli kademesinde bulunmuşlardır. Osmanlının
demografik yapısı içerisinde azınlık şeklinde yaşayan Ermeniler, 19.yy.’ın sonlarından itibaren
Rus Çarlığı başta olmak üzere, bazı batı devletlerin stratejik malzemesi olma yoluna girmişlerdir.
Bölge tarihi açısından önemli sonuçları beraberinde getiren 1877- 78 Osmanlı- Rus
savaşları (93 Harbi) sonrasında imzalanan Ayastafanos Anlaşması1 ( 3 Mart 1878 ) ile Ermeni
meselesi, Milletlerarası bir anlaşma içerisine sokulmuştur.2 Bu anlaşmanın sonrasında yapılan
Berlin Anlaşması (13 Temmuz1878)3 Ermeni meselesinin ortaya çakmasında önemli dönemeç
olarak kendini göstermektedir. Bu anlaşmalar, Ermenileri başta Rusya olmak üzere, batılı
devletlerin siyaset malzemesi haline getirilmiştir. Zaman içerisinde Osmanlı Devleti’nin içine
düştüğü, siyasi, iktisadi ve doğal olarak ortaya çıkan askeri zafiyetleri, diğer azınlıklar gibi
Ermenilerinde çabuk provoke edilmelerini hızlandırmıştır.
Rumların Balkanlardaki isyan etme sürecinin başlaması ile devlet bürokrasisinde gözden
düşmeleri üzerine, doğan boşluğu doldurmak üzere önemli devlet kademelerinde görev üstlenen

Cem- Ender Aslanoğlu . Cenub-i Garbi Kafkasya Hükümeti Muvakkata-i Milliye S.70 1986- Ankara
Esat Uras. Tarihte Ermeniler ve Ermeni meselesi s- 208 İstanbul- 1987
3
Esat Uras. Age. s. 217
1
2
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Ermeniler, Tanzimat

ve

Islahat

fermanlarının

kendilerine tanıdığı

avantajlı

durumu

değerlendirerek, 1915 yılında Tehcirle sonuçlanacak olayların başlamasına zemin hazırlamışlardır.
Bu durum özellikle Berlin Anlaşmasından sonra silahlı mücadeleye dönüşerek, Osmanlı
Devleti’nin kendiler hakkındaki güvenenine ciddi manada zarar vermiştir.
Bu süreçte, devletin içinde bulunduğu geri kalmışlık psikolojisinin ortaya çıkardığı kaotik
ortamdan çıkma refleksiyle, azınlıkları hedef alan birçok ıslahat çalışmalarının yapıldığını
görmekteyiz.4 Bu yenileşme ve ıslahat hareketlerinin bir kısmı, doğal süreç içerisinde yapılırken,
önemli bir kısmı da bölgede çıkarları olan Rus Çarlığı, İngiltere, Fransa gibi devletlerin dayatması
ile oluyordu. Bunlar bazen Osmanlı Devleti’nin açıktan iç işlerine müdahale şeklinde oluyordu. Bu
durum zaman içerisinde daha da kontrolden çıkarak, açıktan desteklenmekte ve yönlendirme
şeklini almıştır.5 Bu devletler Elçilikler, Konsolosluklar, Kiliseler, Yabancı okullar marifetiyle,
azınlıkları açıkça Osmanlı Devleti’ne kışkırtmak yoluna giderken, kurulan terör örgütlerini de el
altından besliyorlardı.
Ermenilerin, Osmanlı Devleti içerisinde, taşkınlık yaparak isyan etmelerini sağlamak için
Rusya6 başta olmak üzere, İngiltere ve Fransa gibi devletler, çeşitli bahaneleri kullanarak yaptıkları
baskılar ile bazı tavizler verilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Nitekim Tanzimat Fermanı sonrasında
yapılan bütün ıslahat hareketlerinde bunları görmek mümkündür7. Zaman içerisinde Osmanlı
Devleti’nin diğer azınlıklarla birlikte Ermenilere de verdiği tavizlerin dozu gittikçe artırılmıştır.
Islahat adı altında verilen tavizler ile dışarıdan aldıkları destekler ve silahlarla, zaman zaman çok
kanlı isyanlara kalkışılmıştır.
Ermeni terör örgütleri dışarıdan aldıkları desteklilerinde tesiri ile ardı ardına birçok kanlı
eylem gerçekleştiriyor8, isyanlar çıkarıyorlardı. Erzurum Olayları9, Musa Dağı Olayları, Kumkapı
gösterisi10, Merzifon, Kayseri, Yozgat olayları, Birinci Sason isyanı11, Bab-ı Ali Gösterisi, 1895
Zeytun İsyanı12, Van İsyanı, Osmanlı Bankasına yapılan saldırı, ikinci Sason İsyanı, Yıldız
Enver Ziya Karal. Osmanlı Tarihi VI.C s. 19-25 TTK Yay. Ankara- 1995
Esat Uras. Age. S. 306
6
Seyit Sertçelik. Ermeni Sorununun ortaya çıkış süreci C-1 S.333 Ankara-2017
7
Yaşar Yücel – Ali Sevim Türkiye Tarihi IV.C S.264 TTK Yay. Ankara- 1992
8
Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi C- IV S-26 Ankara- 1998
9
Ermeni Komitelerinin Amaçları ve İhtilal Hareketleri. S. 21 Genelkurmay yay. Ankara- 2003
10
Seyit Erçelik Age.C-1 S. 184
11
Ermeni Komitelerinin Amaçları ve İhtilal Hareketleri. S. 22 Genelkurmay yay. Ankara- 2003
12
Yaşar Akbıyık Haçin ve Zeytun Ermenileri meselesinin çözümü S. 107 Türk- Ermeni İlişkileri 21.yy.’a Girerken
Tarihe Dostça Bakış-Sempozyum Kitabı AAM Yay. Ankara-2000
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Sarayında 2. Abdülhamit’e suikast girişimi,
sıkıntıya sokmuştur.

13

gibi başkaldırı girişimler devleti ciddi manada

Osmanlı Devleti bu isyanları ve diğer saldırıları14 bastırmaya uğraştığında,

bunları destekleyen devletlerin baskı ve direnişi ile karşılaşılmıştır.
1890 tarihinden, 1914 yılına kadar birçok isyan ve terör eylemi yapan Ermeniler15, 1. Dünya
savaşını fırsat bilerek, mensubu oldukları Osmanlı devletinin düşmanları olan Rusya, İngiltere,
Fransa gibi devletlerle iş birliği yapmışlardır. Ermeni Komitacıları16 Kafkas Cephesinde Ruslarla
savaşan Osmanlı ordularını arkadan vurmak17 ve ikmal yollarını kesmek amacıyla, harekete geçip
silahlı isyanlar başlatmışlardır. Osmanlı Devleti çeşitli ikazlar ve idari metotlar kullanarak olayları
önlemeye çalışmışsa da hiçbir olumlu netice alınamamıştır. Bunun üzerine küçük çaplı yer
değiştirme cezaları uygulamış, Konya gibi Ermenilerin az oranda bulundukları yerlere, diğer
yerlerde teröre bulaşan Ermenileri sürgün etmişse de , sonuç pek değişmemiştir.
Olayların bir türlü önlenememesi, defalarca yapılan ikazlıların istenilen tesiri
gösterememesi üzerine, 24 Nisan 1915 tarihinde çıkardığı bir genelge ile Ermeni komitelerini
kapatarak, elebaşlarını tutuklamıştır18.Böylece organize bir hal şeklinde yürütülen eylemlerin ve
saldırıların önlenebileceği sanılmışsa da sonuç pek değişmemiştir.
Batı Devletlerinin teşvik ve desteği ile hem içeride, hem de dışarıda teşkilatlanan Ermeni
terör örgütleri19 ( Taşnaksutyun20, Hınçak21, Ramgavar vs.22 ) olayları daha fazla uluslararası bir
zemine oturtmak için büyük bir uğraş içerisine girmişler ve bunda da önemli ölçüde başarılı
olmuşlardır. Genel manada Hristiyan azınlıkları devlete ısındırmak, “Osmanlıcılık” bilincini
artırmak adına yapılan “Islahatlar” bu düşünceye olumlu hiçbir katkı yapmadığı gibi, daha sonraki
ayrılık faaliyetlerine zemin oluşturmaya başlamıştır. Ermeni ayrılıkçı terör faaliyetlerini organize
eden örgütler ve bunları destekleyen devletler, Osmanlı Devletini köşeye sıkıştırmak maksadıyla
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Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi C- IV S-35 Ankara- 1998
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yeni bir propaganda metotları uygulanarak, 1915 Mayıs ayından sonra günümüze kadar yeni
adlarla gündem oluşturmaya başlamışlardır. “Hakları ellerinden alınan, zulmedilen, hor görüleni,
öldürülen Ermeniler” şeklindeki algı oluşturma propagandası, Ermeni ve Batı literatürlerine mal
edilmek istenirken, zamanla bu “Toplu olarak sürülen, Toplu olarak katledilen Ermeniler “imajına
dönüştürülmeye çalışılmıştır.23
Birinci Dünya savaşının en zor dönemlerinden olan 1915 yıllarında, Ermeniler Van
merkezli büyük bir isyan hakareti başlattılar24. Bu isyan hakareti sırasında Van ve çevre illerde
ciddi oranda Türkler katledilirken25 , her taraf yakılıp yıkılıyordu26. Ermeniler bu isyan hakareti
ile, Kafkas Cephesinde Ruslarla savaşan, Osmanlı ordusunu arkadan vurmak ve Ruslara yardım
etmeyi amaçlanmaktaydı27. Aynı sıralarda birçok cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı
Devleti, Ermenilerin başlattıkları bu tarz büyük bir başkaldırıyı önleyebilecek imkan ve kabiliyete
sahip değildi.28 Zira orduları ve diğer güçleri, çok geniş bir alandaki cephe hatlarına yayılmış
durumdadır. Bırakın böylesi bir isyanı bastırmayı, basit asayiş olaylarında dahi bazen etkisiz
kalıyordu. Hükümet, bu gaileyi daha az miktardaki askeri imkânlarla halletmenin yolu olarak
Tehciri gördüğü için, bu yola başvurduğu anlaşılıyor. Bu durum isyan bölgelerindeki tehlikeli
durumu kontrol altına almada, daha az asker kullanmayı kolaylaştırmıştır. Tarihte buna benzer
uygulamalar sıkça rastlanmaktadır. İspanyollar, Amerikanlılar, İngilizler, Ruslar29 vs. ülkeler
özellikler kolonilerinde, bu tarz haklı hiçbir haklı sebebe dayandırılamayan gerekçelerle, kitlesel
sürgünleri yapmışlardır.30
Ermeni isyanlarının ve Kafkas Cephesinde savaşan Osmanlı ordusunu arkadan sıkıştırmak
istenmesi üzerine başlatılan Tehcir hareketi, Mayıs 1915 sonlarında başlamış, Şubat 1916 da sona
ermiştir31. Önceleri dar kapsamlı tutulmuşsa da zamanla kapsam genişletilerek, altı doğu vilayetini
kapsar hale gelmiştir. Dönemin Osmanlı Devlet adamları savaşın ağır şartları karşısında, Tehcirin
Azmi Süslü Ermeniler ve 1915 Tehcir olayları s- 97 Ankara 1990
Fevzi Çakmak. Birinci Dünya savaşında Doğu Cephesi S. 88 Genelkurmay Yayınları Ankara 2005
25
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30
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bahanemi? S. 2803 2779 Yeni Türkiye Dergisi Ermeni Meselesi Özel Sayısı Sayı 63 C. 4 Eylül – Aralık 2014 İstanbul.
31
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tek çözüm yolu olduğuna inandıkları için bu yola başvurmuşlardır.

O günün şartları

düşünüldüğünde Osmanlı Devleti için tehcir güçten ziyade, zayıflıktan kaynaklanan etkin bir
stratejiydi. Ermeni nüfusunun tehcir edilmesi ile Ermeni Devrimci güçlerinin yıkıcı faaliyetleri yok
edilmiş, yöredeki savunmasız insanların biraz da olsa rahat nefes alması sağlanmıştır.
Bu arada Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya savaşındaki müttefiki olan Almanlarında,
Ermenilerin cephen hatlarından uzaklaştırılmasının doğru olacağın düşündüğü anlaşılmaktadır. Bu
konuda ABD’nin İstanbul Büyükelçisi olarak görev yapan Morgenthaı, Ermeni tehcirinin baş
sorumlusu olarak Almanları suçlarken, batı basınında Ermenilerin tehcir edilmelerinin planlayıcısı
ve uygulayıcısı olarak Almanları işaret etmektedir32. Alman kamuoyunda Ermenilerin tehcirini
destekleyenlerin sayısı hiçte küçümsenecek ölçüde değildi. Mesela Alman Gazetesi Deutche Taga
Zeitung’da Kont Reventlow şunları yazmaktadır: “ Türkiye’nin Ermenileri cezalandırmak için
aldığı önlemler yalnızca bir hak değil, fakat asi ve kana susamış inanları yola getirme konusunda,
yerine getirilmesi gerekli bir görev olarak kabul edilmelidir”. Diğer bir gazete olan Gazette de La
Croix “ Ermenilerin Türkler tarafından öldürülmeleri, bu isyankar insanların çevirmekte oldukları
entrikalara karşı başvurulmuş bir savunma çaresi değildir. Türklerin bu konuda göstermiş
oldukları sabır ve tahammül ciddi taktire layıktır”

33

demektedir. Buradan da anlaşıldığı üzere,

Tehcir kararının verilmesinde Alman hükümeti ile birlikte kamuoyu da aynı kanaati
paylaşmaktadır. Çünkü Ermenilerin yaptıkları saldırı ve isyan hareketleri kendilerini de ciddi
manada endişelendiriyordu.
Osmanlı Devleti, Van ve civarında Ermenilerce başlatılan isyan hareketinin gittikçe
çığırdan çıkması üzerine, 27 Mayıs 1915 tarihinde orijinal adı olan

“ Vakt-ı Seferde İcraat-ı

Hükümete karşı Gelenler için Cihet-i Askeriyece İttihaz olunacak Tedabir Hakkında Kanun-ı
Muvakkat” adlı kanun hükmünde ki kararnameyi çıkarmak zorunda kaldı. Bu kanun hükmündeki
kararname, o dönemin resmi gazetesi hükmünde olan Takvim-i Vekayide gazetesin 1 Haziran 1915
( 19 Mayıs 1331 ) tarihli nüshasında yayınlanması ile yürürlüğe girdi.34

Hikmet Öksüz- İsmail Köse. ABD Yüksek komiseri Amiral Bristol’un Rapor ve Savaş Günlüklerinde Ermeni
Meselesi S. 35 Trabzon-2015
33
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Meselesi Özel Sayısı Sayı 63 C. 4 Eylül – Aralık 2014 İstanbul.
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Bu kanun hükmündeki kararnamenin yayınlanmasından sonra, 10 Haziran 1915 tarihinde
yayınlanan bir genelge ile ; Ermenilerin Ordunun hareket kabiliyetini zorlaştırması, , erzak ve
askeri malzeme naklini güçleştirdiklerini, düşmanla işbirliği yapmak ve birlikte hareket etme
emellerinin olduğu, ayrıca düşman saflarına katıldıkları, yurt içinde askeri kuvvetlere ve sivil halka
silahlı saldırı düzenledikleri , düşmanın deniz kuvvetlerine malzeme sağladıkları, müstahkem
mevkileri düşmana gösterdikleri gibi hususlar zorunlu göçün gerekçesi olarak sıralanmıştır.35
Batılı tarihçiler, Diaspora teşkilatları ile Ermeni araştırmacıların sıklıkla kullandıkları
“Tehcir” kelimesi, Arapça "hecera" fiilinden türeyen bir mastar- isimdir. Osmanlı tarih
terminolojisinde bugünkü tabirle tam olarak, ülke içinde bir yerden başka bir yere nakil anlamını
taşıyan "zorunlu göç" karşılığında kullanılmış olup, Osmanlı Devleti'nce Ermenilerin zorunlu
göçü, belgelerde "sevk ve iskân" olarak adlandırmıştır. Zaten tehcir diye meşhur olan kanunun adı
da, aslında "sevk ve iskân" kanunundur. Çoğu kez olay dramatize edilmek amacıyla Ermeniler ve
bazı Batılı yazarlar tarafından sürgün manasına gelen terimler seçilmiştir. Bu ise, tarihi açıdan bir
çarpıtmadır. Bu sebeple tehcirin anlamı, çoğu kimselerin ve özellikle Ermeni diasporasının
kullandığı, yurt dışına çıkarma anlamındaki "Deportation"la eşdeğer değildir. Zira Ermeniler, yine
Osmanlı Devleti'ne ait olan Suriye Vilayetine nakledilmişlerdir.36
Çıkarılan bu kanun hükmündeki kararname , Van ve civar illerde başlatılan ayaklanma ve
bunun ortaya çıkarmış olduğu kaotik durumu ortadan kaldırmayı hedeflemekteydi. Kanunun
günümüz Türkçesi şu şekildedir:
1- Sefer zamanı Ordu ve Kolordu ve Tümen kumandanları ve bunların vekilleri ve müstakil
bölge kumandanları halk tarafından herhangi bir şekilde hükümetin emirlerine ve ülkenin
savunmasına ve emniyetinin sağlanmasına dair yapılanlar ve düzenlemelere

karşı

muhalefet ve silahlı saldırma ve karşı koyma görülürse, derhal askeri güçlerle en şiddetli
şekilde cezalandırmaya ve saldırı ve karşı koymayı tamamen ortadan kaldırmaya yetkili ve
zorunludur.
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2- Ordu ve Müstakil Kolordu ve Tümen komutanları askeri nedenlerle veya casusluk ve
hainliklerini hissettikleri köyler ve kasabalar ahalisini tek tek veya toplu olarak diğer yerlere
iskân ettirebilirler.
3- İşbu kanun yayın tarihinden itibaren geçerlidir.
4- Bu kanunun uygulanmasından Başkumandanlık vekili ve Harbiye Nazırı sorumludur.37
Bu kanunun ilanı ile harekete geçen ilgili birimler, bir an önce kanunun gereğini yerine
getirmeye başladılar. Savaş bölgesi dışında olan Ermeniler, iç güvenliği tehdit etmiyorlarsa bu
uygulamanın dışında tutulurken, diplomatik dokunulmazlığı olanlar, asker, subay, sıhhiye
subayları, Ermeni Milletvekilleri ve aileleri, bazı meslek sahipleri, tüccarlar ve zanaatkârlar ile
devlet adına çalışan işçiler, Reji idaresi çalışanları, Duyun-u Umumiye görevlileri, öğretmen ve
aileleri, vs. gibi özelliği olan kişiler kapsam dışında tutuldular. Ayrıca Trakya, Batı Anadolu, İzmit,
Konya, Bursa ve Kayseri gibi bazı bölgelerde bu hareketlerin içerisinde olamayan Gregoryen
Ermenilerde, Tehcir kapsamı dışında tutulanların arasına alınmıştır. Bir ara Müslümanlığı kabul
eden Ermeniler kapsam dışına alınmışsa da, suiistimaller görüldüğü için bundan vaz geçilmiştir.38
Birinci Dünya savaşının en sıkıntılı yıllarında meydana gelen isyanlar üzerine çıkarılan bu
kanunun uygulanması ile alakalı bazı yönetmenlikler de yayınlanmıştır. Bunların ilki 30 Mayıs
1919 tarihinde çıkarılan 15 maddelik yönetmenliktir. Bu yönetmenlikte zorunlu göçe tabii
tutulacak insanların ne şekilde sevk edilecekleri, bunların güvenliği, geride bıraktıkları mallarının
ne şekilde bir muameleye tabii tutulacakları, sağlık ve yol güvenlikleri, gittikleri yerlerde
barınmaları gibi birçok konuda yapılması gerekenler belirtilmiştir.
Sevk ve iskân şeklinde tanımlanan Ermenilerin zorunlu göç kararının hemen ardından, 28
Mayıs 1915 tarihinde vilayetlere gönderilen talimatnameyle, göçe tabi tutulanların hangi şartlarda
ve nasıl bir uygulamayla nakledilecekleri belirlenmiştir. On beş maddelik bu talimatnamenin
maddelerinin tümü sadeleştirilmiş haliyle şöyledir:
Madde 1- Nakli gereken halkın sevk edilmeleri, o bölgedeki devlet memurlarınca yerine
getirilecektir.
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Madde 2- Nakledilecek Ermeniler, bütün kıymetli taşınabilirlerini ve hayvanlarını birlikte
götürebileceklerdir.
Madde 3- İskân bölgelerine sevk edilen Ermenilerin, yolculukları sırasında, can ve mallarının
korunması, yiyeceklerinin ve rahatlarının sağlanması, yolları üzerinde bulunan vilayet
görevlilerine aittir. Bu konudaki herhangi bir gecikme ve ihmalden her kademedeki devlet
görevlileri sorumludur.
Madde 4- İskân bölgelerine varan 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.
Madde 5- İskân bölgelerinde, şayet köy kurulması için boş veya boşaltılmış devlet arazisi
bulunamazsa, devlete ait çiftlik ve köyler bunun için tahsis edilecektir.
Madde 6- Ermenilerin yerleştirilecekleri köyler ve kasabalar ile yeniden kurulacak köylerin
sınırlarının, Bağdat demiryoluna yirmi beş kilometre uzakta bulunması şarttır.
Madde 7- İlave suretiyle köy ve kasabalara yerleştirilen Ermeniler ile yeni kurulan köyde iskân
edilenlerin nüfus kayıtlarına esas olacak şekilde, her bir ailenin ismi, tanındıkları lakapları, hangi
sanata sahip oldukları, iskân bölgesine ne zaman geldikleri, ayırt edilmeksizin bütün bireyleri tek
tek kaydedilerek defter haline getirilecektir.
Madde 8- Kararlaştırılan yerleşim bölgesine ulaşan bir kimsenin, bağlı bulunduğu komisyonun
bilgisi olmaksızın ve devletin güvenlik güçlerinden belge almaksızın başka bölgelere gitmesi
yasaktır.
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 konusunda itina gösterilmesi, ayrıca sevk edildikleri için gönüllerinin hoş tutulması,
bulundukları bölgenin en üst düzeydeki idarecileri başta olmak üzere Muhacirin Komisyonu'na
aittir. Muhacirin Komisyonu bulunmayan yerlerde kuralına uygun olarak kurulacaktır.
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Madde 11- Yiyecek-içecek ve yerleştirme işlerinin aksatılmadan yerine getirilmesi için gerekli
memurların tayini valilere aittir.
Madde 12- Yerleştirilen her aileye, ekonomik durumu ve ihtiyacı göz önüne alınarak yeterli
miktarda toprak verilecektir.
Madde 13- Arazinin niteliği ve tahsisi işleri muhacirin komisyonu tarafından yerine getirilecektir.
Madde 14- Tahsis edilen arazinin sınırı ve kaç dönüm olacağı belirlenecek ve sahibine geçici tahsis
belgesi ile verilecek, daha sonra tapu ve emlak işlerine esas teşkil edecek şekilde düzenli olarak
deftere kaydedilecektir.
Madde 15- Ziraat yapan veya sanat sahibi olan ihtiyaç sahiplerine, belli miktarda sermaye veyahut
alet-edevat verilecektir"39.
Yukarıda görüldüğü üzere Osmanlı Devleti, sevk ve iskân işlerinin doğru olarak
yürütülmesi için teferruatlı bir önlemler paketi hazırlamıştı. Ayrıca sevk edileceklerin geride
bıraktıkları Emlakları için de yine geniş bir talimatname göndermiştir.
Bu yönetmenliğin yayınlanmasının sonrasında yeni bir 34 maddelik yönetmenlik yeniden
yayınlanmıştır. Bununla geride kalan Ermeni mallarının tasfiyesi veya korunması için neler
yapılacağını düzenlemeyi amaçlamıştır. Bu yönetmenlik uyarınca, Ermeni mallarının peşkeş
çekilmemesi veya değerinin altında satılmaması hususunda gerekli uyarılar sıklıkla yapılmıştır.
Ermenilerin bir kısmı giderken, yükte hafif, pahada ağır olarak tabir edilebilecek eşyalarının
bir kısmını yanlarında götürdüğü anlaşılmaktadır. Bazılarını Müslüman tanıdıklarına emanet
olarak bırakırken, yabancı misyoner, konsolos ve tüccarlara emanet ettikleri bilinmektedir. Bu
malları gittikleri iskân bölgelerine sonradan istemiş ve almışlardır.
Tehcirin yapılması sırasında, Urfa hariç hiçbir yerde direnme olmadığını görüyoruz.
Urfa’da ciddi manada bir direniş hareketi meydana gelmiştir. Kendilerine tebligatların yapılması
ile birlikte, Ermeniler mahallelerinde barikatlar kurup direnmeye başlamışlar, hatta itilaf devletinin
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temsilcilerinden 8 kişiyi rehin alarak, kendilerine kalkan olarak kullanmışlardır. Bir ara Amerika
misyonu ve yetimhane işkal edilmişlerse de Eylül ayının sonlarında bu direniş kırılmıştır. 40
Osmanlı Devleti, bu kanunun çıkarılmasından sonra , uygulanmasını belli bir sistem
dahilinde yapmaya çalışmıştır. Genellikle planlı yapılan bu göçler jandarma başta olmak üzere
çeşitli güvenlik birimlerinin refakatinde yapılmıştır. Yolların çok uzak ve bakımsız olması, ebetteki
birçok olumsuzluğuna beraberinde getirmiştir. Ancak bu durum yalnız bu göç ile alakalı değil,
genel bir durumdur. Bu yolları savaş zamanının ağır şartlarında orduda kullanmak zorunda
kalmıştır. Çünkü ülkede yol durumu hiçte iyi bir durumda değildi. Diğer taraftan savaş şartlarında
asayişin sağlanması ciddi bir problemdi.41 Yollarda Kürt, Türk Ermeni gibi birçok topluluğa
mensup kanun kaçaklarının saldırılarını önlemek çok zordu. Bu yüzden birçok istenmeyen olay
meydana gelmiştir. Bu tehlikelerden dolayı sevkler genellikle güvenlik güçlerinin nezaretinde ve
konvoylar halinde yapılmaya özen gösterilmiştir.42
Ermenilerin güvenli bir şekilde iskan edilecekleri yerlere ulaşmaları için birçok tedbir
alınmıştır. Kafilelerin güvenli hareket edebilmeleri için bazı kararlar alarak uygulamaya
koymuştur. Mesela yolculuk esnasında kullanılmak üzere Konya, Halep, Diyarbakır, Birecik, Cizre
gibi yerlerde kamplar kurulmuş, Sivas, Merzifon, Harput gibi yerlerde dinlenme istasyonları
açılmıştır. Bu gibi yerlerde ihtiyaçları karşılamak üzere fırınlar, ambarlar, aşevleri, hastahane ve
yetimhaneler kurulmuştur. Bu gibi yerlerde yabancı misyoner kuruluşlarının yardım çalışmalarına
katılmalarına izin verilirken, diğer taraftan yetim kalan çocukların bu misyonerler tarafından
kurulan yetimhanelerine verilmesine de imkân tanınmıştır.
Tehcir edilen Ermenilerin gönderildikleri Suriye bölgesinde bulunan IV. Ordu Komutanı
Cemal Paşa bunlarla yakından ilgilenmiştir. Gelen kafileler için devlet imkanlarını kullanarak
köyler inşa ettirmiş, iaşeleri için de önemli tedbirler almıştır43. Buraya gelen Ermeni kafileleri,
özellikle kadınların çalışmaları ve para kazanmaları için, IV. Ordu bünyesinde atölyeler
kurdurmuştur. Bu atölyelerde 20.000 civarında Ermeni Kadın, ip eğirme, elbise ve çorap yapımı
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gibi işlerde çalışarak, aile bütçelerine katkıda bulunmaları sağlanmıştır44. Bunun yanı sıra Ermeni
ustalar belli ücret karşılığında ordu atölyelerinde ve hazine fabrikalarında çalışmaları sağlanmıştır.
Bunların yanı sıra 4.000’den fazla yetim çocuğun bakımının yapıldığı, Şam, Halep 45gibi yelerde
yetimhaneler yapılmış, misyonerlerin bu tarz yetimhaneler46 yapmaları teşvik edilmiştir. 47
Tehcir kanununun çıkarılmasından sonra, yolların güvenliğinin sağlanması için hükümetin
sık sık uyarılarda bulunduğu anlaşılmaktadır. 7 Ekim 1915 tarihinde yayınlanan bir yönetmenlikle,
sevkiyatların muhafız birliklerinin refakatinde yapılması emredilmektedir. Zira alınan bütün
önlemlere rağmen, eşkıya çetelerinin saldırıları durdurulamıyordu. Bu genelge ile bu saldırıların
durdurulmasında ihmali görülen görevliler hakkında kanuni takibatın yapılacağı da belirtilmiştir.
Hükümet bu konudaki kararlı tutumunu sürdürmüş ve bu konuda ihmali olduğundan şüphe edilen
1673 görevli mahkemeye sevk edilmiştir. Bununla birlikte onlarca sivil de mahkemelere kötü
muamele, yağma ve baskın yapma suçlaması ile sevk edilmişlerdir. Bunlardan 67 tanesi idam
edilirken, 500’den fazla hapis cezası ve pek çok para ve kürek cezası verildiği görülmektedir. 48
Ermeni sevk ve iskanı, 15 Mayıs 1916 da Talat Paşa’nın emri ile durdurulmuş, sonrasında
savaş sebebiyle başka yerlere nakledilen Ermenilerin iaşe ve iskanının temin edilerek emniyet
içerisinde geri dönmeleri 1918 de devlet tarafından güvence altına alınmıştır49. Bu kararın ilanın
dan sonra birçok Ermeni’nin geriye döndüğü görülmektedir.
Sevke tabi tutulan Ermenilerin sayısı konusu da önemli bir tartışma konusudur. Osmanlı
Devleti sınırları içerisinde Ermeni nüfusu konusunda, birçok kaynağın ortaya koyduğu ortalama
rakam bir buçuk milyon civarıdır. Bunlardan yaklaşık 600-700 bin kişinin Suriye bölgesine sevke
tabii tutulduğu tahmin edilmektedir.50 Bunun dışında Gürcistan, İran veya Kafkaslara göç
edenlerinde olduğu bilinmektedir. Bunlar genellikle kontrol dışında, kendileri o bölgelere göç
ettikleri için Tehcir kapsamı içinde zikretmek doğru olmaz. Ermeni ve Süryanilere yardım eden
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kuruluşların verdikleri rakamlara göre, bu şekilde Tiflis ve Kafkaslara kaçan ve kendilerinden
yardım alanların miktarı 350 bin civarındadır.
İskan bölgelerine ulaşan Ermeniler ile ilgili olarak Osmanlı Devletinin arşiv belgeleri bize
bazı bilgileri vermekle birlikte, oralarda faaliyet gösteren yabancı yardım kuruluşlarının da
kayıtları önemli ip uçları vermektedir. Bunlar genellikle, o bölgelerde ki yardım
organizasyonlarında önemli rol üstlenen Ermeni ve Süryanilere yadım cemiyetlerinin yanı sıra
Amerikan konsolosluk kayıtlarıdır.
Bir Amerikan arşiv belgesine göre 486.000 Ermeni, 8 Şubat 1916 tarihi itibarı ile Suriye ve
civarındaki kamplara ulaşmış ve bakılmıştır. Raporu kaleme alan Halep Amerikan konsolosu J.J.
Jackson , bu bölgede genel olarak 500.000 civarında Ermeni olduğunu kaydetmektedir.51
Ermenilerin İskan bölgelerinde eldeki imkanlar kullanılarak rahat yaşamalarını sağlamaya
çalışan Osmanlı Devleti, 22 Aralık 1918 tarihinde çıkarılan geriye dönüş kararnamesi ile evlerine
dönmelerine izin vermiştir. Bu kanunun çıkarılmasından sonra yaklaşık 300- 350 bin Ermeni’nin
Anadolu’ya döndüğü Ermeni Patrikhanesi tarafından Amerikan’a bildirilmiştir. Talat Paşanın
dönüşlerde kullanılmak üzere 2.000.000 liralık tahsisatta ayırdığı bilinmektedir.52
1921 yılının başlarında Ermeni Patrikhanesi tarafından hazırlanan ve Ermenilerin
Anadolu’da yaşadığı yerleri gösteren tabloya göre geri dönenlerle beraber, Anadolu’daki
Ermenilerin sayısı 644.900 dür. 53
SONUÇ:
Ermeni meselesi olarak ortaya çıkan bu hareket, Çalık Rusya’sı ve İngiltere, Fransa bazı
batı devletleri tarafından milletlerarası bir sorun haline getirilmiştir.
Ermeni terör teşkilatlarının da tesiri ile olayla gittikçe tırmandırılmış ve bu kötüye gidişi
durdurmak maksadıyla Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanından sonra yaptığı hemen hemen bütün
ıslahat hareketlerinde bunlara dönük birçok iyileştirmeler yapmıştır. Bu durum zamanla adı geçen
devletlerin baskı ve telkinleri ile sonu alınamaz tavizlere dönüşmüştür.
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Ermeniler, dışarıdan aldıkları destek ve telkinlerin tesiri ile ardı ardına birçok isyan
girişimlerinde bulunmuşlardır. Bu isyanlar çoğu zaman çok önemli iç ve dış gaileleri de
beraberinde getirmiştir.
1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Ermenilerin isyan ve düşmanlarla
işbirliği daha da arıtmıştı. Van ve çevresinde başlattıkları isyan hareketleri bardağı taşıran son
damla olmuştur denilebilir.
Savaş bölgesinde Ermenilerin ortaya çıkardıkları isyan harareti, ülkenin bütünlüğünü tehdit
eden bir karaktere dönüştüğünü gören Osmanlı Devleti, “ Vakt-ı Seferde İcraat-ı Hükümete karşı
Gelenler için Cihet-i Askeriyece İttihaz olunacak Tedabir Hakkında Kanun-ı Muvakkat” adlı
kanun hükmünde ki kararnameyi çıkarmak zorunda kaldı. Bununla, savaşın sonuna kadar
Ermenilerin cephe hatlarının dışına çıkarılması amaçlanmıştır. Tehcir kanunu olarak ta bilinen bu
kanununla, Ermeniler cephe hattı dışı olarak bilinen, yine Osmanlı toprağı olan Suriye bölgesine
gönderilmişlerdir. Bu yer değiştirme harareti Mayıs 1915 sonlarında başlamış, Şubat 1916 da sona
ermiştir.
Bu zorunlu göçte eldeki imkanlar ölçüsünde, düzen ve intizam sağlanmaya çalışılmışsa da
bazı kayıpların olduğu bir gerçektir. Soğuk kış koşulları, hastalıklar, eşkıyaların saldırıları, bazı
suiistimaller kayıpların ana sebepleri olarak gösterilebilinir. Ancak hiçbir zaman bilinçli bir yok
etme, ortadan kaldırma harareti olmamıştır. Savaş koşullarında, açlığın, yokluğun, kanun
hakimiyetinin sağlanamayışı gibi sebepler ortadadır. Adı geçen yıllarda, Osmanlı ordularının
kayıpları da çok önemli rakamlarla ifade edilmektedir.
Tarihi kayıtlarda zorunlu göç esnasında ve yerleştirildikleri yerlerde rahat etmeleri imkanlar
ölçüsünde, devletin ve gönüllü kuruluşların katkıları ile sağlamaya özen gösterilmiş, suiistimaller
en ağır şekilde cezalandırılmıştır. Bunların geride bırakıtları malların korunması, bedellerinin bir
şekilde kendilerine ödenmesi için de komisyonlar kurulmuş, önemli çalışmalar yapılmıştır.
Neticede 1918 yılında zorunlu göçe tabii tutulanların, geri dönmelerini temin maksadıyla kanun
çıkartılmış ve bir kısmı da eski yerlerine dönmüşlerdir.
Ermeni Diaspora teşkilatları ve Ermenistan’ın sıkça bu olayı bir “Soykırım” olarak niteleyen
propagandalarının yukarıda da görüldüğü gibi hiçbir haklı gerekçesi yoktur. O yıllarda Ermeniler
dışında savaşlar ve diğer sebeplerle hayatını kaybeden Türklerin sayısı, Çok daha fazla olduğunu
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unutmamak gerekiyor. Bu zorunlu göç, Birinci Dünya savaşının ağır koşulları altında, Osmanlı
Devleti’nin kendisini koruma refleksinin bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Eldeki imkanlar
ölçüsünde düzen içerisinde yapılmaya çalışılan bu yer değiştirme hareketi, geçici bir süreyi
kapsadığı için, daha sonra bunların geri dönmeleri için gerekli kanuni düzenlemelerde yapılmıştır.
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ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SOYKIRIM SUÇU VE SUÇUN
ERMENİ MESELESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Aslıhan IĞDIR AKARAS

ÖZET
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti tarafından Ermenilere yönelik
gerçekleştirilen tehcir uygulaması, sadece tarihsel açıdan değil aynı zamanda uluslararası hukuk
açısından da ele alınan bir konudur. II. Dünya Savaşından sonra soykırım suçuyla ilgili gerçekleşen
gelişmeler ve 1948 yılında “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi”nin
kabulü tehcir olayına uluslararası hukuki bir boyut kazandırmıştır. 1915 yılında gerçekleştirilen
tehcir olayı, bazı ülkeler ve yazarlar tarafından, Ermenilere yönelik soykırım olarak
nitelendirilmiştir. Soykırım Sözleşmesinin geriye yürümezliği nedeniyle, konuya siyasi bir anlam
yüklenilmiştir ve konu siyaset üzerinden tartışılmıştır. Ermeniler ve soykırım iddialarını
destekleyen devletler tarafından, Türkiye’ye karşı uluslararası kamuoyu oluşturulmaya
çalışılmıştır. Türkiye’nin soykırım iddialarını kabul etmesi yönünde üretilen politikalar, baskı aracı
olarak kullanılmak istenmiştir. Ancak konunun uluslararası hukuk açısından da incelenmesi, o
dönemde işlenen fiillerin soykırım suçu kapsamında ele alınıp alınamayacağını ortaya koymak
bakımından önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı 1915 olaylarını tarihsel ve ya siyasi açıdan
incelemek değildir. Çalışmada, “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi”
ve uluslararası ceza mahkemelerinin statüleri bağlamında, soykırım suçunun unsurları açısından
tehcir olayı değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Soykırım Suçu, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması
Sözleşmesi, Roma Statüsü, suçun unsurları.
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GENOCIDE CRIME IN TERMS OF INTERNATIONAL LAW AND
EVALUATION OF CRIME IN TERMS OF ARMENIAN ISSUE

ABSRACT
The relocation of Armenians to the Armenians during the First World War was not only a
historical issue but also an issue of international law. Developments related to the genocide crime
after World War II and the adoption of the len Convention on the Prevention and Punishment of
the Crime of Genocide ında in 1948 brought an international legal dimension to the relocation
event. The deportation in 1915 was described by some countries and authors as genocide of
Armenians. Due to the inability of the Genocide Convention, a political meaning was imposed on
the issue and the issue was discussed through politics. Armenians and genocide by supporting the
state has attempted to establish international community against Turkey. in the direction of Turkey
to accept the genocide allegations produced policies were intended to be used as a means of
pressure. However, the examination of the issue in terms of international law is important in terms
of revealing whether the acts committed at that time could be taken within the scope of the crime
of genocide. The aim of the study is not to examine the events of 1915 from a historical or political
perspective. In the context of the “Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide” and the Rome Statute establishing the International Criminal Court, the deportation
event will be evaluated in terms of the elements of the crime of genocide.
Key Words: Crime of Genocide, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide, Rome Statute, elements of crime.
GİRİŞ
20. yüzyıl, iki dünya savaşına ve ağır insanlık suçlarına şahit olmuştur. Savaşların yol açtığı
tahribatlar ve işlenen suçlar, aynı zamanda uluslararası hukukun da gelişmesini sağlamıştır. II.
Dünya Savaşı esnasında Naziler tarafından Yahudilere karşı gerçekleştirilen soykırım eylemleri
soykırım hukukunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu anlamda 1948 yılında Soykırım Suçunun
Önlenmesi Ve Cezalandırılması Sözleşmesinin kabul edilmesi önemli bir gelişmedir.
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslarla işbirliği yaparak bağımsız bir
Ermeni devleti kurma hayaliyle isyanlar çıkaran ve Müslümanlara saldıran Ermenilerin, başka bir
yerleşim yerine gönderilmesine karar vermiştir. 1915 yılında vatandaşlarını korumak ve isyanları
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engellemek amacıyla İskan Kanunu çıkarılmıştır. Batı dünyası ve Ermeniler tarafından Tehcir
uygulamasının soykırım olduğu iddia edilmiştir. O dönemde Soykırım Sözleşmesi ve soykırım
diye bir suç henüz bulunmamaktaydı.

Bu nedenle Osmanlı Hükümeti, yine henüz suç

oluşturmayan insanlığa karşı suçlarla itham edilmiştir. 1948 yılında Soykırım Sözleşmesinin
kabulüyle birlikte de Ermeniler, hukuki olarak bu konuyu kullanmaya başlamış ve soykırım
iddialarına hukuki argümanlar geliştirmeye çalışmışlardır. Soykırım suçunun doğması için,
Sözleşmede sayılan grubu tamamen veya kısmen yok etmek kastıyla hareket edilmesi
gerekmektedir. Oysa tehcir uygulamasında böyle bir kasıt bulunmadığı gibi Ermenileri koruma
amaçlı tedbirler söz konusudur.
Aslında konunun hukuki açıdan ele alınması Ermenilerin tezlerini çürütmek bakımından
oldukça önemlidir. Tehcirin sebepleri, uygulanması esnasında alınan tedbirler ve sonuçları dikkate
alındığında, olayın soykırım olmadığı hukuki olarak ortaya çıkmaktadır.
Çalışmanın amacı, 1915 yılında alınan tehcir kararını hukuki açıdan incelemek ve soykırım
suçunun işlenmiş sayılması için zorunlu kabul edilen unsurların olup olmadığını ortaya koymaktır.
Çalışmada, tehcir olayı, başta Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ve
uluslararası mahkemelerin statüleri açısından değerlendirilecektir.
I. SOYKIRIM SUÇUNUN TANIMI VE UNSURLARI
Soykırım suçu, literatürde ve uluslararası mahkeme kararlarında suçların suçu, suçların anası
gibi terimler kullanılarak, en ağır uluslararası suç olarak kabul edilmektedir.1 Literatürde Genocide
olarak kullanılan Soykırım kelimesi, Yunanca ırk, kabile anlamına gelen “Genos” ve Latincede
öldürme anlamındaki Cide” kelimelerinin birleştirilmesinden oluşmuştur2 ve ırkların öldürülmesi
anlamına gelmektedir. Soykırım suçunun işlenmesi halinde cezai sorumluluk ortaya çıkması,
uluslararası hukukun emredici kuralları arasında kabul edilmektedir. Uluslararası hukukta çekirdek
suçlar olarak adlandırılan ve uluslararası toplumun tamamını ilgilendiren dört suçtan birisi de
soykırım suçudur.3

Faruk Turhan, “Yeni Türk Ceza Kanununa Göre Uluslararası Suçların Cezalandırılması”, Hukuki Perspektifler
Dergisi, sayı:3, Nisan 2005, s. 13.
2
Faruk Turhan, “Soykırım Suçunda Bir Grubu Tamamen Veya Kısmen Yok Etme Amacı ve Ermeni Tehciri Olayı”,
Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı:9, Aralık 2006, s. 46; Feride Hamzeyeva, İnsanlığa Karşı Suçlar Bağlamında
Soykırım Örneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Gazimağusa 2013, s. 31.
3
Turhan, Soykırım Suçunda…, s. 48.
1
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Soykırım suçu ilk kez Polonyalı hukukçu Rafael Lemkin tarafından, Yahudilerin Naziler
tarafından yok edilmesini ifade etmek için kullanılmıştır. Lemkin 1944 tarihli “İşgal Altındaki
Avrupa’da Mihver Yönetimi” adlı eserinde, Yahudilere ve Çingenelere karşı gerçekleştirilen Nazi
uygulamalarını, soykırım ifadesini kullanarak anlatmıştır. Soykırımı, bir ulusun üyelerini öldürerek
yok etmeyi aşan fiilleri kapsayan ve bir plan çerçevesinde belirlenmiş eylemlerle gurubun yok
edilmesi olarak tanımlamıştır. Burada işlenen fiiller bireylere yönelik olsa da hedef bireylerden
ziyade onların dahil olduğu guruptur. Dolayısıyla suç fiilleri kişiyi değil gurubu hedef almaktadır.4
Buna göre soykırım, ulusal, etnik, ırki veya dini bir grubun, bu özelliklerinden dolayı, bilerek ve
isteyerek ve bir plan dahilinde ortadan kaldırılmasıdır.5
II. Dünya savaşına kadar, soykırım suçu kapsamında gerçekleşmiş olan fiiller için, soykırım
ifadesi kullanılmamıştır.6 Almanlar tarafından II. Dünya Savaşı esnasında işlenen suçları
yargılamak için kurulan Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkemesi Statüsünde, soykırım suçu ayrı
bir suç olarak düzenlenmemiş ve insanlığa karşı suçlar içerisinde yer almıştır.7
Soykırım fiili ilk defa 1946 yılında BM Genel Kurulu’nun (96) sayılı kararında suç sayılmış ve
bu suçun cezalandırılmasının uluslararası toplumun tamamını ilgilendiren bir mesele olduğu ifade
edilmiştir. Karar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.8
Soykırım, tüm insan gruplarının yaşam hakkının inkârıdır, tıpkı insan öldürmenin
insanoğlunun yaşam hakkının inkârı olduğu gibi. Soykırım suçları sadece insanlığın
vicdanını sarsmamış bunun yanında, kültürel ve bu grupların katkıları anlamında insanlık
adına büyük kayıplara sebep olmuştur ve ayrıca ahlak kurallarına ve Birleşmiş Milletlerin
ruhuna ve amacına aykırıdır.
Irksal, dinsel, siyasal ve diğer grupların tamamen veya kısmen imhası şeklinde bir çok
soykırım gerçekleşmiştir.
Soykırım suçunun cezalandırılması bir uluslararası meseledir. Bu yüzden Genel Kurul,

Arzu BEŞİRİ, “Soykırım ve Soykırıma İlişkin Uluslararası Mekanizmalar”, TBB Dergisi, 2013, s. 180,
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-108-1310, (Erişim Tarihi: 01.10.2019); Serkan KEKEVİ, “1948 Soykırım
Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme ve Ermeni “Soykırımı” İddialarının Analizi”, Ermeni
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 61, Yıl: 2018, Sayfa: 233-270, s. 246.
5
Batuhan DURAN, Soykırım Suçunun Uluslararası Hukukta ve Yeni Türk Ceza Kanununda Düzenlenişi, Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007, s. 3.
6
KEKEVİ, s. 237.
7
Turhan, Yeni Türk Ceza Kanununa Göre…, s. 12.
8
Karar metni için bkz. https://undocs.org/en/A/RES/96(I)).
4
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Soykırımın, uygar dünyanın kınadığı, faillerinin ya da suç ortaklarının özel kişiler, kamu
görevlileri veya devlet adamları olmalarına bakılmaksızın; dinsel, ırksal, siyasal veya diğer
gruplar üzerinde işlenen ve cezalandırılabilir bir uluslararası suç olduğunu beyan eder;
Üye Devletleri suçun önlenmesi ve cezalandırılması için gerekli yasal düzenlemeleri
yapmaya davet eder,
Üye Devletler arasında soykırım suçunun hızlı bir şekilde önlenmesini ve
cezalandırılmasını kolaylaştırıcı uluslararası işbirliğinin organize edilmesini tavsiye eder
ve bu amaçla,
Ekonomik ve Sosyal Konsey‘den soykırım suçu ile ilgili olarak bir tasarı anlaşma
hazırlama amacıyla gerekli çalışmaları yeni toplantı döneminde Genel Kurula sunulmak
üzere yapmasını talep eder.9
96 sayılı karar soykırım konusundaki temel normu oluşturması ve hazırlanacak olan
sözleşmeye katkı sağlaması açısından önemlidir. Ayrıca soykırım ifadesinin kullanıldığı ilk hukuki
belgedir.10
a. Soykırım Suçunun Genel Özellikleri
Soykırım suçuyla ilgili en önemli uluslararası gelişme, BM Genel Kurulunun 260 sayılı
kararı ile kabul edilen 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması
Sözleşmesinin (Soykırım Sözleşmesi)11 kabul edilmesidir. Sözleşme 6 Aralık 1948 tarihinde 56
devletin oybirliği ile kabul edilmiş ve 12 Ocak 1951 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de
1950 yılında Sözleşmeye taraf olmuştur. Uluslararası hukuk açısından soykırım suçunun tanımının
ilk defa Soykırım Sözleşmesinde yapılması bakımından, Sözleşme büyük önem taşımaktadır.
Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi Statüsünde, bu suç insanlığa karşı suçlar içinde
düzenlenmiştir. Sözleşmede BM Genel Kurulunun 1946 tarih ve 96 sayılı kararına atıfta
bulunulmuş ancak Nürnberg Statüsü veya başka bir belgeye atıfta bulunulmamıştır. Soykırım
Sözleşmesinin 1. maddesinde, soykırımın uluslararası hukuk suçu olduğu belirtilmiş ve savaş veya
barış zamanında işlenebilecek bir suç olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca ister savaş ister barış
zamanında işlenmesinin, suçun niteliğini değiştirmeyeceği ve devletleri yükümlülükten
Timuçin Köprülü, Uluslararası Ve Ulusal Ceza Hukukunda Soykırım Suçu, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008, s. 46-47.
10
Takımsu, s. 88.
11
Sözleşme Türkçe metni için bkz. Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi,
https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/02/SoykiriminOnlenmesiVeCezalandirilmasiSozles
mesi.pdf (Erişim Tarihi: 15.10.2019).
9
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kurtarmayacağı ifade edilmiştir. Yine sözleşmede devletlere suçun önlenmesi ve işlenmesi halinde
işleyenlerin cezalandırılması yönünde yükümlülük getirilmiştir. Dolayısıyla işlenen suçların
uluslararası nitelikte olup olmamasının da bir önemi bulunmamaktadır.12
Soykırım Sözleşmesinin 2. maddesinde, suçun tanımı yapılmıştır. Soykırım suçu, ulusal,
etnik, dini veya ırki bir grubu kısmen veya tamamen yok etmek kastıyla işlenen fiillerden meydana
gelmektedir. Bu nedenle de suçun korumak istediği gruplar, sınırlı sayıma tabidir. Soykırım olarak
sayılan fiiller, Sözleşme ile korunan bir gruba karşı işlenmelidir.13 Sözleşmedeki bu tanım,
kendisinden sonra yürürlüğe giren uluslararası belgelerde ve daha sonra kurulan uluslararası
mahkemelerin statülerinde de aynen kullanılmıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 6.
maddesinde, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 4. maddesinde ve
Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 2. maddesinde soykırım suçu, Soykırım
Sözleşmesindeki gibi tanımlanmıştır.14
Sözleşmenin 2. maddesine göre; ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu, kısmen veya
tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu
oluşturur. Bu fiiller:
a) Grup üyelerini öldürmek,
b) Grup üyelerine ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar vermek,
c) Grubun bütünüyle veya kısmen fiziksel varlığını ortadan kaldıracak şekilde, önceden
hesaplanarak, yaşam şartlarını kasten değiştirmek,
d) Grup içinde doğumları engellemek amaçlı tedbirler almak,
e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmektir.
Soykırım tanımının, Roma Statüsünde, ad mahkemelerin statülerinde ve devletlerin ulusal
ceza kanunlarında değişiklik yapılmadan aynen benimsenmesi, bu tanımın evrensel düzeyde
geçerli bir tanım olarak hazırlandığının göstergesi olarak kabul edilmektedir.15

Turhan, Soykırım Suçunda…, s. 48; Turhan, Yeni Türk Ceza Kanunu’na Göre.., s. 13; İlyas Doğan, “1948
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Bir Değerlendirme)”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: X, Sayı: 1,2, Yıl : 2006, s. 308; Uğur
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Soykırım Sözleşmesinin 3. maddesinde aşağıdaki eylemlerin soykırım kapsamında suç
olarak kabul edilip cezalandırılacağı belirtilmiştir. Bunlar:
a) Soykırımda bulunmak,
b) Soykırımda bulunulması için işbirliği yapmak,
c) Soykırımda bulunulmasını doğrudan ve açıkça kışkırtmak,
d) Soykırımda bulunmaya teşebbüs etmek,
e) Soykırıma iştirak etmek.
Sözleşmenin 4. maddesinde ise soykırım suçunu ya da 3. maddede belirtilen suçlardan birini
işleyenlerin, yetkilerini anayasadan alan üst yöneticiler veya kamu görevlileri olsalar ya da özel
kişiler olsalar da cezalandırılacakları belirtilmiştir. 5. maddede de taraf devletlere soykırım
suçunun önlenmesi ve cezalandırılması konusunda, iç hukuklarında düzenleme yapma konusunda
getirilen yükümlülük düzenlenmiştir.
b. Sözleşmede Korunan Gruplar
Soykırım suçunun en önemli özelliği, suçun mağdurlarının bireylerden ziyade insan
grupları olmasıdır. BM Genel Kurulunun 96 sayılı kararının önsözünde, bu suçun tüm insan
gruplarının yaşam hakkını ihlal ettiği ve bireysel olarak bir kişiye karşı işlenen suçlardan farklı
olduğu belirtilmiştir. Bu yönüyle soykırım suçunun, tüm insanlık ve medeniyet açısından da ciddi
tahribatlara yol açtığı belirtilmektedir.16 Yukarıda da belirtildiği gibi, Sözleşmenin 2. maddesine
göre soykırım suçu, ulusal, etnik, dini veya ırki bir grubu kısmen veya tamamen yok etmek kastıyla
işlenen fillerden oluşmaktadır. Burada belirtilen gruplar, sınırlı sayıma tabi tutulmuştur.17 Bunlar,
reddi mümkün olmayan ve kişilerin iradeleriyle değiştirmedikleri taktirde, parçası olmaya devam
edecekleri gruplar olarak ifade edilmektedirler. Siyasi, ekonomik veya sosyal gruplar, soykırım
suçu kapsamında korunan gruplar arasında sayılmamıştır.18 Soykırımın işlendiği grup içindeki suç
mağduru, sayılan gruplardan birine dahil değilse, amaç yok etmek kastı olsa dahi mağdur açısından
soykırım suçu işlenmiş sayılmayacaktır.19 Dolayısıyla suç yalnızca, ulusal, etnik, dini veya ırki bir
gruba karşı işlenebilir. Soykırım suçunda amaç, söz konusu gruplara mensup kişilerin imhasından
ziyade, bunlara yönelik suç fiilleriyle, grubun gelecek nesillerini de yok etmektir.20 Suçun
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mağdurlarının bireysel olarak kim olduklarının bir önemi yoktur, belirtilen gruplardan birine
mensup olmaları nedeniyle kendilerine karşı suç işlenir ve suç mağduru grup olmaktadır. Suç
bireylere karşı işlenir ancak hedef belirtilen gruplardan birisidir ve suçun işlenme amacı bu grup
üyelerini kısmen veya tamamen yok ederek, grubun ayrı ve bağımsız kimliğini ortadan
kaldırmaktır.21
c. Soykırım Planının Varlığı
Soykırım Sözleşmesinde, soykırıma dair bir yok etme planının varlığı şartı
bulunmamaktadır ancak, bu suçun tipik olarak bir plan gerektirdiği belirtilmektedir. Buna göre
soykırım amacı olan yok etme ancak planlı ve sistematik saldırılarla gerçekleşebilir. Ayrıca suçun
faillerinin planının tüm ayrıntılarını bilmelerine de gerek yoktur.22
Plan, uluslararası mahkemelerin statülerinde suça iştirak olarak düzenlenmiştir ve buradaki
planın genel ve soyut bir plan olduğu ifade edilmektedir. Literatürde, soykırım için planın
varlığının gerekli olduğu ve böyle bir suçun plan olmadan işlenemeyeceğine dair bir görüş
mevcuttur.23
d. Soykırım Suçunun Unsurları
1. Suçun Maddi Unsurları
Soykırım Sözleşmesinin 2. maddesinde sayılan fiiller, soykırım suçunun maddi unsurunu
oluşturmaktadır. Hem Soykırım Sözleşmesinde hem de uluslararası mahkemelerin statülerinde
sınırlı sayılan bu fiiller şu şekildedir. Grup üyelerini öldürmek, grup üyelerine ciddi bedensel veya
zihinsel zarar vermek, grubun bütünüyle veya kısmen fiziksel varlığını ortadan kaldıracak şekilde
ve önceden hesaplanarak, yaşam şartlarını kasten değiştirmek, grup içinde doğumları engellemek
amaçlı tedbirler almak ve gruba ait çocukları zorla bir başka gruba nakletmektir.24
2. Suçun Manevi Unsuru Yok Etme Kastı (Özel Kast)
Soykırım suçunun manevi unsuru, suçun işlenme amacını ifade etmektedir. Soykırım
Sözleşmesinin 2. Maddesinde belirtilen suç fiilleri, kasten gerçekleşebilir ve dolayısıyla suçun
taksirle işlenmesi konusu değildir. Ancak burada suçun işlenmiş sayılması için, bilerek ve isteyerek
Bayıllıoğlu, s. 56; ÖZARSLAN, s. 196- 200.
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işlenmesinin yanı sıra özel kasıt aranmaktadır.25 Suçun manevi unsuru doğrudan kasttır. Soykırım
suçu, ulusal, etnik, dini veya ırki grubu yok etmek kastıyla işlenen fillerden oluşmaktadır. Özel
kasıt denilen bu amaç, soykırım suçunu diğer suçlardan ayıran en önemli özelliktir. Sözleşmede
suç olarak belirtilen fiiller, eğer bir grubu kısmen veya tamamen yok etmek kastıyla işlenmiyorsa,
bu suç soykırım kapsamında değerlendirilmeyecektir.26 Soykırım suçu için temel şart olan özel
kast, hem bu suçun varlık sebebi hem de suçu diğer uluslararası hukuk suçlarından ayıran önemli
bir özellik olarak kabul edilmektedir.27
Soykırım suçu açısından özel kast suçun ayırt edici ve belirleyici unsurudur. Sözleşme ve
uluslararası mahkemelerin statüleri bu fillerde özel bir amaç aramaktadır.28 Suç oluşturan fiillerin
soykırım oluşturabilmesi için, suçun bilerek ve isteyerek ve yok etmek kastıyla, bir planın paçası
olarak işlenmesi gerekir.29 Söz konu filler gruplara karşı işlenmiş olsa dahi, yok etme kastı
bulunmuyorsa, adi suçlardan veya insanlığa karşı suçlardan sorumluluk doğacaktır. Ayrıca özel
kastın soykırım kapsamındaki bütün fillerde bulunması gerekir ve bu kastın suçun işlenmesinden
önce kararlaştırılmış olması gerekir. Suçun işlendiği esnada bu amacın ortaya çıkması da filleri
soykırım kapsamına sokmaktadır.30 Soykırım suçunun işlenmiş sayılması için, grubun kısmen veya
tamamen yok edilmesi gerekli değildir, grubun kısmen veya tamamen yok edilmesi amacının
bulunması yeterlidir.31
Soykırım suçu açısından en önemli mesele, failin yok etme kastının ispat edilmesidir. Failin
amacını ortaya çıkarmanın güçlüğü nedeniyle, doğrudan ispat ya da belirtiler yoluyla ispat
yöntemlerinin kullanılabileceği belirtilmektedir. Gruba yönelik kullanılan aşağılayıcı sözler,
gerçekleştirilen saldırı ve yaralamaların niteliği, kullanılan silahların cinsi ve eylemlerin planlı ve
sistematik olarak gerçekleşmiş olması, suçun ispatı açısından değerlendirilebilecek belirtiler olarak
kabul edilmektedir.32
Soykırımın ortaya konması açısından, plandan söz etmek gerekir. Soykırım Sözleşmesi ve
uluslararası mahkemelerin statülerinde, suçun varlığını ortaya koymak bakımından devlet ya da
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örgüt tarafından hazırlanmış bir planın varlığına dair şart konulmamıştır. Ancak soykırım suçunun
işlenebilmesinin, ancak planlı ve sistematik saldırılarla söz konusu olabileceği belirtilmektedir.33
Aynı zamanda, örgütlü bir suç olduğundan, failin plana dair tüm detayları bilmesinin önemli
olmadığı da ifade edilmektedir. Planın varlığı soykırım suçunun niteliğinde bir değişiklik
yapmamakta, yok etme kastının ispatı açısından önem arz etmektedir.34
ERMENİ TEHCİRİ OLAYI VE KONUNUN ULUSLARARASI HUKUK

II.

AÇSINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Henüz I. Dünya Savaşı devam ederken, Osmanlı Hükümeti tarafından Ermenilerin zorunlu
olarak göçünü öngören “Geçici Sevk ve İskan Kanunu” 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılmış ve 1
Haziran 1915 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.35 O dönemin koşullarında, devletin bütünlüğü ve
toplumun menfaati için zorunlu olarak çıkarılan kanun ve kanunun uygulanmasının, soykırım
olduğu iddia edilmektedir. Konu, günümüzde hala hem uluslararası politikada hem de uluslararası
hukuk alanında tartışılmaktadır. Tehcir konusu, uluslararası toplumun bazı kesimleri tarafından
Türkiye üzerinde baskı aracı olarak kullanılmak istenmekte ve yapay bir politika konusu olarak
gündeme getirilmektedir. Konu hukuki olarak incelendiği zaman soykırım suçunun unsurlarının
gerçekleşmediği ve tehcir kararında, soykırım suçunda özel kasıt olarak ifade edilen yok etme
kastının bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle iddiaları hukuki dayanaktan yoksun olduğu
için, Batı dünyası, siyasi argümanlar geliştirerek konuyu soykırım işlendiği iddiasıyla gündemde
tutmaktadırlar.
a. Tehcir Kararının Nedenleri
Osmanlı Hükümeti tarafından, tehcir kararı alınmasının nedenlerini incelemek, konunun
hukuki açıdan değerlendirilmesi ve soykırım suçunun manevi unsuru ve temel şartı olan yok etme
kastının olup olmadığını ortaya koymak bakımından büyük önem taşımaktadır.
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşına girmesiyle birlikte, Ermeniler de Ruslar ve
İngilizler

tarafından

kışkırtılarak,

Doğu

Anadolu’daki

vilayetlerde

isyan

hazırlığına

başlamışlardır.36 Aslında, Osmanlı Devletinin, Ağustos 1914’te Taşnak liderleriyle toplantı
yaparak, Ermenilerden sadık Osmanlı vatandaşları olarak hareket edeceklerine dair söz aldıkları
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ifade edilmektedir. Ancak bu toplantı öncesinde Erzurum’da yapılan gizli bir Taşnak toplantısında,
savaş ortamını fırsat bilerek, Ermenilerin Osmanlı Devletine karşı büyük çaplı bir ayaklanma
yapması kararlaştırıldığı belirtilmektedir. Ermeniler, bağımsız bir Ermeni devleti vaadi karşısında
Rusların yanında yer almışlardır. Mart 1915 tarihinde Ruslar Van’a girmiş ve Nisan ayında Van’da
yaşayan Ermeniler isyan etmişler ve Müslüman halka saldırmışlar ve çok sayıda Müslüman’ı
öldürerek etnik temizliğe girişmişlerdir.37 Jandarma birliklerinin isyanları bastıramaması ve
şehirden çekilmek zorunda kalmaları üzerine, 15 Mayıs 1915 tarihinde Ermeniler, şehri Ruslara
teslim etmişler ve şehirden kaçamayan binlerce Müslüman’ı öldürmüşlerdir.38 Ermeniler, savaş
ortamını fırsat bilerek, hem Doğu Anadolu’da hem de Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kıyım
hareketlerine devam etmişlerdir. Sayıları yüzbinleri bulan Müslüman, kadın, çocuk veya yaşlı
Müslüman’ı katletmişlerdir. Eylemlere katılmayan ermeni ve gayrimüslimleri de aynı şekilde
öldürmüşlerdir. Kıyım hareketleri sadece doğu illerinde olmamış, Ermeniler Zeytun (Süleymanlı Maraş), Bitlis, Kayseri, Trabzon, Ankara, Sivas, Adana, Urfa, İzmit Adapazarı, Hüdavendigar
(Bursa)'da, Musa Dağı'nda da aynı hareketleri gerçekleştirmişlerdir. 39 Ermenilerin bu eylemleri,
isyan boyutunu veya bağımsızlık amacını aşmış ve insanlığa yakışmayacak kıyım hareketine
dönüşmüştür.
Osmanlı Devleti, seferberlik halinde olduğu bu dönemde, önce Ermeni isyanlarını
durdurmaya yönelik tedbirler almaya çalışmıştır. Ermenileri, isyanların durdurulması konusunda
uyarmış ve isyanlar sona ermediği taktirde başka tedbirlere başvurulacağı konusunda uyarmıştır.
Ancak bu uyarının dikkate alınmaması üzerine, Ermenileri silahlandıran ve olayları yönlendiren
komitelerin dağıtılması için önlemler almaya başlamıştır. Bu sebeple, Osmanlı Hükümetinin, 24
Nisan 1915'de, 14 valilik ve 10 mutasarrıflığa "acele ve gizli" kaydı ile bir talimat yolladığı
belirtilmektedir. Bu talimatta, Ermeni komite merkezlerinin kapatılması, bunların evraklarına el
konulması ve komite elebaşlarının tutuklanması gibi hususların yer aldığı ifade edilmektedir.
Alınan tedbir kararları neticesinde, 24 Nisan 1915 tarihinde Ermeni komiteleri kapatılmış ve
İstanbul’da, isyanlarla bağlantısı olan Ermeniler tutuklanmıştır. Diğer bölgelerde de benzer
tedbirler alınmıştır.40 Tehcir kararı verilmeden önce isyanlara ve saldırılara yönelik, Osmanlı
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Hükümeti, taşra birimleri ve Ordu arasında, alınacak tedbirlere ilişkin yazışmaları gösteren çok
sayıda belge bulunduğu da belirtilmektedir.41 Osmanlı Devleti tarafından alınan bu tedbirlerin,
savaş ortamı da dikkate alındığında, bir devletin toprak bütünlüğünü korumak ve vatandaşlarının
güvenliğini sağlamak adına hukuka aykırı bir tarafı olmadığı açıkça ortadadır.
Bahsedilen sebepler dolayısıyla, Osmanlı Hükümeti Ermenilerin zorunlu olarak göçünü
öngören “Geçici Sevk ve İskan Kanununu 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarmıştır. Görüldüğü gibi
İskan Kanununun çıkarılması, Osmanlı Devletinin savaş sebebiyle içinde bulunduğu olağanüstü
durumda, Osmanlı vatandaşı olan grupların ayaklanma ve isyanları ile karşı karşıya kalması
sonucu almış olduğu karara dayanmaktadır. Osmanlı Devleti hem Müslüman hem de gayrimüslim
vatandaşlarını, saldırı ve katliamlardan korumak amacıyla böyle bir yasa çıkarmak zorunda
kalmıştır. Bu nedenle Sevk ve İskan Kanununun, Osmanlı Devleti içerisinde isyan halinde bulunan
yerleşim yerlerindeki Müslüman ve gayrimüslim vatandaşların güvenlikleri açısından, daha
güvenli yerlere tek tek veya toplu olarak yerleştirilmelerini amaç edinen bir yasa olduğu
belirtilmektedir.42
Tehcir uygulaması, devletin iç ve dış politika hassasiyetleri gözetilerek yönetilmeye
çalışılmıştır. Tehcir Kanunu’nun çıkarılmasındaki temel faktör, savaş esnasında Ermeni
gruplarının terör eylemleri, gerçekleştirdikleri kıyımlar ve saldırılardır ki vatandaşların can
güvenliği açısından zorunlu olarak bu tedbirlere başvurulmuştur. Ayrıca bu eylemleri yapmaktaki
amaçları da bağımsız bir devlet kurmaktı ki bu da devletin toprak bütünlüğü açısından bir tehditti.
Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin bu tedbirlere başvurmasının kaçınılmaz bir durum olduğu ifade
edilmektedir.43
b. Geçici Sevk ve İskan Kanunu ve Hukuki Sonuçları
Osmanlı Hükümeti tarafından alınan tehcir kararının, temeli Ermeni isyanlarına ve
Ermenilerin Ruslarla işbirliği içinde hareket ederek gerçekleştirdikleri saldırılara dayandığı,
Osmanlı Devletinin arşivlerinde ortaya koyulmaktadır. Sonuçta, ülkenin içinde bulunduğu
ortamda, yer değiştirme kararı acil bir tedbir olarak alınmıştır.44
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Kararın öncesinde yukarıda belirtilen tedbirlerin yanı sıra, geçici bir kanun çıkarılarak,
başta Ermeniler olmak üzere gayrimüslimlerin ellerindeki silahların toplatılması kararı alınmıştır.
Ancak bu tedbir de isyanları durmaya yetmeyince, Osmanlı Hükümeti zorunlu bir karar olarak,
isyan eden Ermenilerin savaş bölgesinden çıkarılarak, başka yerleşim birimlerine yerleştirilmek
üzere nakledilmelerini düzenleyen kanunu çıkarmıştır. Kanun görüldüğü gibi, Ermenileri tehcir
etmek için değil, Ermenilerin isyanları yüzünden çıkarılmıştır.45
Ermeni olaylarıyla ilgili olumsuz bir anlam yüklenerek kullanılan tehcir, Arapça kökenli
bir kelimedir ve bir yerden başka bir yere göç ettirmek anlamına gelmektedir. Bu nedenle de sürgün
anlamının olmadığı ifade edilmektedir. Ayrıca “Tehcir Kanunu” diye adlandırılan kanunun adının
da

“Savaş Zamanında Hükümet Uygulamalarına Karşı Gelenler İçin Askeriye Tarafından

Uygulanacak Önlemler Hakkında Geçici Kanun” olduğu belirtilmektedir. Ermenilere yönelik
tehcir, sevk ve iskan anlamında kullanılmaktadır ve yerleşik bir grubun başka bir yerleşim birimine
nakledilmesini ifade etmektedir. Osmanlı Hükümeti tarafından gerçekleştirilen göç esnasında,
Ermenilerin gemi veya trenlerle sınır dışı edilmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır.46 Ayrıca
Tehcir Kanunu, Osmanlı Devleti içindeki bütün Ermenileri değil, sadece belli Ermenileri
kapsayacak şekilde çıkarılmıştır.47
Osmanlı Hükümeti tarafından alınan tehcir kararı, bir devletin kendi sınırları içerisindeki
ve isyan eden bir halkı başka bir yere göndermesi o dönemin uluslararası hukuk kuralları açısından
da suç teşkil etmemektedir. Savaş suçu olarak suç sayılan tehcirde ise, bir devletin işgal ettiği
yerdeki halkı zorunlu göç ettirmesi durumundur ki Ermenilerin göçünde böyle bir durum söz
konusu değildir.48 Yine 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesine Ek 1977 tarihli II No’lu Protokolün 17.
maddesine göre de devletin öncelikli askeri gerekleri ve sivillerin güvenliğinden kaynaklanan
nedenlerle, sivillerin göçe zorlanması hukuka uygundur.49
Ayrıca kararın hukuka uygunluğunun yanı sıra, uygulanması konusunda da hukuka uygun
gerçekleşmesini sağlayacak önlemler öngörülmüştür ve alınan kararlarda göç edenlerin haklarının
Turhan, Soykırım Suçunda…, s. 52.
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korunmasına dair düzenlemeler de yer almıştır. Göçe ilişkin talimatlardan birisi şöyledir: Göç
sırasında veya konaklama esnasında Ermeni göçmenlere yapılacak herhangi bir saldırı derhal
önlenecektir. Saldırıda bulunanlar tevkif edilerek Divan-ı Harb mahkemesine sevk edilecek ve en
ağır şekilde cezalandırılacaktır.50
c. Ermeni Tehcirinin Soykırım Suçu Açısından Değerlendirilmesi
Ermeni tehciri, Batı dünyası tarafından soykırım suçu olarak değerlendirilmiştir. Ancak
hem göçün sebepleri hem de göç için alınan kararlar hukuki ve siyasi olarak değerlendirildiğinde,
göç olayının soykırım ya da diğer bir uluslararası suç kategorisine girmediği görülmektedir.
Gerçekten de Ermenilerin göçü esnasında, gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen, çok sayıda
ermeni hayatını kaybetmiştir. Ancak ölümlerin nedeni, göç şartlarının zorluğu, açlık, bulaşıcı
hastalık gibi sebeplerdir. Dolayısıyla kasıtlı bir durum söz konusu değildir. Göçün yerine
getirilmesi sırasında görevini kötüye kullanan kamu görevlileri hakkında da gerekli soruşturmalar
yapılmış ve bunlar cezalandırılmışlardır.51
Soykırım suçunun ortaya çıkması için, suçun manevi unsuru olan yok etme kastının
bulunması gerekir. Oysaki göç esnasında Ermenilerin can ve mal güvenliklerine yönelik tedbirler
alınması ve ölümlerden sorumlu olanların cezalandırılması böyle bir kastın olmadığını açıkça
ortaya koymaktadır.
Ermeni tehciri incelendiği zaman soykırım suçunun temel şartı olan yok etme kastını
ispatlayacak herhangi bir belge, olay veya belirtiye rastlamak mümkün değildir.52 Tehcir sırasında,
soykırım suçunun maddi unsurunu oluşturan suç filleri açısından da bir grubu tamamen veya
kısmen yok etmek kastıyla işlenen fiiller söz konusu değildir. Sözde soykırımı ileri sürenler
tarafından, Soykırım Sözleşmesinin 2. maddesinde sayılan öldürme fiilinin gerçekleştiği belirtilse
de, tehcirin amacı öldürmek değil yer değişikliği yapmaktır. Ölüm tehcir esnasında yaşanan bir
sonuç olarak değerlendirilmektedir.53
Suçun unsurlarının yanı sıra Ermeni tehciri gerçekleştiği sırada, uluslararası hukukta böyle
bir suç bulunmamaktaydı. Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, 12 Ocak
1951 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve bu tarihten sonra gerçekleşecek olaylar açısından sorumluluk
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doğuracaktır. Dolayısıyla kanunilik ilkesi gereği, 1915 yılında işlenmiş olan fiillerin, bu sözleşme
çerçevesinde ele alınması hukuka uygun kabul edilmemektedir.54
Ermeni tehciri, esasında ilk olarak insanlığa karşı suç olarak ifade edilmiştir. Aslında o dönemde
böyle bir suç tipi de uluslararası hukukta mevcut değildir. Ermeni tehciri 1915 yılının Mayıs ayında
başladığında İngiliz, Fransız ve Rus hükümetleri 24 Mayıs 1915’te Ermenilerin katledildiklerini
ileri sürdükleri ortak bir bildiri yayınlayarak “...Türkiye’nin insanlığa ve uygarlığa karşı bu yeni
suçları karşısında, müttefik hükümetler, Osmanlı hükümeti mensuplarını ve katliama katılan
memurlarını şahsen sorumlu tutacaklarını Bab-ı Ali’ye alenen bildirirler.” ifadelerini
kullanmışlardır. Ancak o dönemde insanlığa karşı suç kavramının uluslararası hukuk kavramı veya
bir uluslararası hukuk suçu olmadığı ve sadece ifade olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Bu
nedenle Ermeni tehcirinin böyle bir bildiriye dayanarak, insanlığa karşı suç kapsamında ele
alınması hukuka uygun kabul edilmemektedir.55
İnsanlığa karşı suç kavramı uluslararası alanda ilk defa Uluslararası Nürnberg Askeri Ceza
Mahkemesi Statüsünde suç olarak düzenlenmiş ve suçun ilkeleri 6. md. c) fıkrasında yer almıştır.
Nürnberg Statüsünde suçun savaş sırasında işlenmesi öngörülmüştür. Soykırım suçu henüz
düzenlenmediğinden, Nazi askerleri tarafından Yahudilere karşı gerçekleştirilen soykırım
eylemleri de insanlığa karşı suçlar kapsamında yargılanmıştır. 2002 yılında yürürlüğe giren
Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsünde ( Roma Statüsü) de dört uluslararası hukuk suçundan
birisi olarak insanlığa karşı suçlar 7. maddede düzenlenmiştir. Buna göre insanlığa karşı suç fiilleri,
sivil halka yöneltilen yaygın ve sistematik saldırının bir parçası olmalıdır. Nürnberg Statüsünde
suçun silahlı çatışma sırasında işlenebileceği düzenlenmişken, Roma Statüsünde savaş veya barış
zamanında işlenebileceği belirtilmiştir.56 Ermeni tehciri açısından bakıldığında, Ermenilere
yönelik yaygın ve sistematik bir saldırının varlığı söz konusu olmadığı için, insanlığa karşı
suçlardan söz edilmesi mümkün değildir.57 Sonuçta Ermeni tehcirinin soykırım ve insanlığa karşı
suçların her ikisi açısından da uluslararası hukukta bir dayanağı bulunmamaktadır.58
Soykırım iddiasında bulunanların savlarını ispatlamak için başvurdukları konulardan birisi
de tehcirden sorumlu olanlar hakkında, Osmanlı Divan-ı Harbi Örfilerinin yaptıkları soruşturma ve
Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. Doğan, s. 309.
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yargılamalardır. Ancak bu yargılamalar, soykırım iddiasıyla yapılmış yargılamalar değildir. Tehcir
esnasında, görevini yerine getirmeyen ya da adi suçlar işleyenler hakkında yapılmıştır. 30 Eylül
1915 tarihinde kurulan soruşturma komisyonlarının soruşturmaları sonucu, 1673 kişi hakkında
yargılama kararı verilmiştir. Yapılan yargılamaların sonunda, idam cezasına varan cezalar
verilmiştir. Aslında yargılamaları soykırım iddiasının aksine, Osmanlı Hükümetinin Ermenileri
korumak için aldığı tedbirlerin bir göstergesi olarak kabul etmek gerekir.59
SONUÇ
1915’te Osmanlı Hükümeti tarafından, ülkesinde isyan çıkaran ve bağımsız devlet kurma
amacıyla hareket eden Ermenilere yönelik alınan tehcir kararı, aslında bir devletin halkını ve toprak
bütünlüğünü koruma amacından başka bir şey değildir. Osmanlı Devletinin savaşa girdiği ve
seferberlik ilan ettiği bir dönemde bazı Ermeni çeteler veya gruplar, Ruslarla işbirliğine girmiş ve
isyan hareketlerine başlamışlardır. Bağımsız devlet kurma amacıyla hareket eden bu Ermeni
gruplar, belli yerlerde ciddi kıyım hareketlerine başlamışlardır.
Osmanlı Devleti, çeşitli tedbirlere başvurmuş ancak sonuç alınmayınca, Ermenilerin
bulundukları yerlerden başka yerlere yerleştirilmelerini öngören İskan Kanununu çıkarmıştır.
Kanunun çıkarılma amacı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve devletin bütünlüğünü
korumaktır. Oysa Batılı devletler, tehcirin soykırım suçu olduğunu iddia etmişlerdir bu iddiayla
ilgili tartışmalar günümüzde hala devam etmektedir.
Soykırım suçunun hukuki dayanağı 1948 yılında kabul edilen Soykırım Suçunun
Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesidir. Bu sözleşmede yer alan unsurlar açısından
incelendiğinde, Ermeni tehcirine yönelik soykırım iddialarının hukuki dayanağı olmadığı ortaya
çıkmaktadır. Tehcir kararı, isyanları ve saldırıları önlemek amacıyla alınmıştır. Oysa soykırım
suçunun işlenmiş sayılması için, Soykırım Sözleşmesinde yer alan fiillerin bir grubu kısmen ya da
tamamen yok etmek kastıyla işlenmiş olması gerekir. Soykırım suçunun temel şartı olan bu ama
özel kast olarak ifade edilmektedir ve suçun manevi unsurunu oluşturmaktadır. Suçun maddi
unsurları olarak kabul edilen fiiller gerçekleşmiş olsa bile yok etme amacı yoksa soykırım suçu
ortaya çıkmaz.
Tehcir kararı, Ermenileri yok etmek amacıyla alınmadığı için soykırım iddiaları hukuki
dayanaktan yoksundur. Tehcir kararı tersine savunma amaçlı alınmıştır. Ayrıca tehcir esnasında
Ermenilerin korunması için her türlü tedbir alınmış ve işlenen suçlar yargılanmıştır. Ermenileri yok
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etme amacına yönelik bir ispat ya da belirti söz konusu değildir. Aynı zamanda sadece belli
bölgelerde yaşayan Ermenilerin göç ettirilmesi de grubu yok etme kastının olmadığını ortaya
koymak bakımından önemlidir. 1948 yılında soykırım suçunun tanımlanmasıyla, Ermeniler siyasi
iddialarını hukuku kullanarak kuvvetlendirmek istemişlerdir. Ancak belirtildiği gibi, tehcirin
soykırım olduğuna dair hiçbir hukuki dayanak bulunmamaktadır ve ne Osmanlı Devletini ne de
Türkiye’nin hukuki ve siyasi sorumluluğu bulunmamaktadır. Sonuçta Ermeni meselesi, yapay bir
siyasi sorun olarak ortaya atılmıştır ve hem siyasi hem de hukuki gerçekliklerden uzak iddialara
dayanmaktadır.
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EMPERYALİST YAYILMACILIĞI BAĞLAMINDA ERMENİ SORUNU
Atilla JORMA*
ÖZET
On dokuzuncu yüzyılda emperyalist devletlerden Britanya bütün dünya çapında, Rusya ise
çevresindeki bölgelerde etki alanını genişletirlerdi. Bu bağlamda Osmanlı Türkiye’sinin bir parçası
olan Balkanlar’da Balkan Slavları için otonomi kurulacaktı. Esas amaç ise sıcak denizlere ulaşma
ve bogazların alınması idi. Türk-Rus savaşını izleyen, 1878’de toplanan Berlin Kongresinde
otonom bir Bulgaristan yaratılmasına karar verildi. Ayrıca Sırbistan, Romanya, Karadağ
bağımsızlığını kazandı, Batum-Kars ve Ardahan Ruslara bırakıldı. Osmanlı için yıkılış dönemi
başlamıştı. 1878’de bir milyondan çok Müslüman Türk Rumeli’den sökülüp yok edildi. Ermeni
sorunu bu dönemde ortaya çıktı; Ermeniler de bağımsız bir ülke kurmanın hayaliyle Berlin
kongresine bir muhtıra gönderdiler. Dönemin Ermeni kilisesi lideri “Anadolu’da iki buçuk milyon
Ermeni vardır. Onlar da istiklalini istiyor. Onlara da özgürlük verin, müstakil Ermenistan kurulsun”
diye yazmıştı. Berlin anlaşmasında Ermenilerin yaşadığı Doğu Anadolu bölgesinde reformlar
yapılmasına karar verildi, gözetmeyi de İngiltere üstlendi. İngiltere’de bir Osmanlı dostu olan
Benjamin Disraeli’nin yerine geçen İslam karşıtı Gladstone’un ilk işi Osmanlı’daki elçisine verdiği
reformları başlatma talimatı oldu. İzleyen süreçte sadece 1912-1913’te Balkan savaşında 400 bin
Müslüman öldürüldü, bir o kadar insan da göçe mecbur edildi. Kafkaslar’da bir buçuk milyon insan
öldürüldü. Osmanlı’nın Ermeni nüfusunun ise 1878’de gerçekte bir milyon 400 bin olduğu; İngiliz
arşivlerinde bulunan belgelerde Ermeni patriğinin aradaki farkı Ermeni nüfusunu bazı yerlerde iki
defa saydıkları sözlerinden anlaşılmıştır. Bugün Lübnan’ın Suriye’nin nüfusunun büyük bir kısmı
Anadolu’dan tecrit edilen ve sağ kalan Ermenilerdir. Sürülen Ermeni gruplarının bir kısmı tehcir
sırasında yolda hücuma uğradı; 1915’te ölen Ermenilerin sayısı 100-200 bin kadar olup, bir kısmı
sağ salim Suriye ve Lübnan’a yerleşti. Sürgünün yapıldığı 1915’te Doğu Anadolu Rus işgali
altındaydı. 1917’de Rus orduları Bolşevik ihtilali nedeniyle geri çekilme kararı aldığında Rus
ordusuyla beraber, onların güvencesi altında yaklaşık bir milyon Ermeni Doğu Anadolu’dan
kuzeye göçtü. Bir milyonu göç ettiyse, 100-200 bini de Anadolu’da kaldı, kimisi Müslüman oldu.
1915 olaylarına bağlamında, 150 yıllık bir dönem içerisinnde bakılmalıdır. Bütünüyle ele
alınığında bu gibi olayların bütün milli devletlerin kuruluşunda, her yerde işlenmiş olduğu görülür;
planlı bir hareket olmadığı için 1915 gibi olayları soykırımın ilk kez tanımlandığı 1948 Cenevre
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Sözleşmesi geriye dönük işlese bile soykırıma girmez. Yirminci yüzyılın ilk yarısında Anadolu’da
Türk-Ermeni İlişkileri konusu ancak yüz elli yıllık bağlamında incelendiği takdirde anlaşılabilir.
*Dr., Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Balkan Araştırmaları Enstitüsü, Gostivar, Kuzey
Makedonya. atillajorma@gmail.com

THE ARMENIAN PROBLEM IN THE CONTEXT OF EMPERIALIST EXPANSION
Atilla Jorma*
ABSTRACT
In the nineteenth century Britain, one of the imperialist states, expanded its influence all
over the world and Russia in the surrounding areas. In this context, autonomy would be established
for the Balkan Slavs in the Balkans, which was part of Ottoman Turkey. The main aim was to reach
the hot seas and to take the throats. Following the Turkish-Russian war, the Berlin Congress,
convened in 1878, decided to create an autonomous Bulgaria. In addition, Serbia, Romania,
Montenegro gained independence, Batum-Kars and Ardahan were left to the Russians. The period
of collapse had begun for the Ottoman Empire. In 1878, more than a million Muslims were
dismantled and destroyed from Turkish Rumelia. The Armenian question arose during this period;
The Armenians sent a memorandum to the Berlin Congress with the dream of establishing an
independent country. “There are two and a half million Armenians in Anatolia. They want
independence. Give them freedom and the establishment of an independent Armenia.” In the Berlin
agreement, it was decided to make reforms in the Eastern Anatolia region, where the Armenians
lived, and England took over the oversight. The first task of the anti-Islamic Gladstone, who
succeeded Benjamin Disraeli, an Ottoman friend in England, was instructed by his Ottoman envoy
to initiate reforms. In the following period, 400 thousand Muslims were killed in the Balkan war
in 1912-1913, and so many people were forced to migrate. One and a half million people were
killed in the Caucasus. In 1878, the Armenian population of the Ottoman Empire had actually been
one million 400 thousand; the difference between the Armenian patriarch in the documents found
in the British archives is understood from words like they counted the Armenian population twice
in some places. Today, the majority of the population of Lebanon in Syria are the Armenians who
have been isolated from Anatolia and survived. Some of the deported Armenian groups were
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attacked on the way during the deportation; The number of Armenians who died in 1915 was about
100-200 thousand, but a lot of them settled in Syria and Lebanon unharmed. East Anatolia was
under Russian occupation in 1915 when the exile was made. In 1917, when the Russian armies
decided to withdraw due to the Bolshevik revolution, together with the Russian army, about one
million Armenians emigrated from Eastern Anatolia to the north. When one million migrated, 100200 thousand remained in Anatolia, some of them became Muslims. In the context of the events of
1915, it should be looked at over a period of 150 years. Taken in its entirety, it is seen that such
events took place everywhere in the establishment of all national states; since there is no planned
movement, the events of 1915, such as the Geneva Convention of 1948, where the genocide was
defined for the first time, do not go into the genocide even if they operate retroactively. In the first
half of the twentieth century, the issue of Turkish-Armenian relations in Anatolia can only be
understood if it is examined in the context of one hundred and fifty years.
* Dr., Vizyon University, Institute of Balkan Studies, Gostivar. atillajorma@gmail.com

EMPERYALİST YAYILMACILIĞI BAĞLAMINDA ERMENİ SORUNU
On dokuzuncu yüzyılda emperyalist devletlerden Britanya bütün dünya çapında, Rusya ise
çevresindeki bölgelerde etki alanını genişletme çabası içine girmişlerdi. Rusya’nın amacı öncelikle
sıcak denizlere ulaşma ve bogazların alınması idi.
Yunanistan Osmanlı İmparatorluğu’ndan kopmuş ilk devletlerden biridir. Dine dayanan
Slavistik emperyalizm burada etkili olamamıştı; buna karşın Hristiyanlık öncesi Helenizm
hayranlığının etkisiyle dini dışlayan Büyük Britanya emperyalizmi yeni bir ulusdevletin
kurulmasında başarılı olmuştu. Yunanlıların Osmanlı imparatorluğundan bağımsızlaşma hareketi
ilk başta Panslavistlerin faaliyetleri sonucu doğmuştu. Panslavistler Odessa’da Balkan
ortodokslarını koruma amaçlı bir dostluk derneği kurmuşlardı. Bu dernek, her şeyden önce 1821
yılındaki Osmanlı egemenliği karşıtı ayaklanmasının başfaktörüydü.
Bu isyan hareketi Yunanistan’ın 1829 yılında bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlandı.
Yunan bağımsızlık hareketi batıdan, dini boyutu içermeyen Britanyalı filhelenizmden destek almış;

142

Yunanlılar antik Hellas ile özdeşleşme düşüncesini batıda bulmuşlardı.1 Ortaya çıkan devlet, etnik
ve kültür açısından birörnek bir ulusdevlet değildi. Homojen Yunan milletinin inşası ancak bundan
sonra başladı.
Rusya’nın güttüğü siyaset, Panslavizm adına alttan alta Habsburg imparatorluğundaki
Slavca konuşanların "birleştirilmesi" ve aynı zamanda Balkan Ortodokslarını milliyetçi
ayaklanmalara kışkırtarak Osmanlı imparatorluğu etki alanının - başından beri dini kisve altında daraltılmasına çalışmak şeklinde özetlenebilir. Rusya İmparatorluğu’nun içinde ise birleşik
Ortodoks Rusluk inşa ediliyordu.2 Panslavist ideolojiyle Rusya’nın güç politikasının birleşmesi,
Türkiye’nin bir parçası olan Balkanlar’daki bir Slavbulgar devletinin doğuşunun arka planını
oluşturur. Etnik Bulgarlar, Bulgaristan’ın kurulmasından çok önce var olmuşlarsa da onlar Slav
değil, Türktü. Böylelikle Bulgaristan devletinin doğuşu Panslavizmin ve Rusya’nın güç
politikasının aslında istenmeyen ve fakat katmerli paradokslarının sonucudur. Bağımsız
Bulgaristan devleti bir yandan Rusya’dan ideolojilerini aldıkları Panslavistlerin bir eseri olarak, öte
yandan Rusya’nın askeri müdahalesiyle batılı güçlerin karşı müdahalesi olan Berlin kongresi
sonucunda ortaya çıkmıştır. Aslında Rusya bağımsız bir Slavbulgar devletin kurulmasını
amaçlamamıştır; Rusların amaçları gerçekte panrusist olmuştu; Rus devleti Slavların bulunduğu
bütün bölgeleri kapsayacaktı. Nihai amaçları da İstanbul’un fethi ve üçüncü Roma olmuştur.3
1877-78’de Rus orduları Osmanlı toprakları olan bugünkü Bulgaristan’a girdiği tarihte
Bulgaristan’ın Hıristiyan nüfusu Müslümanlardan çok olmadığı gibi Hıristiyanların çoğu da Türk
(Gagauz) idi.. Rusların amaçladığı Slavbulgar milli devleti kurmak için önce bir Slav çoğunluğu
yaratmak lazımdı. Bu amaçla Rus ordusu ve Bulgar çeteleri 300 bin Müslüman Türkü öldürdü, bir
milyondan fazla insanı da yerinden itti. Böylece Balkanlar’dan Anadolu’ya en büyük Müslüman
Türk akını başladı. 1877-1878 Türk-Rus harbi sırasında bir milyon insane İstanbul’a doüru kaçtı.
Nüfusu beş yüz bin olan İstanbul’a o yıl yüz bin göçmen geldi. Bu olaylarda yaklaşık üç yüz bin
Türk ve Müslüman öldürülmüş, iki milyonu da Türkiye’ye sığınmıştı. Kırım, Balkanlar ve
Kafkasya’dan gelipAnadolu’ya yerleşen Türk ve Müslüman göçmenler 1908-1909 yılında beş
milyon kişiyi bulmuştu. 93 Harbi’nden1896’ya dek Balkanlar’dan Anadolu’ya yapılan göç Balkan
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Savaşı sırasında doruk noktasına ulaşmıştı.4 1878’de bir milyon Müslüman Türk Rumeli’den
sökülüp yok edildi. Yine bu bağlamda Osmanlı Türkiye’sinin en önemli bölümü olan Balkanlar’da
bulunan Slavlar için otonomi kurulacaktı.
Türk-Rus savaşını izleyen, 1878’de toplanan Berlin Kongresinde otonom bir Bulgaristan
yaratılmasına karar verildi. Ayrıca Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsızlığını kazandı, BatumKars ve Ardahan Ruslara bırakıldı. Osmanlı devleti için bir yıkılış dönemi başlamıştı. Ermeni
sorunu işte bu dönemde ortaya çıktı; Ermeniler de bir millet yaratmanın bu kadar kolay olduğunu
görüp bağımsız bir ülke kurmanın hayaliyle Berlin kongresine bir muhtıra gönderdiler. Dönemin
Ermeni kilisesi Patriki Nerses Varjabedian “Anadolu’da iki buçuk milyon Ermeni vardır. Onlar da
istiklalini istiyor. Onlara da özgürlük verin, müstakil Ermenistan kurulsun” diye yazmıştı.
Bunun üzerine Berlin anlaşmasının değiştirilen 61 ve 16’ıncı maddesinde Ermenilerin kesif
yaşadığı Doğu Anadolu bölgesinde reformlar yapılmasına karar verildi. Burada dikkat yetirilmesi
gereken bir husus var: bu reformlara nezaret etme sorumluluğunu İngiltere üstlendi. Otonomide
bütün mesele nüfus üzerine odaklandığı için İngiltere Ermeni nüfusunu tespit etmeye yöneldi.
Ancak bu arada İngiltere’de de büyük bir iç değişiklik oldu. 1880 seçimlerinde bir Yahudi dönmesi
ve Osmanlı dostu olan Benjamin Disraeli gitti, yerine sözde liberal, ama aslında İngiltere’de İslam’ı
küçük görenlerin öncüsü durumundaki Gladstone geldi. Gladstone’un ilk işi Osmanlı’daki elçisi
Goschen’e talimat vermek oldu, “Derhal gidiniz, Doğu bölgesinde reformlara girişiniz” dedi.
Ancak tabii bu o kadar kolay değildi. Çünkü Osmanlı hükümeti Goschen’in bitaraf olmadığını,
Osmanlı aleyhine çalışacağını düşünerek ayak diriyordu. O kadar gerginlikler oldu ki 1881-82’de
İngiltere Adriyatik sahillerine, yani bugünkü Arnavutluk’a harp gemilerini gönderdi.
Berlin muahedesinden evvel Türk ve Müslümanlarla iyi geçinmiş olan Ermeniler, birden
bire siyasi bir mesele oldu. O güne kadar sadece kültürel, sosyal, ekonomik bir mesele olan
Ermeniler artık siyasileşmişti. 1877-1878 Rus-Türk savaşından sonra Batı’nın deniz üstünlüğüne
sahip devletleri İngiltere ve Rusya’nın Yakınoğu ve Ortadoğu’da çarpışan menfaatlerini uzlaştıran
berlin Antlaşması’nı imzaladılar.5 1878 Berlin Antlaşması her şeyin başlangıcı oldu. Osmanlı
devletinde gayrimüslimler için kültürel ve ekonomik otonomi öteden beri zaten mevcuttu. Kendi
okullarını, kiliselerini kuruyor, istediği başkanı seçiyor, kilise o toplumun başı oluyor, devlet-
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hükümet ona karışmıyoru. Şimdi istenen idari otonomiydi. Çoğunlukta oldukları yerlere bir Ermeni
veya hiç olmazsa Ermeni taraftarı olan bir vali tayin edilecekti. Süreç Bulgaristan’da olduğu gibi
sürecekti. Tabii, Berlin muahedesi Bulgaristan’ı otonom yaptı, Bulgaristan da otuz yıl sonra
istiklalini ilan etti. Otonomi siyasi özgürlüğe, ayrılığa giden yolun ilk adımıydı. Bunun başka bir
tarifi de yoktu. İngiltere’nin yapmaya çalıştığı da buydu.
Goschen doğudaki İngiliz konsolosluklarına iki buçuk milyon iddiasının ne derece doğru
olduğunun araştırılmasını istedi. O dönem Erzurum’da, Van’da, Trabzon’da çok bilgili İngiliz
konsolosları vardı. Onlar bir rapor hazırlayıp İstanbul’a gönderdiler. Raporda Ermeni nüfusunun
en fazla 1 milyon 400 bin olduğu belirtiliyor. Sefir tabii büyük şüpheye düşüyor. Arada bir
milyondan fazla fark var. Bu defa İngiltere bizzat Ermeni patriğine soruyor, “Bu fark neden?”
Ermeni patriğinin mektupları var, orada diyor ki, “Çünkü biz Ermeni nüfusunu bazı yerlerde iki
defa saydık. Mesela Sivas vilayetinde saydığımız Ermenileri bir de Erzurum vilayetlerinde
saydığımız Ermeniler arasına soktuk. Üstelik biz göçebe Müslümanları da saymadık, yalnız
yerleşik halkı saydık.” İşte bu yazışma kendi aralarında kaldığı için bilinmiyor. Karpat İngiliz
arşivlerinde bulunan diplomatik mektuplaşmalardan aldığını belirtip Ermeni alimlerinin bu
yazdıklarına itiraz etmediklerini söyler. Yine ilan edilmeyen, kendisinin bulduğu başka belgelere
göre Sultan Abdülhamit de altı vilayette sayım yaptırmış; onun ulaştığı rakam bir milyon 200 bin
imiş, yani hemen hemen İngiliz konsolosların verilerini doğrular.
1878’de yüz binlerce Müslüman-Türk Rumeli’den sökülüp yok edildi. İzleyen savaş
yıllarında sadece 1912-1913’te Balkan savaşında 400 bin Müslüman öldürüldü, bir o kadar insan
da göçe mecbur edildi. Kafkaslar’da bir buçuk milyon insan öldürüldü. Osmanlı’nın Ermeni
nüfusunun ise 1878’de gerçekte bir milyon 400 bin olduğu; İngiliz arşivlerinde bulunan belgelerde
Ermeni patriğinin aradaki farkı Ermeni nüfusunu bazı yerlerde iki defa saydıkları sözlerinden
anlaşılmıştır. Bugün Lübnan’ın Suriye’nin nüfusunun büyük bir kısmı Anadolu’dan tecrit edilen
ve sağ kalan Ermenilerdir. Sürülen Ermeni gruplarının bir kısmı tehcir sırasında yolda hücuma
uğradı; 1915’te ölen Ermenilerin sayısı 100-200 bin kadar olup, bir kısmı sağ salim Suriye ve
Lübnan’a yerleşti. Sürgünün yapıldığı 1915’te Doğu Anadolu Rus işgali altındaydı. 1917’de Rus
orduları Bolşevik ihtilali nedeniyle geri çekilme kararı aldığında Rus ordusuyla beraber, onların
güvencesi altında yaklaşık bir milyon Ermeni Doğu Anadolu’dan kuzeye göçtü. Bir milyon
Ermeninin Güney Rusya’ya göç ettiğini doğrulayan belge Rus nüfus istatistikleridir. İlk mevcut

145

Rus nüfus istatistikleri İrevan’da 40-50 bin kadar Ermeni olduğunu gösteriyor. 1927’de yapılan
nüfus sayımında ise bir milyondan fazla çıkıyor. Bunların çoğu da Rusya, Romanya veya
Bulgaristan’dan değil, Anadolu’dan gelen Ermenilerdi. Bir milyonu göç ettiyse, 100-200 bini de
Anadolu’da kaldı, kimisi Müslüman oldu.6
1915 olaylarına bağlamında, yüz elli yıllık bir dönem içerisinde bakılmalıdır. Bütünüyle ele
alınığında bu gibi olayların bütün milli devletlerin kuruluşunda, her yerde işlenmiş olduğu görülür.
Planlı bir hareket olmadığı için 1915 gibi olayları soykırımın ilk kez tanımlandığı 1948 Cenevre
Sözleşmesi geriye dönük işlese bile soykırıma girmez. Ermeni milliyetçileri böyle bir planın
olduğunu bin bir dereden su getirerek ispat etmeye çalıştılar fakat kullandıkları malzemenin
uydurma olduğu hep ortaya çıktı. Bu ispat edilmiş bir şey değil.7
Yirminci yüzyılın ilk yarısında Anadolu’da Türk-Ermeni İlişkileri konusu ancak yüz elli
yıllık bağlamında incelendiği takdirde anlaşılabilir. 1915’i anlamak istiyorsak tam o 150 seneyi
incelemek lazım. Ancak o zaman o devirde nasıl bir büyük göç ve ölüm hareketi yaşandığını
görebiliriz. Eğer bunu bütünüyle ele alırsak o zaman bunun insanlığa karşı, herkes tarafından, o
dönemki tüm milli devletler tarafından işlenmiş bir suç olduğu ortaya çıkar. Milli devletlerin
kuruluşunda bu gibi acı safhalar vardır ve bir bakıma her yerde olmuştur. Elbette bu hiçbir acıyı
hafifletmez, ama bize o dönemi açıklar. Cumhuriyetle yeni bir başlangıç yapmak, eski tarihi bir
yana atmak, eski düşmanları unutmak, kimseden toprak talebinin olmadığı, tertemiz bir sayfa
açarak dünyaya katılmak istendi. “Biz eski tarihi burada bitiriyoruz, yeni bir hayat başlatıyoruz”
diye. O yüzden de yas tutulmadı. Çok iyi niyetle yapılmıştı, ama sonuçta bir hataydı. Çünkü sırf
bu yüzden bile herkes olayların 1915’te başladığını sandı, kimse 150 yılda neler olduğunu
göremedi. Kendi tarihimizi öyle bir kesip attık ki sonraki bütün yıllar bunun kopukluğunu yaşadık.
Çünkü sonuçta rejim değişmişti, ama toplum hâlâ aynıydı.8
Bulgaristanla başladık Bulgaristanla tamamlıyoruz. Gerek Bulgaristan, gerek Batı
Azerbaycan Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu topraklar idi. Yüzyıllık Türksüzleştirme politikası
seksenli yıllarda doruğa çıkmıştı. Oysa 1988’de yeniden yapılanma sürecinde fırsattan yararlanan
Ermeniler Batı Azerbaycan’da yaşayan Türk varlığına son verdiler. Batı Azerbaycan’ı bütünlükle
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Türklerden arındırarak “Büyük Ermenistan” hayallerini Türksüz Ermenistan’a dönüştürdüler.
Neticede 1988-1989 yıllarında Türklerin Ermenistan’dan çıkarılmasıyla bugünkü Ermenistan
sadece Ermenilerin yaşadığı homojen bir ülke haline dönüştürüldü. Tarihte homojen devlet
ülküsünü geç de olsa gerçekleştiren devletlerin en başarılısı Ermenistan’dır. Ermeniler bugünkü
Ermenisan’ı tarihi Türk toprakları olan İrevan’ı (Batı Azerbaycan) Türklerden temizlemekle
“Türksüzleştirme” gibi bir terimi sözlüklerine kazandırmışlardır.9
Her iki Türksüzleştirme politikası eşzamanlı olarak hem Bulgaristan’da hem de Batı
Azerbaycan’da yürürlüğe koyuldu. Çünkü bu tarihten sonra Batı Azerbaycan toprakları hesabına
Ermenistan cumhuriyeti adlandırılan Türk yurdunda yaşayan Azerbaycan Türklerinin tarihi
topraklarından artık üçüncü kez göçürülmesi gerçekleştirildi. 1988 yılının güzünde 200 binden
fazla insan ermeni teröristlerin saldırılarından güçlükle kurtularak Azerbaycan’a yerleştiler.
Bulgaristan’da ise Batı Azerbaycanda olduğu gibi paralel bir hareket “zorunlu göç” bir dönüm
noktası oldu; göç sonunda durdu ve geriye asli yurtlarına dönüş başarılmıştı. Batı Azerbaycan
Türkleri de elbet bir gün olacak dönebilecekler.
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THE ARMENIAN ISSUE IN THE CONTEXT OF IMPERIALIST
DEVELOPMENT
In the nineteenth century Britain, among the imperialist states, on the other hand Russia tried
to expand its influence in the surrounding regions. The aim of Russia was primarily to reach the
hot seas and to occupy the bosphorus.
Greece was one of the first states to break off from the Ottoman Empire. Slavistic
imperialism, based on religion, was not effective here; on the other hand, Great Britain imperialism,
which excludes religion under the influence of the admiration of pre-Christian Hellenism, had
succeded

in

establishing

a

new

nation

state.

Greek independence movement from the Ottoman Empire was born at first as a result of the
activities of Panslavists. Panslavists established a friendship association in Odessa to protect the
Balkan Orthodox. This association was, above all, the chief of the 1821 anti-Ottoman rebellion.
This rebellion movement has resulted with Greece independence in 1829. The Greek independence
movement received support from the west, from British philhelenism, which did not involve any
religious dimension; The Greeks found the idea of identification with the ancient Hellas in the west.
The emerging state was not a uniform nation-state in terms of ethnicity and culture. The
construction of the homogeneous Greek nation began only after that.2
The policy pursued by Russia can be summarized as the "unification" of Slavic speakers in
the Habsburg Empire from bottom to bottom on behalf of Panslavism, and at the same time by
provoking the Balkan Orthodox to nationalist revolts, trying to narrow the domain of the Ottoman
empire - from the beginning under religious guise.
In the Russian Empire, a unified Orthodox Russian was being built. Panslavist merger with
the ideology of power politics in Russia, forms the background of the birth of a Slavic Bulgarian
state in the Balkans which is part of Turkey. Although the ethnic Bulgarians existed long before
the founding of Bulgaria, they were the Turks, not Slavs. Thus, the birth of the Bulgarian state is
the result of the unwanted and yet paradoxical paradoxes of Panslavism and Russia's power policy.
The independent Bulgarian state emerged as a result of the Panslavists, whom they received their
ideologies from Russia, on the other hand, as a result of the Berlin congress which was the
intervention of the Western powers against the military intervention of Russia. In fact, Russia did
not aim to establish an independent Slavic Bulgarian state; The Russians' aims were in fact of
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becoming panrusist; The Russian state would include all regions where the Slavs were located. The
final aims were the conquest of Istanbul and the third Rome.
In 1877-78, when the Russian armies entered the Ottoman territory, today's Bulgaria, the
Christian population of Bulgaria was not much more than the Muslims, and most Christians were
Turks (Gagauz). In order to establish a Slavic Bulgarian national state aimed at the Russians, first
it was necessary to create a Slavic majority. To this end, the Russian army and Bulgarian gangs
killed 300,000 Muslim Turks and pushed out from their land more than a million people. Thus,
the largest Muslim Turkish influx from the Balkans to Anatolia began. During the Turkish-Russian
war of 1877-1878, one million people fled to Istanbul. One hundred thousand immigrants came to
Istanbul that year with a population of five hundred thousand. Approximately three hundred
thousand Turks and Muslims were killed in these incidents, and two million people were taken as
refuge o Turkey. Turkish and Muslim immigrants from the Crimea, the Balkans and the Caucasus
settled in Anatolia, in 1908-1909 had reached to five million people.
From the war of 93 to 1896, the migration from the Balkans to Anatolia reached its peak
during the Balkan War. In 1878, a million Muslims were removed and destroyed from Turkish
Rumelia. Again, in this context would be established autonomy for the Slavs in the Balkans, which
is the most important part of the Ottoman Turkey.
Following the Turkish-Russian war, the Berlin Congress, convened in 1878, decided to
create an autonomy Bulgaria. Moreover, Serbia, Romania, Montenegro gained independence and
Batumi-Kars and Ardahan were left to the Russians. A collapsing time had begun for the Ottoman
state. The Armenian issue arose in this time; The Armenians saw that it was easy to create a nation
and sent a memorandum to the Berlin Congress with the dream of establishing an independent
country. Patriarch Nerses Varjabedian, the Armenian church of the time, said: “There are two and
a half million Armenians in Anatolia. They want your independence. Give them freedom too, for
the establishing an independent Armenia“.
Thereupon, in the amended article 61 and 16 of the Berlin agreement, it was decided to carry
out reforms in the Eastern Anatolia region where Armenians lived. There is one thing that needs
to be noted here: England took over responsibility overseeing these reforms. In autonomy, as the
whole issue focused on the population, England turned to identifying the Armenian population. In
the meantime, however, there has been a major internal change in England. In the 1880 elections,
a Jewish convert and and Ottoman friend Benjamin Disraeli went, and instead of him Gladstone,
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so-called liberal came, but in fact the pioneer of those who underestimated Islam in England.
Gladstone's first task was to instruct the Ottoman ambassador, Goschen stated as „You should go
right away, start with reforms in the East“. But of course it wasn't so easy. Because the Ottoman
government Goschen'in not disagreement, he resisted, thinking that he would work against the
Ottoman Empire. There were tensions so much that in 1881-82 Britain sent the war ships to the
Adriatic coast, actually to today's Albania.
The Armenians, who had good relations with Turks and Muslims before the Berlin treaty,
suddenly became a political issue. Until then, Armenians, which were only cultural, social and
economic issues, were politicized. After the Russian-Turkish War of 1877-1878, the Western
superiority states signed the Berlin Treaty, which reconciled the conflicting interests of Britain and
Russia in the Near East and the Middle East. The 1878 Treaty of Berlin was the beginning of
everything. Cultural and economic autonomy for non-Muslims in the Ottoman state had already
existed. He establishes his own schools, churches, chooses the president he wants, the church
becomes the head of that society, the state-government does not interfere with it. Now it was
administrative autonomy. An Armenian or at least a pro-Armenian governor would be appointed
to their predominant places. The process would continue as it did in Bulgaria. The process would
continue as it did in Bulgaria. Of course, the Berlin Treaty made Bulgaria to receive the autonomy,
and thirty years later Bulgaria declared its independence. Autonomy was the first step towards
political freedom and separation. There was no other way for that. That's what England was trying
to do.
Goschen asked the British consulates in the east to investigate the accuracy of his claims of
two and a half million. At that time in Erzurum, Van, Trabzon had very knowledgeable British
consulates. They prepared a report and sent it to Istanbul. The report states that the Armenian
population is at most 1 million 400 thousand. The ambasador is in great doubt. There's more than
a million differences. This time, England asks the Armenian Patriarch himself, as „Why is that
difference?“, There are letters from the Armenian patriarch, who says, “Because we have counted
the Armenian population twice in some places. For example, we included the Armenians we
counted in the Sivas province and the Armenians we counted in the Erzurum provinces. Moreover,
we did not count the nomadic Muslims, but only the inhabitants. ” This correspondence is not
known because they remain among themselves. Karpat states that he received diplomatic
correspondence from the British archives and that he did not object to the Armenian scholars'
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writings. Also according to other documents which Sultan Abdulhamid found, also declared to
make counting to six provinces; its figure is one million 200 thousand, which almost verifies the
data of British consuls. 1
In 1878, hundreds of thousands of Muslims and Turks were dismantled and destroyed from
Rumelia. During the ensuing war, 400 thousand Muslims were killed in the Balkan war in 19121913, and so many people were forced to migrate. One and a half million people were killed in the
Caucasus. In 1878, the Armenian population of the Ottoman Empire was actually one million 400
thousand; The difference between the Armenian patriarch in the documents found in the British
archives is understood from the words that they counted the Armenian population twice in some
places. Today, the majority of the population of Lebanon in Syria are the Armenians who have
been isolated and survived from Anatolia. Some of the Armenian groups were attacked on the way
during the deportation; The number of Armenians who died in 1915 was about 100-200 thousand
and some of them settled in Syria and Lebanon unharmed. East Anatolia was under Russian
occupation in 1915 when the exile was made. In 1917, when the Russian armies decided to
withdraw due to the Bolshevik revolution, together with the Russian army, about one million
Armenians emigrated from Eastern Anatolia to the north. The document confirming the migration
of one million Armenians to Southern Russia is the Russian population statistics. The first available
Russian population statistics show that there are 40-50 thousand Armenians in Irevan. In the 1927
census, more than one million people were born. Most of them were Armenians from Anatolia, not
from Russia, Romania or Bulgaria. If one million migrated, 100-200 thousand remained in
Anatolia, some of them became Muslims. 6
In the context of the events of 1915, they must be viewed within a period of one hundred
and fifty years. Taken in its entirety, it is seen that such events took place everywhere in the
establishment of all national states. Since there is no planned movement, events such as 1915 do
not enter into being genocide even if the Geneva Convention of 1948, in which the genocide was
defined for the first time, even if it works backwards. Armenian nationalists tried to prove such a
plan by bringing water from a thousand streams, but it was always revealed that the material they
used was imprvisated. This had not been proved. 7
In the first half of the twentieth century, the issue of Turkish-Armenian relations in Anatolia
can only be understood if it is examined in the context of one hundred and fifty years. If we want
to understand 1915, we need to look at those 150 years. Only then can we see how a great migration
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and death movement took place during that period. If we take this altogether, then it turns out to be
a crime against humanity, committed by all, by all national states of that time. There have been
such bitter phases in the establishment of national states and in a way it has been everywhere. Of
course, this does not relieve any pain, but it explains us that period. We were asked to make a new
beginning with the Republic, to throw the old history aside, to forget the old enemies, to join the
world by opening a clean page where there was no land demand from anyone. “We finish old
history here, start a new life,” he said. So there was not any mourning. It was made in good faith,
but in the end it was a mistake. Because even so everyone thought that the events began in 1915,
no one could see what was happening in 150 years. We cut our own history in such a way that all
the following years we have experienced this disconnection. Because in the end the regime had
changed, but society was still the same. 8
We started with Bulgaria and we finish with Bulgaria. Both Bulgaria and West Azerbaijan
were the majority of the Turkish population. The policy of century-long degeneracy peaked in the
eighties. However, in 1988, the Armenians who took advantage of the restructuring process put an
end to the Turkish presence in West Azerbaijan. They completely freeed Western Azerbaijan from
the Turks and transformed their dreams of Ermenistan Great Armenia ’into Armenia without Turks.
As a result, with the expulsion of Turks from Armenia in 1988-1989, today's Armenia was
transformed into a homogeneous country where only Armenians lived.

Armenia is the most

successful state in the history of homogenous state ideal. The Armenians had cleared today's
Armenia, the historical Turkish territory of Irevan (West Azerbaijan) from the Turks and succeded
adding the term as „ No Turkification “into their dictionaries.
The both of „ No Turkification “The policy of deprivation was implemented simultaneously
in both Bulgaria and West Azerbaijan. Because after this date, the Azerbaijani Turks living in the
Turkish homeland called as the Republic of Armenia was no longer carried out the third expulsion.
In the autumn of 1988, more than 200,000 people saved from the attacks of Armenian terrorists
and settled in Azerbaijan. In Bulgaria, a parallel movement, as in Western Azerbaijan, was a turning
point of Batı forced migration; immigration finally stopped and the return to its original homeland
was achieved. Western Azerbaijan Turks will also be able to return one day.

152

KAYNAKÇA
Abbasoğlu İrevanlı, S. Kafkaslardaki Kıyım ve Sürgünler, Batı Azerbaycan’da Rus ve Ermenilerin
Yaptığı Soykırım. TDAV. İstanbul, 2015.
Jorma, A.: Bulgaristan ve Türk Edebiyatı, İstanbul, 2012
Jusdanis, G.: Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür Milli Edebiyatının İcat Edilişi, İstanbul, 1998.
Karpat, K. H.: Osmanlı Nüfusu1830-1914, İstanbul, 2003.
Kohn, H..: Panslavizm ve Rus Milliyetçiliği, İstanbul, 2006.
McCarthy, J.: Ölüm ve Sürgün, İstanbul, 1998.
McCarthy, Ottoman Archives YıldızCollectionThe Armenian Question, 1989, s. 74
Milliyet.com.tr 31.05.2009 Devrim Sevimay / Soru-Cevap: Bir milyon Ermeni 1917’de kuzeye göç
etti

153

TANIKLARIN İFADELERİ IŞIĞINDA BİTLİS-AHLAT’TA ERMENİ
FAALİYETLERİ
Aynur ÇINAR*, Emir ÇINAR**

ÖZET
Ermenilerce “Bağeş Vilayeti” olarak bilinen Bitlis, XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun
doğu idari birimidir. Bölgedeki Ermenilerin varlığı antik dönemlere kadar uzanmasına rağmen IX.
yüzyıldan itibaren Ermeniler ancak Bizans, Abbasî, Türk ve yerel Kürt beyliklerinin hakimiyeti
altında varlıklarını sürdürmüşlerdir. I. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde beş yüz bini bulan
nüfusuyla Bitlis vilayetinde yaklaşık yetmiş bin Ermeni yaşıyordu. Bu kadar yoğun bir Ermeni
nüfusun sebebi bu halkın bölgede asırlardır yaşamasının yanı sıra bölge siyaseti üzerinde etkili olan
dış faktörlerdir. Bunların başında XIX. yüzyıldan itibaren bölgenin etnik popülasyonunu
değiştirmek için Kafkasya üzerinden bölgeye getirilen Ermeniler de bu dış faktörler arasında yer
alır.
I. Dünya Savaşı ile Anadolu ve Ortadoğu coğrafyasında gün yüzüne çıkan uluslararası politika,
bölgenin siyasi, etnik ve coğrafi topoğrafyasının değiştirilmesi üzerine kurulmuştur. Bu politika
Osmanlı’nın bütün doğu vilayetlerini etkilemekte ve Bitlis-Ahlat bu bölgelerin başında
gelmektedir. Burada meydana gelen siyasi gelişme ve değişmeler, Birinci Dünya Savaşı esnasında
Ermenilerle Türk ve Kürt halk arasında önce olumsuz faaliyetlerin ortaya çıkmasına, sonra bu etnik
gruplar arasında ciddi çatışmalar ve kıyımlar yaşanmasına yol açmış, sonuç olarak da Ermeniler
bu bölgeden ihraç edilmiştir. Meselenin siyasi-politik etkileri bir yana bütün bu olanlar bölgenin
Türk ve Kürt halkını psikolojik ve sosyolojik açıdan etkilemiştir. Bu etkiler, her ne kadar olayın
ilk şahitleri bugün hayatta olmasa da günümüzde hala halk arasında şifahi anlatımlarla
aktarılmaktadır. Hatta bu aktarımlar, Müslüman Türk ve Kürt halkın ürettiği mitsel söylemlerle
efsaneleştirilmiştir. Özellikle Ahlat bölgesinde yer alan Ermenilere ilişkin kalıntılar da bu anlatıları
destekleyen tarihî eserler olarak varlığını sürdürmektedir.
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Biz bu tebliğde XX. yüzyılda Ermenilerin Bitlis-Ahlat’taki siyasi ve etnik faaliyetlerini konu
alacağız. Ahlat özelinde olmak üzere Bitlis civarındaki Ermeni faaliyetlerini tarihî belgeler ışığında
ortaya koymaya çalışacağız. Bunu yaparken ikinci ve üçüncü kuşak Türk ve Kürt Ahlat halkıyla
yapılan röportajlardan da faydalanacak ve bu anlatımları Ahlat’taki tarihi görsellerle
destekleyeceğiz. Böylece Türk yurdu “Kubbetu’l-İslâm” Ahlat’ın Ermeni meselesindeki önemine
dikkat çekmeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Bitlis, Ahlat, Ermeniler, Taşnak, Osmanlı, Kubbetu’l-İslam, Tehcir
1916 RUS İŞGALİNE KADAR BİTLİS’TE ERMENİLER
Doğu Anadolu’daki varlıkları antik dönemlere kadar dayanan Ermeniler modern
Ermenistan’ın kurulumuna dek hiçbir zaman kendilerine ait bir devlete sahip olmamışlardır.1 XI.
yy.’da bir prenslik olarak varlık gösteren Ermeniler önce Bizans hakimiyetine girmiş fakat zorla
Ortodokslaştırılmalarına tepki olarak Müslüman Selçuklu hakimiyetine geçmeyi tercih
etmişlerdir.2 Bu tarihten sonra da Ermeniler ancak Selçuklu, Moğol, Kürt ve Osmanlı idaresinde
varlık gösterebilmişlerdir.3
Ermeniler Anadolu’nun pek çok yerinde yaşamakla birlikte en yoğun bulundukları yer Doğu
Anadolu coğrafyası ve özel olarak Bitlis’ti.4 Ermenilerin Bageş/Pağeş olarak isimlendirdiği bu
kent, kendilerince Büyük Ermenistan olarak nitelendirilen bölgenin güneybatısında denk düşer.5
Şehir, el-Cezîre düzlüklerini Doğu Anadolu platolarına, İran ve Kafkasya’ya bağlayan Toros yol
güzergahı üzerinde bulunduğu için yüzyıllarca ticaret, istihbarat ve göç koridoru olarak
kullanılmıştır.6 Bu stratejik önem Osmanlılar’da, “İmparatorluğun şimal-i şarkında mülken ve
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siyaseten ehemmiyete haiz bir vilayet” şeklinde ifade edilmiştir. Bitlis’in üçte birine yakın kısmını
Katolik, Protestan, Süryani ve Keldanilerin oluşturduğu gayri müslimler oluşturuyordu.7
Müslüma Erme Ermeni Protest
n

Bitlis

38.701

Ahlat

10.190

Hizan

ni
18.65

Katolik an

384

350

-

58.174

9.501 -

207

-

-

19.898

11.624

5.023 -

-

-

-

16.647

Mutki

12.462

4.110 -

-

-

-

16.572

Siirt

27.649

2.218 -

412

775

1.549

32.603

Eruh

22.677

1.890 -

-

714

954

26.235

Pervari

6.415

1.326 -

-

-

1.781

9.522

Şirvan

15.181

1.169 -

-

1.109

-

17.459

Garzan

14.541

4.225 -

107

1.044

72

19.989

Genç

24.467

1.603 -

-

-

-

26.070

11.292

734

-

-

-

-

12.026

Kulp

15.252

3.573 -

-

-

-

18.825

Muş

30.254

2.699 530

-

-

66.570

-

-

-

31.034

Çapakçu
r

Bulanık 16.372

0

33.08
7
14.66
2

89

Süryani Keldani Toplam

-

Hamza Zülfikar, “Salnamelere ve Son Devir Kaynaklarına Göre Bitlis’te Ermeniler”, Ermeni Olayları Sempozyumu
Van, Bitlis, Muş, 2-4 Nisan 1985, s. 75.
7

156

Sason
Malazgir
d
Varto

7.454

6.505 -

-

-

-

13.959

30.929

4.438 -

-

-

-

35.367

14.539

1.990 -

-

-

-

16.529

1.640

3.992

4.356

437.479

Toplam 309.999

114.7
04

2.788

1914 yılındaki Osmanlı Devleti'nin resmi nüfus sayımına göre Birinci Dünya Savaşı'ndan
önce Bitlis’in nüfusu ve Ermeni nüfusun genel nüfusa oranı8
Ermeni meselesinin ortaya çıktığı Osmanlı’nın çöküş döneminde Bitlis stratejik konumuna
uygun olarak ilim ve ticaret merkezi idi.9 İslam ulemasının merkezi Kubbetu’l-İslâm Ahlat’ı ihtiva
eden Bitlis’in aynı zamanda Ermenilerin “alim yüksek okulu (tasadun vartabedats)” kabul edilen
Surp Arakelots ve Surp Garabed gibi tarihî manastırlara da ev sahipliği yapıyor olması10, bu kentin
Müslümanlar ve Ermeniler için dinî ve ilmî önemini ifade eder. Bitlis eskiden beri Ermenilerin el
yazma ve hattatlık üretim merkezi idi.11 Bunun yanı sıra Bitlis başta posta ve telgraf hizmetleri
olmak üzere Doğu istihbarat ağının işletildiği stratejik bir bölge idi.12 Fakat bu durum
imparatorluğun son yüzyılında eyalet için bir dezavantaja dönüşmüştür.13
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Resim 1: 1913 yılında Bitlis’in genel görünüşü14
Tarihsel olarak Bitlis/Bageş Müslüman ve Ermeni toplumun canlı bir ticaret merkezi olarak
da kabul edilir. Şehirde dericilik, kuyumculuk, dantel, dokuma, resim ve silah imalatı gibi pek çok
ticari ve sanatsal alan bulunmakta olup bu alanların pek çoğuna dönem itibariyle Ermeniler
hakimdi.15 Dolayısıyla Bitlis’te ve Doğu Anadolu’nun her yerinde Ermeni halkın ekonomik
durumu Türk ve Kürt boylarından çok daha iyi seviyede idi.16 Volkanik taş oymacılığıyla inşa
edilen sanat harikası Bitlis yapıları Batılı araştırmacı Lynch’in dahi dikkatini çekmiştir.17 Bir Bitlis
geleneği olan taş oymacılığında Ermenilerin çok mahir oldukları18 ve bu sanatı, Selçuklu
mimarisinin ustaları olan Türklerden öğrendikleri söylenir.19
Ermeni meselesi ortaya çıkıncaya kadar asırlar boyu kentte Ermenilerle Müslüman halk barış
ortamı içinde yaşamıştır. Bunun sebebi Osmanlıda toplumsal yapının “millet sistemi”ne dayalı
olmasıdır. Yani Osmanlı döneminde bir halkın konumu, hak ve görevleri etnik kimliğine değil dinî
kıstaslara göre düzenlenen millet sistemine dayalıydı.20 Bir azınlık olarak Ermeniler de bu sisteme
dahildiler. Bu minvalde haliyle Osmanlı hiçbir zaman kendi dinî-siyasi yapısını bölmemek adına
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Ermeniler dahil hiçbir azınlığa özerklik vermeyi düşünmemiştir.21 Buna dayalı olarak son dönemde
Bitlis Ermenileri merkezi idareye bağlı olan Kürt aşiretlerin denetiminde yaşıyorlardı. 22 Kimi
yerlerde bazı Kürt aşiretlerin kendi emrinde olan ve gerekli zamanlarda diğer aşiretlere baskı aracı
olarak kullandığı savaşçı Ermeni birlikleri vardı.23
Bunun yanı sıra bu dönemde Ermeniler cizye başta olmak üzere otlak vergisi gibi başka
vergilere de tabiydiler.24 Bu vergiler çoğunlukla İslami esaslara göre uygulanıyordu. Bu vergiler
sayesinde diğer azınlıklar gibi Ermeniler de Bitlis’te ve devletin her yerinde serbestçe dinlerini
yaşama ve okullar kurma imkanını buluyorlardı. I. Dünya Savaşı arifesinde nüfusunun üçte biri
Ermeni olan Bitlis’te hali hazırda dört kilise, dört manastır, erkek çocuklar için beş, kız çocuklar
için de üç okulun bulunması25 Ermenilerin Osmanlı topraklarında dinî ve etnik anlamda hiç bir
baskıya tabi tutulmadıklarının aksine dönem itibariyle hiçbir ülkede olmayan bir özgürlüğe sahip
olduklarının göstergesidir.26 Yani kimi günümüz aydınlarının iddia ettiği gibi Osmanlı azınlıklar
için ne bir “milliyetler hapishanesi”27 olmuş ne de dinî anlamda bu halklara zorluk çıkarmıştır.28
Zaten Ermeni araştırmacılar da merkezi yönetimin ve kendilerini yöneten Kürt aşiretlerin kilise,
manastır ve okul açma hususunda kendilerine hiçbir sıkıntı çıkarmadıklarını belirterek bu iddiayı
doğrularlar.29 Bu durum Ermenilerin, Ermeni sorunu ortaya çıkana kadar ne merkezi yönetim ne
de yerel Kürt aşiretler tarafından sıkıştırılmadığını aksine rahat ve güvenilir bir ortamda
yaşadıklarını gösterir.
Hatta azınlıklara daha geniş imkanların tanındığı Osmanlının son döneminde Ermenilerin
sadece teba olarak görülmediğini idari görevlere getirilerek pek çok yetkiyle donandığını,
müsteşar, amir-memur hatta asker bile olabildiklerini görüyoruz.30 II. Abdülhamid (1876-1908)’in
Hariciye Nezareti Müsteşarı Ermeni asıllı Artin Dadyan Paşa (1830-1901), Ermenilerin dönem
Stanford J. Shaw, Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkaslar’da ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi, Osmanlı İmparatorluğu
-Ermeniler-, çev. Şadi Dinlenç, TTK, Ankara 2017, s. 1.
22
Hovannisian, a.g.m., s. 17.
23
Lynch, a.g.e., ss. 157-158.
24
Sinclair, a.g.m., s. 172.
25
Bu dönemde bilhassa Amerikalıların ülke genelinde ve Bitlis’te açtıkları Ermeni okullarının sayısı için bkz. Mehmet
Törehan Serdar, Bitlis’te Ermeni Mezalimi, Uğurel Matbaası, Bitlis 2015, ss. 1.4.
26
Hovannisian, a.g.m., s. 9.
27
Bu iddia birebir ifadeyle Kadir Akın’a aittir. Bkz. Kadir Akın, Ermeni Devrimci Paramaz, Dipnot Yayınları, Ankara
2015, s. 34.
28
Hewsen, a.g.m., s. 61.
29
Sinclair, a.g.m., s. 173.
30
Memiş Osmanlı döneminde devlet kadrolarında yer alan bütün Ermenilerin sayılarını vermektedir. Ayrıntılı bilgi
için bkz. Memiş, “Türk-Ermeni İlişkileri”, s. 5.
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itibariyle hangi makamlara yükselebildiklerinin bir kanıtıdır.31 Aynı dönemde Bitlis Belediye
encümenliğine, adliyesine32 ve mal müdürlüklerine atanan Ermeniler de İstanbul’dan Doğu
Anadolu’nun taşralarına kadar Ermenilere duyulan yüksek güvenin bir örneğidir.33
Ne var ki Osmanlı’nın son yüzyılında ortaya çıkan Ermeni hadiseleri ile “Millet-i Sadıka”
şeklinde tabir edilen bu kavim, Anadolu halklarına tam bir hayal kırıklığı yaşatmıştır. Bu olayların
ilk yaşandığı yer yine Bitlis’tir. Muhtemelen günümüzde sönük bir kentsel yapıya sahip olan
Bitlis’in bu hale gelmesinin temel nedeni, XIX. yy.’ın ilk yarısında başlayan Ermeni meselesi ve
bunun kolaylaştırdığı Rus işgalidir. Bitlis-Sason Ermeni olaylarına uzanan bu süreç XIX. yüzyılda
başta Rusya ve İngiltere olmak üzere Ermenilerin emperyalist emellere alet olmalarıyla başlar.
Gerçi bu süreci XVII. yüzyıl gibi erken döneme tarihlendirenler de vardır. Buna göre Ermenilerin
bağımsızlıklarını kazanma hayali ilk olarak Osmanlı’da değil İran’da ortaya çıkmıştır.34 1659’da
Rus Çarı Aleksi (1629-1676)’ye altın işlemeli taht hediye eden Ermenilerin gittikçe güçlenen
Rusya’nın gücünden faydalanma ümidine kapıldıkları söylenir. Hatta Kraliçe II. Katerina (17291796)’nın Ermenileri Osmanlı ve İran toprakları üzerinde kurulacak bir Ermeni “Ararat” Krallığı
konusunda cesaretlendirdiği ve Müslümanlara karşı kışkırttığı da vakidir. Bundan güç alan
Ermeniler tebaası oldukları Osmanlı ve İran’a karşı savaşlarda Ruslara destek vermişlerdir. Bunun
sonucu olarak 1806-1812 aralığında yaptıkları bu ihanet sebebiyle Kafkasya coğrafyasına göçmek
zorunda kalmışlardır.35 Fakat bu dönemdeki Ermenilerin ihanetleri 1877-1878 Osmanlı-Rus
harbine kadar bütünsel ayrılıkçı bir harekete dönüşmemiş ve Osmanlı topraklarındaki Ermeniler
arasında yayılmamıştır.36 Bu da günümüzde ajite edilen 1915 Tehcirinin arka planında
ihanetlerinden dolayı Ermenilere yönelik biriken yüz yıllık bir tepki olduğunu ve bu tehcirin sadece
Osmanlı hükümeti tarafından gerçekleştirilmediğini gösterir.
Yine de Osmanlı İmparatorluğu kendilerine ihanet eden ve Kafkasya’ya kaçan bu Ermeniler
evlerine döndüğünde acımasız davranmamış ve onları sahip oldukları topraklara yeniden
yerleştirmiştir. Zaten Doğu Anadolu halkları arasında bir gerilim fitilini ateşleyen ilk sorununun

İlter, a.g.e., s.3.
1915’te Padişah emriyle ilgili bakanlıklar tarafından resmi görevlerinden ihraç edilen Ermeni hakim ve memurlara
ilişkin bkz. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, T. C. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik
Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2005, V. 8-11.
33
Zülfikar, a.g.t., s. 75.
34
Sertçelik, a.g.e., s. 2.
35
Kafkaslar’da ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi, I. 51-53.
36
Sertçelik, a.g.e., s. 2.
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Kafkasya’ya göçen bu Ermenilerle başladığı söylenebilir. Çünkü Osmanlı, göçen Ermeniler yerine
Kafkasya’dan gelen Muhacirleri yerleştirmiş37 fakat onların babalarından kalma tapularıyla
yeniden çıkagelmeleri, kendileri yerine yerleştirilmiş muhacirlerle aralarında toprak kavgalarının
çıkmasına sebep olmuştur. Bu Ermeniler, Doğu Anadolu’da kalan ırkdaşlarının aksine Rusya,
Fransa, İngiltere, İsviçre gibi ülkelerde kendi milli duygularını canlandıran entelektüel çalışmalar
yapmışlar38 ve sosyalist-milliyetçi bir devlet kurma hayaliyle Osmanlı topraklarına geri
dönmüşlerdir.39 93 Harbi sonrası Osmanlı’ya karşı Ruslara gerek askeri gerekse istihbarat alanında
yardım eden bu kitle savaş sonrasında Taşnak (Ermeni Devrimci Federasyonu) ve Hınçak (Sosyal
Demokrat Hınçak Partisi) gibi sosyalist partilerin kurulması ile siyasi bir statü de kazanmıştır.
Ayrıca bu savaş sonunda İtilaf Devletleri tarafından imzalanan Berlin Antlaşması ile Ermeni
meselesi ilk kez uluslararası bir problem haline geldi. Böylece Ermeniler dış siyasette sürekli
arkalarını kollayacak dinî, siyasi ve medyatik bir platforma da kavuşmuşlardır. Bilhassa Rus,
Fransız ve İngiliz araştırmacıların Osmanlı topraklarında bilgi toplayıp kendi memleketlerinde
Ermenilerin özgürlüklerini kazanmaları için yaptıkları faaliyetler kayıtlarda mevcuttur.40 Bitlis gibi
pek çok doğu ilinde Ermeniler için İngiliz-Amerikan destekli misyoner okullar kurulmuş, Taşnak
ve Hınçak’a bağlı siyasi parti evleri ve bunlara bağlı Armeniya isimli basın-yayın organları
faaliyete geçmiştir.41 Özellikle Taşnak komitesi Bitlis sancağında 100 bin üyesiyle kendilerini yeni
bir devletin kurucuları ve Ermenilerin kurtarıcıları olarak göstermişler ve yerel halkın cahilliğinden
azami ölçüde faydalanmışlardır.42 Bu idealist Ermeniler kendi ideallerini paylaşmayan Ermeni
halka maddi-manevi baskılar yapmışlar43, komşuları olan Müslüman halkları katlederek bölgedeki
Ermeni nüfusu artırmaya çalışmışlardır. Burada amaç, Hıristiyan Batılı ülkelerin Osmanlı’ya
silahlı müdahalesini sağlamak ve böylece Vilâyât-ı Sitte/Altı Şehir (Bitlis, Diyarbakır, Erzurum,

Bu iskanlardan bazıları Ahlat’a da yapılmıştır: Belge No: A. MKT. UM. 542/19. Bunun dışında Osmanlı’nın
Kafkasya muhacirlerini Anadolu’ya yerleştirmesiyle ilgili belgeler için ayrıntılı olarak bkz. Osmanlı Belgelerinde
Kafkasya -Savaş ve Sürgün- I, haz. Mustafa Özsaray, Kafkas Vakfı Yayınları, İstanbul 2011.
38
Kafkaslar’da ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi, I. 59.
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Shaw, a.g.e., ss. 5-6.
40
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kamuoyununda yaptıkları faaliyetleri anlatan Ermeni asıllı Mihran Damadyan’ın ifadeleri için bkz. “23 Şubat 1894
Yıldız Saray-ı Hümâyûnu Başkitâbet Dairesi: Mihran Damadyan’ın Ermeni Komiteleri Hakkında Verdiği Bilgiler”,
Ermenilerin Sevk ve İskânı, Belge no: 7. Y. PRK. BŞK, 35/29, ss. 18-48.
41
Sertçelik, a.g.e., s. 171.
42
Bitlis’teki Rus Konsolosluğu’nun 3 Aralık 1910 tarih ve 602 sayılı raporu. Bkz. Ermeni Komitelerinin Amaçları ve
Eylemleri (Meşrutiyet’in İlanından Önce ve Sonra), Yay. Haz. Ahmet Tetik, Melike Gürler ve Çiğdem Aksu, T.C.
Genelkurmay Askerî Tarihve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2008, ss. 60-64.
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Sivas, Van ve Ma’muretü’l-Aziz/Elazığ) denilen ve daha sonra sayıları gittikçe artan şehirlerde
Sosyalist Ermeni devleti kurmaktır.44 Bu bakımdan Ermeni meselesi bir yandan Haçlı
zihniyetinden kurtulamamış Batı’nın Osmanlı’yı parçalamaya yönelik dinî bir misyonu olarak
görülürken diğer yandan da dünyada yeni yeni gelişmekte olan Rus kaynaklı sosyalist davanın
sembolü haline getirilmiştir.45 Bütün bunlar sebebiyle Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu’na karşı
hiç bitmek bilmeyen arzularını dillendirdiler ve cüretkar şekilde kendilerine destek vermeyen
Ermenileri ve Müslüman halkı acımasızca katlettiler.
Bütün bunların hem sonucu hem de yepyeni sorunların başlangıcı olarak ilk Ermeni
ayaklanmasının çıktığı yer, yine Ermeni nüfusun en fazla yaşadığı Bitlis’tir. Uluslararası
platformda Bitlis o denli Osmanlı topraklarından ayrı bir bölge olarak kabul edilmeye başlanmıştır
ki 1907 İngiliz-Rus anlaşmasında şehir, Rusların nüfus bölgesi olarak tanımlanmıştır.46 Bilhassa
Doğu Anadolu’da faaliyet gösteren Taşnak Komitesi Rusların desteğiyle 1894 ve 1910 yılları
arasında Bitlis-Sason merkezli ihtilal faaliyetlerine başlamıştır.47 Bunun için Osmanlı Devleti Bitlis
ayaklanmasını Ermenilerin hedefledikleri ihtilal ve savaşın bir işareti olarak kabul etmiştir. 48 Bu
ayaklanmalar sayesinde bir yandan Doğu Anadolu’da Müslüman halk katledilerek Ermeni nüfusun
artışı sağlanmış diğer yandan da Rus işgaline karşı bölge savunmasız hale getirilmiştir. 49 Bu
katliamlar hususiyetle tertip edilmiştir çünkü Ermenilerin kendi öz vatanı olduğunu iddia ettikleri
Doğu Anadolu’nun hiçbir yerinde Ermeni nüfusu Müslümanlardan fazla değildi.50
II. Abdülhamid bu olayları Hamidiye Birlikleri adı verilen ve büyük çoğunluğunu Ermeni
nüfus üzerinde yönetimsel güç oluşturan Kürt aşiretlerden kurduğu bir orduyla oldukça kanlı bir
şekilde bastırdı.51 Ermeni militanların Osmanlı merkezi yönetiminin ve Kürt beylerin baskılarına
karşı bir “direniş”i olarak gösterilen Sason ayaklanmaları ve hükümetin bunu bastırma yöntemi
bugün Ermeni katliamını dillendirenlerin hala koz olarak kullandığı fakat tarihsel bağlamından
kopuk anlatılan bir vakadır.52 Sason olayları dönem itibariyle I. Dünya Savaşı’nda Ruslarla bir
savaş yapma ihtimali yüksek olan Osmanlı’nın bu savaş öncesinde düşmana askeri ve istihbarat
Sertçelik, a.g.e., s. 164.
İlter, a.g.e., ss. 4-5, 8, 16.
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desteği veren Ermeni komitecilerin faaliyetleri neticesinde gerçekleşmiştir. Bu bakımdan 1915
tehcirine götüren Sason ayaklanmaları, güvensiz bir ortam yaratan çok yönlü bir olay olarak
değerlendirilmelidir.53
Netice olarak Ermeniler, 27 Mayıs 1915’te üç maddelik tehcir kanunu ile şahısların can ve
mallarını güvence altına alarak göç ettirilmiştir.54 Arşiv belgelerine göre 1915 tehcirinde 9478’i
Ahlat’tan olmak üzere Bitlis’ten toplam 36.477 Ermeni tehcir edildi.55 Ne var ki Ermenilerin
uzaklaştırması Bitlis’in işgal edilmesinin önüne geçememiş, onların ihaneti ve yardımlarıyla Bitlis
gibi stratejik bir konuma sahip bir bölge I. Dünya Savaşı’nda Rusların eline geçmekle kalmamış,
tamamen yok edilerek eski görkemini ve zenginliğini yitirmiştir.56 Bütün bunlara rağmen ErmeniRus işbirliği özgür Türk ruhunun önüne geçememiş ve Mustafa Kemal Paşa’nın komutasındaki
kurtuluş ordusu sayesinde Bitlis kurtulmuş ve bölgedeki Ermeni devleti sukutuhayale uğramıştır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu başarısını Ermeni araştırmacı Richard G. Hovannisian şöyle itiraf
eder:
“Mustafa Kemal’in öncülüğündeki Türk ulusal hareketi İtilaf Devletleri’ne karşı
koymayı başardı ve Türklerin Bitlis, Sason, Muş ve Ermenilere verilen diğer bölgeleri
kaybetmelerini önledi. Dahası, Kemal Eski Rus-Türk sınırının ötesine geçip tüm Kars
vilayetini ve Erivan’ın bir ilçesini ve Ararat Dağı’nı, kısa süre sonra Türkiye
Cumhuriyeti olarak ilan edilecek, tekrar hayat bulmuş Türk devletine katarak,
doğmakta olan Ermeni cumhuriyetine son noktayı koydu.”57
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Resim 2: 10 Kasım 1916’da Mustafa Kemal Paşa Bitlis yakınlarında bir kıtayı
denetlerken58
SAVAŞ ÖNCESİ AHLAT ERMENİLERİ
Bitlis şehrini tamamıyla Kürt ve Ermeni bölgesi olarak göstermek isteyen ve bölgede Türk
varlığını hiçe sayan araştırmacıların aksine Ahlat59, Türklerle Ermenilerin yüzyıllarca birlikte
yaşadığı stratejik öneme sahip en önemli yerleşim birimidir. Ermeni mezalimini yaşayan pek çok
Ahlatlı bu dünyadan göçerken gördüklerini ve yaşadıklarını da beraberlerinde götürmüştür. Ermeni
meselesiyle ilgili en büyük eksikliklerden biri Ahlat’ta Türklerle Ermeniler arasında yaşanmış
hadiseleri görmüş ya da birincil tanıklardan olayları duymuş insanların tarihsel tecrübelerine önem
verilmemesidir. Bu nedenle tebliğimizde Ahlat’ta Ermenilerin yaptığı mezalimleri görmüş, o
günleri yaşamış ya da yaşayanlardan duymuş kişilerin ailelerine ve çevrelerine aktardıkları bilgileri
toplayıp bu alandaki eksikliğin giderilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yeri geldikçe sözlü kaynak
taramasını destekleyen arşiv ve literatürden de faydalanılacaktır. Böylece Ermenilerin Ahlat’ta
yaptıkları katliamların üzerinden yüzyıllık bir dönem geçmişken, olanların tarihin karanlıklarında
kaybolmamasına gayret edilecektir.
Ahlat, Urartular döneminde kurulan ve Osmanlılar’a kadar pek çok devlet ve hanedanın
yönetimi altında varlığını sürdüren stratejik ve tarihî bir şehirdir. Bölgeyi ilk isimlendiren Urartular
buraya Halads demişler ve bugüne kadar bu isim çeşitli versiyonlarıyla (Erm. Şaleat; Süry. Kelath;

Dünden Bugüne Bitlis, s. 77.
Hewsen, a.g.m., s. 61; Christopher J. Walker, “Ermeni Daron ve Pağeş’in Sonu 1914-1916”, Tarihi Kentler ve
Ermeniler – Bitlis ve Muş, edt. Richard G. Hovannisian, Aras Yayıncılık, İstanbul 2016, s. 196.
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Arp. Hılât; Gre. Haliat) kullanılagelmiştir.60 Tarih boyunca Doğu Anadolu bölgesinin gayri resmi
adı Ermeniye (Armenia)’dir ve Ahlat, Ermeniye bölgesinin en büyük, kalabalık ve müstahkem
şehirlerden biridir.61 Bu bakımdan kimilerine göre Ahlat, Ermeniye bölgesinin baş şehri olarak da
kabul edilir.62 Fakat coğrafyanın “Ermeniye” olarak anılması bölgenin Ermenilere ait olduğu
anlamına gelmez. Zira bu isim o dönemde farklı bir isimle anılan Ermenilerin bir kavim olarak
bölgeye yerleştiği dönemin çok öncesinden beri zaten bu bölgenin adıdır ve “Yukarı, Dağlık Ülke”
anlamına gelir. Bu halk da buraya yerleştiği için Pers kralı I. Darius (MÖ. 522-486) tarafından
“Ermeni” olarak adlandırılmıştır.63 Diğer bir ifadeyle Ermeni adı aslen bu halkın değil, bölgenin
adı olup oraya Balkanlardan göçüp yerleşen halka isim olmuş ve bu halk tarihte hiçbir zaman söz
konusu bölgede bağımsız bir devlet kuramamıştır. Bu bakımdan Ermeniye’nin “kadim Ermeni
yurdu” olduğu iddiası tarihsel bakımdan zayıf bir iddiadır.64 Öte yandan Ermeniler kendilerini
Ermeni olarak değil Haikh/Hai-Hay olarak isimlendirirler.65 Nitekim bugün bile modern
Ermenistan’a kendi halkı, bu kavramdan türeyen Hayastan der.66 Görüldüğü gibi Ermenilerin
Ahlat dahil olmak üzere Ermeniye bölgesini atalarından kalan topraklar kabul etmesi kasıtlı bir
kavram karmaşasına dayanır.
Tarihte uzun bir süre bağımsız bir şehir ve hatta devlet olarak varlık gösteren Ahlat,
Tanzimat’tan sonra Van’a II. Abdülhamid zamanında ise Bitlis’e bağlanmış bundan böyle Bitlis’in
bir kazası olarak kalmıştır.67 Osmanlı’nın son döneminde bölgedeki Ahlat merkezli yönetim
Bitlis’e taşındığı için, Bitlis Ahlat’tan daha da ön plana çıkmıştır.68
Osmanlı Devleti'nde Ermenilerin en yoğun yaşadığı şehrin Bitlis olduğunu belirtmiştik. Buna
uygun olarak Ahlat’taki yerleşim yerlerinin 19’u Türkçe isim taşırken 13 tanesi Ermenicedir.69
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Buna rağmen Ahlat’ta Ermeni nüfus yoğunluğu hiçbir zaman Bitlis’teki orana ulaşmamıştır. 1916
işgali öncesinde Ahlat’ta, Bitlis’tekinin aksine Türklerle Ermenilerin daha dostane ilişkiler içinde
olduğunu görüyoruz. Babasından Türk-Ermeni ilişkilerinin mahiyetini dinleyen Abdulkadir Gültay
şöyle aktarır: “Babamdan dinlerdim, babam derdi ki; Biz Ermenilerle beraber yaşamışız, ne onlar
bizden ne de biz onlardan incinmemişiz. Yıllarca bir arada dostluk içinde yaşamışız.”70
Yine Otluyazı Köyü’nden Emekli İmam Raşit Bilen Türklerle Ermeniler arasındaki dostluk
bağlarını şöyle tanımlamıştır:
“Köyün yaşlı dedeleri soğuk kış akşamlarında bir evde oturur meseleler anlatırlardı.
Tabi çok eskilere kadar iner, hatta çocukluk anılardan bile bahsederlerdi. Bu sohbetler
esnasında Ermenilerin adı çok defa geçerdi. En çok değindikleri konu aradaki iyi
ilişkilerdi. O zamanlar Türkler ve Ermeniler arasında hiç sıkıntı olmamış. Yıllarca bir
köyü bir ev haline getirip öyle yaşamışlar. Birbirleriyle ortaklık yapmışlar, komşuluk
ilişkilerini dostça yaşamışlar. Türkler ve Ermeniler kardeşçe yaşamış. Kimse kimseden
hiç incinmemiş.”71
Necati Aydoğan ise Ermenilerle hep sorunsuz yaşandığını, ilişkilerin mükemmel olduğunu
belirtmektedir. Hatta Müslümanların, tehcir sırasında Ermeni çocuklardan yardıma ihtiyacı
olanları koruma altına aldıklarını ve daha sonra o çocukları ailelerine gönderdiklerini söyleyerek
bir başka konuya dikkat çekmektedir. Necati Aydoğan babası Abdulhadi Aydoğan’dan dinlediği
bir anıyı da şöyle anlatır:
“Halep’e gittik, orada bir süre dinlendik, sonra alışveriş için çarşıya çıktık. Bir
dükkânın önünden geçerken selam verdik. Dükkân sahibi selamımızı aldı, Türkçe
nerelisiniz diye sordu. Biz Bitlisliyiz deyince, ben de Bitlisliyim, dedi. Bitlis’in
neresindensiniz diye bize sordu. Biz Ahlatlıyız dedik. O da ben de Ahlatlıyım, Ahlatın
Ermenilerindenim dedi. Ahlatlılar bizi çok muhafaza ettiler, çok koruyup kolladılar,
Ahlat halkından çok memnun idik dedi.”72

Kınalıkoç (Spratsor), Saka (Vştonik), Seyrantepe (Zağgi), Yeniköprü (Karmuç/Gamurç), Otluyazı (Xulik),
Harabeşehir, Çatalağzı (Xnun), Kulaksız (Madnavank/Madnavanis), Yuvadamı (Hersonk), Tunus (Dunik), Cemalettin
(Cemaldin), Uludere (Sor), Soğanlı (Patnos) gibi bölgeler Ermenilerin yaşadığı bölgeler olarak geçer. Bkz.
http://www.nisanyanmap.com/?y&t=Ahlat&u=1&ua=0 (Eriş. Tar. 18.09.2019).
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Osmanlı döneminde Ermenilerin özellikle demircilik alanında ileri oldukları, tarım aletleri
yaptıkları, bunun yanı sıra marangozluk, değirmencilik, taşçılık gibi sanat dalları ile meşgul olarak
Ahlat’ın sosyal ve ekonomik hayatına katkıda bulundukları anlaşılmaktadır.73 Ahlat’ın önemli taş
ustalarından olan Tahsin Kalender’in sözleri yüzyıllarca bir arada yaşamış olan Türklerle
Ermenilerin kültürel olarak da nasıl birbirlerinden etkilendiklerini kanıtlamaktadır:
“Biz Ermenilerle iç içe yaşamışız. Biz Ermenilerle çok iyi anlaşırdık, onlarla çok iyi
komşuluklarımız vardı. Hulik (Otluyazı) Köyü’nde Ermenilerle Çerkezler beraber
yaşamışlar. Ermeniler taş ustalığı, marangozluk, demircilik ve değirmencilik gibi
alanlarda kendilerine birer meslek edinmişlerdi. Öküz arabasında kullanılan Ziran,
Uruk, Larteli, Sami, Samter gibi bazı araç gereçlerin isimleri Ermenice terimlerdir.
Ermeniler iyi bir marangozdular, işlerini iyi yaparlardı. Tarım alanında kullanılan
Gord, tapan, agos gibi kelimeler hep Ermenicedir ve biz bunları hala aynı isimlerle
kullanırız, derdi babam. Ahlat’ta taş işçiliğinde de Ermeniler Türklerden
etkilenmişlerdir.”74
Kulaksız Mahallesi ve Madavans Köyü sakinlerinin ifadelerinden de Türklerle
Ermeniler arasındaki güven duygusunun büyüklüğünü anlamak mümkündür:
“Kulaksız Mahallesi’nde büyüklerimiz bize hemen hemen her evin bir Ermeni
hizmetkârı olduğunu söylerdi. Bunlar çok çalışkandırlar. Evin en kıymetli bölümü o
dönemde kiler bölümüdür. Kilerin iki anahtarından birisi Ermeni hizmetkârda diğer de
evin hanımındadır. Kendi dedemin evi dâhil bu duruma. Bizim arazimiz de dâhil
Kulaksızın bütün arazisi Madavansla sınırdı. Babam derdi ki bir buğday başağımız
dahi zarar görmezdi. O kadar büyük bir güven vardı. Ve Kulaksızdaki herkes
Ermenilerle arkadaştı, dosttu, karşılıklı oturmalara gidip gelirdik. Yani her akşam bir
aile Kulaksızdan Madavans’taki Ermeni bir aileye misafirliğe gidiyor ya da onlar
misafirliğe geliyorlar. Dini bir ayrım olduğu sadece ibadet ortamında belli oluyor; birisi
kilisesine gidiyor, birisi camisine gidiyor ama onun dışında olağan hayat birlikte
yaşanıyor. Üretim birlikte yapılıyor. Böylesine güvenli bir ortam var.”75
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Diğer bölgelere nazaran Ahlat’ta Türk-Ermeni ilişkilerinin savaş öncesi kötü boyutlara
ulaşmamasının altında muhtemelen Ahlat Türklerinin Ermeniler üzerinde yönetimsel bir baskı
kurmaması yatar. Çünkü dönem itibariyle bölgede Kürt beylerinin Ermeniler’den vergi toplamak
üzere görevlendirildiğini, Hamidiye Alayları’nın genellikle Kürtlerden oluştuğunu ve Ermenilerle
çıkan yerel çatışmalarda muhatapların öncelikle Kürtler olduğunu biliyoruz.76 Daha açık bir
ifadeyle özel olarak Bitlis’te genel olarak da Doğu Anadolu’da Ermenilerle en çok çatışanlar
Kürtlerdi.
Öte yandan Ermeniye bölgesinin merkezi olarak belirtilen Ahlat’ta Türklerle Ermeniler hiçbir
zaman çatışmamış olmamasına rağmen Ermeni meselesiyle ilgili araştırmalarda genellikle bölge
adının az zikredilmesi kanaatimizce stratejik bir yaklaşımdır. Çünkü Ahlat’ın asli Türk yurdudur
ve Türkleri Anadolu’da işgalci olarak gösteren Ermeni zihniyet, kasıtlı olarak, bölgeyi siyasetine
bulaştırmama gayreti içerisindedir.
AHLAT’TA ERMENİ MESELESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI
Ermeni meselesinde Ahlat’ın adı pek zikredilmezken 1890'larda 16.635 olan Türk nüfusun
1914 yılında 10.190’a düşerken, aynı yıllarda 6.609 olan Ermeni nüfusun 3000 kişilik bir artış ile
9.501 kişiye yükselmesi söz konusu stratejinin bir göstergesidir. Yani Ermeni-Rus stratejisi kasıtlı
olarak bölgedeki Türk nüfusu azaltma yoluna gitmiştir. Bir diğer sebep de I. Dünya Savaşı’nda
Osmanlı Türk nüfusunun aldığı derin yaradır. Fakat Rusya, İngiltere gibi devletlere güvenerek
devlet kurma hayaline düşen Ermenilerin 93 Harbinden I. Dünya Savaşı’na kadar bölgede
nüfuslarını artırmak için çeşitli yollara başvurdukları ortadadır. Buna paralel olarak Osmanlı-Rus
harbi sonrası bölgedeki kışkırtıcı Rus faaliyetleri, Ermenilerin Türklerle aralarının bozulmasına
sebep olmuştur. Yapılan görüşmelerde Ahlatlıların Ermenilerle Müslümanların arasının
bozulmasındaki temel etmenin Rus kışkırtması olduğunun bilincinde olduğunu görüyoruz. Sabiha
Aydoğan bu konuya değinirken ilişkilerin bozulmasında Rusların rolüne dikkat çeker:
“O zamanlar Ermeni, Kürt, Türk hep beraber yaşardık. Çok güzel komşuluğumuz
vardı, kimse kimseye karışmazdı, biz dosttuk onlarla. Ne zaman ki Ruslar Ermenileri
kışkırtınca bizim aramız bozuldu. Ruslar, Ermenilere burada size büyük bir devlet

Talori Ermenileri ile Kürtler Arasındaki Anlaşmazlıklara bağlı olarak Kürt-Ermeni çatışmalarına ilişkin olarak bkz.
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kuracağız dedikten sonra Ermeniler çok değiştiler. Ermeniler, Türkleri çok severmiş
ama söz konusu devlet ve toprak olunca araya husumet girmiş, çıkarlar ters düşmüş.”77
Bin yıla yakın bir zaman diliminde kardeşçe yaşayan bu iki milletin arasına güvensizlik
tohumları ekilmiş ve bir çatışma ortamı oluşturulmuştur. Bu bağlamda Ermeni aileler kendilerine
sonuna kadar kucak açan Türk komşularını düşman olarak görmüşlerdir. Bunun sonucunda
Ermeniler Bitlis’te olduğu gibi Ahlat’ta da ellerine geçirdikleri herkesi kadın, çocuk, yaşlı
dinlemeksizin katletmeye başlarlar. Ahlat’ta Türk-Ermeni dostluğu I. Dünya Savaşı’na kadar
sürmüş ve savaş başladıktan birkaç ay sonra Ahlat, Ruslar tarafından işgal edilmiştir. İki kez
Osmanlı ordusu tarafından geri alınan Ahlat, aralıklarla yeniden Rusların kontrolüne geçmiştir. Bu
durum 1917'de Ruslarla yapılan mütarekeye kadar devam etmiştir. Şahitlerin ifadelerine göre savaş
esnasında bir zamanlar Müslüman halka komşu olan Ermeniler vatanın işgal edilmesinde başat rol
oynamıştır. Ergezen Mahallesi’nden Hüseyin Koca Ermeniler sayesinde Ahlat’ın Rus işgalinin
kolaylaştığını şöyle ifade eder:
“Rusların Ahlat'ı işgal etmek istemeleri üzerine Ermeniler de Ahlat'ın kuzey doğusunda
Uludere mevkiinden Ahlat'a girmeleri için onlarla birleşerek önderlik etmek istediler.
Bu haberi duyan Ahlat'taki Milis kuvvetleri ve askerlerimiz, Uludere yakınlarında,
Hodagakanı ve Yıldırımatan mevkiinde Ruslara büyük kayıplar verdirdi ve geri
çekildiler. Ancak Ruslar bu defa Ahlat'ın kuzeyinde bulunan Sütey Yaylası
Çamurlubaşı mevkiinden Ahlat'a girmişlerdir. Şehre giren Rus birlikleri evleri yakıp
yıktılar, hatta Büyük Selçuklu İslam Mezarlığı’ndaki mezar taşlarını kırarak yerle bir
ettiler. Rusların Ahlat'a girmelerinden bir iki gün önce Ahlat halkı hicret etmeye
başladı. Bizler Ergezen Mahallesi'nden Kacer Mahallesine yerleştik. O sırada Rus öncü
birliklerinden atlı süvariler Ahlat'ın içinde dolaşıyorlardı. İçlerinden sakallı bir süvari
asker, bize hemen Ahlat'tan hicret etmemizi söyledi. O süvari Tatar Türklerinden imiş.
Bizler her şeyimizi bırakarak Bitlis'e doğru yola çıktık. Bir müddet Bitlis'te kaldıktan
sonra, Ruslar Bitlis'e girince yine yola koyularak buradan da hicret ettik. O an bizimle
hicret edemeyen ve Ahlat'ta kalanların büyük işkencelere uğradıklarını sonradan
öğrendik.”78
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Sayın Koca’nın anlattıklarından Ahlat’taki Büyük Selçuklu İslam Mezarlığı’nın tahrip
edilmesiyle Rus ve Ermeni birliklerinin amacının sadece işgal olmadığı ve Ahlat’ta Türk kimliğini
silmeye de çalışıldığı anlaşılıyor. Bunun sebebi Doğu Anadolu’da sıradan bir şehir olmayan
Ahlat’ın Kubbetü’l-İslam sıfatıyla Türk-İslam sentezinin merkezi olmasıdır. Diğer bir deyişle Rus
ve Ermeniler bölgedeki Türk-İslam mezarlarını tahrip ederek aslında Ahlat’tın Türk atayurdu
olduğu gerçeğini yok etmek istiyorlardı. Bunun neticesinde
Ahlat’taki bin yıllık pek çok mezar tahrip edildi ve insanlar
kümbetlerin içinde kurşuna dizildi. Ermenilerin Ahlat’ın
atalarından kalan bu kutsi kültürel mirasına yaptıkları bu
saygısızlık halk vicdanına yer etmiştir. Bu bağlamda işgal
esnasında Selçuklu Mezarlığındaki seyyid, alim ve şehit ruhlarının mezar taşlarına yansıyarak
düşmana göründüğü79 ve büyük bir İslam ordusunun üzerlerine geldiği şeklinde yüreklerine korku
saldığı da efsaneleşmiştir.
Rus işgalinin sürdüğü bu dönemde Bitlis'te olduğu gibi Ahlat'ta da çok acı olaylar yaşanmış,
göçler meydana gelmiştir. Bu da bölgedeki Türk nüfusun ortadan kaldırılmasına yönelik bir
politikadan kaynaklanmaktadır. Bu göçlerin en büyüğü, Rus işgalinin ilk döneminde gerçekleşmiş,
halk daha güvenli yerlere gitmek ihtiyacı hissetmiştir. İnsanlar bu süreçte evlerini, akrabalarını ve
vatanlarını bırakıp gitmek zorunda kalmışlardır. Bu göç hadisesini bizzat yaşayanlardan Muhsine
Çırak’ın anlattıkları Ermeni-Rus vahşetinin ve o dönem şartlarının tam bir özetidir:
“Henüz seferberlik yokken Ruslar da yoktu. Sadece başımızın belası Ermeniler vardı.
Müslümana zorluk ederlerdi, öldürürlerdi. Hele Rusların geldiğini duyunca iyice
azdılar. Müslümanları süngüye takıyorlardı, kaldırıyorlardı göğün bir katına. Çocuk
demeden, kadın demeden öldürüyorlardı. Ruslar bile Ermeniler kadar zalim değildi.
Seferberliğe gittik oğul. Ben o zaman yedi sekiz yaşımda vardım yoktum. Otururduk
evde haberimiz yok. Baktık ki topların sesi gür gür geliyor. Sesleri işitince babam
pekmez tuluğundan çarık yaptı, ayağımıza giydirdi. Anam evdeki yağın tamamını
hamura karıştırdı ki ekmek, fetir yapsın. Boşa gitmesin yağ eğer biz gidersek diye.
Anam hamur yoğurdu, tandırı yaktı, ekmeği açıp vurdu… Tandırdan çıkan fetirleri bir
tane de yorgan aldık çıktık yola. Topların sesi peşimizden gür gür geliyordu. Kaça kaça
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evden uzaklaştık. Elimizdeki ekmekler ancak bir gün yetti. Aç susuz yola devam ettik,
hiç durmadan… ha gittik ha yandık dertten... Hiç durmadan Deliklitaş’a geldik. Kaçan
kaçtı, kalanlar Ermenilerin arasında Rusların içinde esir düştü. Hepsi telef oldular. …
Evden kaçışımızın üçüncü günü idi. Bizi Sirim Köyü’ne götürdüler, çeperden yapılmış
bir köprüden geçirdiler. Top sesleri gür gür gür başımızı, beynimizi yiyordu. Gece bile
bitmiyordu. Elsiz ayaksız gibi orada kaldık. Sabaha kadar sürdü. Sabah oldu baktık ki
sesler kesildi. Öyle sevindik ki dedik kesin savaş bitti. Babam dedi gidip bakalım, eğer
savaş bitmişse evimize gidelim. Baktık ki ne bakalım! Derelerden su gibi kan akıyor.
Oğul, çocuk, kadın, adam, asker, babayiğitler hepsi ölmüş…
Babam dedi ki hemen buradan gidelim. Yürüdük… yürüdük… Bir derenin yanına
oturduk, babam anama dedi ki, ‘Biz bu çocukları buraya bırakalım, yorgana saralım,
ellerine ekmek verelim, gidelim.” Hepsi kızlarını bırakıp kaçarlarmış, hep çocuk
oldukları için zorlanırlarmış oradan oraya götürmeye. Babam da bu yüzden böyle dedi.
Ondan sonra anam babama dedi ki ‘O zaman ben de kalırım, çocuklarımı burada
bırakmam. Sen git!’ Babam baktı olmayacak düştük yola. Ekmek yok, su yok, yolda ot
mot ne bulursak yiyorduk. Dilene dilene geçtiğimiz köylerden ekmek yemek arıyorduk.
Ama hiç kimse de bir lokma yiyecek yoktu. … Ana baba günüydü, analar babalar bile
çocuklarını bırakıp kaçıyorlardı. Gerisini siz düşünün ne çektiğimizi anlayın…Ertesi
gün topların gür gür gür seslerini işittik. Biz, bu defa kaçmaya hazırlandık. Sanki
düşman bizden daha hızlı kaçıyordu, önüne geleni yakıp yıkıyordu. İri iri askerler
ayaklarındaki ayakkabıları o güne kadar görmemiştim, öyle sağlam ki hiç sorma. Bizim
askerler perişan, aç susuz, mermi yok, top yok, tüfek yok. Ayakları çıplak, perperişan
savaşıyorlardı. Onlar hiç öyle miydi?! Öyle sağlam giysileri vardı büyük büyük atları,
tüfekleri vardı ki hiç sormayın... Hele bir topları vardı ki o tam gür gür gür ettiği zaman
biz sanıyorduk ki yer sallanıyor. Öyle korkardık öyle korkardık çok korkardık. Bizim
askerler öyle yorulmuşlar ki Ermenilerin burnu bile kanamamıştı. Bir de Rus vurunca
üzerine bütün askerlerimiz şehit oldu.
Diyarbakır'a kadar gittik, bir de haber geldi Rus çekilmiş. Rus çekildi; ama açlık daha
beter oldu. Sanki açlık değil, kıtlık başladı. Babam 7 sene askerlik yaptıktan sonra yine
çağırdılar, biz de sahipsiz kaldık. Öyle kıtlık vardı ki adam adamı yiyor. Herkes çamur
demedi, kurbağa demedi ne bulduysa yemeye başladı. Mezbahada askerler hayvan
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kesiyordu. Herkes o hayvanların kanını avuçlarına doldurup, taşların arasına koyup
getiriyordu. Kanı kaynatıp pişiriyorlardı. Kaşıkla yiyorlardı. Atın bokunun içindeki
arpayı toplayıp yiyorlardı”80
Rahmetli Muhsine Çırak’ın anlattıkları bizim için sadece bir çocukluk anısı değildir. Onun
anlattıkları I. Dünya Savaşı’nda Türk askerinin düşman karşısındaki durumunu, halkın çaresizliğini
gösteren canlı bir belgedir. Ermenilerin, Rusların yardımıyla nasıl silahlandığını ve bin yıldır
komşu oldukları halka ihanet ettiklerini hikâye eder. Bu bakımdan, kanaatimizce, Ahlatlıların
savaşla ilgili anıları savaş ortamını arşiv belgelerinden çok daha net şekilde betimlemektedir.
Emine Gözel de ailesinin göç hikayesini şöyle aktarır:
“1915 yılında Ermeniler, Rusların kışkırtması ile Ahlat’taki Müslümanlara çok zorluk
yapmışlar, zulmetmişler, onları ezmişler. Yerli Ahlat halkını göç etmeye zorlamışlar.
Ahlat’ta bazı aileler yollara düşmüş, yanlarına sadece birkaç parça eşya alabilmişlerdi.
Aileler önce Teğot’a (Taşharman Köyü) kaçmışlar, Ermeniler ise aileleri bu kaçışta
arkadan kovalamış. Ailem ile birkaç aile Teğot’ta (Taşharman Köyü) kalmışlar, daha
sonra oradan Bitlis üzerinden Maraş’a göç etmişler. Fakat Ermeniler Bitlis’in
çıkışındaki Delikli Taşı geçememişler. Yolda giderken Birecik yakınlarında annemin
kucağındaki oğlu Mustafa vefat etmiş. Açlık ve susuzlukla çok mücadele etmişler.
Aylar süren yolcuğun ardından Maraş’a varmışlar ve oraya yerleşmişler. Abim Hacı
Halil orada doğmuş. Abim Halil 5 yaşında iken, Ermeni sorunları bitince Ahlat’a geri
dönmüşler. Evleri barkları talan edilmiş, yakılıp yıkılmış hep. Kırklar Mahallesi’ne
gelmişler tekrar. Abim ablam ben burada dünyaya gelmişiz.”81
AHLAT’TA ERMENİ MEZALİMİ
Ermeniler Bitlis-Sason ayaklanmalarından itibaren Doğu’daki Müslüman halka saldırmaya
başlamışlardır. Fakat yukarıdaki ifadelerden ve tarihsel kayıtlardan da anlaşıldığına göre Ahlat bu
saldırılardan ilk başta fazla etkilenmemişe benziyor. Bunu, ifadelerin hep I. Dünya Savaşı RusErmeni işgali hakkında olmasından çıkarıyoruz. Savaş öncesinde ise, bölge itibariyle, Türklerin
Ermenilerle çatıştığına dair hiçbir ifadenin bulunmaması bu görüşümüzü desteklemektedir. Öte
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Muhsine Çırak, Kişisel Görüşme, 02.01.2015.
Emine Gözel, Kişisel Görüşme, 27 Aralık 2014.
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yandan diğer bölgelerde Ermeniler kendilerinden vergi toplayan ve Hamidiye Alaylarına katılarak
bizzat savaşan Kürtlerle çetin çarpışmalar yapmışlardır.
Fakat I. Dünya Harbi başladığında bu saldırılar Ahlat’a da sıçramış ve Ahlat gerek bireysel
gerekse kitlesel kıyımlara sahne olmuştur. Ahlat’taki olaylar yoğun olarak Ermenilerin yaşadığı
köy ve beldelerde başlamıştır.82 Ermeniler ve Türklerin iç içe yaşadığı Harabeşehir de bu olayların
yaşandığı yerlerden biridir. Anlatıldığına göre Ermeniler düğün basarak pek çok genci
öldürmüşlerdir.83 Yine Harabeşehir’de Abe Dayı adındaki bir Harabeşehirlinin Ermeniler
tarafından büyük bir kayanın üzerine yuvarlanması neticesinde şehit edilmesi, o kayanın “Abe
Basan Kayası” olarak anılmasına neden olmuştur: “Ermenilerden kaçan Abe Dayı adındaki birisi
bir kayanın dibine sığınmış, Ermeniler kayayı adamın üzerine çevirmişler. Şimdi o kayanın adı Abe
Basan Kayasıdır.”84
Yoğurtyemez Köyünde Tahir Efendi’ye ait birliklerin Ermeniler tarafından nasıl pusuya
düşürüldükleri ve 63 kişinin bu aldatmaca sonucu şehit edilişi de Ermeni ihanetinin en acı
örneğidir:
“Rusların Ahlat'ı işgali sırasında işgali önlemek için kurulan milis birliklerinden Hacı
Temür Paşanın oğlu Tahir Efendiye ait 63 kişilik bir kuvvet, Rus ordusunu takip ederek
Yoğurtyemez Köyü’ne gelir. Gece iki görevli köyde düşman var mı, diye kontrol etmek
için köye gönderilir. Rus ordusu ile gelen bir grup Ermeni bunlarla güzel bir şekilde
Türkçe konuşarak köyde düşman birliği olmadığını söyler. Görevlilerin, köyün güvenli
olduğunu bildirmesi üzerine Tahir Efendiye ait 63 kişilik milis birliği gönül rahatlığıyla
köye girer; fakat birliğin tamamı Ermeniler tarafından pusuya düşürülerek köyde şehit
edilir.”85
Ermeni mezaliminden nasibini alan Sıtkı Erdemir de ailesinin yaşadığı acıyı, dedesi Zeynel ve
on bir arkadaşının Çukurtarla Köyünde nasıl katledildiklerini babasının dilinden onlarca defa
dinlemiştir:

Kafkaslar’da ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi, Rapor no: 16. BOA. HR. SYS. HU, kr. 110, dos. 12-2, nr. 125-134,
I. 238.
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Necati Aydoğan, Kişisel Görüşme, 29 Aralık 2014.
84
Mehmet Köksal, Kişisel Görüşme, 31 Aralık 2014.
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İhsan Erkoç, "Ahlat’ta Ermeni Mezalimi”, Mihenk Taşı Ahlat Kültür, Sanat, Edebiyat ve Tanıtım Dergisi, Sayı: 5,
2005, ss. 4-5.
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“Çukurtarla Köyü’nün kuzeyinde bulunan Malazgirt ilçesi Tatar Gazi Köyü yönünden
8-10 kişilik bir Rus birliği ile Ermeni çetesinin köyümüze saldırmak maksadıyla
geldiklerinin anlaşılması üzerine, köyü korumakla görevli olan atlı milislerden Refik
Ağgün ve Ubeyd Baykal gelenlere ateş ederek bunların köye girmelerine engel
olmuşlardır. Ermeniler bu olaya misilleme olarak köyden topladıkları içinde dedem
Zeynel ve babam Kahraman’ın da olduğu on dört kişilik bir grubu yanlarına alarak
Develik istikametine doğru elleri bağlı vaziyette götürdüler. Develik Köyü’ne
varmadan düzlük bir yerde bu on dört kişiyi elleri bağlı bir şekilde sıraya dizmişler.
Sarılık hastalığı geçiren 18 yaşındaki babam ile köyümüzden Bahri isimli iki kişiye
bakarak Ermeni’nin biri ‘hırşo (yani “bu iki kişide bize yarar”)’ dedi. Diğer Ermeni ise
‘ne hırşo (yani “hayır bize yaramazlar”)’ deyince babam ve Bahri isimli kişiyi köye
geri gönderdiler. Daha sonra Ermeniler Develik köyüne girecekken köylüler yanlarına
tuz ve dövme alarak onları karşılamışlar. Bu hareket Ermenilerde kendilerine teslim
olunduğu anlamına geldiğinden bu köyden kimseyi almayarak Yoğurtyemez Köyü’ne
geçmişler. Ermeniler Yoğurtyemez Köyü’nden 16 kişilik bir grubu elleri bağlı
vaziyette toplayarak Sütey Yaylası Aktaş mevkiinde kılıçtan geçirerek katletmişler.
Daha sonra Ermeniler iki gurup halinde içerisinde dedemin de bulunduğu on iki kişilik
grubu Çukurtarla Köyü’nün güneyinden Süphan Dağı’na doğru atlı kızaklar eşliğinde
elleri bağlı ve yaya olarak götürürken, Kız Boğan mevkiindeki geniş ve sarp bir alana
getirmişler. Bu on iki kişi iki atlıya bırakılarak diğer atlılar başka bir yöne ilerlemiş.
Daha sonra aralarında şimdi rahmetli olmuş birinin söylediğine göre bizim grup bu
atlıların karşısından onların arkalarından gelmeyeceklerini düşünerek bu dik yamaca
aniden atlamış. Kaçmaya başlamışlar ancak arkalarındaki iki atlı Ermeni kendilerini
arkadan kılıçtan geçirerek şehit etmişler.”86
Nail Uslu, Ermenilerin Yeniköprü Köyü’nün kilisesinde nasıl örgütlendiklerini anlatır:
“Yeni Köprü Cephesinde, Serinbayır, Taşharman da bulunan kiliselerde Ahlatlı
Müslüman halkı katletmek için çeşitli fikirler ortaya koymuşlardır. Ahlatlı
Müslümanları öldürüp, kafalarının komiteye götürülmesi için kelle başına ödüller
bırakılmış, kim 100 kişinin kellesini getirirse ona büyük ödüller vaat edildi. Ödülü
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kazanmak isteyen bazı kişiler, kellenin taşınması ağır olacağından ve getirilen kellenin
de tam olarak Müslümanlara ait olduğu kanıtlanmayacağından aralarında istişare
ettiler. Müslümanlığın işareti erkeklerin sünnetli olması olduğu için, bu kez de kim yüz
tane Müslüman öldürüp, tenasül organını bir torba içinde çete başlarına getirirse çok
büyük ödül alacağı vaat edildi.”87
Ardından Ermenilere vaad edilen büyük ödül planının olduğu gibi gerçekleştiğini belirten Nail
Uslu, “Dedem Şuklo Mehmet çok güçlü bir adamdı” dediği dedesi Mehmet Emin Gözel’den naklen
şöyle anlatıyor:
“Garmuç Köyündeki değirmenden eşekle yük getirirken, bir kişi üstüme atladı ve beni
eşeğin üzerinden düşürdü. Yerde boğuştuk, bir fırsatını bulup adamın üzerine çıktım.
Kamayı göğsüne dayadım, ‘sen kimsin’ dedim; adam öldürüleceğini anlayarak amacını
bana anlattı. Onu kamayla öldürdüm ve elindeki torbayı açtım. Hakikaten itiraf ettiği
gibi içinde 99 Müslümanın sünnetli tenasül organı vardı. Bunu yakınlarıma anlattım.
Halkımız bundan böyle tenha yerlerde ve yolculuklarında gereken tedbiri alarak
hareket etmiştir.”88
Vehbi Değerli de ifadesinde Müslümanların kadın erkek demeden boğazlarından bağlanarak
dikenler üzerinde yürütüldüklerini, kadınların göğüslerinin erkeklerin tenasül organlarının ve
kulaklarının kesildiğini, kadınlara yapılan tecavüzleri anlatmıştır. Buna benzer bir diğer ifade de
dedesinin bir gözü, Ermeni bir doktor tarafından kör edilen Emir Çınar’ın dedesinden aktardığı
aşağıdaki vahşet belgesidir:
“Dedemin anlattığına göre işgal sırasında Rus desteğiyle Ahlat’ı basan Ermeni çeteler
güçlenmiş ve bu katliamı bir kendilerince eğlenceye dönüştürmüşlerdi. Buna göre
hamile kadınların karnındaki bebeklerin cinsiyeti bahis konusu haline getirilmiş ve
karınları deşilerek erkek mi kız mı diye şehit edilmişlerdir.”89

Nail Uslu, Kişisel Görüşme, 31 Aralık 2014.
Nail Uslu.
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Aşağıdaki Taşnak çetesine ait hatıra fotoğrafı, bu vahşetin Bitlis’teki örneklerinden sadece
biridir. Fotoğrafın iki tarafında birinin elinde el bombası diğerinde de ana karnından çıkarılmış bir
cenini tutan çete üyeleri dikkat çekiyor.90

Bütün bunlar bir devlet hayaliyle galeyana gelen Ermenilerin bu amaçla ne kadar insanlıktan
uzaklaştıklarını, Türklerin ne kadar savunmasız ve her an tehlike altında olduklarını ortaya koyar.91
Ermenilerin bölgedeki bu vahşetini en net şekilde özetleyen, I. Dünya
Savaşı’ndaki Rus işgali esnasında Bitlis’in Güroymak İlçesinden Atatürk’le
beraber pek çok savaşa katılan Kasım Karabulut’un şu sözleridir: “Bitlis'in
Ahlat İlçesi'nde o kadar insan öldürüldü ki biz askeri birlik olarak iki gün
boyunca cenazeleri defnettik.”92
Bu anlatılanların yanı sıra Ermeni mezalimiyle Ahlat’ın hemen her mahalle ve köyünde izler
bulmak mümkündür. Ne var ki bütün bu olayları ve ifadeleri buraya aktarmak bu tebliğin sınırlarını
aşacaktır. Bizim anlattıklarımız bile Ahlat tanıklarının belleğinden Ermeni mezalimini tarih
kayıtlarına geçirmeye yetecektir.

Resim 3’de gösterilen fotoğraf, kaynak eserde şu açıklamayla yayınlanmıştır: “Çeşitli üniformalar içinde, Bitlis ve
Muş’ta kurulan ve Rus ordusunca desteklenen bir Ermeni çetesi” Bkz. Pierre A. Moser, Arméniens, Où est la réalite?,
Librairie-Éditions Mailler, 1980, s. 82.
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ARMENIAN ACTIVITIES IN BITLIS-AHLAT IN THE LIGHT OF WITNESSES’
STATEMENTS
Aynur ÇINAR*, Emir ÇINAR**
ABSTRACT
Bitlis, have been known as “Baghesh” by Armenians, was the east administrative unit of
Ottoman Empire in the XIX. century. Although Armenians’ existence in this area goes back to
ancient period, Armenians have continued their existence under the domination of Byzantine,
Abbasid, Turks and Kurdish principalities from this century. On the eve of the First World War,
seventy thousand Armenians were living in Bitlis Province whom had crowded population as five
hundred thousand. The reason of this heavily Armenians population is that this people have lived
for centuries in this area and extrinsic factors have effective on the region policy. Foremost among
these factors are decrease of Turkish population in Turk-Safavid conflicts and Armenian
immigration from Caucasia to Ottoman’s east provinces for increasing Armenian population in
XIX. centuries.
International policy in where came to light by means of the First World War in Anatolia and
Middle East has predicated on reconstruction of political, ethnic and geographic topography of the
area. This policy has impressed Ottoman’s all east provinces and Bitlis-Ahlat was the main of these
regions. These political developments and changes at this province have caused negative activities
between Armenians and Turk-Kurdish people and then serious conflicts among these ethnic
groups. Consequently, Armenians was forced to emigrate from the area.
Aside from the political effects of this issue, the resultants have influenced Turkish and
Kurdish people of parts of realm psychologically and sociologically. Even though first witnesses
of events aren’t alive today, these effects are still transferring orally at the present time. Moreover,
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these accounts are making legendary with mythic narratives. Especially, the ruins related to
Armenians which demonstrate these accounts are continuing their existence.
In this study, we’ll mention Armenians’ political and ethnic actions in Bitlis-Ahlat in first
quarter of XX. century. Specific to Ahlat, we’ll try to present Armenian activities about Bitlis in
the light of historical documents. Besides we will utilize interviews of second and third generation
Turkish-Kurdish people and support these conversations with historical buildings and artefacts in
Ahlat. Thus, we will try to point out the important of “Kubbetu’l-İslâm” Ahlat in Armenian matter.
Key Words: Bitlis, Ahlat, Armenians, Dashnak, Ottoman Empire, Kubbetu’l-İslam,
Deportation
ARMENIANS IN BITLIS UNTIL THE RUSSIAN OCCUPATION
Armenians, who date to ancient times their existence in the Eastern Anatolia, never had their
own state until the establishment of modern Armenia.93 Armenians, existed as a principality in XI.
century, firstly fallen under domination of Byzantine but as reaction to do Orthodox forcibly they
preferred to come under domination of Muslim Seljuk Empire.94 Thereafter, they merely could
exist in administration of Seljuk, Mongolian, Kurdish and Ottoman.95
In addition in various regions of Anatolia, Armenians have crowdedly lived in Eastern
Anatolia and specially Bitlis.96 This province, was named by Armenians as Baghesh, is in
southwest of Great Armenia which is labelled in their way. 97 Because the province is located on
the Taurus route, connecting the al-Jazeera plains to the Eastern Anatolian plateaus, Iran and the
Caucasus, it has been used as route of commerce, military intelligence and migration for
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centuries.98 This strategic significance has been stated that “A province is territorially and
politically important area that in northeast of the empire.” Approximately, one-third of Bitlis were
non-Muslims who are Catholics, Protestants, Assyrians and Keldanis.99
Muslim

Armenian
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309.999
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Armenian

According to the formal census of Ottoman Empire in 1914, the population of Bitlis and
ratio of Armenian population to general population100
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During the collapse period of Ottoman Empire in which the Armenian issue emerged, Bitlis,
in accordance with its strategic location, was the science and trade centre.101 Bitlis, containing
Kubbetu’l-İslâm Ahlat which was the centre of Islamic ulema, at the same time, was hosting
monasteries such as Surp Arakelots and Surp Garabed which were admitted Armenians’ “scholar
academy (tasadun vartabedats)”.102 This expresses that the province has religious importance for
Muslims and Armenians. Bitlis had been the manuscript and calligraphy production centre for
centuries.103 Besides the city was a strategic area in which operated the Eastern intelligence
network, especially postal and telegraph services.104 But this situation turned into a disadvantage
for the province in the last century of the Empire.105

Picture 1: General view of Bitlis in 1913106
As historically, Bitlis/Baghesh was a vivid trade centre of Muslims and Armenians. The city
had many commercial and artistic branches such as leather trade, jewellery, lace, weaving, painting
and gun manufacture. As of this period, Armenians dominated many of these branches.107 Hence
economic condition of Armenian people was at a better level more than Turkish and Kurdish clans
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in Bitlis and whole Eastern Anatolia.108 Bitlis structures, wonders of art, which have built by
volcanic rock carving have attracted even Lynch’s attention.109 It is said that Armenians were
craftsmen in branch of volcanic rock carving which is a tradition of Bitlis.110 They learned this art
from Turks who are masters of Seljuk architecture.111
Until the Armenian issue arose, Armenians and Muslims had lived in peace for centuries in
Bitlis. The reason for this in Ottoman Empire, social structure was predicated on “nation system”.
In the nation system, position, rights and duties of a people in the period of Ottoman, not their
ethnic identity, was determined according to religious criterions.112 Also Armenians as a minority
were included to this system. In this sense, naturally, Ottoman Empire has not intended to give
autonomy to any minority including Armenians in order not to divide its religious-political
structure.113 Correspondingly, Armenians of Bitlis lived at the helm of Kurdish tribes connected
central administration in the last period.114 In some places, some Kurdish tribes had Armenian
warrior troops at their command and used as a means of oppression to other tribes when
necessary.115
In addition to this, in this period, Armenians had to taxpay other taxes notably jizya and
grassland tax. 116 These taxes were collected according to Islamic rules. By means of these taxes,
Armenians, like other minorities, had freely the opportunity to practice their religion and to found
own schools in Bitlis and everywhere in the state. On the eve of the World War I, currently, being
of four churches, four monasteries, five schools for boys and three schools for girls in Bitlis, where
one-third of population is Armenian, is a sign that Armenians didn’t see any religious and ethnic
pressure on the Ottoman lands. On the contrary, they had freedom which had any country as of this
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period.117 In other words, as today’s intellectuals claim, Ottoman Empire was neither “prison of
nationalities”118 nor did it make religious difficulties to these people.119 As a matter of fact,
Armenian researchers confirm this claim by specifying that central administration and Kurdish
tribes who manage themselves have given them no trouble about to found churches, monasteries
and schools.120 This shows that until the Armenian issue arose, Armenians was not whelmed by
the administration and Kurds, on the contrary, they lived in a comfort and safe environment.
On the last period of Ottoman Empire when allows wider rights for the minorities, in fact,
Armenians not only accepted as a citizen but they were appointed to administrative functions, they
were entrusted authority and they were promoted to a undersecretary, chief-officer, even they could
be soldier.121 Artin Dadyan Pasha (1830-1901), Abdulhamid II (1876-1908)’s Undersecretary of
the Minister of Foreign Affairs, is a proof that Armenians could be assigned to high authorities.122
In the same period, Armenians who appointed to the municipal committee, to the courthouse123 and
to the revenue department of Bitlis, demonstrate high trust to Armenians from Istanbul to Eastern
Anatolia.124
However, with the Armenian events when appeared in the last century of Ottoman, this nation,
so-called “Millet-i Sâdıka”, strictly disappointed to the peoples of Anatolia. The region where
firstly occurred these events is Bitlis. Probably, the main reason why Bitlis, which has a faint urban
structure today, has become like this is the Armenian issue, started in XIX. century, and Russian
occupation which facilitated by this matter. This process extending to the Armenian rebellions in
Bitlis-Sason began with the Armenians being instrumental in imperialist ambitions, notably Russia
and England. In fact, there are also the historians who date this process to the early period such as
XVII. century. According to this claim, the dream of Armenians’ independence firstly has not
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appeared in Ottoman, but in Iran.125 It has been said that Armenians, presented a gold embroidered
throne to Tsar of Russia Alexis I (1629-1676) in 1659, hoped to benefit from the power of Russia
getting stronger. It is a fact that Catherine the Great (1729-1796) encouraged Armenians about that
the Armenian “Ararat” Kingdom will be established on Ottoman and Iranian lands, and she
provoked them against Muslims. Armenians who braced up from this were supportive to Russians
against Ottoman and Iran in which they are citizens, and they had to migrate to Caucasia in the
range of 1806-1812 in consequence of their betrayal.126 But the betrayals of Armenians had not
turn into a wholistic separatist movement and didn’t spread between Ottoman Armenians until
1877-1878 Russo-Turkish War.127 This shows that in the background of the Deportation 1915,
there is a reaction to Armenians due to their betrayals and this deportation was not only carried out
by Ottomans administration.
Nevertheless, Ottoman Empire was not unmerciful to the Armenians who betrayed herself and
escaped to Caucasia, when they arrived their home. On the contrary, the Empire relocated them to
their land. Indeed, it can be said that the first problem which ignited the wick between the people
of Eastern Anatolia began with these Armenians who came back from Caucasia. Ottoman Empire
located muhajirs from Caucasia substituted for the immigrant Armenians.128 But when the
Armenians came back with their father’s title deeds, they began to conflict with muhajirs who lives
in their lands. This Armenians, unlike their cognates in Eastern Anatolia, had done intellectual
researches revitalizing own national feelings in other countries such as Russia, France, England,
Switzerland129, and they returned to Ottoman lands with dream of establishing a social-nationalist
state.130 This group who aided to Russians both military and security intelligence in the RussoTurkish War, after the war, gained political status with the establishment socialist parties such as
Dashnak (Armenian Revolutionary Federation) and Hunchakian (Social Democrat Hunchakian
Party). Besides, with the Berlin Treaty signed by the Entente States at the end of the war, the
Armenian issue has become an international problem for the first time. Thus, Armenians have
attained a religious, political and media platform which would constantly watch their back in
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foreign policy. Especially, it is available in records that Russian, French and English researchers
had gathered information in the Ottoman lands and they did activities to gain the freedom of the
Armenians their homeland.131 In many eastern provinces such as Bitlis, British-American
missionary schools were established, political party houses of Dashnak and Hunchakian were
founded, and the press organ, so-called Armenia, was printed.132 With its one hundred thousand
members, the Dashnak Committee arose itself as the founder of a new state and the saviour of the
Armenians, and it benefited from ignorance of local resident in maximum.133 The idealist
Armenians materially and spiritually pressured to the Armenian people who didn’t participate own
ideals134 and they tried to increase the Armenian population by means of slaughtering Muslims in
the region. Purpose of this is to provide armed intervention of Christian Western countries to the
Ottoman Empire and to establish socialist Armenian state in the provinces which so-called Vilâyâtı Sitte/The Six Provinces (Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Van and Elazığ) and getting increased
the number of them.135 In this respect, on the one hand, the Armenian issue was accepted as a
religious mission of the Western which could not throw off from crusade mentality to dismantle
the Ottoman Empire, on the other hand, was turned into a symbol of socialist action of Russian
origin newly developing in the world.136 Because of all this, Armenians were able to express their
never-ending desires towards Ottoman Empire, and forwardly, unmercifully slaughtered the
Armenians who didn’t aid themselves, and Muslim people.
The result of all this as well as beginning of new problems, the place of first Armenian uprising
was Bitlis which the Armenian population lived in at the most. Internationally, Bitlis began to be
accepted as a separate region from the Ottoman lands, and in the Anglo-Russian treaty in 1907, the
province was identified as Russian domain.137 Especially, the Dashnak committee which was active
in the Eastern Anatolia, with support of Russians, began to their revolution activities in Bitlis-
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Sason between 1894 and 1910.138 For this, Ottoman Empire accepted that the rebellion of Bitlis is
a sign of the Armenian revolution and of war.139 Through these uprisings, on the one hand, Muslim
people were massacred in Eastern Anatolia and the Armenian population was tried to increase, on
the other hand, the province was made vulnerable against the Russian occupation.140 The massacres
were specifically organized because the Armenian population was nowhere in Eastern Anatolia,
where Armenians claim to be their own homeland, more than Muslims.141
Abdulhamid II bloody suppressed these rebellions with an army, called the Hamidiyah troops
and formed by the Kurdish tribes, the majority of which formed administrative power over the
Armenian population.142 The rebellions of Sason which are shown as a “resistance” of the
Armenian militants against on pressures of Ottoman administration and Kurdish tribes, and the
suppress way of the government this, today, is used as trumps by the ones who voiced the Armenian
massacre. But this is an event which is narrated as disconnected from its historical context. 143 As
of the period, the events of Sason has occurred as a result of the activities of the Armenian
committee who gave military and intelligence support to the enemy before the World War I. In this
respect, Sason uprisings leading to the deportation of 1915 should be regarded as a multifaceted
event that creates an insecure environment.144
In conclusion, Armenians were deported with three-item deportation law on 27 May 1915,
securing the lives and property of persons.145 According to the archive documents, in deportation
of 1915, a total of 36.477 were deported from Bitlis, including 9478 from Ahlat.146 However,
Armenians’ deportation could not be prevented the invasion of Bitlis. Owing to betrayal and aids
of Armenians, a strategic location like Bitlis, was not only captured by Russians during World War
I, but also was destroyed and lost its former glory and wealth.147 Despite all this, Armenian-Russian
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cooperation failed to prevent the free Turkish spirit. Thanks to the army of liberation under the
command of Mustafa Kemal Pasha, Bitlis survived and the Armenian state dream in Eastern
Anatolia was disappointed. Richard G. Hovannisian, the Armenian academician, confesses this:
“The Turkish nationalist movement headed by Mustafa Kemal successfully defied the
Allied Powers and averted Turkish loss of Bitlis-Sasun-Mush and other territories
granted to the Armenians. What was more, Kemal put an end to the fledgling Armenian
republic by invading across the pre-war Russo-Turkish border and annexing the entire
province of Kars and one county of Erevan, including Mount Ararat, to a revived
Turkish state, soon to be proclaimed as the Republic of Turkey.”148

Picture 2: In November 10, 1916, Mustafa Kemal Pasha was inspecting to a troop
near Bitlis149
AHLAT ARMENIANS BEFORE THE WAR
Unlike the researchers who want to portray Bitlis as a fully Kurdish and Armenian region and
ignore Turkish presence in the region150, Ahlat is a strategic city in which Turks and Armenians
have lived together for centuries. The many from Ahlat who have experienced the Armenian
atrocities took away what they saw and lived to the hereafter. One of the biggest shortcomings
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about the Armenian issue is disregarded the historical experiences of people who have seen the
events between Turks and Armenians or have heard the events from primary witness’. In this
research, it has been aimed to collect the information that the people who have seen the atrocities
committed by the Armenians and have lived or heard from those days, passed on to their families
and their environment. In this study, as the occasion arises, it will be also used the archive and
literature which is suitable the oral sources. Thus, while a century has passed since the Armenian
atrocities in Ahlat, it will be endeavoured to not disappear the experiences in the darkness of
history.
Ahlat is a strategic and historical city which was founded in the period of Urartu and has
continued own existence under plenty of states and dynasties during the history. Urartians who first
named called Halads here, and this name has been used with its several versions (Arm. Shaleat;
Syr. Kelath; Arb. Hilât; Gre. Haliat).151 During the history, the informal name of Eastern Anatolia
has been Armenia, and Ahlat was one of the biggest, most crowded and fortified cities of
Armenia.152 In this respect, according to some researchers, Ahlat was accepted the capital or the
centre of Armenia.153 However, citing of the region as Armenia doesn’t mean that the Armenia
region belongs to Armenians. Because this title had already been the name of this region since the
time when Armenians, who were known under a different name at that time, settled in the region
as a tribe. The notion of Armenia means of “upper, mountainy region”. This people was named as
“Armanian” for settling here by Darius I (B.C. 522-486), the King of Achaemenid.154 In other
words, the title of “Armenian” is originally the name of the region, not the people, and has become
the name to the nation who migrated from the Balkans and settled here. Consequently, the claim
that Armenia is ancient Armenian homeland historically is weak.155 On the other hand, Armenians
name themselves as Haikh/Hai, not Armenian.156 Indeed, even today, this nation calls Hayastan,
derived from this root, on the modern Armenia state.157 As is seen, acceptance of Armenians that
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the region of Armenia is the ancestral land, included Ahlat, is based on a deliberate confusion of
concepts. Ahlat, which has existed as an independent province or state for a long time, has been
connected to Van after Tanzimat, to Bitlis in the reign of Abdulhamid II, it has been a district of
Bitlis from now.158 Because of the Ahlat-based administrative moved to Bitlis in the last period of
Ottoman, Bitlis rose to prominence, relatively Ahlat.159
Above, we had stated that the city where Armenians live most in Ottoman Empire is Bitlis.
Accordingly, while nineteen of the settlements in Ahlat have Turkish name, thirteen of them are in
language of Armenian.160 Nevertheless, the Armenian population density in Ahlat has not ever
reached to the rate in Bitlis. Before the occupation of 1916, in contrast to Bitlis, we see that Turks
and Armenians had more friendly relations in Ahlat. Abdulkadir Gültay who listened from his
father the Turks-Armenian relations cites that: I listened from my father, he said that “We lived
with Armenians. Neither are they hurt from us nor are we hurt from them. We have lived in friendly
together for many years.”161
Retired imam Raşit Bilen from Otluyazı village describes the friendship bonds between Turks
and Armenians as follows:
“At cold nights of winter, old ancestors of the village sat together in a house and
narrated various issues. Of course, they raked over the coals, even spoke of their
childhood memories. During the conversations, the name of Armenians was frequently
mentioned. The most mentioned topic is the pleasant relations between them. In those
days, there was not any problem between Turks and Armenians. For many years, they
have turned a village into a house, and they have lived like that. They have become
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partner with each other and have friendly tied up the relations of neighbourhood. Turks
and Armenians have brotherly lived. Anyone has not been hurt anyone.”162
Necati Aydoğan remarks that the relations with Armenians always was unproblematic and
perfect. He draws attention another matter that during the deportation, after Muslims had put under
their protection the Armenian children who need help, they took away them to their families. Necati
Aydoğan recounts a memory which he listened to from his father Abdülhadi Aydoğan:
“We went to Aleppo. After we had rested there a while, we went to shopping. We
saluted as we passed a shop. The shop keeper received our greetings and asked us
‘Where are you from?’ When we replied to ‘from Bitlis’, he said ‘me, too.’ Again, he
asked ‘Where in Bitlis?’ We ‘We’re from Ahlat’ said. He ‘Me too, I’m one of the
Armenians of Ahlat’ said and continued ‘The Ahlat people kept us very much, they
protected and watched us. We were satisfied from the Ahlat people.”163
In the period of Ottoman Empire, Armenians was especially advanced in the field of
ironworking and they produced the agricultural instruments. Besides, they employed in various
crafting such as carpentry, milling, stone masonry. In short, it is understood that they contributed
to the social and economic life of Ahlat.164 The words of Tahsin Kalender, who was one of the
prized stonemasons of Ahlat, prove how Turks and Armenians, who lived together for many
centuries, were also culturally influenced by each other:
“We lived with Armenians. We got along well with Armenians and we had good
neighbourhoods with them. Circassians and Armenians lived together in the Hulik
(Otluyazı) Village. Armenians acquired a profession in the fields such as
stonemasonry, carpentry, blacksmithing and milling. The names of equipment such as
ziran, uruk, larteli, sami, samter which is used in ox card are in the language of
Armenian. Armenians were good carpenters and they did their job well. The words of
used in agricultural field such as gord, tapan, agos are in the language of Armenian,
too. ‘We have still using them with same names’ said my father. In Ahlat, Armenians
have also been influenced in the stonemasonry from Turks.”165
Raşit Bilen, Personal Interview, January 14, 2015.
Necati Aydoğan, Personal Interview, December 29, 2014.
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Besides, from expression of the residents of the Kulaksız Neighborhood and the
Madavans Village, it is possible to understand how the feeling of trust between Turks and
Armenians is great:
“In the Kulaksız Neighbourhood, our elders told us that almost every house had a
Armenian manservant. They were very hardworking. At that time, the most precious
part of house was its cellar. One of the two keys of cellar was in the Armenian
manservant, other in the mistress of house. My grandfather’s house was included this.
The whole land of Kulaksız, including our land, was on the border of Madavans. My
father said that even a wheat ear of us did not damaged. It had such great confidence.
And everyone in Kulaksız was friend with Armenians. We used to come and go mutual
visits. I mean that a family from Kulaksız went on visit to the Armenian family in the
Madavans, or they came visit us. The religious differentiation only appeared in the
religious climate; one went to his church, another went to his mosques. But apart from
that the daily life lived together, production together. There was such a safe
environment.”166
As compared with other regions, the reason why of the relations of Turk-Armenian didn’t
reach bad dimensions in Ahlat is probably that Ahlat Turks didn’t an administrative pressure on
Armenians. Because we know that, as of the period, the Kurdish tribes were tasked to collect tax
from Armenians, Hamidiyah troops generally consisted of Kurds and the warriors in local conflicts
with Armenians were Kurds. More clearly, specifically in Bitlis and generally in Eastern Anatolia,
Kurds conflicted with Armenians at most. In our opinion, it is a strategic approach that the name
of Ahlat in which is the centre of Armenia isn’t mentioned in the researches about the Armenian
issue. Because Ahlat is an essential Turkish homeland and the Armenian mentality which
characterizes Turks as occupant in Anatolia, purposely, is in effort not to involve the region its
politics.
RISE OF THE ARMENIAN ISSUE IN AHLAT
Although the name of Ahlat is not mentioned in the Armenian issue, when the Turkish
population, which was 16.635 in the 1890’s, declined to 10.190 in 1914, the Armenian population
increased from 6.609 to 9.501 people with an increase of 3000 in the same years. This situation is
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an indicator of the strategy we stated above. It means that the Russian-Armenian strategy purposely
tried to decrease the Turkish population in Ahlat. The other reason is the heavy damage of the
Ottoman-Turkish population in the World War I. However, Armenians, who relied on the states
such as Russia, England and dreamed establishing their state, have used every means possible to
increase their population in the region until World War I. Concordantly, after 1877-1878 RussoTurkish War, the provocative Russian activities in the region caused to be corrupted the TurksArmenian relations. In the following statements, we see the Ahlat people know that the main factor
in the disruption between Turks and Armenians was the Russian provocation. Sabiha Aydoğan
draws attention to the role of the Russians in deterioration of relations:
“At that time, Armenian, Kurd and Turk, we lived altogether. We had a good
neighbourhood; anyone didn’t interfere someone else, we were friend with them.
Whenever Russians provoked Armenians, our relations were destroyed. After Russians
had said that ‘we will establish a great state for you’, Armenians changed so much.
Armenians had loved Turks but when the matter comes to state and land, the interests
contradicted, and hostility began.”167
The separation seeds were planted between these two nations who lived like brother in a
thousand years, and was created a clash environment. In this sense, the Armenian families saw the
Turkish neighbours, who have embraced them for many centuries, as an enemy. So, in Ahlat as are
in Bitlis, they began to kill everyone they don’t say woman, child, elderly. Turk-Armenian
friendship in Ahlat had continued until World War I, and few months later the war had begun,
Ahlat was occupied by Russians. The city was retrieved twice by the Ottoman army, at intervals,
reoccupied by Russians. This situation has continued until the truce which made a deal with
Russians in 1917. According to the statements, Armenians had neighboured with Turks once upon
a time, they featured in the occupation of country. Hüseyin Koca, from Ergezen Neighbourhood,
states that Armenians eased the Russian occupation of Ahlat:
“Upon Russians wanted to invade the Ahlat, Armenians also joined with them to enter
Ahlat from Uludere location in the north east of Ahlat. When our militia forces and our
soldiers heard this news, they inflicted losses to Russians about Uludere, Hodagakanı
and Yıldırımatan locations, and recedet. But this time, Russians entered to Ahlat from
167
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Sütey Tableland-Çamurlubaşı location in the north of Ahlat. Russians entering the city
ravaged the houses, razed the tombstones in the Great Seljukian Islam Graveyard. Onetwo days ago, Russian entered to Ahlat, the Ahlat people had migrated (hejira*). We
had settled Kacer Neighbourhood from Ergezen. While equestrian cavaliers of the
Russian vanguards were exploring in Ahlat, a whiskery cavalry soldier of them told us
to leave (hejira) Ahlat, immediately. That cavalry was a one of Tatar Turks. We
abandoned all our things and was off to Bitlis. After we had stayed in Bitlis for a time,
when Russians entered to Bitlis, we were off again from here and emigrated (hejira).
We learned later that the ones who could not migrate (hejira) with us at that time and
remained in Ahlat were exposed to scary tortures.” 168
From Ms. Koca’s remarks, it is understood that with the destruction of the Great Seljukian
Islam Graveyard, the purpose of the armies of Russian and Armenian was not only occupation but
also to erase the Turkish identity in Ahlat. This is because Ahlat, not an ordinary city in Eastern
Anatolia, with its epithet Kubbetu’l-İslam, is centre of the syntheses of Turk-Islam. In other words,
Russians and Armenians who destroyed the Turk-İslam graveyard there, in fact, wanted to destroy
the truth that Ahlat is a Turkish fatherland. Because of this, many millennial graves in Ahlat have
been ruined and the people have been killed by shooting. The irreverence of Armenians to this
sacred cultural heritage of Ahlat’s ancestors has impressed in the conscience of Ahlat people. In
this context, during the occupation, it was believed that the souls of sayyids, scholars and martyrs
were reflected on the tombstones in the Seljuk cemetery and appeared to the enemy. 169 This
narrative that this image stroke the fear into the enemy’s heart has become to the myth in Ahlat.
During this period of Russian occupation, in Ahlat, many painful events were lived, and people
forced to the migration. This has resulted from a policy to eliminate the Turkish population in the
region. The largest of these migrations occurred in the first period of Russian occupation, and the
people had to migrate to safer places. The people have leaved their homes, relatives and homeland.
The expression of Muhsine Çırak, who personally lived this migration, is a complete summary of
Armenian-Russian savagery and of conditions of that period:
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“There were no Russians while there was no war. There were only nuisance Armenians.
They made difficulties to Muslims and killed them. Especially, when they heard that
Russians came, they became furious. They put Muslims in bayonets and rose to the sky.
They killed without saying child and woman, even Russians were not as cruel as
Armenians.
We went to war, o son! At that time, I was about seven
or eight years old. While we were staying at home, we
didn’t know. We looked that the cannonballs exploded,
boom boom… When my father heard the sounds, he
made sandals from the leather pekmez bottle and dressed to our feet. My mother mixed
all the butter in the dough to make bread and fetir*. Don’t waste butter, if we go. My
mom kneaded the dough, burned the tandoori, rolled the dough thin and pasted to the
tandoori. We took along the cooked fetirs and a quilt and set off. The sounds of
cannonballs were coming after us, boom boom… We ran away from home. The bread
we had enough for just one day. We went on the road non-stop without food and water
… huh we came, huh we pitied our fate… We came to Deliklitaş. One, could escape,
escaped, but the rests among Armenians were captured to Russians. All of them have
perished…
It was the third day of our escape. They took away us to the Sirim Village and crossed
a drawbridge. The sounds of cannonballs consistently were plaguing our heads and
brains. It wasn’t stopping even the nights. We stood there like handless and footless. It
has continued until morning. When it was morning, we looked… the sounds were cut.
We were so happy, and we thought that the war is over. My dad said that ‘Come! If the
war is over, let’s go home.’ We looked around us, let’s see what! Blood flows like
streams. Child, woman, man, soldier, brave fellows… Everyone has killed… ‘Let’s run
away here immediately’ said my father. We walked… walked… We sat down a stream.
My father said to my mom ‘Let’s leave the children here, wrap them in the quilt, give
them bread, and go both of us.’ Everybody has left their daughters and ran away.
Because of the daughters are just children, they have forced to move from one place to
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another. Hence, my father said so that. Then, my mom said to my father, ‘If so, I stay,
too. I cannot leave my children here. Go!’ My father understood that my mother doesn’t
come with him, we hit the road again. No bread, no water… We ate what we find on the
way, grass, so-and-so… We were looking to eat bread from the villages we went to. But
no one had a bite to eat…
It was bursting at the seams, even mothers and fathers left their children and ran away.
Do the math and understand what we suffered… The next day, we heard cannonballs,
boom boom. We prepared to escape again. As if the enemy was going faster than us and
burned down everything that fronts. I have never seen so big soldiers and their boots
before. The boots were so solid, you may well ask! Our soldiers were miserable, hungry
and thirsty… no bullet, no cannonball, no musket… They were fighting barefooted and
miserable. Were they like this?! They had such solid clothes, big horses and muskets…
you may well ask! Especially they had balls! The moment that the ball boomed, we
thought that earth shakes. We were so scared… so scared… Our soldiers, they have
been so tired, but the Armenian soldiers were unscathed. Thereupon, when Russians hit,
our all soldiers were martyred.
We went to Diyarbakır. We got a new about that Russians withdrew. They withdrew,
but the hungry was worse. As if the famine began, not only hungry. After my father did
his military service for seven years, he was called up again. And we were left alone.
There was so much famine, everybody was eating each other. Everyone ate what they
found… mud… fog… The soldiers were slaughtering animals in the abattoir. Everyone
filled the animal blood their palms or amidst the rocks and brought it.”170
The late Muhsine Çırak’s statement isn’t only a memory of childhood for us. It are a vivid
record which demonstrate the situation of Turkish army against the enemy, and helplessness of the
Ahlat people in World War I. This narrates how Armenians took arms by the help of Russians and
betrayed to this people who had neighboured for a thousand years. In this regard, in our opinion,
the war memories of Ahlat people describe the war environment more clearly than the archive
documents.
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Emine Gözel tells the story of her family’s migration:
“In 1915, Armenians, with the provocation of Russians, burdened, tortured and defeat
the Muslims in Ahlat. They forced the native Ahlat people to emigrate. Some families
from Ahlat hit the road, they were able to take away only some properties. Initially, the
families run away to Tegot (Taşharman Köyü), Armenians ran after them. Some
families had stayed with my family in Tegot, afterwards they migrated to Maraş
through Bitlis. But Armenians couldn’t pass Delikli Taş in which is the exit of Bitlis.
When they moved across the road, near Birecik, my brother Mustafa has gone in my
mom’s lap. They have struggled against famine very much. After months of journey,
they arrived to Maraş and settled there. My brother, Hacı Halil, has been born there.
When my brother Halil was five years old and the Armenian issues finished, they
returned to Ahlat. Their households have been plundered and completely have been
ravaged. We have turned back to the Kırklar Neighbourhood again.”171
THE ARMENIAN ATROCITY IN AHLAT
Armenians have begun to attack to the Muslims in Eastern Anatolia from the Bitlis-Sason
rebellions. According to be understood from above the statements and the historical documents,
Ahlat doesn’t seem to be much affected from these attacks at first. We deduce this from that the
statements were completely about the Russian-Armenian occupation of World War I. Before the
war, the fact that there was no statement by the region that Turks conflicted with Armenians
supported this view. On the other hand, in other regions, Armenians drastically skirmished with
Kurds who collected tax from themselves and joined to the Hamidiyah troops.
However, these attacks also expanded to Ahlat when the world war began. The events in Ahlat
densely occurred in the villages and neighbourhoods where Armenians lived in.172 Harabeşehir
where lived in together Armenians and Turks is one of the places in which occurred these events.
According to the narrations, Armenians have flooded to weddings and have killed the teens.173
Also, in Harabeşehir, when someone called Abe Dayı was martyred as a result of a large rock which
Armenians rolled over him, this rock was named “the rolling stone of Abe”: “Someone, called Abe
Emine Gözel, Personal Interview, December 27, 2014.
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Dayı, who ran away from Armenians, took refuge under a rock and Armenians rolled the rock over
him. At the present time, the name of that rock is “Abe Basan Kayası (the rolling stone of Abe).”174
It is the most painful example of the Armenian betrayal how, in the Yoğurtyemez Village,
Tahir Efendi’s troops were trapped by Armenians and, sixty-three soldiers were martyred the result
of this trap:
“During the Ahlat occupation of Russians, a force of sixty-three soldiers belonging to
Hacı Temur Pasha’s son Tahir Efendi of the militia forces which organized to prevent
the occupation came to the Yoğurtyemez Village following the Russian army. At night,
two officials were sent to the village to check for enemy. An Armenian group, who
came with Russians, spoke them with a smooth Turkish and said that there is no troop
in the village. When the officials reported that the village was safe, the militia force of
sixty-three soldiers belonging to Tahir Efendi entered to the village, in peace of mind.
But the whole force was trapped by Armenians and was martyred in the village.”175
Sıtkı Erdemir, who got his share of the Armenian atrocities, also listened tens of times from
his father the pain of his family and how his grandfather Zeynel and his eleven friends were
martyred in the Çukurtarla Village:
“From the Tatar Gazi Village, the town of Malazgirt, in the North of the Çukurtarla
Village, on to be understood that a Russian troop of 8-10 people and a Armenian
guerrilla were coming to our village with the purpose of attack, Refik Ağgün and
Ubeyd Baykal, the two of the mounted militias the village guards, shot at the arrivals
and prevented to enter the village. In retaliation for this event, Armenians collected a
group of fourteen people, in my grandfather Zeynel and my father Kahraman, and took
them as tied hands towards the Develik Village. Before arriving at the Develik, in a flat
place, they arrayed these tied fourteen people. They looked at my father, eighteen years
old and hepatitis, and Bahri from our village, and one of Armenians said ‘hirsho (mean
that these two men are useful for us)’. When the other replied ‘no hirsho (they’re
useless)’, my father and Bahri were sent to the village. Later, while Armenians entered
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the Develik Village, the villagers took with salt and wheat and welcomed them.
Because this behaviour meant that the villagers surrendered to them, Armenians didn’t
take no one from this village and passed to the Yoğurtyemez Village. Armenians
gathered sixteen people as ties hands, and they massacred them by sword in the location
of Aktaş of Sütey Plateau. Afterwards, Armenians took away on foot a group of twelve
people, my grandfather was in it, from the south of the Çukurtarla Village to Süphan
Mount in company with the sleighs. And they came to a wide and steep field in the
Kızboğan location. These twelve people were left to two cavaliers and the other
cavaliers went on another direction. Later, according to the statement of someone who
subsequently died, our group thought that these cavaliers can’t come from behind,
suddenly jumped to this steep slope. They began to run away. But two Armenians
behind them killed by sword.”176
Nail Uslu narrates how Armenians were organized in the church of the Yeniköprü Village:
“In order to kill the people of Ahlat, they suggested various ideas in the churches of
Yeniköprü, Serinbayır and Taşharman. To kill the Muslims of Ahlat and to take their
heads to the committee was promised the reward per head. Whoever brought heads of
hundred people would receive a great reward. But it would be difficult transporting of
the heads and proving that these heads belong to the Muslims. For this reason, some of
them, who want to win the reward, consulted between them. Because the circumcision
of a man is a sign of Islam, this time, whoever killed a hundred Muslims and brought
their penises in a bag to the guerrilla leaders, he would be given a great reward.”177
Then, Nail Uslu, who said “my grandfather Şuklo Mehmet was a very strong man”, stated
from his grandfather Mehmet Emin Gözel that the grant prize plan promised to Armenians was
come true as it was:
“While I was carrying the burden with my donkey from the Garmuç Village, a man
jumped on me and dropped me from the donkey. We grapple on the ground. For a
moment, when I had the chance, I stepped up onto the man. I put a wedge on the man’s
chest, and ‘Who are you?’ I said. The man told me his purpose when he realized that
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he would be killed. I killed him with the wedge and opened the bag in his hand. Really,
as he confessed, in there were the 99 Muslim people’s circumcised genitals. I told this
my relatives. From this day forth, our people have acted cautiously in such secluded
places and journeys.”178
Similarly, Vehbi Değerli stated that the Muslims, male or female, were forced to walk on
thorns by binding their necks, women’s breasts and men’s penises were cut and women were
raped.179 Emir Çınar, who an eye of his grandfather was blinded by an Armenian doctor, narrates
another memory of brutality:
“According to my grandfather, during the occupation, the Armenian guerrilla, who
raided to Ahlat with the Russian support, got stronger and turned their massacres into
fun. The gender of babies in pregnant women’s wombs was made a bet subject.
Armenians martyred Muslim women by disembowelled their wombs to understand if
babies are boys or girls.”180
A souvenir photo of Dashnak guerrillas below is just one example of the atrocities in Bitlis.
On both sides of the photos, there are two guerrillas, grenade in the one’s hand and a fetus removed
from his mother’s womb in the other’s hand.181
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All these statements put forward that Armenians, who agitated with the dream of establishing
a state, were dehumanized for this purpose, and how vulnerable and threatened the Turks were.
The words of Kasım Karabulut, who had battled with Ataturk in many
wars during the Russian occupation in the World War I, has ideally
summarized the Armenian atrocity in this region: “In Ahlat, the district of
Bitlis, so many people were killed. We had buried the corpses for two
days.”182
In addition to these expressions, it is possible to find many clues in every neighbourhood and
village of Ahlat with the Armenian atrocity. However, to record all the events and statements in
here exceed the limits of this paper.
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AZERBAYCAN HALK CUMHURİYETİ DÖNEMİNDE NAHÇIVAN’DA
JEOPOLİTİK DURUM VE İNGİLİZ-ERMENİ İŞBİRLİĞİNİN BÖLGE
ÜZERİNDE ETKİLERİ (1918-1920)

Emin ŞIHALİYEV*

ÖZET
Nahçıvan Azerbaycan’ın en eski topraklarından biridir ve dünya medeniyetinin eski
merkezlerindendir. Bu bölge uzun senelerden beri Büyük Güçlerin, aynı zamanda Ermenilerin ilgi
alanında olmuştur. Çünkü Nahçıvan Türk Dünyası arasında önemli bir köprüdür. Ermenilerin
Azerbaycan’a ve onun ayrılmaz parçası olan Nahçıvan’a yönelik toprak iddialarının ve yapılan
katliamların sebepleri tamamen ideolojik, psikolojik ve politik içeriklidir. Makalede Azerbaycan
Halk Cumhuriyeti döneminde Azerbaycan’dan ayrı düşen Nahçıvan’ın jeopolitik durumu,
incelenmiş ve arşiv belgeleri ışığında Ermenilerin bölgede yaptıkları katliamlar araştırılmıştır.
Özellikle İngiliz arşivleri Ermenilerin yaptıkları soykırımlarla ilgili gerçeklerin saptanmasında
önemli rol oynayacak belgelere sahiptir. Bu belgelerde Ermeni faktörünün İngiltere için önemini
gösteren İngiliz devlet adamlarının kendi aralarındaki yazışmaları ve üst düzey yetkililer tarafından
imzalanmış çok gizli raporlar bulunmaktadır. Tarihi belgeler 1917-1920 yıllarında İngiliz
politikaları doğrultusunda desteklenen, para, silah ve cephane ile tedarik edilen Ermenilerin
Azerbaycan’da ve onun ayrılmaz parçası olan Nahçıvan’da büyük bir Türk katliamı gerçekleştirmiş
olduklarını ispat etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Nahçıvan, jeopolitik durum, Ermeniler,
İngiltere, katliamlar.

THE GEOPOLITICAL SITUATION IN NAKHCHIVAN IN THE PERIOD OF
AZERBAIJAN PEOPLE’S REPUBLIC AND ENGLISH-ARMENIAN COOPERATION
ON THE REGION (1918-1920)

Doç. Dr., Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nahçıvan Şubesi, Kafkasya Tarihi masası başkanı. e-mail:
emin.amea@yahoo.com
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Summary
Nakhchivan is one of the most ancient lands of Azerbaijan and one of the ancient centers
of world culture. This region was in the interest circle of Great Powers, at the same time Armenians
for many years. Because Nakhchivan is the basic sole bridge among the Turkish World. The
reasons of Armenian territorial claims against to Azerbaijan and its inseparable component part
Nakhchivan and massacre by Armenians are completely ideological, psychological and political.
In this article was examined the geopolitical situation of Nakhchivan, who was separated from
Azerbaijan in the period of Azerbaijan People’s Republic and were researched the massacres by
Armenians in the region on the basis of archival materials. Especially the UK archives contain
precious materials that play a key role in revealing the truth about the crimes committed by
Armenians. These documents contain correspondence between British officials and top secret
reports signed by senior officials, which shows the importance of the Armenian factor for major
powers, particularly the United Kingdom. According to historical documents supported by through
British policy and supplied with money and arms, Armenians slaughtered Turkish people of
Azerbaijan and its inseparable part of Nakhchivan in 1917-1920 years.
Key words: Azerbaijan People’s Republic, Nakhchivan, the geopolitical situation, the
Armenians, England, massacres.
Giriş
XX yüzyılın başları Azerbaycan tarihinin en karışık, çatışmalı, fakat en şerefli dönemini
kapsamaktadır. Bu dönem Azerbaycan halkının milli mevcudiyetini zamanın sınavına çekmiş,
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti timsalında Azerbaycan halkı bu zorlu sınavdan büyük şerefle
çıkmıştır. AHC’nin kurulması, onun iç ve dış politikası, milletin kaderindeki rolü ile ilgili
meselelere dair yeteri kadar bilgiler olsa da yine araştırılmaya gereksinim vardır:
Öncelikle AHC’ni kuran insanlar onu büyük bir tehlikeden kurtardılar. Çarlık Rusya’nın
dağılması sonucu iktidara gelen yeni rejim halklara kendi kaderlerini belirleme hukuku vermişti.
Bu bağlamda iki yoldan biri tercih edilmeliydi: Ya bağımsızlık kazanılmalı, ya da herhangi bir
devletin hakimiyeti altına geçmeli. Eğer bu adım atılmasaydı, Azerbaycan Rusya, Ermenistan,
Gürcistan ve İran arasında paylaşılacaktı. Zengin doğal kaynaklara sahip olması dünyanın büyük
güçlerinin de dikkatini Azerbaycan’a çekmişti.
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İkincisi, AHC kısa bir dönemde kendi parlamentosu, hükümeti, ordusu, para birimi olan bir
devlete dönüştü.
Üçüncüsü, bu dönemde ortaya çıkan devletler içerisinde demokratik ilkelere sahip öncül
devlet idi. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti bütün Doğu’da, İslam ve Türk Dünyası’nda ilk
demokratik cumhuriyetti.1
Günümüzde bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin varisidir.
Eğer 1918-1920 yılları arasında mevcut olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti olmasaydı, bu gün
bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin varlığından bahsedilemezdi. Çünkü Azerbaycan coğrafi bir
anlayıştı, fakat AHC-nin kurulmasıyla coğrafi anlayıştan resmi anlayışa geçildi. Eğer AHC
olmasaydı, bir devlet olarak Sovetler Birliği’nin içersinde yer alamayacak ve günümüzde bağımsız
Azerbaycan devletinin varlığından bahsedilmeyecekti. Bu bağlmada Türk Cumhuriyetleri
içerisinde AHC’nin rolü oldukça büyüktür. Fakat o dönemde büyük güçlerin jeopolitik çıkarları,
karşılıklı faydalanma ve yararlanma politikaları çerçevesinde şekillenen Ermeni meslesi
Azerbaycan üzerinde derin izler bıraktı. Rusya ve İngiltere tarafından silahlandırılan Ermeniler
1918-1920 yıllarında Azerbaycan’ın bir takım bölgelerinde soykırım uyguladılar. Büyük devletler
sadece bununla yetinmeyerek, Türkiye ile Azerbaycan’ın, dolayısı ile Türk Dünyası’nın irtibatını
kestiler. Özellikle İngilizlerin desteği sonucu araya Taşnak Ermenistanı yerleştirildi. Azerbaycan
Halk Cumhuriyeti, içinde bulunduğu sıkıntılar dolayısı ile tarihi Türk yurdu olan Nahçıvan’a
gereken yardımları yapamıyordu. Makalenin ana konusu bahsi geçen dönemde büyük güçler
tarafından desteklenen ve silahlandırılan Ermenilerce Nahçıvan’da yapılan toplu katliamları arşiv
belgeleri ışığında ortaya koymaktır.
Nahçıvan’ın Jeopolitik Konumu, 1918-1920 Yıllarında Bölgede Yapılan Katliamlar ve
İngiliz Desteği
Dünyanın siyasi haritasına bakıldığı zaman Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan bu haritada
küçücük bir yeri işgal eder, ama jeopolitik konumu itibarile son derece büyük öneme sahiptir ve
bu küçücük bölge tüm Türk Dünyası’nı bir-birine bağlayan bir koridor, Türkiye ile Türk Devletleri
arasında irtibatı sağlayan bir köprüdür. Büyük Atatürk’ün değimiyle “Türk’ün kapısı”dır. Bölge
geçmişte olduğu gibi, günümüzde de üzerinde ve yakın çevresinde güç dengesini etkileyecek

Bu konuda detaylı bilgi için bkz: Cemil Hasanlı, Azerbaycan beynelhalk münasibetler sisteminde (1918-1920),
Bakü, Azerneşr, 1993, s. 3-4.
1
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özellikte, hassas bir coğrafî konuma sahiptir. Nitekim jeopolitik konum itibariyle Nahçıvan
Türkiye, Azerbaycan, İran ve Ermenistan’ın birleşme noktasında, bu ülkelerin çıkarlarının
kavşağında bulunmaktadır. Bu durum dikkate alınarak Türk kapısı Nahcivan’ın coğrafî unsurları,
tarihi ve siyasi geçmişi açıdan incelemeli, stratejik sonuçlar çıkarılmalıdır. Bu kapının açık olması
demek Türk Dünyası’nın uluslararası politikada siyasal gerçeklik kazanmasının önünün açık
olması ve Türk Dünyası’na vücut veren devlet ve toplulukların güçlü olması demektir. Fakat tarihin
belirli dönemlerinde bölgedeki Türk izlerini silmeye çalışan güçler Nahçıvan’a Ermenileri göç
ettirmiş, demografik yapıyı Ermenilerin lehine değiştirmek istemişlerdir. Bununla da yetinmeyerek
bu tarihi Türk toprağını Ermenilere vermeye çalışarak bölgede ciddi etnik temizleme politikası
yürütmüşlerdir. Konumuz açısından biz bu makalede sadece Azerbaycan Halk Cumhuriyeti
döneminde, 1918-1920 yıllarında Nahçıvan üzerine oynanan oyunlar ve İngiliz-Ermeni işbirliğinin
Nahçıvan üzerindeki etkilerine temas etmeye çalışacağız. Öncelikle İngilizleri bölgede Ermenilerle
işbirliğine iten nedenler neler olmuştur? İngilizlerin Ermenileri Azerbaycan’ın bir takım bölgelerine,
özellikle Nahçıvan’a yönelik yürüttüğü baskıcı teşvik hareketlerinin perde arkası ne idi? Bu sorulara
cevap bulmak için o dönemin politik gelişmelerini dikkatle izlemek gerekir. Olaylara bir bütün olarak,
daha geniş anlamda İngiltere’nin ulusal çıkarları çerçevesinde bakmak icap eder.
Jeostratejik açıdan Güney Kafkasya devletler için büyük öneme sahipti. Bölge Hazar Denizi
vasıtasıyla Orta Asya ve İran’a açılan kapı konumundaydı, aynı zamanda Hindistan’a ulaşmak
bakımından da önemli bir rota içeriyordu. Fakat 1917’de Rusya’da meydana gelen gelişmeler ve
Rusya’nın savaş dışı kalması üzerine Hazar koridoru Osmanlı için açık hale geldi.2 Mevcut gelişmeler
Kafkasya, İran ve Orta Asya’ya girmek için Türklere önemli bir imkan sağlamış, Hindistan tehdit altına
girmişti. Çarlık Rusya’da meydana gelen karışıklıklar Türklere kendi planlarını uygulamaya koymak
için yardım edebilirdi. Böyle bir durum karşısında Türklerin Kafkasya ve Hazar ötesine doğru
ilerleme ihtimali belirmişti. Doğu’daki İngiliz çıkarları açısından tehlike arzeden gelişmeler
İngiltere’yi bir takım önlemler almak zorunda bıraktı. İngiltere’nin öncelikli amacı Türklere karşı
koyabilecek bir milletin İngiliz desteğine hak kazanacağını saptamaktı. Türk yanlısı eğilimleriyle
Azerbaycan Türklerine güvenilemeyeceği belliydi. Hıristiyan Gürcülerin ise Almanlarla XIX.

Tolga Başak, “İngiltere’nin Kafkasya Politikası ve Ermeni Sorunu (1917-1918)”, Ermeni Araştırmaları Dergisi,
2013, sayı: 45, s. 96
2
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yüzyıldan beri kaygılandırıcı bir takım bağları vardı. Sonuçta İngiliz desteğinin en önemli adayı
Ermenilerdi ve onlara büyük bir rol verilerek maddi yönden desteklendiler.3
Doğu Anadolu’yu ve Kafkasya’yı Türk ve Alman ordularına karşı savunma noktasında
İngiltere için seçenek halini alan ve Türklere karşı savaşmak isteyen Ermenilerle İngilizler arasında
askeri bir işbirliği süreci başladı. İngiliz Hükümeti stratejik açıdan son derece önemli bir bölge olan
Kafkasya’yı ve bölgenin zengin doğal kaynaklarını İttifak güçlerine kaptırmamak için Ermenileri
teşvik etmeye başladı. Böylelikle İngiliz İmparatorluğu için kabus niteliğinde olan Pan-Turanizm’e
karşı bir set çekilecekti.
Türklerin Kafkasya’da yoğun bir Pan-Turanist propaganda başlatması İngiliz askeri
çevrelerini oldukça rahatsız ediyordu. Bu açıdan Kafkas ordusunun mümkün olduğu kadar çok
sayıda Ermeni’den oluşturulması fikri İngiliz Genelkurmaylığı tarafından da paylaşıldı. İngiliz
Savaş Kabinesi tarafından da 23 Ekim 1917’de bu doğrultuda bir karar alındı.4
İngiltere Hükümeti Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki tek bariyerin Ermeniler olduğunu
anlamıştı. Bu sebepten Kafkasya’yı Türk ordularına karşı savunmak için ilk tercih Ermeniler oldu.
Ünlü İngiliz tarihçisi, Birinci Dünya Savaşı döneminde Savaş Bakanlığı’na bağlı Propaganda
Ofisi’nin çok ünlü beyinlerinden Arnold Toynbee Dışişleri Bakanlığı’nın etkili isimlerinden Mr.
Kidston’a “bizim politikamız Ermenileri Türk boyunduruğundan kurtarmaktır. Bunun için bizim
çıkarlarımızdan biri aktif olarak Turan harekatına engel olmaktır” diye yazıyordu.5
Paris’teki Ermeni Milli Delegasyonu Başkanı Pogos Nubar Paşa da Avrupa’nın etkili politik
isimleri ile gerçekleştirdiği görüşlerde, bütün dikkatlerin Kafkasya cephesine yöneltilmesini arzu
etmekteydi. Onun düşüncesine göre “ünlü Ermeni kumandan Andranik”e silah, cephane ve para
sağlanması durumunda 50-60 binlik bir ordu kurulabilirdi.6 Aslında İngilizler Ermeni birliklerinden
sadece Kafkasya’da değil, Mezopotamya ve İran’da da yararlanmak istiyorlardı. Fakat 1917
sonlarında Dışişleri Bakanı Lord Arthur James Balfour’la görüşte, Pogos Nubar Paşa Andranik ve
Ermeni gönüllü birliklerinin İran ve Mezopotamya cephesinde savaşmalarının mümkün
olamayacağını, Kafkasya cephesindeki olayların daha ciddi olması nedeniyle bu bögede

Geniş bilgi için bkz: Peter Hopkirk, İstanbul’un Doğusunda Bitmeyen Oyun, Istanbul, Yeni Yüzyıl – Sabah
yayınları, 1995, s. 323-324; Çolak Mustafa, Alman imparatorluğu’nun Doğu siyaseti çerçevesinde Kafkasya
politikası (1914-1918), Ankara, Türk Tarih Kurumu yayınları, 2006, s. 184.
4
Tolga Başak, a.g.m., s. 101.
5
PRO. FO. 371/3448/178219, A.J.Toynbee to Mr. Kidston, October 26th, 1918.
6
PRO. FO. 371/3062/240614, Letter from Boghos Nubar Pasha to Mr. Albert Thomas, Information from French
sources, Department of Military Intelligence to Foreign Office, no: E.L.S, 1292, Paris, 16 th December, 1917.
3
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savaşmanın daha makul olduğunu ve bu iş için para ve silah desteğine ihtiyaç duyulduğunu
belirtiyordu.7
İşbirliği sürecinde Londra’daki Ermeni taraftarı nüfuzlu kişi ve kurumlar da faaliyetlerini
yoğunlaştırmaya başladılar. Londra İngiliz-Ermeni Komitesi Başkanı ve İngiliz Parlamento üyesi
Aneurin Williams 4 Aralık 1917’de İngiliz Dışişlerinden Lord Robert Cecil’e gönderdiği mektupta
Ermenilere yardım edilmesi gerektiğini yazıyordu. Williams’a göre Ermeniler silahlandırılmalı ve
Andranik gibi gerilla liderlerinden yararlanılmalıydı.8 O, ayrıca bölge dışında olan Ermenilerin para
yardımı ile Doğu Anadolu ve Kafkasya’ya getirilmeleri gerektiğini de belirtiyordu.9 Durumu
değerlendiren İngiliz Savaş Kabinesi 7 Aralık 1917 tarihli oturumunda Ermenilere maddi destek
verilmesi kararını aldı.10
İngiltere tarafından Ermenilerin desteklenmesi için ayrılan para yaklaşık olarak 20 milyon sterlin
civarındaydı.11 1917 sonları ve 1918 yılı başlarında İngiltere tarafından Tahran’dan Bakü’ye, oradan
da Ermenilere verilmek üzere Tiflis’e önemli miktarda altın ve ruble taşındı.12 Sadece para değil, her
türlü silah ve cephane de Ermeniler için tedarik edildi. Bu destek sayesinde önemli ölçüde silah,
cephane ve mühimmat temin eden Ermeniler Doğu Anadolu’da yaptıkları cinayetlerin yanısıra
Azerbaycan’da da ciddi etnik temizlik hareketlerine imza attılar.
Arşiv belgelerinde gösteriliyor: “...iyi silahlanmış ve eğitimli Ermeni askerleri
Müslümanların evlerine baskınlar düzenleyerek onları öldürüyor, üç-dört günlük bebekleri hançer
ve süngüyle katlediyor, çocukları alevler içine atıyorlardı. Müslüman Türk kadınlar daha ağır
şekilde katlediliyorlardı”.13
Türk-Müslüman katliamları Azerbaycan’ın bir takım bölgelerinde – Şamahı, Guba,
Lenkeran, Hacıkabul, Salyan, Zengezur, Karabağ, Nahçıvan ve s. bölgelerde de şiddetiyle sürdü.
Özellikle Nahçıvan’da yapılan katliamlar Ermeni silahlı birliklerinin başında bulunan ve adı daha
sonra Ermeni milli kahramanlığıyla özdeşleşecek olan Andranik Ozanyan ve onun gibi radikal

7

PRO. FO. 371/3016/230983, Balfour to Lord Robert Cecil, No: 1265, December 5th, 1917.
The National Archives of United Kingdom, Public Record Office Foreign Office (PRO. FO.) Documents
371/3062/231202, Aneurin Williams to Lord Robert Cecil (Foreign Office), December 4 th, 1917.
9
İbid.
10
PRO CAB (Cabinet Papers) 23/4, War Cabinet, 294, Minutes of a Meeting of the War Cabinet held at 10, Downing
Street on Friday, December 7, 1917, p. 101.
11
Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve Sınırlar. Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu, İstanbul, İletişim yayıncılık, 2000,
s. 329.
12
Peter Hopkirk, İstanbul’un Doğusunda Bitmeyen Oyun, s. 329.
13
Azerbaycan Respublikası Prezidentinin İşler İdaresinin Siyasi Senedler Arşivi (ARPİİSSA), f. 276, liste: 2, iş: 22,
vv. 75-77.
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Türk düşmanlığıyla bilinen Nijde, Dro, Kibbon, Doluhanyan’ın önderliği altındakı Ermeni
müfrezeleri tarafından gerçekleştirilmekteydi. Bu komiteciler Anadolu ve Kafkasya’daki kanlı
olayların birinci dereceden sorumlularının başında gelmektedirler. İngiliz arşiv belgeleri yapılan
cinayetlerle ilgili Andranik’in askeri malzemelerin ve silah yardımlarının İngiltere’den aldığını
doğrulamaktadır. İngiltere’nin Kafkasya’daki Yüksek Komiseri Oliver Wardrop, İngiliz
Dışişleri’ne gönderdiği bir raporda, Andranik’in binbaşı Gibbons’tan aldığı bütün silahları Ermeni
müfrezelerine dağıttığını belirtmekteydi.14
Diğer bir belgede ise Andranik’in yaptığı işler karşılığında her ay 200 bin ruble aldığı
gösterilmektedir.15
Arşiv belgelerinde yukarıda adları geçen Ermeni komitecilerinin, özellikle Andranik
Ozanyan’ın silahlı birliklerinin İrevan eyaletinde 200’den fazla, Nahçıvan, Şerur-Dereleyez ve
Ordubad nahiyelerinde de 50’den fazla Müslüman köylerine saldırılar düzenlediklerine, köy
nüfusunun büyük çoğunluğunun da katledildiğine dair önemli bilgiler bulunmaktadır.16
Nahçıvan, Karabağ ve Zangezur’un Ermenistan’a birleştirilmesi görevini üstelenerek kanlı
faaliyetlerine hız veren Andranik Ozanyan, Haziran-Temmuz 1918’de Nahçıvan’da çok sayıda köy
ve kasabaları yakıp yıkmıştır. 1918 Haziran ayı başlarında Aras nehrinin sol kıyısındaki Yaycı
köyüne saldıran Andranik silahsız ahaliye işkence ederek, hamile kadınların karınlarını bıçakla
yırtarak ceninlerini çıkarıp parçalamıştır. Yaklaşık 4 bin nüfusu olan köy nüfusunun yarıdan çoğu,
kadın, çocuk ve yaşlı insan Andranik ve onun müfrezeleri tarafından katledildi. Çoğu insan ise
Aras nehrine atılarak boğuldu. Ölenler o kadar çok, sağ kalanlar ise o kadar azdı ki, cesetleri
gömmek için insan bulunamıyordu. Andranik’in nehre attığı insanların cesetlerini Nüvedi köy
sakinleri çıkararak gömdüler. Cesetlerin sayının çokluğundan büyük bir mezarlık oluşmuştu.
Şuanda Ermeni işgali altında bulunan bu mezarlar o dönemden Nüvedi köyünde Yaycı Mezarlığı
olarak bilinmektedir.17
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India Office Records IOR/L/P&S/11/166. Decypher. Mr. Wardrop (Tiflis), No: 209, 17th December 1919.
Extracts from Foreign Offoce Reports (February, 1919). Azerbaijan Democratic Republic. Great Britain’s Archivals
Documents, p. 217.
16
Nahçıvan Muhtar Respublikası Devlet Arşivi (NMRDA), f. 314, liste: 5a, iş: 74, vv. 103-105.
17
Bkz: İsmail Musayev, Azerbaycan’ın Nahçıvan ve Zangezur Bölgelerinde Siyasi Veziyyet ve Harici Devletlerin
Siyaseti (1917-1921-ci iller), Bakü, Bakü Üniversitesi yayınları, 1996, s. 44; Elman Caferli, Nahçıvanda ErmeniAzerbaycan münakaşası, Bakü, Nurlan, 2009, s. 249.
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Yaycı’dan Ordubad’a doğru ilerleyen Andranik yol boyunca bütün Türk köylerini
yağmalayarak 2 bin insanı katletti. Andranik’in vahşetleri Nurs, Kolanı, Mahmutoba, Abrakunus,
Kazançı, Parataş, Hanağa, Benenyar, Camaldin, Erezin, Kırna ve diğer köylerde de devam etti.18
Belgeler Şerur bölgesine bağlı 45 köyün de Ermeni komitecilerinin saldırısına uğradığı ve
ahalisinin katledildiği ve Aras nehrine atıldıkları konusunda bilgiler vermektedir. Müslümanlar
tarafından yakalanan Ermeniler, Nahçıvan’da ve ona bağlı bütün bölgelerde bütün Türkleri
katledecekleri ve hepsinin Aras nehrine atılacakları konusunda emir aldıklarını itiraf etmişlerdir.
Ermeni birliklerine yazılı olarak gönderilen emirde şu ibareler yer almaktaydı: “Şerur ahalisini
Aras nehrine dökmek üçüncü alay kumandanlığının temel görevidir”.19
Kaynakların verdiği bilgilere göre, 1918-1921 yılları arasında Nahçıvan bölgesinde 73.727
kişi Ermeniler tarafından katledilmişlerdir.20 Bu acı gerçekler Ermenilerde nefret psikolojisinin,
Türk’ü öldürmekten manevi zevk alma düşüncesinin açık göstergesi ve sonucu olmakla birlikte,
yapılan bu cinayetlerin arkasında büyük devletlerin parmağı olduğunu, özellikle İngilizler
tarafından yardım için yapılan altın ve sterlinlerin etkisini göz ardı etmek mümkün değil.
Bölgedeki silahsız insanların katledilmesi İngilizlerin planları çerçevesinde olmasa da, PanTuranizm tehditine yönelik silahlandırılan Ermeniler özellikle İngiliz yardımından faydalanarak
kitlesel kıyımlara baş vurmuşlardı. Böyle bir hareket İngilizlerin bölgedeki nüfuzunu zora soksa
da, yapılan katliamlar İngiltere’nin politik çevrelerinde yankı uyandırmamıştı. Bu da Büyük
Güçlerin, özellikle İngiltere’nin Türklere yönelik uyguladığı çifte standartlar politikasının bariz
örneği şeklinde değerlendirilebilir.
Genel olarak ele alınırsa, İngiltere tarafından gösterilen desteğin arka fonundaki asıl amaç
Türkiye ile diğer Türk halkları arasındaki irtibatı koparmak ve Turancı düşüncelerin önünü kesmek
olmuştur. Bu planın gerçekleşmesi için uygun görülen araç Ermenilerdi.
İngilizlerin

çok

ünlü

diplomatlarından

Lord

Curzon’un

söyledikleri

oldukça

düşündürücüdür: “Türkiye ile diğer Türk halkları arasında tampon bir devletin oluşturulması

Elman Caferli, Nahçıvanda Ermeni-Azerbaycan münakaşası, s. 245.
Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, yayın №24, cilt:2, Ankara, 1995, s. 45-46.
20
İsmail Hacıyev, Ermenilerin Azerbaycana Karşı Arazi İddiaları ve Kanlı Cinayetleri, Nahçıvan, “Acemi”
Neşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2012, s. 147; Fahreddin Caferov, Ermeni Vahşiliyi, Bakü, Nurlan, 2009, s. 29.
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kaçınılmazdır. Sorunun ortadan kalkması için yeni Ermeni Devleti tezahüründe Hıristiyan bir
topluluğun oluşturulması şarttır”.21
Ermeni Devleti’nin Türkiye ile Azerbaycan arasında Nahçıvan’ı da kapsayacak bir bölgede
kurulması ve sınırlarının belirlenmesi gerektiği İngiliz planları içerisindeydi. İngiltere Türksoylu
Azerbaycan’a güvenmediğinden Ermenilere itimat göstermekte ve Türkiye’nin Transkafkasya’ya
giden kapısını kapamak için Nahçıvan’ı Ermenilere vermeye çalışmaktaydı.22
Fransız bilim adamı Jorj de Malevil “1918 yılı Ermeni trajedisi” isimli eserinde Ermeni
Cumhuriyeti’nin kurulmasının İtilaf devletlerinin, özellikle de İngiltere’nin yardımı sayesinde
gerçekleştiğini belirtmektedir: “İngiltere’nin iradesi ile Çarlık Rusya’nın harabelikleri üzerinde
kurularak kısa bir yaşam süren (1918-1920) Ermeni Cumhuriyeti bütün tarihi boyu mevcudiyeti kayda
alınan tek bağımsız Ermeni Devleti idi”.23
Görüldüğü üzere İngiltere’nin iradesi olmasaydı, Ermeni Devleti’nin kurulması söz konusu
olamazdı. Kanaatimizce, bu politika İngiltere’nin Türk medeniyetine yönelik bir tehditi idi. Özellikle
İngilizlerin Türk Dünyası’nı birbirine bağlayan bir köprü rolünü oynayan Nahçıvan’ın Ermenilere
verilmesi çabaları da bu çerçevede değerlendirilmelidir.
Nahçıvan’ın “Türk kapısı” kimliğini kaybetmesine yönelik tehditler ve Ermenilere verilmesi
ile ilgili çabalar İngilizlerin bölgeyi terk etmeleri ile bu kez Sovyet Rusya’nın inisiyatifine geçti.
Sovet Rusya Azerbaycan’ı bir dostluk ve dayanışma sembolü olarak Nahçıvan’ı ve Zangezur’u
Ermenistan’a verme konusunda ikna etmeye çalıştı. Rusya’nın amacı Ermenistan’ı bir an önce
sovyetleştirmekti. Fakat yönetim Taşnakların elindeydi ve senelerdir Nahçıvan’ı savaşarak
alamıyordu. Sovyet Rusya Hükümeti bu işlemi nasıl gerçekleştireceğini iyi planlamıştı.
Taşnakların senelerden beri savaşarak alamadığı Nahçıvan ve Zangezur Ermenistan’a hediye
edilecekti. Böylece savaşla alınamayan bölgeler kalemle hediye edilerek Taşnaklar gözden
düşürülecek, ahalinin ruhu tatmin edilerek onların yeni Sovyet yönetimine ısınması sağlanacaktı.24

Ллойд Джордж, Правда О Мирных Договорах. В 2-х томах: Перевод с английского. Т. 2 / Д.; Под ред.:
Волков Ф.Д., Никонов А.Д. Иностр., Москва, Литературы, 1957, с. 427.
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Elçin Zamanov, Cenubi Kafqazda Ictimai-Siyasi Veziyyet ve Azerbaycanın Harici Siyaseti (1918-1920-ci iller).
Bakü, Elm ve Tehsil, 2011, s. 74.
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26 ve 28 Aralık 1920 tarihli dekretlerle bu bölgeler Ermenistan’a hediye edildi.25 Fakat Türk
Dünyası’nı birbirine bağlayan “Türk kapısı” Nahçıvan’ın Ermenistan’a verilmesine yönelik Sovyet
Rusya’nın planı Azerbaycan ve Türk makamlarınca bozulsa da, Zangezur Ermenistan’a verildi.
Nahçıvan ise Moskova ve Kars Antlaşmaları gereğince Azerbaycan toprağı olmakla birlikte
Anavatan’dan izole hale getirildi.
Nahçıvan Kars Antlaşması, dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin sayesinde “Türk kapısı”
olarak mevcudiyetini muhafaza etmiştir. Bu destek olmasaydı, Nahçıvan “Türk kapısı” şeklini
kaybedecekti. Dolayısı ile, Kars Antlaşması olmasaydı, Nahçıvan herhalde büyük ihtimalle
Azerbaycan’ın değil, Ermenistan’ın sınırları içerisinde olacaktı.
Sonuç
Azerbaycan Türklerinin XX. yüzyıl başlarında yüzleştiği sorunlar, Rus ve İngiliz politikaları
doğrultusunda desteklenen, para, silah ve cephane ile tedarik edilen Ermenilerin bölgeye yönelik
iddiaları jeopolitik konumu itibarile son derece büyük öneme sahip olan ve her zaman Türk
Dünyası’nı bir-birine bağlayan bir koridor ve köprü görevini yerine getiren eski Türk toprağı
Nahçıvan’da ağır izler bırakmıştır. Elde edilen bilgilere göre, 1918-1921 yıllarında ise yaklaşık 75
bin Müslüman Türk insanı Ermenilerce katledilmiştir. “Büyük Ermenistan” hayali bir kabus gibi
Türkiye ve Azerbaycan üzerinde dolaşmaktadır. Fakat günümüzde Ermeniler kendilerinin
soykırıma uğradıkları yönünde politik ağırlıklı ve kültürel muhtevalı propaganda ile etkinliklerini
devamlı olarak artırmaktadırlar. Bunun sonucu olarak Ermeni propagandası etkili birçok çevreyi
ele geçirmiştir. Çeşitli üniversiteler, bilim kurumları, uluslararası kuruluşlar, kongreler,
konferanslar, basın-yayın, sinema Ermeni faaliyetlerinin propaganda ve psikolojik etkileme
alanlarıdır. Ermenilerin yoğun şekilde etkinliklerini artırdığı bu faaliyetler karşısında Türklerin
soykırıma uğradıklarını ortaya çıkarmak ister Türkiyeli olsun, isterse de Azerbaycanlı, genel
anlamda çağdaş Türk tarihçilerinin bir görevidir.
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BİRİNCİ DÜNYA HARBİ SIRASINDA OSMANLI DEVLETİ'NİN VE
RUSYA'NIN DOĞU/KAFKAS CEPHESİNDEKİ İSTİHBARAT
FAALİYETLERİNDE
ERMENİ FAKTÖRÜ
F.Rezzan ÜNALP
ÖZET:
1914-1918 yılları arasındaki Kafkas Savaşları, genel tanımıyla Kafkas Dağlarının güneyi ile
Anadolu’nun doğu bölgesi içinde yer alan topraklarda gerçekleştirilen askeri harekâtlardır. 20’nci
yüzyıl başlarında büyük devletleri bir dünya savaşına sürükleyen siyasal şartların ortaya çıkardığı
durum, bu cephede istihbarat çalışmalarının önemini çok daha fazla ön plana çıkarmıştı. Bu
nedenle taraflar kurdukları istihbarat ağlarını savaş öncesinde geniş alanlara yaymışlardı. Bu
dönemde iktisadi ve siyasi istihbarat servisine sahip olmayan Rus Genelkurmayının amacı, sadece
askeri hedefler ve hizmetler konusunda bilgi sahibi olmaktı.
Savaş iki taraf arasında başladığında Rusya Osmanlı Devleti’nin savaş durumu hakkında
bilgi edinmekte zorluk çekmiştir. Gizli servislerin gerekli bilgileri toplamak için ayırdıkları fon
yetersiz bir düzeye inmiş, Kafkasya’dan Türkiye’ye sızmak isteyen casuslar ise sınır boylarında
Türk müfrezeleri tarafından yakalanmışlardır. Müteakiben Çar’ın emri doğrultusunda, Ermenilerle
Rusya’nın Kafkaslar Genel Komutanlığı arasındaki işbirliği hızla artmış, ilk iş olarak Kafkas
Cephesinde Türklere karşı savaşmak üzere Ermeniler silah altına alınmaya başlanmıştır. Harbin
ilerleyen safhasında Karadeniz’de Rus donanmasının hâkimiyet kurmuş olması, Rus casusların
daha kolay hareket etmesini, bunları takip edecek ve yakalayacak motor bulunmasında sıkıntı
yaşanması ise casusların daha kolay firar etmelerini sağlıyordu. Bu nedenle Osmanlı Devleti,
Karadeniz’de casusluğa meydan vermemek için savaş süresince gayrimüslim ahalinin
Karadeniz’de seyrüsefer etmesini ve gemi satın almasını yasaklamıştır. Kafkas Cephesindeki Türk
birlikleri arasındaki yazışmalara bakıldığında da yapılmak istenen istihbarat faaliyetlerinin
tamamen askeri istihbarata yönelik olduğu görülmektedir.
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Bu bildiride Birinci Dünya Harbi’nin önemli cephelerinden biri olan Kafkas Cephesindeki
casusluk faaliyetlerine ilişkin olaylar, ATASE Arşivinde yer alan mevcut belgeler kapsamında
açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Harbi, Osmanlı Devleti, Kafkas Cephesi, Rusya,
İstihbarat.
Armenian Factor in the Intelligence Activities of the Ottoman Empire and Russia on the
Eastern/Caucasian Front During the First World War.
Abstract:
The Caucasus Wars between 1914 and 1918, in general meaning, are the military operations
occurred on the territories to the south of Caucasus Mountains and to the east of Anatolia. In the
early 20th century, the political conditions that dragged the great powers into a world war proved
the importance of intelligence works in this front. For this reason, the parties had widened the
coverage of their intelligence network before the war. The main purpose of the Russian General
Staff, which did not have any financial and political intelligence service in this period, was to gather
information only on the military targets and services.
When the war actually took start between the parties, Russia had difficulty in gathering
information about the combat readiness of the Ottoman State. The funds allocated by secret
services for intelligence gathering reduced to insufficiency and spies trying to infiltrate into Turkey
from the Caucasus were arrested along the border by Turkish detachments. Subsequently, in line
with the order of the tsar, collaboration between the Armenians and the Russian Caucasus General
Command rapidly intensified. In the first place, Armenians were called to arms in order to fight
against the Turks in the Caucasus front. At the following stages of the war, domination of Russian
fleet in the Black Sea helped the movement of Russian spies; and trouble in finding boats to track
and arrest them facilitated their flight. For this reason, the Ottoman State forbade the non-Muslim
subjects to purchase ships and navigate in the Black Sea in order to prevent espionage. The
correspondence among the Turkish troops in the Caucasus Front proves that the intended
intelligence activities were all related to military intelligence.
This paper tries to analyze the espionage activities in the Caucasus Front, one of most
important fronts in the First World War, in the light of the original documents at the ATASE
archives.
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Giriş
Osmanlı İmparatorluğu geniş bir coğrafi alan içinde Balkanlardan Orta Asya’ya kadar geniş
bir istihbarat ağı ile Batılı müttefiklerin karşısında mücadele etmiştir. Bu süreçte batılı devletler,
gerek Osmanlı tebaası vatandaşlardan elde ettikleri casuslar yoluyla, gerekse Osmanlı ülkesine
diplomat, yazar, arkeolog, Türkolog kimliğiyle gönderdikleri kişiler vasıtasıyla casusluk
çalışmalarını geniş bir alana yaymışlardır. Bu bakımdan resmi kanalları başarılı bir şekilde
kullandıkları görülen Batılı devletler, özellikle İstanbul’a ve Osmanlı Devleti’nin diğer bölgelerine
gönderdikleri elçi ve konsoloslarına önemli görevler yüklemişlerdir.26
Birinci Dünya Harbi sırasında Avrupa’nın her tarafında ajanları bulunan Rus Çarlığının
teşkilatı Okhrana, askeri istihbarat servisine yardım etmekte, iktisadi ve siyasi istihbarat servisine
sahip olmayan Rus Genelkurmayının hedefleri sadece askeri konuları kapsamaktaydı. 27
Osmanlı Devleti’nin dünya savaşına gireceğini Rus tarafının üç gün öncesinden öğrenmiş
olduğu bilinmektedir.28 Hâlbuki Rusya bu sıralarda Osmanlı Devleti’nin İttifak Devletleri safında
savaşa gireceğini düşünmemektedir. Kuşkulu bir bekleyişin hâkim olduğu bu süreçte yaşanan
sessizlik, 1914 yılının Ağustos ayında İstanbul Rus konsolosluğu tarafından ele geçirilen bir
haberle bozulacaktır. Osmanlı Devleti’nin tarafsızlığını İtilaf Devletleri aleyhine bozduğu
bildirilmekte, diğer yandan doğu vilayetlerinde bulunan Rus konsolosları Türk ordularının savaş
hazırlıkları içinde olduklarını ve harekât düzeni içinde seferberlik ilan edildiği bilgisini
vermektedirler.

Ergun Hiçyılmaz, Osmanlı’dan Günümüze Gizli Teşkilatlar, Altın Kitaplar Yayınevi, 1.Baskı, İstanbul, 1994,
s.18.

Okhrana: 19. ve 20. Yüzyılda Rus Çarlığına bağlı gizli polis servisidir. Kurum devrimci faaliyetleri izlemek için her
türlü yönteme başvurmaktaydı; gizli baskınlar yapılıyor, örgütlerin içine ajanlar sokuluyor, kişisel mektuplar
okunuyordu. Ohranka’nın faaliyetlerine Dışişleri Bakanlığı da kolaylık sağlıyor ve yurtdışı görevlere ajanlar farklı
kimliklerle yollanıyordu. bkz. http://tr.wikipedia.org/wiki/Okhrana. Rus çarlığının teşkilatı ‘Okhrana’ bütün Avrupa
başkentlerinde yoğun bir faaliyet içindeydi. Başkentlerde olayların başında bulunanlar genellikle askeri ataşelerdi ve
genellikle Çar rejiminden kaçanlarla ilgileniyorlardı. Almanlar için Rusya içine ajan yerleştirmek zor olduğundan,
genel olarak Yahudileri kullanıyorlardı. Hasan Köni, “Birinci Dünya Savaşı Öncesi İstihbarat”, Avrasya Dosyası,
İstihbarat Özel, C.8, S.2, 2002, s.155.
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2001, s.46.
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Rus Genelkurmayınca Osmanlı Devleti’ne karşı savaşın artık kaçınılmaz olduğu kararına
varıldığında savaşa hazırlanan Rus ordusunun bu cephede yönetimi, Kafkasya Genel Valisi olan
(Kral Naibi) Kont Vorontzof Daşkof’un emrine verilmişti. Kont Daşkof ise bu görevi, Kafkas
Cephesini düzenleyen askeri danışmanı General Mişlayevski aracılığı ile yürütmekte idi. Karargâhı
Tiflis’te olup, Kurmay Başkanı General Nikolay Yudeniç idi.
1. Savaşın Başlangıcından 1917 Bolşevik Devrimine Kadar Kafkas Cephesindeki
Casusluk Faaliyetleri.
Savaş iki taraf arasında fiilen başladığında Rusya, Osmanlı Devleti’nin savaş durumu
hakkında bilgi edinmekte zorluk çekti. Osmanlı Devleti sınırları içindeki konsolosluklarda görevli
Rus Genelkurmayı görevlileri ülkeyi terk etmek zorunda kaldıkları için haber alma faaliyetleri
aksamış, Kafkasya’dan Türkiye’ye sızmak isteyen casuslar ise sınır boylarında Türk müfrezeleri
tarafından yakalanmışlardı.29
Bu durum Çar’ın emri doğrultusunda, Ermenilerle Rusya’nın Kafkaslar Genel Komutanlığı
arasındaki işbirliğini hızla arttıracaktı. İlk iş olarak, Kafkas Cephesinde Türklere karşı savaşmak
üzere Ermeniler silah altına alınmaya başlandı. Ermeni gönüllü birliklerine katılanların sayısı
beklenenden çok oldu. Rusya Azerbaycan’da bir yandan Kürt ve Ermenilerden oluşan ayrı ayrı
askeri birlikler kuruyor, diğer yandan da bölgedeki Ermeniler vasıtasıyla kendileri için çok önemli
istihbarat bilgileri topluyordu. Bu raporlarda Astara halkının Rus ve İngilizlerden nefret ettikleri,
Osmanlı Devleti’nin bu savaştan galip çıkmasını istedikleri, Enzeli’de ise halkın ve tüccarın Rus
savaş gemilerinin şehre gelmesini istemedikleri, Gilan ve Reşt halkının yardım kampanyaları
düzenledikleri ve toplanan paraları Osmanlı Devleti’nin bölgedeki konsolosuna her gün ilettikleri
kaydediliyordu. Bölge halkının Osmanlı Devleti vatandaşlığına geçerek pasaport aldıkları
belirtiliyordu.
Bununla birlikte Rus hükümeti, Ermeni casusların hazırladığı raporlara güvenemiyordu.
Rusya hesabına çalışan Ermeni casusların derlediği bilgilerin, kendi elemanları tarafından da
araştırılması için istihbarat merkezinden Lenkeran (Azerbaycan’ın güneyinde bir şehir) bölgesi

Maurice Larcher; Kafkas Harekâtı, yay.haz. Bingür Sönmez, Omnia Yayınları, İstanbul, 2010, s.60-64.
Astara:Hazar Denizi kıyısında, Azerbaycan-İran sınırında bir şehir.

Enzeli: İran’ın Gilan eyaletinde bir şehirdir. Nüfusu genel olarak Azeriler oluşturur. Reşt: İran’ın kuzeybatısında Gilan
eyaletinin yönetim merkezi olan Hazar Denizi kıyısında bir şehirdir.
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yetkilisine gizli bir yazı gönderilmişti. Bu yazıya verilen Ekim 1914/900 tarih ve sayılı cevapta şu
satırlar yer almaktaydı:
“Türk casusların bölgedeki faaliyeti güçlüdür. Bazı Türk vatandaşları tutuklandı.
Türkiye’nin Tebriz’deki Konsolosu gözaltına alınarak Culfa’ya (Azerbaycan Nahçıvan Özerk
Cumhuriyeti’nde bir şehir) gönderildi. Almanların ise bölgede hiçbir ağırlığı yoktur. Bu
çalışmalarda İran hükümetinin bize büyük yardımı olmaktadır. Reşt şehrinde 10’u Türkiye’den,
10’u da Azerbaycan Türklerinden ibaret olan ve bir savaş halinde kullanılmak üzere iane toplayan
komite üyeleri hapsedilmiştir. Osmanlı Devleti’nin Reşt Konsolosu Rum asıllıdır ve tutuklamalar
konusunda hiçbir girişimde bulunmamış ve bir açıklama yapmamıştır.”30 Bu satırlardan da
anlaşılacağı üzere, istihbarat ve teşkilatlanma gibi birtakım faaliyetlerde bulunmak üzere Türk
casusları bölgede görev yapmaktadır.
Harbiye Nazırı Enver Paşa, Osmanlı Devleti savaşa resmen girmeden önce, Kafkasya’ya
adamlar göndermişti.31 Bu adamların görevi, istihbarat ve bölgedeki muhtelif unsurlarla işbirliğine
yönelik çalışmalar yapmakla ilgiliydi.32 Ermeni-Rus işbirliğinden en çok etkilenen vilayet Erzurum
olmuştu. Çoğu asker firarisi olan pek çok Ermeni, Erzurum ve havalisinden Rusya’ya göç etmekte
ve Ruslar tarafından oluşturulan çetelere katılmaktaydılar. Diğer taraftan Eleşkirt Hudut Tabur
Komutanlığı, 30 Ağustos’ta Rusların sınıra yakın Türk köylerini aradıklarını, buldukları silahları
Ermenilere dağıttıklarını, Erzurum’daki Seyyar Jandarma Tümen Komutanı da 5 Eylül’de Rusların
Ermenilerden asker topladığını, Kars bölgesindeki düşman askerlerinin çoğunun Ermenilerden
oluştuğunu bildiriyordu. Ayrıca, Ruslar’ın Van’daki Ermenilerle haberleştikleri istihbaratı da
alınmıştı.33
Kafkas Cephesinde savaş, General Berckman’ın birliklerinin 2 Kasım 1914 günü Türk
hududunu aşmasıyla başladı.34 Ruslar kolay bir başarı sağlayacaklarını umuyorlardı. Ancak 3’üncü
Ordu’ya bağlı 9'uncu ve 11’inci Kolordu birlikleri Rus taarruzunu durdurmayı başardı. Bu başarı,
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3’üncü Ordunun moralini yükseltmiş, Enver Paşa’nın bir baskın taarruzu başlatma fikrini
sağlamlaştırmıştı.35
Enver Paşa’nın felaketle sonuçlanan Kafkasya harekâtı, 1914 Aralık ayının son günlerinde
başladı. 1915 Ocak ayının ortasına gelindiğinde Sarıkamış'ta Osmanlı birlikleri askerlerinden
dörtte üçünü yitirmiş, Osmanlıların bu büyük kaybı ile Ruslara Anadolu yolu açılmış
bulunuyordu.36
Kafkaslarda görevli Rus istihbarat servisinin, 1916 yılı başında Kafkasyalı Ermenilere
Müslüman pasaportu vererek Osmanlı Devleti’ne gönderme teşebbüsünde bulunduğu ve bu
faaliyetin haber alınması üzerine; Osmanlı Dâhiliye Nezareti tarafından Erzurum, Trabzon Musul,
Bitlis, Edirne vilayetleri ile Canik Mutasarrıflığına gönderilen telgrafta, “Rusya’dan gelecek
olanların Müslüman olup olmadıklarının ve davranışlarının sıkı bir biçimde kontrol edilerek,
kimliği belirsiz ve Ermeni oldukları anlaşılan kişilerin sahte pasaportla girişlerine izin verilmemesi
gerektiği” bildiriliyordu.37 Ermenilerin içine yerleştirilmiş casuslardan alınan bilgilere göre
hazırlanan 21 Ocak 1916 tarihli ve 353 sayılı raporda; “Ermenilerin Türkiye’ye karşı yürütülen
savaşın yavaş ilerlemesinden rahatsız oldukları, savaşı bir an önce sonuca ulaştırmak istedikleri,
Türkleri mağlup edip Doğu Anadolu’nun altı vilayetinde muhtariyet kurmak için çalışmalara hız
verdikleri” belirtiliyordu.38
Erzurum, Türk sınırının kilit noktası idi. 1916 yılının Ocak ayında Rus ordusu ileri harekâta
geçmiş, 19 Ocak’ta Erzurum yakınına gelmişlerdi. Bu coğrafi hedefin Ruslar tarafından ele
geçirilmesi Türkleri çeşitli kaynaklardan ve iletişim yollarından yoksun bırakacak ve de ayrıca
Transkafkasya için sürekli bir tehdit unsuru yaratılmış olacaktı. Ani ve yoğun hamleler halinde
girişilecek harekâtlar, 3’üncü Ordu’nun dağılmasını sağlayacak, Rus Kafkas Ordusunun başarısı
ölçüsünde Rus demiryollarının irtibat noktaları beş altı kademe daha öteye gidecek, Trabzon,
Erzincan ve Muş’a dayanacaktı.
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1915 yılı içinde Vorontzov’un yerine Kafkasya’nın kral vekili olarak atanan 39 General
Nikolay Nikolayeviç Yüdeniç, hazırlanan bu harekât planını benimsedi ve derhal hazırlıklara
girişilmesini sağladı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle Rus Genelkurmayı Kafkas cephesinde
tasarladığı harekâttan vazgeçtiğini açıklayacak, Avrupa cephesinde yer alan Rus askerlerinin
ihtiyaç içinde beklemelerine rağmen elindeki askeri malzemeyi Kafkas kuvvetlerine ek yardım
olarak aktaracaktır.
Bu sırada Türk tarafında 3’üncü Ordu yokluk içindedir. Orduya yiyecek ve malzeme ikmali,
Karadeniz kıyılarından gemi vasıtasıyla ya da araba geçebilecek müsait yollardan yapılmaktadır.
Ankara’dan Erzurum’a bir obüs nakli üç ay almaktadır. Kış mevsimi ağır geçmekte, öyle ki
soğuğun öldürücü etkisi düşman saldırılarını ikinci plana düşürmektedir. Diğer yandan müttefik
kuvvetlerin Gelibolu’yu tamamen boşaltmaları (Ocak 1916), General Yüdeniç’i büyük endişeye
düşürmüştür.40
Sarıkamış Muharebelerinin hemen akabinde tifüsten vefat eden Hafız Hakkı Paşa’dan
3’üncü Ordu Kumandanlığını devralan Mahmut Kamil Paşa, Deveboynu’ndaki (Hasankale)
9’uncu Kolorduyu ve Gürcü Boğazındaki 10’uncu Kolorduyu toparlayarak savaş düzenine sokmuş,
11’inci Kolordu ise Sivişli’de (Deveboynu’nun batı çıkışı) takviye gücü olarak alıkonulmuştur.
General Yüdeniç, daha önce ele geçirdiği bilgilerden 3’üncü Ordunun ve ordugâhlarının durumunu
bilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda planı, Türk kuvvetlerini tuttuğu cephe üzerinde
kıpırdayamaz hale getirmek ve gerçekleştirilecek saldırılarla yenilgisini sağlamaktır.
Bu plana göre Rus ordusu tarafından 12 Şubat 1916’da Erzurum’a saldırıya geçildi.41 16
Şubat’ta Erzurum’un Ruslar tarafından işgal edilmesiyle birlikte Ermeniler beklentilerinin
karşılanacağını düşünerek büyük sevinç duydular, öyle ki “Echo de Paris”te yayınlanan bir yazıda,
“Türklerin güçlü kalesi Erzurum’da yapılan çarpışmalarda cesur Rus Kazak birliklerinin yanı sıra
Ermeni gönüllü birlikleri Rus ordusuna paha biçilemez bir hizmet sundular” ifadesine yer
verilmişti. Böylece Ermenilerin oynadığı role dikkat çekilmekteydi.42
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Rus ordusunun batıya doğru işgalleri ilerledikçe -Trabzon’un Ruslar tarafından işgalinden
sonra buradaki cephe çok genişlemiştir- casusluk faaliyetlerinin yoğunluk kazandığı belgelerden
anlaşılmaktadır.43
Başkomutan Vekili Enver Paşa, bu tarihten itibaren karşı casusların takip ve
tutuklanmalarıyla sorgularının hangi çerçevede icra edileceği konusunda 3’üncü Ordu
Kumandanlığına hitaben bir emir yayınladı.
12 Eylül 1916 tarihli bu emirde, “casusluğun engellenmesi, lehimize casus kullanılması ile
düşman hakkında bilgi toplamaya ilişkin genel tedbir ve düzen alınmasından doğrudan doğruya
Genel Karargâhın istihbarat şube müdürünün ve her ordu karargâhında da karargâhın istihbarat
subayının sorumlu olacağı” yazılıdır.
Emrin devamında; “orduların kendi savaş gücü ve elde edeceği malumatı harekât
şubelerinde toplayacakları ve istihbarat subayı ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunacakları, esir
ile mültecilerin sorgulamalarının istihbarat subayları tarafından yapılacağı ve sonuçlarının derhal
hem genel karargâha ve hem de bir suretinin bağlı oldukları karargâha verecekleri, kolordu
karagahlarınında da harekât şubelerinde bir istihbarat subayı bulunacağı, ayrıca lüzumuna göre
doğrudan doğruya genel karagaha bağlı olmak üzere müstahkem mevki komutanlıklarına
istihbarat subayı tayin olunacağı ya da mevcutlardan seçileceği, istihbarat subaylarının ödül ve
terfilerinin teklifinde genel karargâhın kararının alınacağı” belirtilmiştir.
Oldukça ayrıntılı bir şekilde kaleme alınan emirde, “ordu istihbarat subaylarının gerek
genel karargâhtan aldıkları ve gerekse kendiliklerinden gördükleri lüzuma binaen bu vazifelerde
icraata başlamak için kurmay başkanları vasıtasıyla ordu kumandanlarının muvafakatlarını
almaya zorunlu oldukları ve bütün tedbir ve düzeni ilk vasıta ayrıntılı olarak posta ile ve acele
yazılı şifreli telgrafla genel karargâha bildirecekleri, casusların takip ve tevkiflerinin istihbarat
subaylarının emir ve talimatı dahilinde icra edileceği, istihbarat subaylarının bu hususta istihdam
ettikleri memurların yetersizliğine hükmettikleri zaman talep ettikleri yardımların askeri ve mülki
memurlar tarafından hiç danışmadan derhal yerine getirileceği” emredilmiştir.
“Ordu mıntıkalarında istihbarat subaylarının, genel karargâh İstanbul’da bulundukça
İstanbul ve Bilad-ı Selase (Üsküdar, Galata ve Eyüp semtleri) genel karargâh istihbarat şube
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müdürünün bilgisi ve bu hususta emirleri alınmadıkça gerek askeri ve gerekse mülki hiçbir
memurun; casusluğundan şüphe edilen bir şahsın takip ve tevkifine yetkili olmadığı, ancak suç üstü
bir durum karşısında bulunup ta mevcut vesikaların casus tarafından imhasının muhtemel olduğu
görünen hadiselerin bu duruma dâhil olmadığı” belirtilmiştir.
Söz konusu emrin casusların sorgulanmasına ilişkin maddesinde; “ordu mıntıkasında ele
geçirilecek casusların sorgularıyla mahkemelerinin o ordu mıntıkalarında mevcut divan-ı harb-i
örfilerinden yalnız bir veya mıntıkanın önemine göre iki divan-ı harp tarafından icra olunacağı,
sorgu heyetleri tarafından ilk sorguları yapılan casusların daima belirlenmiş olan bu divan-ı
harplere sevk olunacağı” direktifi verilmiştir.44
“Casusların sorgulanmasında en önemli hususun casusların suçlarının ortaklığı var mıdır,
bunlar ne suretle ne usul ile haberleşme ve ne gibi vasıtalardan yararlanmakta olduklarının
öğrenilmesine gayret edilmesi, buna bağlı olarak casusların sorgularında gayet dikkatli ve ketum
olunması, tevkif olunan şahsın ne sebeple tevkif, sorgu ve mahkemesinin olunduğunun kesinlikle
dışarıya sızdırılmaması” emredilmiştir.45
Başkomutan Vekili Enver Paşa’nın bu emrine bağlı olarak 3’üncü Ordu Kumandanlığı,
“Casus Heyet-i İstintakiyye (sorguya çekme) Talimatnamesi”ni hazırlamış ve 3’üncü Ordu
İstihbarat Zabitliği bu talimatnameyi 1 Ekim 1916’da 1’inci, 2’nci Kafkas Kolordu
Kumandanlıklarına (3’üncü Ordunun bu tarihte 1 ve 2’nci Kafkas Kolordusu şeklinde
teşkilatlandığı anlaşılmaktadır), 3’üncü Ordu Menzil Müfettişliğine, Trabzon ve Sivas Vilayeti ile
Canik ve Niğde Mutasarrıflıklarına yayımlamıştır.46
Başkomutanlıkça verilen emir ve yayımlanan talimatlar çerçevesinde, genişleyen Rus
işgaline bağlı olarak bu dönemde Rus kuvvetlerinin durumu hakkında bilgi almak maksadıyla casus
kişilerin bulunması hususunda çalışmalar yoğunluk kazanmıştır.
3’üncü Ordu İstihbarat Şubesinden 27 Kasım 1916 (14/11/32) da İkinci Kafkas Kolordusu
İstihbarat Zabitliğine gönderilen yazıda da belirtildiği gibi, “Kafkas cephesinde genişleyen Rus
işgali karşısında düşman ordusu hakkında bilgi sahibi olmak maksadıyla işgal bölgelerine casus
sevki yapılmaya çalışılmakta, 3’üncü Ordu İstihbarat Şubesi Müdürü casusluk faaliyeti için her
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türlü yardımı vaad etmekte, casus sevkinden evvel isim ve hüviyet hakkında kendilerine malumat
verilmesini, izin tezkiresiyle casus sevk edilmesini rica etmektedir.” 47
Bunun üzerine 2’nci Kafkas Kolordusundan bir casususun sevkinin sağlandığı 3’üncü Ordu
İstihbarat Zabitliğine bildirilmiştir.48
Bu şifrenin üzerinden bir hafta geçmeden 2’nci Kafkas Kolordusu Kumandanı Mirliva
Fevzi (Fevzi Çakmak) imzasıyla 3’üncü Ordu Kumandanlığına gönderilen şifreden düşman
tarafına iki casusun gönderildiği öğrenilmektedir. Bu iki casustan biri Uluköy (Kürtün-TorulGümüşhane) karyesinden Yakup oğullarından 90 (1874) tevellüdlü Ahmet oğlu Osman ile yine
aynı kasabadan 304 (1889) tevellüdlü İbrahim oğlu Salih olup, 1/12/32 (14 Aralık 1916) de 37’nci
Fırkanın sağ cenahından Uluköy istikametinde düşman tarafına sevk olunmuşlardı. Bu casuslar –
o dönemde Rus işgali altında olan- Trabzon’a kadar giderek gerekli bilgileri toplayıp on gün sonra
döneceklerdi. Söz konusu casusların aile fertleri fırkaca iaşe edilecek, dönüşlerinde de kendilerinin
50 lira ile mükâfatlandırılacakları vaad edilmişti. Yine aynı sırada deniz yoluyla da bir casusun
sevki için hazırlıkta bulunulmaktadır.49
Bir hafta sonra 2’nci Kolordu İstihbarat Zabiti Muzaffer imzası ile 3’üncü Ordu İstihbarat
Şubesine acele ibareli gönderilen şifreden de anlaşılacağı üzere; 37’nci Fırka Kafkas Fırkası
Kumandanı casus sevki hakkında Giresun’da bulunan Feridunzade Osman Ağa’dan yardım
istemeye başlamıştır. Osman Ağa da 11 neferden oluşan bir casus heyetini, sekiz kürekçi ile sevk
olunan bir kayıkla 22 Aralık 1916’da Tirebolu’dan hareket ettirerek düşman hattının gerisinde
uygun bir yere çıkartarak geri döneceğini kolordu kumandanlığına bildirmiştir.
Ancak aynı yazıda 2’nci Kolordu İstihbarat Zabiti Muzaffer, “11 neferin silahlı olup üç
yüzer fişengi hamil bulunduklarını” belirttikten sonra “istenilen bilgiyi toplamak ve bir karşı
koyma ile karşı karşıya kaldıkları takdirde teslim olmayarak çete tarzında faaliyet gösterecekleri
açıklanan on bir neferden oluşan bir çetenin, düşmanın ordusunu beslediği iaşe mıntıkasında
silahlı dolaşmasını casusluk değil çetecilik addettiğini” söylemektedir.50
Casusların verdiği bilgilere bakıldığında düşman hakkında asker sayısı, birlik bilgileri, yol
durumu gibi durum tespitinde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Yine Rusların işe yarar Ermenileri
ATASE Arşivi, BDH, K:2899, D: 408, F:1.
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inşaat işlerinde istihdam ettiklerini belirtirlerken verilen malûmatta bazı tespitlere bizzat tanık
olarak eriştikleri, bazı bilgilerin ise dolaylı yoldan edinilen bilgiler olduğu görülmektedir. Bazı
bilgilere ise ulaşamadıkları anlaşılmaktadır.51
Bu arada 3’üncü Ordu İstihbarat Şubesi Müdüriyetine gönderilen 9 Mart 1917 tarihli rapor
niteliğindeki şifreden casusluk faaliyetinin henüz muntazam yerine getirilemediği, yeterli eleman
ve kaynağa sahip olunamadığı, gerçek bir hüviyete kavuşamadığı anlaşılmaktadır.52 Ordu
Kumandanlığı bu konuda durumu anlayıp geri dönecek pek çok müteşebbis ve cesur subayın
bulunduğundan ve bu fedakârlığın hakkını vererek yerine getirileceğinden emindir. Bu hususta
hizmeti yerine getirecek olanların para ile ödüllendirileceğini söylemiştir.53
Bunlardan muvaffakiyetle dönenlere nakdi mükâfat verileceği gibi Rusya’da bir felakete
maruz kaldıkları takdirde aynı mükâfatın ailelerine verileceği tekrarlanmıştır.54 Bu miktar o günün
parasıyla yüz Osmanlı lirasıdır.55 Daha sonra 3’üncü Ordudan kolordulara, casus olarak sevk
edilecek subaylar düşman tarafından yakalanıp idam edildikleri takdirde daha önce vaat edilmiş
olan nakdi mükâfattan başka ailelerine rütbelerinin bir derece üstünden yetim maaşı bağlanacağı
bildirilmiştir.56
Bu tarihlerde aslında Başkomutanlıkça öğrenilmek istenilenin, Çarlık rejimine karşı vuku
bulan 1917 Şubat Devrimi sonrasında Kafkas cephesindeki Rus ordularının durumunu öğrenmeye
yönelik bir istihbarata ihtiyaç duyulduğu konusu olduğu şüphe götürmemektedir. Aynı dönemde
Filistin, Irak, Suriye cephesinde İngilizlerle sıcak muharebeler yapılmakta, şiddetle takviye
birliklerine ihtiyaç duyulmakta idi. Bu nedenle Kafkas Cephesinden Rus ordusunun çekilmesi bir
parça Türk ordusunun durumunu rahatlatabilirdi. Ama Enver Paşa’nın ne düşündüğü bir süre sonra
verdiği direktif ve emirler çerçevesinde daha rahat anlaşılabilecekti.
Rus tarafına bilgi toplamak üzere gönderilen casuslardan başka Rusların elinde esir olup
firar etmeyi başaran askerlerin geri dönüşlerinde verdikleri bilgiler, ilgili komutanlıklarca
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dinleniyor, ancak bu askerler şüpheli görülmeseler de güvenlik maksadıyla gözlem altında
tutuluyorlardı.57
Rusya’da Bolşevik Devriminin günden güne kendini daha yakından hissettirdiği sırada
Kafkas Cephesindeki Rus kuvvetlerinde bazı birlik kaydırmaları ve sevkleri yaşanmıştır. Nisan
1917’de Erzurum civarına gönderilen Başçavuş yardımcısı Recep ile 2’nci Kolordu tarafından
yapılan baskın sırasında esir edilen iki subayın ifadelerinden Erzurum civarında bulunan 40 bin
kişilik bir kuvvetin bir söylentiye göre Rusya’daki ihtilali bastırmak üzere, diğer bir söylentiye
göre de Alman cephesine sevk edilmek üzere Rusya içlerine sevk edildiği, Erzurum ile Erzincan
arasında yoğun otomobil kollarının işletildiğinin bilgisi alınmış, alınan esir subayların
ifadelerinden ise 4, 5, 6 ve 7’nci Rus Kafkas Fırkalarının hangi bölgede konuşlandıkları
öğrenilmiştir.58
Rusya’daki ihtilalin hız kazanması karşısında müteakip günlerde Türk cephesi karşısında
bulunan kuvvetlerin halihazırdaki durumunu öğrenmek adına casus sevki artmıştır.59
2. Bolşevik Devrimi’nden Erzincan Mütarekesi’ne (18 Aralık 1917) Kadar Olan
Dönemde Yaşanan Gelişmeler
Bolşevik Devrimi Rus ordusu üzerinde yıkıcı tesirler meydana getirmiş, 1917 sonlarına
kadar İtilaf Devletlerinin menfaatlerine azami hizmeti geçmiş olan ordu, moralini, disiplinini ve
savaşa devam hususunda kararlılığını kaybetmişti. Kafkasya’daki Rus ordusunun Bolşevik
propagandanın tesiri ile Ekim İhtilalinden önce cephede askeri operasyonlarını durdurduğu ve bu
propaganda devam ettiği müddetçe askerin tekrar silaha sarılmasının zor olacağı rapor edilmişti.
Ordu içerisindeki bu menfi propaganda faaliyetleri Petrograd’daki geçici hükümet tarafından
durdurulmak istendi, fakat başarısızlıkla sonuçlandı. Hatta 200 bin civarında Rus askeri,
Bolşevikler ile İttifak Devletleri Brest-Litovsk Antlaşması’nı (3 Mart 1918) imzalamadan önce
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Kafkas Cephesini terk etti. Sadece bir kısım Rus askeri kuzey İran’da varlığını devam ettirecek,
fakat onlar da ilk fırsatta Rusya’ya dönmenin gayreti içerisinde olacaklardı.60
Bu durum ise İngiltere’yi korkuttu. Çünkü İngiltere 1917 Martında büyük kayıplardan sonra
ele geçirdiği Bağdat’tan sonra Osmanlı’nın Ortadoğu topraklarında savaşın sonuna kadar ciddi bir
toprak veya şehir ele geçirememiş, Rusların çekilmesiyle rahatlayan Osmanlı Kafkas ordularının
güneye yönelme korkusunu derinden hissetmiştir. Fakat İstanbul Hükümeti’nin Kafkasya
cephesindeki ordusunu Kafkasya’da operasyonlar için tutması İngiltere’nin korkularını bertaraf
edecektir.
Rus Kafkas Orduları Komutanlığına Yüdeniç’ten sonra atanan General Przevalskiy, elinde
kalan askeri birliklerin Türk ordusu tarafından imha edilmesine fırsat vermeyecek şekilde geri
çekilme hazırlıklarına başladı. Ruslar Kafkas Ordusundaki çözülmenin, Türkler tarafından
zamanında haber alınamadığını kesin olarak anlamış, geri çekilme hazırlıklarının gizlenmesi
maksadıyla aynı günlerde mütareke yapılması için Türk askeri makamlarına başvurmuşlardı.
Nihayet 18 Aralık 1917 tarihinde Osmanlı Devleti’nin hiçbir kazanç elde edemediği Erzincan
Mütarekesi imzalandı.61Gerçi savaşın son yılında Enver Paşa, Bolşevik ihtilali sonrasındaki
gelişmelerden de yararlanarak Kafkas İslam Ordusu ile Bakü'ye kadar ulaşabilmiştir. Ancak kısa
bir süre sonra imzalanan Mondros Mütarekesi’nin ilgili maddesi gereğince Türk ordusunun 1914
sınırlarına çekilmesine hükmedildiğinden Kafkas Cephesinde savaşın son yılındaki kazanımlar
nihai bir sonuca ulaşamamış ve Sarıkamış faciasının izleri hafızalardan silinememiştir.62
Sonuç
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Harbi süresince Kafkasya’dan Galiçya’ya, Çanakkale’den
Hicaz, Filistin, Yemen’e, Irak, Suriye, Sina’dan Kuzey Afrika’ya geniş coğrafyalarda ve
merkezden binlerce kilometre uzaklıktaki cephelerde savaşmıştır. Bu harpte kazanılan zaferler
olduğu gibi insan, silah ve toprak bakımından ağır kayıplar verilmiş, sonuçta savaş, altı asırlık
Osmanlı Devleti’nin tasfiyesiyle sonuçlanmıştır.
Osmanlı Devleti savaşa resmen dâhil olduğunda savaştığı ilk cephe Kafkas Cephesi
olmuştur. Bu cephe hem içinde bulunduğu bölgenin coğrafi ve fiziki şartlarıyla ve hem de lojistik
K.Tuncer Çağlayan, “Birinci Dünya Savaşı Sonlarında Kafkasya’da İngiliz Faaliyetleri”, Belleten, Türk Tarih
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imkânların yetersizliği dolayısıyla orduları olumsuz etkilemiş, muharebe kabiliyetlerini
sınırlamıştır. Bu duruma komutanların taktik ve stratejik anlamda vermiş oldukları yanlış karar ve
emirler ile bölgedeki meskûn ayrılıkçı gruplar, isyankâr gayrimüslim unsurların Rusya yanında
işbirliği içinde olması eklendiğinde cephedeki durum daha da tehlikeli bir hal almıştır. Dolayısıyla
tarihin her evresinde geçerli olan casusluk faaliyeti bu harpte de Kafkas Cephesinde çarpışan hem
Türk ordusu ve hem de Rus ordusu için öncelikle yapılacak askeri harekâtları takviye etmek ve her
iki devletin siyasi, sınır ötesi hedefleri için önem teşkil etmiştir.
Savaş başlamadan önce İstanbul’daki Rusya Sefareti önemli bir istihbarat merkezi,
Karadeniz ise casusluk faaliyetinde önemli bir güzergâh durumundaydı. Özellikle Doğu
Anadolu’da Rus ordularının ilerlemesi ve Nisan 1916’da Trabzon’un işgal edilmesiyle
Karadeniz’in kontrolü tamamen Rusların eline geçmişti. Ama Rus istihbaratını asıl destekleyen
unsur, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan, başını Rumlar ve Ermenilerin çektiği gayrimüslim
tebaanın yardım ve gönüllü işbirliği olmuştur. Bu yardım orduya asker ve para yardımları, Türk
ordusu hakkında haber sızdırma şeklinde görüldüğü gibi, Osmanlı Devletine karşı isyana varan
eylemlere kadar uzanmıştır.
Savaş öncesi Rusya gayrimüslim unsurlara tedbirli yaklaşımda bulunurken yine de onları
kendi kontrolleri altında silahlandırmaktan uzak durmamışlardır. Bu faaliyetleri Hoy ve Urmiye’de
olduğu gibi bölgedeki konsolosları ve askeri personel vasıtasıyla yürütmüşlerdir. Bundan başka
Rusya, Anadolu’daki Ermeni işbirlikçileri vasıtasıyla gelen raporlara itimat etmediğinden, kendi
topraklarında yaşayan Ermeniler arasından Müslüman pasaportu vererek casusluk yapmak üzere
Anadolu’ya göndermeye teşebbüs ettiği kişiler olmuştur.
Osmanlı Devleti tarafından bakıldığında henüz savaş başlamadan önce Enver Paşa
tarafından Kafkasya’ya ihtilal çıkarmak üzere adamlar gönderilmiştir. Teşkilât-ı Mahsûsa
bağlantılı bu şahısların görevi istihbarat ve bölgedeki Türk-Müslüman unsurlarla işbirliğine
yönelik çalışmalar yapmakla ilgiliydi. Ayrıca hudut bölgelerinde görevlendirilmiş subaylar ve
bunlara bağlı yerel çetecilerden oluşan müfrezeler, taburlar vardı. Savaş başladığında bu
müfrezeler

3’üncü

Ordunun

harekâtını

desteklemek

üzere

operasyonel

faaliyetlerde

bulunuyorlardı.
Savaş devam ederken Rus ordularının Doğu Anadolu’da işgallerini genişletmesiyle birlikte
casusluk faaliyetine daha fazla ihtiyaç duyulduğu, haber alma faaliyetinin öncelikle askeri maksatlı
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düşünüldüğü arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır. Türk birliklerinin karşısında bulunan düşman
cephesi ve birlikleri hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek maksadıyla kimi zaman bu işe gönüllü ve
cesur subaylar, askerler seçilip gönderildiği gibi kimi zamanda bölgedeki eşraf ve yerel güç
unsurlarından yardım talep edilmiştir. Casusluk yapmak üzere görev alan kişiler ve aileleri nakdi
yardımlarla ödüllendirilmeye çalışılmıştır. Yine arşiv belgelerinden Karadeniz kıyılarındaki
Rumların kayıklarla düşman tarafına firar ederek casusluk yapmalarının bu kayıkları yakalayacak
motorların mevcut olmaması ve tedarik edilememesi yüzünden engellenemediği, istihbarat
faaliyetlerini kolordu ve ordu karargâhları düzeyinde koordine eden yetkili şahıslar arasında
casusluk ile çetecilik faaliyetinin birbirine karıştırıldığı, gerekli donanımdan yoksun kişilerin
yaptığı istihbaratın çoğu zaman işe yaramadığı, yeterli ve düzenli işleyen bir istihbarat teşkilatının
mevcut olmadığı anlaşılmaktadır. Oysaki aynı dönemde İngilizlerin Mısır ve Arabistan
coğrafyasında güçlü bir istihbarat ağı bulunmakta, güçlü haberleşme vasıtalarıyla İngilizlerin bütün
Türk karargâhlarının şifrelerini ele geçirdiklerine dair bilgiler, İngiliz istihbarat raporlarında yer
almaktaydı.
Bununla birlikte savaş süresince Osmanlı Devleti karşı casusluk faaliyetini engelleyebilmek
için gerekli tedbirleri almaya çalışmış, Rusya’dan Anadolu’ya yapılmaya çalışılan sızma
hareketleri hudut bölgelerindeki birlikler tarafından engellenmiş, yakalanan casuslar olmuştur.
Ancak tüm çabalara rağmen, Rusya’da Bolşevik Devrimin patlak vermesi ve Çarlık rejiminin
yıkılmasıyla çözülen ve geri çekilen Rus orduları hakkında yeterli istihbarat elde edilememiştir.
Hatta bu durum, savaşın sonlarına doğru karargâhı Sivas Suşehri’nde bulunan 3’üncü Ordu'nun
Kumandanı Vehip Paşa’nın Rusya’daki esaretten kaçmayı başararak Trabzon’a gelen Süvari
Teğmen Hüsamettin (Tuğaç)’in kendisine sunduğu ayrıntılı rapordan sonra, “cephe gerisinden
böyle kapsamlı bir raporu ilk defa aldığını” söylemesiyle daha rahat anlaşılabilmektedir.
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EK-1



Başkomutan Vekili Enver Paşa’nın 12/9/32 (12 Eylül 1916) tarihli ve Casusluk Faaliyetlerine İlişkin 3’üncü Ordu
Kumandanlığına Hitaben Göndermiş Olduğu Emir Yazısı.
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EK-1 Devamı

236

EK-2
3’üncü Ordu Komutanı Vehip Paşa Düşman Mevzisini Gözetlerken / ATASE Arşivi

Kafkas 6’ncı Süvari Alayı / ATASE Arşivi

237

EK-2 Devamı
3’üncü Ordu Karargâh Flaması / ATASE Arşivi
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ERMENİCE KAYNAKLARIN İŞIĞINDA I. DÜNYA SAVAŞINDAN ÖNCE
VE SONRA ERMENİLERİN TÜRKLERE KARŞI ASKERİ
FAALİYETLERİ
Gaffar Çakmaklı Mehdiyev*
ÖZET
Birinci Dünya savaşından önce Dünya Ermeniliği bütün güçlerini seferber ederek Osmanlı
topraklarında bağımsız bir Ermeni devleti kurmağı hedefliyordu.

Osmanlı devletini zayıf

düşürmek ve onu parçalamak amacı ile Ermenileri kışkırtan Batılı ülkeler ve Rusya Ermenilerden
oluşan askeri birlikler kurmağa başladılar. Birinci Dünya Savaşı başlamazdan önce Balkanlarda
patlak veren ve Osmanlı devletinin arazi kaybına ve Balkanlardan tamamen çıkmasına neden olan
1912-1913 Balkan savaşları sırasında Ermeni örgütleri, komite ve siyasi partileri aktif faaliyette
bulunmaktaydılar. Bu savaşlardan önce de Bulgaristan’da bulunan çete reisi Andranik Ozanyan
kendisinin kaleme aldığı” Savaş Talimatları” nda Osmanlı Ordusuna karşı yapılacak askeri
operasyonların tezlerini çizmişti.

Bulgar Komutanlığının talepleri doğrultusunda Andranik

Ozanyan Ermeni gönüllü bölüğünü kurmuştu. Bölük resmi olarak 12. Lozengrad ikinci savaşçı
brigadası adlandırılmıştı. Bulgar Ordusu içerisinde Makedon-Odrin (Edirne) grubuna Garegin
Njde ve Andranik’in Ermenilerden ibaret gönüllüleri de dahil idiler. Henüz Osmanlı Devleti
Birinci Dünya Savaşı’na girmeden, 1914 yılının Eylül ayında başlamış ve savaş sonuna kadar
devam etmiştir. Ermeni gönüllü birliklerini kurmak ve onları organize etmek için Tiflis’te Ermeni
Milli Komitesi kurulmuştu. Ermeniler Doğu Anadolu vilayetlerinde de savaş hazırlıklarını
yapmakta idiler. Çeteler oluşturmuştular. Erivan’da 2014 yılında yayınlanan “1912-1913 Balkan
savaşları ve Ermeniler” isimli kitapta yazar Hraçik Simonyan da itirafta bulunuyor ki, Ermeniler
bütün halk olarak Osmanlı devletine savaş açtılar, bu o zaman için yanlış karar değildi, Ermeniler
müttefiklerin yardımı ile “Büyük Ermenistan”ı kuracaklarına emin idiler.
Tiflis’te yayınlanan “Mşak” gazetesi yazıyordu ki, ”… savaşın kapıda olduğunu gören
Ermeniler bu fırsattan yararlanmalı idiler”. Daha bir Ermenice gazete “Arev” (Güneş) yazıyordu:
“…Çünkü büyük hayallerin gerçek olması günü yaklaşıyordu..”

bu gazetenin çeşitli

sayılarında artık

gelen

Tiflis’e

Osmanlı

devletinden

ordusuna katılan Ermenilerden bahis ediliyordu.
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kaçarak

ve

Rus

“Ermenistan tarihi” ders kitabında itiraf

ediliyor ki, 1914-1918 yılları 150-180 bin Ermeni Rusya ordusunda Osmanlı devletin karşı
savaşmıştır.
Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya savaşı, Osmanlı devleti, Balkanlar, Ermeni, Milli komite,
Andranik Ozanyan, “Büyük Ermenistan” Ermeni ordusu
*Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi Edebiyat fakültesi, Ermeni dili ve Edebiyatı bölümü öğretim
üyesi
Rus Ordusu terkibinde Ermenilerin en büyük askeri birliğinin başında Andranik Ozanyan
idi, 1200 kişiden oluşan Andranik’in birliği ilk açık savaşa 16 Kasım 1914’de Selmas- Van
istikametinde girdi. Birinci Dünya Savaşı başlarken Andranik Kafkasya’ya koşmuştu. 12 Ağustos
1914’de, o Tiflis’e Kafkasya askeri merkezlerinin birleştiği yere geler, başkomutan Mişlyayevski
ile görüşerek Türkiye'ye karşı savaşa katılmak için hazır olduğunu ifade eder. Gönüllülerden ibaret
Alay oluşturmak ister ve buna onay alarak ilk Ermeni gönüllü alayını kurar. Bu birinci grup
Ermeni birliği idi. İkinci grup 7 Kasım'da ön sol istkamette savaşa girdi: Iğdır-Bayazet- BerkriVan, Üçüncü 13 Kasım’da Kağızman –Alaşkert- Malazgirt-Bitlis,Dördüncü ise, 13 Kasım’da
Sarıkamış-Orzan-Köprü-Köl-Erzurum yönünde savaşa girmişti. 1916 yılının yazında Rus Askeri
Komutanlığı Gönüllü Ermeni birliklerinden 5 Tuqay kurdu. Bunlardan biri Kafkas Süvari
Kolordusu Orgeneral Çernozubov’a, kalan 4’ü ise Devitte’ye katıldı. 4 Haziran 1918 yılında
Türklerle Ermeniler arasında Batum Anlaşmasının imzalanması İngilizlerin Kafkasya'daki bu
politikasına darbe oldu. Artık İngilizlere çalışan Andranik de bu anlaşmayı kabul etmedi.
Andranik'e göre; Ermenistan Erzurum, Van, Muş ve Bitlis bölgelerini de içerisine almalıydı.
Ermenistan Cumhuriyetinin bu şartlar altında varlığını reddeden Andranik, Doğu Anadolu'daki
katliamlarını Culfa, Nahcıvan ve Zengezur bölgesinde de sürdürdü.
İngiliz kumandan Allenbi, Kudüs'e girerken onun askeri birlikleri içinde seçme Ermeni
askerler olduğunu itiraf ediyordu."Mşak" gazetesi de yazıyordu ki, Fransa'nın kendi ülkesini
savunmak için girdiği savaşlarda Ermeni asıllı askerler kahramanca savaştı. Ermenistan'la Türkiye
arasında imzalanan anlaşmayı tanımayı reddeden Andranik yurt dışına kaçtı. Dro ve Garegin Njde
Avrupa’da anti-Türk faaliyetlerini devam ettirdiler. Njde Ermeni ırkçı öğretisi olan Tseğakron’u
1920’lerın sonlarında hazırlamıştı. Nazi Almanya’sı ile işbirliği içinde olması ve Alman ordusu
içinde kurdukları Ermeni birliği de Türkiye’ye karşı idi ve Ermenice ve Rusça kaynaklar, Njde ve
Dro ile ilgili mahkeme tutanakları, KGB arşiv belgeleri bunları ispat etmektedir. Sunumumuzda
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şimdiye kadar bilinmeyen, yeni ortaya çıkarılan Ermenice belgelerden bahis edeceğiz.

Rusya’ya geçişleri henüz Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’na girmeden, 1914 yılının
Eylül ayında başlamış ve savaş sonuna kadar devam etmiştir. Ermeni gönüllü birliklerini kurmak
ve onları organize etmek için Tiflis’te Ermeni Milli Komitesi kurulmuştu. Ermeniler Doğu
Anadolu vilayetlerinde de savaş hazırlıklarını yapmakta idiler. Çeteler oluşturmuştular. Onlara
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“fedailer” derdiller. Ermenice fedai ( Ֆետայի) hem de kamavor (կամավոր), "gönüllü" anlamına
gelir. “Hay fedayi” olarak bilinen yasadışı silahlı çeteler, tugaylar Ermeni tarihinde özel bir rol
oynar. Fedai- silahlı grup oluşturmak için ailelerini terk eden sivil Ermeni idi. Erivan’da 2014
yılında yayınlanan “ 1912-1913 Balkan savaşları ve Ermeniler” isimli kitapta yazar Hraçik
Simonyan da itirafta bulunuyor ki, Ermeniler bütün halk olarak Osmanlı devletine savaş açtılar, bu
o zaman için yanlış karar değildi, Ermeniler müttefiklerin yardımı ile “ Büyük Ermenistan”ı
kuracaklarına emin idiler.
Syuni Armen’in “ Ermeni birliği Andranik’in komutasında 1912-1913 Balkan savaşı
yıllarında”. Bakü-1914 (Սյունի Արմեն, Հայկական վաշտը Անդրանիկի առաջնորդությամբ
1912–1913 բալկանյան պատերազմում, Բաքու, 1914) kitabında da, 1940 yılında İstanbul’da
yayınlanan Aram Andonyan’ın “ Balkan savaşı hakkında tasviri hikaye” eserinde Türklere karşı
savaşlarda yer almış Ermenilerden bahis ediliyor.1
O zamanın en etkili gazetelerinden biri “Mşak” idi. Bu gazetede yayınlalan yazılarda
karşıdaki savaşta Ermeni halkının tarfassız olmayacağı ortaya konulmuştu. “Mşak” gazetesinin 13
Ocak 1914'te yayınlanan sayısında savaştan önce Ermeniler Türkiye'ye karşı tarafsız değildiler ve
Osmanlı devleti kendi ülkeleri olmalarına rağmen ona karşı savaşacaklarını açık beyan etmekte
idiler. Osmanlı devletini savunanlar kötüleniyor, onlar tehdit ediliyordu.
Ermeni araştırmacılar da tasdik etmekteler ki, Ermeni halkı bu Savaşa 250 bin civarında
asker vermişti. Bu rakamı ispatlayan yeterli kadar belgeler mevcuttur ve bundan Ermeniler övgü
ile bahis etmekteler. Tiflis’te yayınlanan “Mşak” gazetesi yazıyordu ki , ”… savaşın kapıda
olduğunu gören Ermeniler bu fırsattan yararlanmalı idiler”. “Mşak” ta verilen bu makalede,
"Ermeni meselesi" üzerine yapılan araştırmanın sonuçlarına değinilmiştir ve bu makalede ifade
edilen görüşler sorunun savaşa gideceği kanaati açısından önemlidir. Makale, özerkliği veya
Ermenilere yönelik bağımsız bir devleti tartışırken, “Bakü” gazetesinde Kara Murza da dahil olmak
üzere bazı yazarların “özerklik” ve “muhtariyet” ten bahsettiğini, ancak Ermenilerin uzun zamandır
bağımsızlık hakkına sahip olduklarını belirtmektedir. “Savacağız “diyor gazetede Ermeniler. “…
yeterli kadar gücümüz var. Hazırız.”.Ancak Rusya’ya düşen o olacak ki,

savaş sırasında

Ermenilere yönelik topraklarıgazetesinde Kara Murza da dahil olmak üzere bazı yazarların
“özerklik” ve “muhtariyet” ten bahsettiğini, ancak Ermenilerin uzun zamandır bağımsızlık hakkına

1

Mşak, 19 Ocak 1914
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sahip olduklarını belirtmektedir.

“Savacağız “ diyor gazetede Ermeniler. “… yeterli kadar

gücümüz var. Hazırız.”. Ancak Rusya’ya düşen o olacak ki, savaş sırasında Ermenilere yönelik
topraklarıele geçirir ve Kafkasya'daki toprakları birleştirir, Ermenilere büyük olasılıkla devlet
verir. Bu yüzden bazı çevreler artık kasıtlı olarak “özerklik” ve “muhtariyet” den söz ediyor.
“Mşak”ta verilen bu makalede, "Ermeni meselesi" üzerine yapılan araştırmanın sonuçlarına
değinilmiştir ve bu makalede ifade edilen görüşler sorunun savaşa gideceği kanaati açısından
önemlidir. Makale, özerkliği veya Ermenilere yönelik bağımsız bir devleti tartışırken, “Bakü”
gazetesinde Kara Murza da dahil olmak üzere bazı yazarların “özerklik” ve “muhtariyet” ten
bahsettiğini, ancak Ermenilerin uzun zamandır bağımsızlık hakkına sahip olduklarını
belirtmektedir. “Savacağız “ diyor gazetede Ermeniler. “… yeterli kadar gücümüz var. Hazırız.”.
Ancak Rusya’ya düşen o olacak ki, savaş sırasında Ermenilere yönelik toprakları ele geçirir ve
Kafkasya'daki toprakları birleştirir, Ermenilere büyük olasılıkla devlet verir. Bu yüzden bazı
çevreler artık kasıtlı olarak “özerklik” ve “muhtariyet” den söz ediyor. Bu bir çeşit anket.
Makalenin sonunda, "Ermeniler, diğer milletlerle karışık olsalar bile, Ermenistan'ın kurulması
uğruna buradalar. Güney Kafkasya’da bir Ermeni devleti kurmak lehine. Batı Ermenistan’ı
birleştirmek lehine savaş meydanındalar".2 Hatırlatalım ki, bu yazı “Mşak” gazetesinin 14 Mayıs
1914 sayısında yayınlanmıştı. Birinci Dünya Savaşı henüz başlamamıştı. Birinci Dünya Savaşı
henüz başlamamıştı.

2

“Mşak” gazetesi 14 Şubat 1914
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Daha bir Ermenice gazete “Arev” (Güneş) yazıyordu:“…Çünkü büyük hayallerin gerçek
olması günü yaklaşıyordu. ..” bu gazetenin çeşitli sayılarında artık Tiflis’e Osmanlı devletinden
kaçarak gelen ve Rus ordusuna katılan Ermenilerden bahis ediliyordu.
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“Ermenistan tarihi” ders kitabında itiraf ediliyor ki, 1914-1918 yılları 150-180 bin Ermeni
Rusya ordusunda Osmanlı devletin karşı savaşmıştır. Rusya’nın merkezi kentlerinde Ermeni
"Askeri Konseyi" kurulmuştu . Onun temsilcileri imparatorluğun hemen hemen tüm merkeze
yakın kasabalarında bile var idi. Gönüllü kuruluşlar Çarlık hükümetine savaş için yardımlar
toplamakta idiler. Toplanan yardımlar yalnız 1915 yılında 1.020.000 ruble idi. Rus
İmparatorluğu'nda yaşayan Ermeniler daha sonra bu iş için 1.444.000 ruble para toplamıştılar.”3
Başlangıçta organize edilen kamavorakanlar, yani gönüllü Ermeni birlikleri dörttü: 1, 2, 3. ve 4.
Ermeni ordularına, farklı zamanlarda

Andranik Ozanyan, Kerri, Hanasortsi Vartan,

Hamazasp ve başkaları komutanlık yapmakta idiler. Daha sonra 5. ve 6. Birlikler da oluşturuldu
ve bunun yanı sıra 7. Tugay da savaşa girdi, 1915 yılında burada olan gönüllülerin sayısı 6.000”e
yükselmişti.

Bunun yanı sıra Doğu Anadolunun çeştli yerlerinde Ermeni Fedai birlikleri, çeteleri vardı
ki, onlar da Rus Ordusuna yardım edirdiler. Rus Ordusu terkibinde Ermenilerin en büyük askeri
birliğinin başında Andranik Ozanyan idi, 1200 kişiden oluşan Andranik’in birliği ilk açık savaşa
16 Kasım 1914’de Selmas- Van istikametinde girdi. Birinci Dünya Savaşı başlarken Andranik
Kafkasya’ya koşmuştu.

3

« Անդրանիկ Օզանյանի մասնակցությունը առաջին համաշխարհային պատերազմին”
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12 Ağustos 1914’de, o Tiflis’e Kafkasya askeri merkezlerinin birleştiği yere geler,
başkomutan Mişlyayevski ile görüşerek Türkiye'ye karşı savaşa katılmak için hazır olduğunu ifade
eder. Gönüllülerden ibaret Alay oluşturmak ister ve buna onay alarak ilk Ermeni gönüllü alayını
kurar. Bu birinci grup Ermeni birliği idi. İkinci grup 7 Kasım'da ön sol istkamette savaşa girdi:
Iğdır-Bayazet- Berkri-Van,

Üçüncü 13 Kasım’da Kağızman –Alaşkert- Malazgirt-Bitlis,

Dördüncü ise, 13 Kasım’da Sarıkamış-Orzan-Köprü-Köl-Erzurum yönünde savaşa girmişti. 1916
yılının yazında Rus Askeri Komutanlığı Gönüllü Ermeni birliklerinden 5 Tuqay kurdu. Bunlardan
biri Kafkas Süvari Kolordusu Orgeneral Çernozubov’a, kalan 4’ü ise Devitte’ye katıldı. Çar
hükümetinin bu kararı gönüllüler arasında itiraza neden oldu, gönüllülerden çoğu askeri birlikleri
terk ettiler. Andranik’in komutan olduğu gönüllülerin ilk birliği Kasım’ın ortalarından başlayarak
18 Aralık tarihine kadar Kotur’u ele geçirmek isteyirdi, bu birlik Van’dan Saray kasabasına kadar
araziyi kontrol altında tutarak Türk ordusunun Van istikametinde harekatına engel oldu. Bu,
Ruslara imkan verdi ki, Selmas- Dilman’da Halil beyin ordularını geri püskürtsünler. Bunlar
Ermenice belgelerde ve basında kanıtlanmaktadır. O zaman Rus Ordusu terkibinde Ermenilerin en
büyük askeri birliğinin başında Andranik Ozanyan idi, 1200 kişiden oluşan Andranik’in birliği ilk
açık savaşa 16 Kasım 1914’de Selmas- Van istikametinde girdi. Bu, birinci grup Ermeni birliği
idi. Bununla ilgili de bilinmeyen gerçekler bu çalışmamızda yer alacaktır. İkinci askeri grup 7
Kasım'da ön sol istkamette savaşa girdi: Iğdır-Bayazet- Berkri-Van. Üçüncüsü, 13 Kasım’da
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Kağızman –Alaşkert- Malazgirt-Bitlis Dördüncüsü ise, yine 13 Kasım’da Sarıkamış-Orzan-KöprüKöl-Erzurum yönünde savaşa girmişti.
1917 yılında Rusya’da gerçekleşen Ekim devrimi Rus – Türk cebhesinde savaşın sonunu
getirdi: Ruslar çekilirken silahlarını Ermenilere bıraktılar. Oltu'nun kömür madenlerini ele geçiren
Ermeni birlikleri buradan çıkarmak için 1918 yılının 23 Eylül'de bir savaş ilanı vermeden, 50.000
Türk ordusu Ermenistan'a saldırdı. Yaklaşık iki ay süren Türk-Ermeni savaşı başladı. 28 Eylül'de
belirleyici askeri harekatlar gerçekleşti. 29-30 Eylül tarihlerinde Sarigamiş ve Merdenek Ermeni
Birliklerinden temizlendi . Savaş, başından beri Ermeni tarafı için bir başarısız olmuştu. 40.000
Ermeni ordusu ciddi bir direniş gösteremedi.
Ermeni araştırmacı Ararat Hakopyan kendisinin “ Ermeni –Türk savaşı” adlı çalışmasında
yazıyor ki, “Ermeni hükümeti 'müttefiklerden' somut bir yardım alamadı.

Bu kritik anda,

İngiltere’nin verdiği 1 milyon altınlık yardımını saymasak, hiç bir ülke Ermenistana yardım
etmedi. (Bu altın ise silah, mühimmat ve askeri teçhizat için yardım idi). Komşu Gürcistan,
Kemalistler ile gizlice anlaşarak, savaş sırasında tarafsızlığını koruduğunu ilan etti. Yunanistan,
Küçük Asya'da Türkler sorun yaşatacak ülke ve onun Ermenistan dostu olan lideri Venizelos
Eleftherios'ta yardım edemedi, böylece Ermeni-Türk cephesinde

Türkler zafere daha yakın

oldular. Sovyet Rus hükümetine gelince, onun sempatisi müttefiki Türkiye’ye idi. Ayrıca, Ermeni
Silahlı Kuvvetlerinin bir kısmı, sınırlarını Sovyet birlikleri saldırısından korumak için Gazah,
Basarkeçer, Dereleyez ve Serur bölgelerinde kalmaya mecbur bırakıldı. Aslında, Ermenistan
Cumhuriyeti, Ermeni Bolşeviklerin “5. Sütunu” na , Türklere, hem de Kızıl Ordu'ya karşı birçok
cephede savaşmak zorunda kaldı.
1920 30 Ekim’inde ciddi bir direniş göstermeden Kars kalesi düştü; yaklaşık 6.000 Ermeni
öldürüldü ve yaklaşık 3.000'i esir alındı. Aslında Kars'ın düşmesi savaşın sonucunu önceden
belirledi. Eski Sağlık Bakanı Artaşes Babalyan, Kars'ın düşüşünü şöyle anlatmıştı. "Kars'ı
bağımsızlığımızla birlikte kaybettik."4
Birkaç gün sonra, 7 Kasım'da Alexandropol da teslim oldu. Türk ordusu buraya yaklaştığında, yerel
Bolşevik kırmızı bayraklarla ve devrimci sloganlarla sokaklara çıktılar, Ermenistan'ı " Daşnakları
Cehenneminden “kurtardıkları için Türk "kurtarıcı " askerlerini selamlamak için yürüdükleri
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bilinen bir gerçektir. Türk istilasının kargaşalı günlerinde Komünistler, askerler ve panik yaşayan
insanlar arasında pasifist broşürleri, hain içerikli intibah nameler

yayıyorlardı “Türk kardeşlik

ordusunda bir asker değil misiniz Ermeni? Size özgürlük getirir, kölelik değil. Kutsal
mücadelenizde size yardım etmeye geliyor. ”5
Ermenistan'ın askeri yenilgisi, derin bir siyasi krize neden oldu. Felaket koşulların
ardından, Rusya’nın politik yönelimi partilerde, insanlarda ve orduda giderek daha baskın hale
geldi. Kars ve Alexandrapol’un Türklere bırakılmasından başka bir seçenek yoktu. Türklerle az
ya da çok hoş görülebilen bir uzlaşmaya varmak ve Sovyet hükümetinin sempatisini kazanmak
için, Ermenistan’da nispeten yumuşak yeni bir hükümet kuruldu. 23 Kasım 1920’de Ohancanyan'ın
Hükümet istifa etti. Ertesi gün, 24 Kasım’da, yeni, Simon Vratsyan'ın (1882-1969) sol koalisyon
hükümeti, hemen Türklerle müzakerelere başladı. Ermeni tarafı, Türkiye'nin Sevr Antlaşması
karşılığında Ermenistan'a bazı tavizler vereceği ile ilgili tekliflerde bulundu. 6
Ermenistan'ın varlığının söz konusu olduğu o kritik anda, hükümet iki önemli konu ile
karşı karşıya kaldı: a) Türkiye ile barış antlaşması imzalanması ve b) Bolşeviklere iktidarın
devredilmesi ve Ermenistan'ın barışçıl yollarla Sovyetleşmesi. Ermenistan hükümeti birinci yolu
seçti. Türk Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa ile Alexandrapol’da Hatisyan
liderliğindeki Ermeni heyeti arasında barış görüşmeleri başlandı.
Ermeni Bolşeviklerin Ermeni- Türk savaşına farklı görüşte oldukları yeni belgelerle
kanıtlanmıştır. Ermenistan'ın Ulusal Arşivinde ortaya çıkarılan “Çok gizli” kodu ile yeni bir belge
ise "Türk-Ermeni Savaşı zamanı Ermenistan Komünist Partisine bağlı parti örgütlerinin taktik
hareketleri" adlanır. Ermenistan Ulusal Arşivleri, fon 1022, liste 3, Dosya 275, s1) Belgede bu
fikir doğrulanmaktadır ki, Moskova’dan talimat alan Ermeni Bolşevikler Türkiye ile savaş halinde
olmanın, düşmanlık politikası yürütmenin zararlı olacağını anlamıştılar. Örnek olarak sunacağımız
bu belgede Ermenistan Komünist / Bolşevik/ Partisinin Merkez Komitesi askeri bölgeleri kapsayan
tüm kuruluşlara, özellikle Kars Garnizonuna bildiriyordu ki, savaşa karşı propaganda yapsınlar ve
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bununla ilgili aşağıdaki maddeleri içeren broşürleri yaysınlar.1. Türkiye eski Türkiye değil ve
Ermenistan'a yönelik hiçbir saldırgan niyetli değildir.
2.

Kemalist Türkiye Sovyet Rusya'nın müttefikidir ve emperyalizm ( İngiltere, Fransa,

Yunanistan) aleyhinde ulusal özgürlük mücadelesi veriyor .
3. Ermenistan’ın Türkiye üzerinde zaferi Ortadoğu'da emperyalizmi güçlendirilmesi anlamına
gelebilir ve böylece daha sonra Sovyetlerin Doğuda, Güney Kafkasya'da devrimin zaferini
tehlikeye sokabilir.
4. Ermeni Komünist Bolşeviklerin görevi Ermenistan yenilgisini hızlandırmak olmalıdır, bu,
Ermenistan’ın Sovyetleşmesini hızlandıracaktır.
Bolşeviklerin arzuladıkları gibi Ermenistan ezici bir yenilgi aldı. Kazım paşa Ermenistan
heyetine uzlaşma şartlarını dikte etti ve 30 Kasım- 2 Aralık akşamı sona erecek olan iki günlük bir
ültimatom sundu. 1 Aralık'ta Ermeni hükümeti Türk ültimatomunun şartlarını kabul etmek zorunda
kaldı. 2 Aralık 1920 gecesi, saat 2'de, yani 3 Aralık'ta Alexandrapol Kalesi'nde, Alexandropol
(Gümrü) antlaşması ilan olundu. Ancak bundan önce, 2 Aralık öğlen saatlerinde, belirtileceği gibi,
Ermeni hükümeti Dro- Legrand anlaşmasının ardından istifa etmişti, bu nedenle Ermeni
delegasyonunun imzasının hiçbir yasal gücü yoktu. Ayrıca, Alexandrapol Antlaşması, ne
Ermenistan Parlamentoları ne de Türkiye tarafından onaylanmamıştı. Buna rağmen Ermenistan'a
ağır bir sözleşme uygulandı. Ermeniler 18. Maddelik Aleksandrapol Antlaşmasının baskı altında
yapıldığını ultimatomla yapıldığını ileri sürmekteler. Anlaşmaların nasıl yapıldığı gerçekleri
ortadadır. Amma bu anlaşma kendisi de bir çok özelliğine göre Batum anlaşmasına benzemekte
idi.
Öncelikle, bu anlaşmaya göre Ermenistan, Sevr Antlaşması’ndan tamamen çekildi.
Anlaşma aslında Kars'ta ve Sürmeli (referandum yapılmasına rağmen) Türkiye'ye bırakılıyordu.
Nahçıvan bölgesi de Türk himayesine giriyordu ve kısa süre sonra Azerbaycan'a teslim edildi (16
Mart 1921'de Moskova Sovyet-Türk anlaşması uyarınca). Ermenistan-Türkiye devlet sınırı,
Ahuryan ve Araz nehirlerinden geçiyordu. Alexandrapol eyaleti, Ermenistan'ın silahsızlanmasına
kadar Türkler tarafından geçici olarak kontrol edilecekti. Anlaşma uyarınca, Ermenistan büyük
ölçüde silahsızlandırıldı. Ermenistan çok sınırlı sayıda silahlı kuvvet tutma (1500 asker, 8 tabanca
ve 20 makineli tüfek) hakkına sahipti, Türkiye Ermenistan'ın iç işlerine vb. müdahale edebilirdi.
Bölgesel-sınır bakış açısından, Alexandrapol Antlaşması yalnızca Ermeni-Türkiye sınırını

258

tanımladığını ve Lori, Zangezur, Dağlık Karabağ bölgesi ve diğer bölgelerle hiçbir ilişkisi
olmadığını düşünürsek, o zaman Alexandrapol Antlaşması’nın altında Ermenistan’ın 1921’de
olduğu kadar alan 16 Mart 1921, Sovyet-Türk ve esasen 1921 Moskova'nın aynı tekrarı idi.
İmzalanmasına rağmen bazı Ermeni komutanlar bu anlaşmayı kabul etmediler. Andranik'in 1918
yılında Rus ordusundan ayrılmasına neden olan bu bölgedeki ordu içerisinde istediklerini
yapmanın mümkün olmadığı idi. Anranik işgal edilen arazilerde katliamlar yapıyordu. Gerçek bu
idi ki, Rus ordusu işgal ettiği yerlerde sivil halka dokunmuyordu, ama bu katil hakkında onu demek
mümkün değildi. Onu Rus ordusu terkibinden bu huyu için attılar. Bu nedenle o general elbisesini
çıkararak grup başkanı, gerilla kıyafetini giydi. Kafkasya'daki Rus orduları kumandanı, aslen
Ermeni olan General Nazarbekov haber göndererek, ona Gümrü’ye gelmesini ve Zengezur
bölgesinde Türklere karşı vuruşmasını istedi. O Nazarbekov’un bu planı beğenildi, Andranik'in
Gümrü'ye gelmesini kabul edildi.

Andranik 10 Nisan 1918 yılında 400 seçkin Türkiye

Ermeni’sinden oluşan "Özel Harekât Birliği’ni kurdu. Bu birliğin amacı güya, Rusya sınırlarını
korumak ve Türklerin Kafkasya'ya girmelerini önlemek idi. Bu birlik ayrıca Kafkasya'dan
Türkiye'ye yerleştirilmiş olan Ermenilerin eski yerlerine götürülmesini de kontrol edecekti. Bu
tarihlerde Güney Kafkasya'da siyasi bir boşluk vardı. Türk birlikleri hızla ilerliyor, bu bölgede
kontrolü ele almaya yakındılar. Özellikle Bakü'deki petrol kuyularının Türklerin eline
geçmemesine çalışan İngilizler bölgede kendilerine bağlı olası askerî güç aradılar. Bağımsız ve
büyük Ermenistan'ın kurulmasını şart olarak ileri süren Andranik onlar için çok uygun bir kişi idi.
4 Haziran 1918 yılında Türklerle Ermeniler arasında Batum Anlaşmasının imzalanması İngilizlerin
Kafkasya'daki bu politikasına darbe oldu. Artık İngilizlere çalışan Andranik de bu anlaşmayı kabul
etmedi. Andranik'e göre, Ermenistan Erzurum, Van, Muş ve Bitlis bölgelerini de içerisine
almalıydı. Fakat Batum anlaşmasına göre, tüm bu bölgeler Türklerin idaresinde kalıyordu. Bu
sözleşme ile Kafkas Ermenileri ile Türkiye Ermenileri arasında anlaşmazlıklar ortaya çıktı.
Kafkasya Ermenileri Andranik ve başındaki çetelerin sorun çıkardığından ve kestiği yerlerde kan
döktüğünden onu kabul etmiyorlardı. Ermenistan Cumhuriyetinin bu şartlar altında varlığını
reddeden Andranik, Doğu Anadolu'daki katliamlarını Culfa, Nahcıvan ve Zengezur bölgesinde de
sürdürdü. Batum Anlaşmasının imzalanmasına kadar geri çekilen Ermenilerin kadın, çocuk yaşlı
demeden Müslümanları imha siyaseti Andranik tarafından devam ettiriliyordu. Gence, Erivan,
Ordubad ve İran'da katliama Batum Anlaşmasından sonra da devam etmesi yeni müdahale
gerektiriyordu. Türk Komutanlığı Ermenilere defalarca ültimatom vermişti. Andranik'in
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Nahcıvan’daki cinayetleri hakkında kurulan Ermeni komisyonu da bu kanaatte idi. (Bu konuyla
ilgili mevcut belgeler imha edilmiştir.) Andranik'i Nahçıvan bölgesine çağıran General Nazarbekov
ise Andranik kuvvetlerini Erivan'ın güvenliği için bir garanti olarak bu bölgede tuttuğunu iddia
ediyordu.

Ermeni liderlerden olan Boğos Nubar Paşa o zaman "Hayrenik" gazetesinde
yazıyordu:

"Biz Ermeniler, Büyük savaşta müttefiklerin lehine çalıştık. Rus ordusu Kafkasya

üzerinden Anadolu içlerine ilerlerken Nikola'nın emrinde çok sayıda Ermeni asıllı askerler
vardı. Rusya'da iç karmaşalar dolayısıyla Kafkasya'ya geri çekilen Rus ordusunun
komutanlarından olan Andranik ve Nazarbekov’un denetiminde 50 bin silahlı Ermeni asker ve
150 bin kişilik ermeni destek gücü vardı”.
İngiliz kumandan Allenbi, Kudüs'e girerken onun askeri birlikleri içinde seçme Ermeni
askerler olduğunu itiraf ediyordu."Mşak" gazetesi de yazıyordu ki, Fransa'nın kendi ülkesini
savunmak için girdiği savaşlarda Ermeni asıllı askerler kahramanca savaştı. "İlk Ermeni
lejionlarından olan Fransız lejionunun da temel hedefi Osmanlı devleti idi. (Fransızca: La Legion
Arménienne), ilk adı: Doğu lejyonu, La Légion d'Orient), Ermeni fedai lejyonu 10.150 askerden
oluşuyordu. Antep'te 2.500, Maraş'ta 2.000, Urfa'da 1.000, balonda (Tufanbeyli) 350, Saimbeyli’de
1.500, Zeytin’de (Süleymanlı) 500, Kozan 300, Osmaniye, Bahçe ve Haruniye’de 1.000, Adana ve
Mersin'de 1.000. Bu artık bir ordu kadar elinde güç olan lejion idi. Ermeni fedai lejyonu I Dünya
Savaşı sırasında, 1916 yılında Fransız ordusunu destekleyen bir güç olarak oluşturulmuştur. Birinci
Dünya savaşından sonar da durum değişmedi. 1918-1920 yılları arasında şimdi adına Ermenistan
dediğimiz ülkede mevcut olmuş Ararat Cumhuriyeti Türkiye’ye savaş açtı.......
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Sovyet Kızıl Ordusu bu ülkeye

girenden ve hakimiyyeti Bolşeviklere verenden sonra

yönetimdeki Ermeni Devrimci Federasyonu – Taşnak Partisinin üyelerinin bir hissesi ülkeyi terk
etmek zorunda kaldılar. Ermenistan'la Türkiye arasında imzalanan anlaşmayı tanımayı reddeden
Andranik yurt dışına kaçtı. Dro ve Garegin Njde Avrupa’da anti-Türk faaliyetlerini devam
ettirdiler. Njde Ermeni ırkçı öğretisi olan Tseğakron’u 1920’lerın sonlarında hazırlamıştı. Nazi
Almanya’sı ile işbirliği içinde olması da Türkiye’ye karşı idi ve Ermenice ve Rusça kaynaklar
bunları ispat etmektedir. Njde ve Dro’nun Almanlarla işbirliği sonucunda kurdukları Ermeni
lejyonunun da genel amacı Türklere karşı savaşa girmekti.

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya savaşı, Osmanlı devleti, Balkanlar, Ermeni, Milli komite,
Andranik Ozanyan, “Büyük Ermenistan” Ermeni ordusu
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Fotolar: Ermeni gönüllülerin savaş hazırlıkları
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ERMENİSTAN-TÜRK İLİŞKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Khallieva Gulnoz Iskandarovna*

Bu makalenin amacı, her iki ülkedeki bilim adamlarının konumlarının karşılaştırmalı bir
analiziyle Ermeni-Türkiye ilişkileri çalışmasında temas farklılıklarını ve temas noktalarını tespit
etmektir. Ermeni-Türkiye ilişkilerinin içsel özelliklerini dikkate alarak incelenmesi ve analizi, hem
benzer problemlerle ülkelerin ilişkilerini incelemek hem de benzer durumlarda ülkeler arasındaki
ilişkileri normalleştirmek amacıyla öneriler geliştirmek için yararlı olabilir.
Fatih Üniversitesinin Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü (İstanbul, Türkiye) Bülent Araz
ve araştırmacı Havva Karakash-Keles “Ermeni-Türk İlişkileri: Eleştirel Bir İnceleme” adlı eserinde
iki ülkenin ilişkilerini teorik olarak ele alıyor. Soğuk Savaşın sonunda Türkiye ile Ermenistan
arasında gelişen durumun, yapıcı bir yaklaşımla en doğru şekilde anlaşılabileceğini belirtiyorlar 1.
Türk bilim dalında ünlü bir uzman olan tarihi bilim doktoru Ruben Safrastyan'a göre,
Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin deneyimlerinin uluslararası bağlantılarda hiçbir
benzerliği yoktur. Zorluklar sadece geçmişte değil aynı zamanda Ermeni-Türkiye ilişkilerinde de
yaşanıyor. “Ermenistan Dış Politikasında Soykırımın Tanınması Sorunu: Çok Düzeyli Bir Analiz”
adlı eserinde R. Safrastyan şu sonuca varıyor: “Soykırımın tanınması ve kınanması, Ermenistan'ın
dış politika çalışmasının tek vektörüdür bölgesel çerçevenin çok ötesinde ve modern dünya
siyasetinin bir yolu var ”2
Tarafların mevcut sorunların araştırılması konusundaki bilimsel yaklaşımlarının birbirinden
tamamen farklı olduğu belirtilmelidir. Görüşümüze göre, Ankara ve Yerevan arasındaki tüm
sorunların bütünüyle analiz edilmesi ve anlaşılması daha yaygın olarak düşünülmelidir. Her iki
uluslararası ilişkiler teorisi, yapılandırmacılık ve politik gerçekçilik de önemlidir ve aynı ilişkinin

1Araz

B., Karakash-Keles H. Armenian-Turkish Relations: A Critical Analysis // Central Asia and the Caucasus. -

2002. - № 4 (22) //www.ca-c.org/journal/rus-04-2002/13.bulprimru.shtml
2R.

Safrastyan. The problem of recognizing genocide in Armenia’s foreign policy: a multi-level analysis // 21st

Century. Information and Analytical Journal of the Nora-Wank Foundation. - Yerevan, 2005. - № 1.
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farklı yönlerini ortaya çıkarmamıza izin verir. Mevcut tüm yönleri dikkate alan sadece kapsamlı
bir çalışma, modern Türk-Ermeni ilişkilerinin nesnel bir analizini sağlayabilir.
Bilim adamları, psikologlar ve politikacılardan oluşan karma grupların oluşturulması
ilişkilerin uzlaşmasına katkıda bulunabilir. Aynı zamanda, Türk-Ermeni ilişkilerinin sorunu
modernliğin en karmaşık sorunlarından biridir ve çözümü hızlı ve basit olamaz. İlişkilerin
normalleşmesi iki ülkenin zaman gücünü ve iyi niyetini alacak.

COMPARATIVISTICS OF ARMENIAN-TURKISH RELATIONS

The purpose of this article is to identify the differences and point of contacts in the study
of Armenian-Turkish relations through a comparative analysis of the positions of scientists in both
countries. The study and analysis of Armenian-Turkish relations, taking into account their inherent
peculiarities, can be useful for both studying the relations of countries with similar problems and
for developing recommendations with a view to normalize the relations between countries in
similar situations.
Professor of the department of International Relations at Fatih University (Istanbul,
Turkey) Bülent Araz and a researcher Havva Karakash-Keles in his work “Armenian-Turkish
Relations: A Critical Analysis”, consider the relations of two countries in a theoretical way. They
indicate that the situation, which has developed between Turkey and Armenia at the end of the
Cold War, can be most accurately understood through a constructive approach.3
According to the doctor of historical sciences, a famous specialist in Turkic philology
Ruben Safrastyan, the experience of relations between Turkey and Armenia has no analogues in
practice international contacts. Difficulties are in not only the past, but also the real ArmenianTurkish relations. In his work “The Problem of Recognizing the Genocide in Armenia’s Foreign
Policy: A Multi-Level Analysis” R. Safrastyan comes to the following conclusion: “The problem
of recognizing and condemning the genocide is the only vector of Armenia’s foreign policy work
that goes far beyond the regional framework and has a way of modern world politics”4

3

Araz B., Karakash-Keles H. Armenian-Turkish Relations: A Critical Analysis // Central Asia and the Caucasus.

2002. - № 4 (22) //www.ca-c.org/journal/rus-04-2002/13.bulprimru.shtml
4

R. Safrastyan. The problem of recognizing genocide in Armenia’s foreign policy: a multi-level analysis // 21st

Century. Information and Analytical Journal of the Nora-Wank Foundation. - Yerevan, 2005. - № 1.
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It should be noted that the scientific approaches of the parties on the study of existing
problems are diametrically different from each other. In our opinion, full analysis and
understanding of the whole complex of problems between Ankara and Eyre-van should be
considered more widely. Both theories of international relations, constructivism and political
realism, are important and allow us to reveal different aspects of the same relationship. Only a
comprehensive study that takes into account all the existing aspects can provide an objective
analysis of the modern Turkish-Armenian relations.
The creation of mixed groups consisting of scientists, psychologists and politicians, can
contribute to the settlement of relations. At the same time, the problem of Turkish-Armenian
relations is one of the most complex problems of modernity and its solution cannot be quick and
simple. It will take time strength and goodwill of the two countries to normalize relations.
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ERMENİ TERÖR FAALİYETLERİ
Gülsüm Gizem Özyol

ÖZET
Bu çalışmamda 19. Yüzyıl sonları ve 20. Yüzyıl içerisinde Ermeni terör örgütlerinin yapmış
oldukları faaliyetlerinden, Türkler aleyhine düzenlenen eylemlerden söz etmekteyim. Asırlar
boyunca Türklerle birlikte rahat ve sükûn içinde yaşayan ve Osmanlı Devleti’nde oldukça zengin
bir tabakayı meydana getiren Ermenilerin tutumları; 1877 – 1878 Osmanlı Rus savaşlarında
Osmanlıların yenilmesiyle, 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos Antlaşması ve 13 Temmuz 1878
Berlin Antlaşması imzalanınca değişmiştir.
Bu antlaşmalardan sonra Rusya’nın ve bazı Avrupa devletlerinin kışkırtmasıyla Ermeniler
süratle örgütlenerek, bağımsız bir Ermenistan Devleti kurmaya yönelmişlerdir. Kullanılan
emperyalist güçlerin desteği ile bir hayalin peşinde giden Ermeni terör örgütleri sadece Türkiye
içerisinde değil dünyanın birçok ülkesinde de katliamlara sebep olmuşlar ve yurtdışında birçok
diplomatımızı şehit etmişlerdir. Ermeni komiteleri, Osmanlı Devleti içerisindeki terör eylemleri
için Yunan, Sırp ve Bulgar İhtilal komitelerinin yöntemlerini benimsemişler, onların silahlanma
faaliyetlerini örnek alarak silahlanmayı başarmışlardır.
Türklerin dini kurumlara karşı duyduğu saygıdan yararlanan Ermeni terör örgütleri,
Kiliseleri silah deposu haline getirmiş ve Kiliselerle beraber bazı din görevlilerini de işin içine
katmaya çalışmışlardır. Bu terör örgütlerinin öncülüğünde Türklere karşı Ermenilerin isyanları,
1890 yılına dayanmaktadır. 1890 yılında Türk Devlet yönetiminde bakan, müsteşar, yargı
organlarının başkanı sıfatıyla çok sayıda Ermeni görev yapmaktadır. Ermeni terör örgütleri; ihtilal
partilerinin, Misyonerlerin, Doğulu ve Batılı bazı devletlerin görevlisi sıfatı ile Türkleri yok etmeyi
hedeflemişlerdir. Osmanlı Devleti döneminde başlayan Ermeni kaynaklı terör hareketleri, şekil ve
kısmen içerik değiştirse de Cumhuriyet döneminde de devamlılık göstermiştir. Milliyetçilik ve
yayılmacılık duyguları iyice kabartılan ve kışkırtılan Ermeniler, Sovyet Birliği’nin dağılmaya
başlamasından sonra 23 Ağustos 1990 tarihinde bağımsızlıklarını ilan ederek Büyük Ermenistan’ı
kurma hayaliyle komşularına saldırmaya başlamışlardır.19. Yüzyılın sonlarında terör hareketlerine
girişen Ermeniler, özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslarla işbirliği yapmak suretiyle
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Doğu Anadolu bölgesinde terör estirmişlerdir. Türkleri ve Kürtleri katleden Ermeniler, terör
hareketlerini tasvip etmeyen kendi ırkdaşlarına da terör uygulamaktan geri kalmamışlardır. Ermeni
etnik terör örgütleri (ASALA, ASALA – MR, NAR, ARA, GEKO) incelendiğinde farklı ideoloji
kaynaklı olmalarına rağmen örgütlerin sözde soykırımın kabul ettirilmesi, Bağımsız bir Ermenistan
Devleti kurma amacında birleştikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ermeni meselesi, Ermeni terör örgütleri, Ermeni terör örgütleri faaliyetleri

ARMENIAN TERRORISM ACTIVITIES
Gülsüm Gizem Özyol

Summary
In this study, I talk about the activities carried out by Armenian terrorist organizations in
the late 19th and 20th centuries and the actions against the Turks. The attitudes of the Armenians,
who lived together with the Turks for centuries in peace and quiet and formed a very rich layer in
the Ottoman Empire; 1877 - 1878 After the defeat of the Ottomans in the Ottoman Russian wars,
the Treaty of Ayastefanos on 3 March 1878 and the Berlin Treaty of 13 July 1878 were changed.
After these treaties, with the provocation of Russia and some European states, the
Armenians quickly organized and started to establish an independent Armenian state. With the
support of the imperialist powers used, Armenian terrorist organizations, which pursued a dream,
caused massacres not only within the country but also internationally and ended the lives of many
diplomats abroad. The Armenian committees adopted the methods of the Greek, Serbian and
Bulgarian Revolutionary committees for terrorist acts within the Ottoman Empire and succeeded
in armament by taking their armament activities as an example.
Taking advantage of the respect of Turks for religious institutions, Armenian terrorist
organizations turned the Churches into a weapon store and tried to involve some religious officials
with the Churches. The rebellion of the Armenians under the leadership of these terrorist
organizations dates back to 1890. In 1890, a large number of Armenians served as ministers,
undersecretaries and judges of the Turkish state administration. Armenian terrorist organizations;
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They aimed to destroy the Turks in the capacity of officials of revolution parties, missionaries and
some Eastern and Western states. Even though the Armenian-originated terrorist movements that
started during the Ottoman Empire changed their form and content, they continued in the
Republican period. Armenians, whose feelings of nationalism and expansionism were thoroughly
raised and provoked, began to attack their neighbors with the dream of establishing Great Armenia
by declaring their independence on August 23, 1990 after the Soviet Union began to disintegrate.19
At the end of the century, Armenians engaged in terrorist movements, especially during the First
World War, in cooperation with the Russians in the East Anatolia region has terrorized. The
Armenians, who massacred Turks and Kurds, did not stop terrorizing their own racialists who did
not approve of the terrorist movements. When the Armenian ethnic terror organizations (ASALA,
ASALA - MR, NAR, ARA, GEKO) were examined, it was seen that although the organizations
originated from different ideologies, the organizations united in the aim of imposing the genocide
and establishing an independent Armenian state.
Keywords: Armenian issue, Armenian terrorist organizations, activities of Armenian terrorist
organizations

ERMENİ TERÖR FAALİYETLERİ
Gülsüm Gizem Özyol

Bilindiği gibi 19. Yüzyılın ikinci yarısından bu yana Türkiye aleyhine Ermeni meselesi ile
propaganda, Türk Devletini yıkmak, bölmek isteyen birçok Batılı gücün kullandıkları bir silah
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzyılda ortaya çıkan isyan hareketlerinin fikri doğuşu ise daha
erken zamanlara dayanmaktadır. Osmanlı Devleti’nde ‘sadık millet’ olarak adlandırılan Ermeniler,
19. Yüzyılın başlarından itibaren İngiltere, Rusya gibi devletlerin kışkırtmaları ile ayrılıkçı
hareketlere girişmişlerdir. Ermenilerin cemiyetleşmeleri ile başlayan bu süreç terör örgütü olarak
faaliyet gösteren Ermeni komitelerinin kurulması ile devam etmiş ve Osmanlı Devletine uzun süreli
sıkıntılar yaşatmıştır. Osmanlı Devleti’nin toprakları üzerinde emelleri olan büyük devletlerin
kışkırtmaları ve destekleri neticesinde Ermenileri ayaklandırmak ve bu olaylarda rol almak üzere
Ermeni komiteleri kurulmuştur. Emelleri ile Osmanlı Devleti’ni parçalayamayacaklarını anlayan
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Ermeni grupları batılı büyük devletlerin dikkatini çekerek onların Osmanlı Devleti’ne
müdahalesini ve Osmanlı Ermenilerine yardımlarını sağlamayı amaçlamışlardır1.
Ermeni meselesinin ortaya çıkmasında, Ermeni dernek ve cemiyetlerinin Türklere ve
Müslümanlara karşı giriştikleri terör eylemleri de etkili olmuştur. Terör eylemlerini gerçekleştiren
grupların tek gayesi bağımsız bir Ermenistan hayaliydi. Batılı devletlerin kışkırtmalarına kanan
Ermeni komitacılar Osmanlı Ermenilerini de kışkırtınca asırlardır süren huzur, zenginlik ve birlikte
olan sosyal yaşamdan eser kalmamıştır. Hayalini kurdukları Büyük Ermenistan için ön gördükleri
mücadele yöntemi olarak terörü kullanan komitacılar, Osmanlı Devleti’nde iç savaş çıkartarak
peşlerine taktıkları Ermeniler ile Türk köylerini, evlerini basmış yakmış ve yıkmışlardır. Ermeniler
isyan fikirlerini yaygınlaştırmak için büyük kentlerden en küçük yerleşim yerlerine kadar kulüpler,
kitaplıklar açmışlardır. Ermeni isyanları I. Dünya savaşı sırasında orduyu arkadan vurarak
savunmasız halkı katlederek devam etmiştir. Talat, Cemal ve Sait Halim Paşaların ölümleri ise
tamamen planlı olarak Ermeni terör gruplarınca yapılmıştır. Bahsettiğimiz ayaklanmaların
planlanması ve yağmaların yapılması için NEMESİS adlı bir örgüt kurulmuş ve bu örgüt
ASALA’ya kadar uzanmıştır. 22 Ocak 1973’te Los Angeles başkonsolosumuzun ve yardımcısının
şehit edilmesi ile yeni bir süreç başlamış ve Ermeni terör örgütü ASALA baş göstermiştir. Amaçları
ise yine Büyük Ermenistan hayali ve sözde Ermeni soykırımını dünya önünde Türkiye’nin kabul
etmesiydi.
Gizliliğini büyük ölçüde koruyan ASALA terör örgütü kendi arasında görüş ayrılıkları
yaşadıktan sonra ASALA, ASALA MR, NAR, ARA, GEKO, JCAG gibi gruplara ayrılmıştır.
ASALA
ASALA 1975 yılında kurulmuştur. 6 – 7 üyeden oluşan kurucuları içerisinde, terör
örgütünün en hareketli iki üyesinden biri olan Agop Agopyan örgütün bilinen lideridir. İkincisi ise
cinayet eylemlerini bizzat gerçekleştiren, terör olaylarının faili olan ve Agop Agopyan’ın
yokluğunda örgütün ayakta kalmasını sağlayan Agop Tarakçıyan’dır.
ASALA 1981 yılı sonunda açıkladığı ‘siyasi programıyla’ amaçlarını ve hedeflerini dünya
kamuoyuna yayınlamıştır. ASALA’nın amacı: Demokratik, sosyalist ve devrimci bir hükümetin
önderliğinde birleşmiş bir Ermenistan’ın kurulmasıdır. ASALA’da amaçların gerçekleşmesi için
1

Yücel Acer, ‘’Terörizm Kavramı Açısından Ermeni Terörü ve Genel Nitelikleri ,Ermeni Araştırmaları, S.8, Kış 2003
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terör eylemlerinin özellikle Türklere ve Türk dostlarına uygulanması, resmi veya özel şahısların
seçilmesi önemli değildir; ‘terör bir olaydır ve önemli olan olayın boyutu’dur. Hedefler ikinci
planda kalabilir. Bu nedenle katliamlar, büyük yankı uyandıracak ölümler, bombalamalar ön plana
geçmekte; öldürülenlerin çocuk, kadın, Türk veya başka bir milletten olmaları önemli
sayılmamaktadır. ASALA’nın değişik isimlerle faaliyet gösteren hücreleri, 1980 – 1981
döneminde Avrupa’nın değişik ülkelerinde Türk Dışişleri ve Türk kuruluşları gibi yerlere yapılan
eylemlerin sorumluluklarını üstlenmişlerdir. İsmi açığa çıkmış hücrelerinin bazıları şunlardır:
•

Şehit Refti Balian Komando Grubu

•

Kara 24 Nisan Komando Timi

•

Geourgen Yanikian Komando Grubu

•

Yanikian ve Sasunian Komandoları

•

Avrupa 21. Komando Grubu

•

Ermeni Adalet Komitesi

•

Antranig Paşa Komandoları’dır.
ASALA’nın güvenlik güçlerini yanıltmak için kurmuş olduğu paravan örgütlerden en çok

bilinenler ise şunlardır:
•

3 Ekim

•

9 Haziran

•

Orly

•

Ermenistan Gizli Ordusu

•

Yeni Ermeni Direnişi

•

15 İsviçre Grubu

•

28 Mayıs

•

Dünya Cezalandırma Teşkilatı’dır.
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ASALA’nın ilk eylemi, kurucularından Agop Tarakçıyan’ın 16 Şubat 1976 tarihinde
Beyrut Türk Büyükelçiliği Başkâtibi Oktay Cerit’i öldürmesidir. ASALA Ermeni terör örgütü,
şimdiye kadar

Türk

temsilciliklerine

yönelik silahlı

eylemlerini

en çok

Fransa’da

gerçekleştirmiştir. Bu ülkede hareket serbestliği bulunan Ermeni militanlar, Fransız yönetiminden
ve çeşitli Ermeni kuruluşlarından almış oldukları destekle rahatça eylem yapabilmektedir. Ayrıca
ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Suriye, İran ve Kanada gibi devletlerde de faaliyetlerini
sürdürmektedirler.
PKK - ASALA İLİŞKİLERİ
Uluslararası nitelikteki Ermeni terörizmi, 1973 yılında ortaya çıkarak 1974 Kıbrıs Barış
Harekâtını müteakip yurtdışında bulunan vatandaşlarımız ve temsilciliklerimize yönelik sabotaj,
suikast ve saldırı türü terör hareketleri ile kendini göstermeye başlamıştır.
ASALA – PKK ilişkisinin temelleri, birlikte siyasi ve askeri eğitim gördükleri Filistin
kamplarında başlamıştır. ASALA ve PKK, 1979 yılında Lübnan’ın Sidon şehrinde Türkiye
Cumhuriyetini faşist olarak ilan etmiş ve Ermeni ve Kürt halkları adına ortak eylem kararı
aldıklarını açıklamışlardır
Başta Ermeni terör örgütü ASALA olmak üzere 1984 yılına kadar eylemler sürdürmüş ve l970'li
yıllarda çeşitli legal siyasi oluşumlar içinde kendisini göstermeye başlayan Kürtçülük hareketini,
terör örgütü PKK ile ivme kazanması üzerine, yerini Abdullah ÖCALAN liderliğinde Kürt-Türk
ayırmadan öldürebilen, katliamlarla ismini duyurmaya çalışan PKK terör örgütüne bırakmıştır.
ASALA, 1984’te yapılan anlaşma ile Türkiye’deki terör hareketini Karabağ’a kaydırmış, yerini
PKK terör örgütüne bırakmıştır. ASALA bu şekilde PKK ile beraber Türkiye’ye karşı terör
bütünlüğü sağlamıştır.
Fakat bu tarihten önce de PKK-ASALA terör örgütleri arasındaki işbirliğinin, ortaklaşa
yapılan eylemler, yayınlanan bildirgeler, ASALA ve diğer Ermeni terör örgütü mensuplarının PKK
terör örgütü kamplarındaki eğitimi, ASALA terör örgütünün üst düzey yetkililerinin eğitim
yaptırdıkları, bunların dışında PKK terör örgütünün Ermeni Taşnaksutyun Partisi ile ilişki
içerisinde olduğu bilinmektedir.
PKK-ASALA terör örgütü işbirliğinde ortak amaç olarak, Marksist-Leninist ideoloji
doğrultusunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde devlet kurmaktır. Aslında iki örgütün
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de hedef aldığı bölgeler göz önünde bulundurulduğunda hedeflerin çakıştığını görüyoruz. Bu
durumda iki örgütten birinin diğerine taşeronluk yaptığı fikri güçlenmektedir.
Ele geçirilen belgeler neticesinde Bekaa ve Zeli kamplarında Ermeni terör örgütü ASALA ile terör
örgütü PKK militanlarının birlikte eğitim gördükleri ortaya çıkmıştır.
PKK İLE ERMENİLER ARASINDA 1987 YILINDA YAPILAN ANLAŞMA
1987 yılında bölücü terör örgütü PKK ile Ermeniler arasında bir anlaşma yapılmıştır. Söz
konusu anlaşmanın hükümleri şunlardır:
1. Ermeniler PKK terör örgütü içinde eğitim faaliyetlerinde bulunacaklar
2. PKK terör örgütüne her yıl için adam başına 5.000 ABD Doları ödenecek
3. Ermeniler küçük çaplı eylemlere katılacaklar
Bu anlaşmadan sonra Ermenilerin örgüt içinde sivrilmeleri üzerine, PKK ve ASALA arasında 18
Nisan 1980’da yeni bir toplantı yapılmıştır. PKK – ASALA ilişkilerinden sorumlu Hermez
Samurouyan’ın başkanlığında yapılan toplantıda şu kararlar alınmıştır:


PKK ve ASALA terör örgütleri artık ortak yönetilecek



Türkiye’de güvenlik kuvvetlerine yönelik eylemlerde istihbaratı Ermeniler yapacak



Muhtemel devrimden sonra elde edilen topraklar eşit olarak bölüşülecek

ASALA ve PKK birbirinden farklı etnik kimliklerden hareket etmelerine rağmen Türkiye’yi bölme
ve zayıflatma konusunda işbirliğine gitmişlerdir. ASALA ve PKK arasındaki benzerlikler şöyle
açıklanabilir. Her iki örgüt de;


Marksist ideolojiyi sahiplenmiştir



Aynı devletler ve dış güçler tarafından desteklenmişlerdir



Sözde anayurtları Türkler tarafından işgal edilmiş



Kültürel, sosyal ve siyasal haklarının kısıtlandığını iddia etmişlerdir

ASALA’nın tamamen yok olduğu düşünülemeyecek şekilde aslı ortada olan durum ise
ASALA’nın uyutularak PKK içerisinde canlandırılmasıdır.
ASALA MR
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ASALA lideri Agop Agopyan’ın örgüt içinde diktatörlük ilan ederek örgüt içi infazlara
başlaması ve Paris Orly Havalimanı’ndaki THY bürosunun önünde patlatılan bomba ile Türkler
haricinde yabancıların da öldürülmesi ve saldırıların Türk müttefiklerine de yönelmesi,
ASALA’nın kendi içinde bölünmesine sebep olmuştur. Agopyan ile görüş ayrılığına düşen Monte
Melkonian tarafından 1983’te ASALA MR kurulmuştur. Örgütün en önemli amacı Fransa ile
bozulan ilişkileri tekrar düzeltmektir. Örgüt aynı zamanda Dünya Ermenilerini seferber ederek
diğer etnik terör örgütlerini özellikle ayrılıkçı örgütler ile Türkiye’ye karşı ittifak yapmayı stratejik
olarak hedeflemiştir.
ASALA MR ‘ Artık kalemim silahımdır romantik fikrini yüksek sesle terk etmenin zamanı
gelmiştir. Kalem kalemdir, silah ise silahtır. Diasporada gereğinden fazla entelektüel vardır. Bizim
ihtiyacımız olan dövüşçüler, askerler ve fedailerdir’ sözü ile terörü amaç edindiğini ortaya
koymuştur. PKK yöneticileri ve Monte Melkonyan ASALA’dan ayrılmadan önce 8 Nisan 1980
tarihinde Lübnan’ın Sidon kentinde bir araya geldikleri toplantıda Türkiye’ye karşı ortak eylem
kararı almışlar ve bir bildiri yayınlamışlardır; “...Savaşçılarımız çok yakın bir gelecekte Kürt
Savaşçılar ile yan yana geleceklerdir. Bu faşist Türk rejimine karşı en büyük silahımız olacaktır.
Biz Türkiye dışında iken “Türkiye Ermenistanı’nı kurtarmamız mümkün değildir. Biz Ermenistan’ı
Kürt savaşçı kardeşlerimizle birlikte kurtaracağız. Çok yakında varlığımızı işgal edilmiş
Ermenistan’ın en iç noktalarında göstererek kanıtlayacağız. Bu ASALA’nın atacağı gelecek
adımdır...”
Eylemlerini Türkiye’de yapacağı düşünülürken ASALA MR Kuzey Amerika ve Batı
Avrupa kanadını tamamen kontrolü altına almış, bu bölgedeki militanları kendi safına çekmiştir.
Melkonian, 1993 Dağlık Karabağ’da Azerilerle çarpışırken hayatını kaybetmiştir.
JCAG
‘Ermeni Soykırımı İçin Adalet Komandoları’ olarak bilinen JCAG, ASALA ve Hınçak’a
rakip olarak Taşnak Partisi ve bunun ABD uzantısı Ermeni Devrimci Federasyonu tarafından
Lübnan İç Savaşı sırasında Beyrut’ta kurulmuştur. Örgüt adını ilk defa Viyana Büyükelçimiz Daniş
Tunalıgil’in 1975’te öldürülmesi ile kamuoyuna duyurmuştur. Bir diğer saldırı ise; Türkiye’nin
Kanada Askeri Ataşesi Kıdemli Hava Kurmay Albay Atilla Altıkat’ın, 27 Ağustos 1982’de işine
giderken JCAG militanları tarafından 9 el ateş ile hunharca katledilmesi olmuştur. Bu saldırı ile
beraber Türk timleri Ermeni teröristlere karşı ilk kez eylem emri almışlardır. Örgütün amacı diğer
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terör gruplarından çok da farklı olmamakla birlikte bağımsız Büyük Ermenistan Devleti’ni
kurmaktır.
ARA
ASALA’dan ayrılanlar tarafından Fransa’da kurulmuştur. 14 Temmuz 1983 tarihinde
Brüksel Büyükelçiliğimiz İdari Ataşesi Dursun Aksoy’un öldürülmesi olayını ASALA ve JCAG
ile birlikte üstlenerek dünya kamuoyuna adını duyurmuştur. ASALA’nın metotlarına ve fikirlerine
tamamen karşı olan ARA daha çok ırkçılık yanlısı bir örgüttür. Fakat teorik ve pratik olarak daha
çok JCAG paralelinde hareket etmektedirler. ARA’nın bağımsız olarak gerçekleştirdiği ilk eylemi
ise 27 Temmuz 1983 tarihinde Lizbon Büyükelçiliğine yapmış olduğu baskındır. Brüksel’de,
Viyana’da ve Lizbon’da Türk diplomatlara karşı eylemler geçekleştirmişlerdir.
NAR
Örgütün kuruluş tarihi tam olarak bilinmese de ASALA’nın bir kolu olduğu yönünde
iddialar bulunmaktadır. Ancak ASALA lideri Agopyan bir televizyon programına verdiği demeçte
NAR örgütünü kabul etmeyerek ‘ Sadece bir organizasyon var oda ASALA’dır. Onun dışında
operasyonel gruplarla ilişkimiz yok ancak kendilerini destekliyoruz. Bellidir ki bizim açtığımız
yolda bizi desteklemektedirler. ’ demiştir. ASALA lideri Agop Agopyan "geleneksel Ermeni
partilerinin sürdürdüğü politikanın başarısızlıklarının anlaşılmasından sonra " terörü meşru
gösterme gayretleri, tarihi süreç içerisindeki Ermeni terörünü makul göstermeye elbette
yetmemektedir.
GEKO
Örgüt 1975 yılında Beyrut’ta kurulmuş, Suriyeli Ermeniler tarafından yönetilmiştir.
ASALA tarafından yapıldığı sanılan bazı eylemleri üstlenmişlerdir. İlk altı yılda 19 diplomat
öldürmüş ve Cenevre’nin Türkiye Başkonsolosunun sekreterini katletmişlerdir. Osmanlı
Devleti’nin 19. Yüzyıl boyunca yaptığı ekonomik, sosyal ve idari reformlarda başarılı olmaması,
tam bir sömürgeci-emperyalizm çağının başladığı o devirde, bu devleti rakiplerinin ana hedefi
haline getirmişti. Başta Rusya olmak üzere, İngiltere ve Fransa, kendi emellerini
gerçekleştirebilmek için Osmanlı Türkiye’sinde yaşayan gayrimüslimlere, özellikle Ermenilere,
istiklal vaat ederek, onları Osmanlı idaresi aleyhinde kışkırtmaya başladılar. Rus idaresindeki
Tiflis’te kurulan Taşnak, İsviçre’de kurulan Hınçak komitelerini eğiten, onları manen ve maddeten
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destekleyen sömürgeci devletler, bu iki militan grubun Türkiye’deki Ermenileri örgütleyerek
devlet aleyhinde ayaklanmalarına ve pek çok masum insanın ölümüne sebep olmuşlardır.
Ermeni etnik terör örgütleri (ASALA, ASALA – MR, NAR, ARA, GEKO) incelendiğinde
farklı ideoloji kaynaklı olmalarına rağmen örgütler sözde soykırımın kabul ettirilmesi, Bağımsız
bir Ermenistan Devleti kurma amacında birleştikleri görülmüştür. Diğer Ermeni terör örgütleri gibi
1915 Tehciri’ni soykırım olarak istismar ederek, intikam duygularıyla nokta hedeflere yönelik
eylemlerde bulunan ASALA’nın, güçlü lojistik desteğe ve istihbarat kaynaklarına sahip olduğu,
hedef seçiminden eylem sonrasına kadar her aşamada profesyonelliğe ve gizliliğe önem verdiği
görülmüştür. ASALA ve yanı sıra gelen örgütlerin ırkçı örgütler olarak insanlığa karşı suç
işlediğini birçok kurum ve kuruluşlar, siyasi şahıslar, aydın ve sivil insanlar dile getirmekle
kalmamış, tepkilerini de ortaya koymuşlardır.
ASALA’nın eylem kabiliyetlerinin son bulması hususunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin
devlet nezdinde attığı adımların ve karşı istihbarat faaliyetlerinin önemli bir yeri olmasına rağmen,
yaşananlar Türkiye’yi kanlı eylemleri ile vuran terörün görünüşte isim değiştirmesinden ibarettir.
PKK-ASALA ilişkileri incelendiğinde örgüt yapıları, eylem metotları ve söylemlerine kadar
örgütler arasında organik bir bağ açığa çıkmaktadır.

ERMENİ TERÖRÜNE VERİLEN KAYIPLARIMIZ
1. MEHMET BAYDAR - BAHADIR DEMİR 27 Ocak 1973 Los Angeles / ABD
Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir 27 Ocak 1973
tarihinde Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edildi. Bu saldırı yeni bir Ermeni terörü
dönemi başlatarak, diasporanın aşırı çevrelerine ilham verdi. Bu olayın ABD basınında yer alması,
davalarının dolaylı bir şekilde propagandalarını yapmak ve siyasi amaçlara ulaşmak için şiddet
kullanmak geleneğine sahip olan Ermenilere davalarının dünya çapında duyurulması için Türk
diplomatların öldürülmesi fikrini aşıladı.
2. DANİŞ TUNAGİL 2 Ekim 1975 Viyana / Avusturya
1948 yılında Roma Büyükelçiliği Başkâtipliğine atanan Tunalıgil, kısa bir süre sonra Elçilik
Müsteşarlığına yükseldi. 1953 yılında Moskova Büyükelçiliği Müsteşarlığına atandı. Dört yıl bu
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görevde kaldıktan sonra Birinci Daire Genel Müdürü olarak Merkez'e döndü. Çok genç yaşta, 45
yaşında 1960'da Amman'a Büyükelçi olarak atandı. 1964 yılında Belgrad Büyükelçiliğine, 1970
yılında Lahey Büyükelçiliğine ve nihayet 1973 yılında Viyana Büyükelçiliğine atandı. 22 Ekim
1975 günü, makineli tüfekli üç terörist Viyana Büyükelçiliğine girerek, Daniş Tunalıgil'i şehit
ettiler.
3. TALİP YENER 24 Ekim 1975 Paris / Fransa
Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener, 24 Ekim 1975’de
büyükelçilik yakınlarında katledildi. Büyükelçi Erez’in makam aracı, yerel saatle 13.30 sıralarında
Büyükelçilik yakınındaki Seine Nehri üzerindeki Bir Hakeim Köprüsü’nde pusuya düşürüldü.
İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener, otomatik silahlarla taranarak öldürüldü. Saldırıyı
“Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” adlı örgüt üstlendi.
4. OKTAR CİRİT 16 Şubat 1976 Beyrut / Lübnan
16 Şubat 1976 tarihinde Türkiye'nin Beyrut Büyükelçi Başkatibi Oktar Cirit, Beyrut'un en işlek
caddesi Hamra'da arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir saldırganın açtığı ateş sonucu hayatını
kaybetti. Saldırı yerel saate göre 18:00 sularında namlusuna susturucu takılı otomatik bir silahla
yapıldı. Saldırıyı terör örgütü ASALA üstlendi.
5. TAHA CARIM 9 Haziran 1977 Roma / İtalya
1957-1960 yıllarında Venezuela, 1960-1961 yıllarında Pakistan, 1961-1965 yılları arasında
Kanada ve 1967-1969 yılları arasında İran Büyükelçisi olarak görev yapan carım, 1973 yılında
Vatikan Büyükelçisi olarak görev başladı. Taha Carım, Roma'da yapılan ve Ermeni terör örgütleri
tarafından üstlenilen menfur saldırıda şehit edildi. 9 Haziran 1977’de meydana gelen silahlı saldırı,
büyükelçilik ikametgâhının önünde meydana geldi.
6. NECLA KUNERALP 2 Haziran 1978 Madrid / İspanya
2 Haziran 1978’de Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'nin makam aracına 3 terörist tarafından ateş
açıldı. Arabada bulunan büyükelçinin eşi Necla Kuneralp ile ağabeyi emekli büyükelçi Beşir
Balcıoğlu hayatlarını kaybetti. Büyükelçilik şoförü Antonio Torres Olmedo da aynı saldırıda öldü.
7. BEŞİR BALCIOĞLU 2 Haziran 1978 Madrid / İspanya
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1945'de Belgrad Büyükelçiliğinde Başkâtip, 1950'de Birinci Dairede Şube Müdürü, 1951'de Bern
Büyükelçiliği Müsteşarı, 1957-1960 yıllarında Napoli Başkonsolosu, 1960-1964 arası Oslo'da
Ortaelçi, 1966'da Karakas Büyükelçisi, 1971 yılında Hartum Büyükelçisi olarak görev yaptı.
Balcıoğlu, 36 yıl hizmetten sonra 1974 yılında emekli oldu. 1978 yılı Mayıs sonunda bacanağı olan
Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'e misafirliğe gitti. 2 Haziran 1978 günü orada Ermeni Asala
terör örgütünün suikastına uğradı ve Büyükelçi'nin eşi Necla Kuneralp ile beraber şehit oldu.
8. AHMET BENLER 12 Ekim 1979 Lahey / Hollanda
12 Ekim 1979 tarihinde Hollanda’daki Türkiye Büyükelçisi Özdemir Benler’in oğlu Ahmet Benler,
silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olayı bu kez hem “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” hem
de ASALA ayrı ayrı üstlendi.
9. YILMAZ ÇOLPAN 22 Aralık 1979 Paris / Fransa
22 Aralık 1979’da Paris'in Champs- Elysees Bulvarı'nda meydana gelen silahlı saldırıda
Türkiye’nin Paris Turizm Müşaviri Yılmaz hayatını kaybetti. Bu olay, Ermeni terörizminin
Paris’teki ikinci saldırısı oldu. Olaydan sonra haber ajanslarına telefon eden bir kişi, Roma, Madrid
ve Paris’teki eylemlerden “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” adlı örgütün sorumlu olduğunu
bildirerek, “Türk Hükümeti Ermenilere hak tanımadığı için Avrupa’daki Türk diplomatlarını
öldürüyoruz” iddiasında bulundu.
10. REŞAT MORALI – TECELLİ ARI 4 Mart 1981 Paris / Fransa
4 Mart 1981 tarihinde Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi Reşat Moralı ile din
görevlisi Tecelli Arı, Çalışma Ataşeliğinden çıkıp arabaya binecekleri sırada 2 teröristin saldırısına
uğradı. Moralı saldırı sırasında hayatını kaybederken, din görevlisi Arı, ağır yaralı olarak
kaldırıldığı hastanede öldü. Saldırıyı ASALA üstlendi.
11. MEHMET SAVAŞ YERGÜZ 9 Haziran 1981 Cenevre / İsviçre
Cenevre Başkonsolosluğu Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz, 9 Haziran 1981'de mesai bitiminde
başkonsolosluktan çıkıp evine yürürken ASALA mensubu terörist Mardiros Jamkochyan
tarafından sokak ortasında vurularak şehit edildi. Olayda yakalanan Lübnan uyruklu Ermeni
terörist Mardiros Camgozyan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
12. CEMAL ÖZEN 24 Eylül 1981 Paris / Fransa
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24 Eylül 1981 tarihinde ASALA terör örgütüne bağlı 4 terörist, Fransa'nın başkenti Paris'teki
Türkiye Paris Başkonsolosluğu ve Kültür Ataşeliği'nin bulunduğu binaya giriş yaptı. Güvenlik
görevlilerini etkisiz hale getiren teröristler, toplamda 56 kişiyi rehin aldı. Yapılan saldırıya
müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Cemal Özen, teröristler tarafından şehit edildi.
Rehineler arasında bulunan bir Türk kızı, saldırganlardan birinin tacizine uğradı ve olay yerinde
bulunan 3 yaşındaki bir bebek yaralandı.
13. KEMAL ARIKAN 28 Ocak 1982 Los Angeles / ABD
Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları veya Ermeni Soykırımı için Adalet Komandoları (ESAK)
İngilizce: Justice Commandos of the Armenian Genocide (JCAG) tarafından 28 Ocak 1982'de
aracıyla kırmızı ışıkta beklerken Başkonsolos Kemal Arıkan katledildi.
14. ORHAN GÜNDÜZ 4 Mayıs 1982 Boston / ABD
Kemal Arıkan'ı aramızdan alan suikasttan dört ay sonra Boston Fahri Başkonsolosumuz Orhan
Gündüz hain kurşunların hedefi olarak şehit edildi.
15. ERKUT AKBAY 7 Haziran 1982 Lizbon / Portekiz
7 Haziran 1982’de Büyükelçilikten aracıyla çıkan Erkut Akbay'a kırmızı ışıkta durduğu sırada
yakınından geçen bir arabadan ateş açıldı. Arka arkaya şöfor mahalline ve yan koltuğa ateş eden
kimliği belirsiz saldırganlar Erkut Akbay ve aynı otomobilde yan koltukta oturan eşi Nadide
Akbay’ı hunharca katletti.
16. ATİLLA ALTIKAT 27 Ağustos 1982 Ottowa / Kanada
Ottawa Türk Büyükelçiliği Askeri Ateşe’miz Albay Atilla Altıkat, 27 Ağustos 1982 tarihinde,
ASALA üyesi teröristler tarafından trafik ışıklarında 9 el ateş edilen silahlı saldırıya uğrayarak
şehit oldu.
17. CAHİDE MIHÇIOĞLU 27 Temmuz 1983 Lizbon / Portekiz
Ermeni terör örgütü ARA (Ermeni Devrimci Ordusu), 27 Temmuz 1983 yılında Türkiye’nin
Lizbon’daki Büyükelçiliğini basarak, geçici görevde olan Yurtsev Mıhçıoğlu’nun eşi Cahide
Mıhçıoğlu ve oğlu Atasoy Mıhçıoğlu’nu esir aldı. Maslahatgüzar Yurtsev Mıhçıoğlu, durumu
Portekiz polislerine bildirdi, fakat Portekiz polisi yavaş davrandı. Teröristlerin yerleştirdikleri
279

bombanın patlaması sonucu Cahide Mıhçıoğlu feci şekilde yandı. Eşinin yandığını gören
maslahatgüzar Yurtsev Mıhçıoğlu, olayı şu sözlerle anlatır:
"Fakat yanına vardığımda hareketsiz bulunan eşimi taşımak üzere sırtıma kaldıramadım.
Yanmıştı. Onu tuttuğum zaman ellerim de yandı. Alevler her tarafımızı kaplamıştı. Tek çare olarak
kendini bilmez durumda bulunan takriben iki metre olan yükseklikten merdiven üstüne kaydırarak
atmak ve bilahare kendimi de o kanalla kurtarmak yolunu seçtim. Ve eşimi Allah'a sığınarak
aşağıya bıraktım. Arkasından ben de atladım..."
18. ERDOĞAN ÖZEN 20 Haziran 1984 Viyana / Avusturya
20 Haziran 1984 tarihinde, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi Erdoğan Özen, 12.
Bölge Rückengasse 4/8 sayılı evinin karşısında bulunan dinlenme parkının kaldırımındaki W
339.259 plakalı otomobiline bindi. Her gün geçtiği yolları takip edip takriben 08.40 civarında Prinz
Eugen caddesinden Theresianumg Sokağına döndü. Aracını park ederken ASALA’nın yerleştirdiği
bombanın patlaması üzerine Erdoğan Özen şehit oldu.
19. ENVER ERGUN 19 Kasım 1984 Viyana / Avusturya
Viyana'da Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda (BM) bir Tük diplomat olarak hizmet veren Enver
Ergun, 19 Haziran 1984'te "Ermeni Devrimci Ordusu"nun otomobiline koyduğu bomba ile
öldürüldü.

ARMENIAN TERRORISM ACTIVITIES
Gülsüm Gizem Özyol
As is known, since the second half of the 19th century with Turkey against the Armenian
issue propaganda to overthrow the Turkish state, they use many Western powers who want to
divide it emerges as a weapon.
The emergence of the rebellion movements that emerged in this century dates back to earlier
times. The Armenians, who were called ’loyal nation de in the Ottoman Empire, have been engaged
in separatist movements with the provocations of states like England and Russia since the
beginning of the 19th century. This process, which started with the association of Armenians,
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continued with the establishment of Armenian committees operating as a terrorist organization and
caused long-term problems for the Ottoman Empire.
Armenian committees were established in order to revolt the Armenians and to take part in
these events as a result of the provocations and support of the great states that have ambitions on
the territory of the Ottoman Empire. The Armenian groups, who understood that they could not
disintegrate the Ottoman Empire with their ambitions, aimed to attract the attention of the great
western countries and to intervene in the Ottoman Empire and to provide assistance to the Ottoman
Armenians.
The emergence of the Armenian issue was also influenced by the terrorist activities
undertaken by the Armenian associations and societies against Turks and Muslims. The only aim
of the groups that carried out terrorist acts was the dream of an independent Armenia. When the
Armenian commiters, who were convinced by the provocations of the Western states, also incited
the Ottoman Armenians, there was no trace of the peace, wealth and social life that lasted for
centuries. The terrorists who used terror as a method of struggle for the Great Armenia, which they
dreamed of, set out a civil war in the Ottoman Empire, burned down the Armenians and the Turkish
villages and burned down their houses. In order to spread the ideas of rebellion, Armenians opened
clubs and libraries from big cities to the smallest settlements. Armenian rebellions continued during
World War I by shooting the army from behind and massacring the vulnerable people. The deaths
of Talat, Cemal and Sait Halim Paşas were planned by Armenian terrorist groups. An organization
called NEMESİS was established to plan the uprisings and the plunder that was mentioned and this
organization extended to ASALA. On January 22, 1973, a new process began with the martyrdom
of our consul general in Los Angeles and his deputy, and the Armenian terrorist organization
ASALA started. Their aim is still large dream Armenia and the Armenian genocide before the
world was not acceptable to Turkey.
The ASALA terrorist organization, which protects its privacy to a great extent, has been
divided into groups such as ASALA, ASALA MR, NAR, ARA, GEKO and JCAG.
ASALA / Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia
ASALA was established in 1975. Agop Agopyan, one of the two most active members of
the terrorist organization, is the known leader of the organization. The second is Agop Tarakjian,
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who perpetrated the acts of murder, the perpetrator of the terrorist incidents and ensured the
survival of the organization in the absence of Agop Agopyan.
ASALA published its program political program ’sonunda sonunda and its objectives and
targets to the world public at the end of 1981. The aim of ASALA is to establish a united Armenia
under the leadership of a democratic, socialist and revolutionary government. For the realization
of the objectives in ASALA, it is not important that terrorist acts are applied to the Turks and
Turkish friends, and the selection of official or private persons; ’Terror is an event, and what
matters is the extent of the event ’’. Targets may remain secondary. For this reason, massacres,
deaths and bombings that will have great repercussions come to the forefront; it is not considered
important that the victims were children, women, Turks or any other nation. ASALA's cells
operating under different names undertook the responsibility of the actions carried out in different
countries of Europe such as Turkish Foreign Affairs and Turkish organizations between 1980 and
1981. Some of the cells whose names have been revealed are:
• Martyr Refti Balian Commando Group
• Black 24 April Commando Team
• Geourgen Yanikian Commando Group
• Yanikian and Sasunian Commandos
• Europe 21st Commando Group
• Armenian Justice Committee
• Antranig Pasha Commandos.
The most well-known shell organizations that ASALA has set up to mislead the security
forces are:
• October 3
• June 9
• Orly
• Armenian Secret Army
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• New Armenian Resistance
• 15 Swiss Group
• May 28
• World Penal Organization.
The first action of ASALA was that one of its founders, Agop Tarakçıyan, killed Oktay
Cerit, the chief of the Turkish Embassy in Beirut on 16 February 1976. The Armenian terrorist
organization ASALA has so far carried out most of its armed actions against Turkish
representatives in France. Armenian militants, who have freedom of movement in this country, can
easily take action with the support they have received from the French administration and various
Armenian organizations. They also operate in states such as USA, Greece, Cyprus, Syria, Iran and
Canada.
PKK ( Kurdistan Workers' Party ) - Armenian Secret Army for the Liberation of
Armenia relations
Armenian terrorism of international character emerged in 1973 and started to manifest itself
with sabotage, assassination and attack type terrorist movements against our citizens and
representatives abroad after the 1974 Cyprus peace operation.
The foundations of the ASALA - PKK relationship began in Palestinian camps, where they
received political and military training together. ASALA and PKK in 1979 in the city of Sidon,
Lebanon has declared on behalf of the Republic of Turkey as a fascist and Armenian and Kurdish
peoples have announced that they decided to joint action
The Armenian terrorist organization, ASALA, continued its activities until 1984 and the
Kurdish movement started to show itself in various legal political formations in the 1970s. The
PKK left it to the terrorist organization. ASALA terrorist movements in Turkey in 1984 shifted the
agreement made with Karabakh, is replaced by the PKK terrorist organization. ASALA terror has
provided Turkey with integrity in this way against the PKK.
However, before this date, the cooperation between PKK-ASALA terrorist organizations,
joint actions, published declarations, training of ASALA and other members of the Armenian
terrorist organization in the PKK terrorist organization camps, the high-level officials of the
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ASALA terrorist organization had the education of the Armenian Tashnaksutyun Party. It is known
to be in relationship with.
The common aim of the PKK-ASALA terrorist organization is to establish a state in Eastern
and Southeastern Anatolia in line with the Marxist-Leninist ideology. In fact, considering the
regions targeted by both organizations, we see that the targets overlap. In this case, the idea that
one of the two organizations subcontracted to the other strengthens.
As a result of the seized documents, it was revealed that they were trained together with the
Armenian terrorist organization ASALA and the PKK militants in the Bekaa and Zeli camps.
THE AGREEMENT BETWEEN THE PKK AND ARMENIANS IN 1987
I

n 1987, an agreement was reached between the separatist terrorist organization PKK and

the Armenians. The provisions of this agreement are as follows:
1. Armenians will carry out training activities within the PKK terrorist organization
2. The PKK terrorist organization will be paid $ 5,000 per man per year
3. Armenians will participate in small-scale actions
After this agreement, a new meeting was held on 18 April 1890 between the PKK and ASALA on
the Armenians' sharpening in the organization. The meeting, chaired by Hermez Samurouyan,
responsible for PKK-ASALA relations, took the following decisions:
• PKK and ASALA terrorist organizations will now be jointly managed
• Intelligence will make Armenians in actions against the security forces in Turkey
• The land obtained after the possible revolution will be divided equally
Despite moving from different ethnic identity from each other ASALA and PKK have chosen to
cooperate with Turkey and undermine the chamber. The similarities between ASALA and PKK
can be explained as follows. Both organizations;
• Adopts Marxist ideology
• Supported by the same states and external powers
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• The so-called homeland is occupied by the Turks.
• They claimed that their cultural, social and political rights were restricted.
The fact that ASALA cannot be completely destroyed is the fact that ASALA is revived
and revived within the PKK.
ASALA MR
ASALA leader Agop Agopyan declared a dictatorship within the organization and started
executions and the killing of foreigners with the bomb exploded in front of the THY office at Paris
Orly Airport and the attacks directed towards the Turkish allies caused ASALA to divide within
itself. ASALA MR was established in 1983 by Monte Melkonian, who had a disagreement with
Agopyan. The most important aim of the organization is to restore the deteriorating relations with
France. The organization is also to make an alliance against Turkey and other ethnic separatist
terrorist organization by mobilizing the World Armenian organizations were specifically targeted
as strategic.
ASALA MR ‘’ Now my pen is my gun It's time to leave the romantic idea loud. The pen is
the pen, the weapon is the weapon. There are more intellectuals in the diaspora. What we need are
fighters, soldiers and bouncers. ’ PKK leaders and Monte Melkonian have published on April 8,
1980 before leaving the meeting ASALA they met in the city of Sidon, Lebanon and Turkey have
decided against a joint action statement; “... Our fighters will come together with Kurdish fighters
in the very near future. This will be our greatest weapon against the fascist Turkish regime. While
we were outside Turkey, "Turkey is the Armenia recovery is not possible. We will save Armenia
with our Kurdish warrior brothers. Very soon we will prove our existence by showing us in the
most inner parts of the occupied Armenia. This is the next step ASALA will take ... ”
When considering ASALA Mar North America and Western Europe will make the wing in Turkey
have taken actions to ensure full control of the militants in this region has attracted to its ranks.
Melkonian was killed in 1993 in Nagorno-Karabakh while fighting Azerbaijanis.
JCAG
JCAG, known as Adalet Justice Commandos for the Armenian Genocide ’, was founded by the
Dashnak Party and its US extension, the Armenian Revolutionary Federation, in Beirut during the
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Lebanese Civil War as a rival to ASALA and Hinchak. The organization made its name known to
the public for the first time with the killing of our Ambassador to Vienna Daniş Tunalıgil in 1975.
Another attack is; Turkey's Air Canada Military Attache Senior Colonel Atilla Altikat of 27 August
1982 on the way to work by JCAG has been the slain militants with 9 shots. With this attack,
Turkish teams received an action order against Armenian terrorists for the first time. The aim of
the organization is not to differ from other terrorist groups, but to establish an independent Great
Armenian State.
ARA
It was founded in France by those who left ASALA. On 14 July 1983, the Turkish Embassy
in Brussels took over the murder of Dursun Aksoy, the Administrative Attache, together with
ASALA and JCAG and made his name known to the world. ARA, which is completely opposed
to ASALA's methods and ideas, is more a racist organization. But theoretically and practically,
they move more in parallel with JCAG. The first independent action of the ARA was the raid on
the Embassy of Lisbon on 27 July 1983. They carried out actions against Turkish diplomats in
Brussels, Vienna and Lisbon.
NAR
Although the establishment date of the organization is not known exactly, there are claims
that it is a branch of ASALA. However, ASALA leader Agopyan told a TV show that he did not
accept the NAR organization. Other than that, we have no relationship with operational groups, but
we support themselves. Obviously, they support us on the way we opened. ’’ The efforts of ASALA
leader Agop Agopyan to justify terrorism anlaşıl after the understanding of the failure of the policy
of the traditional Armenian parties "is not enough to justify the Armenian terror in the historical
process.
GEKO
The organization was founded in Beirut in 1975 and was administered by Syrian
Armenians. They undertook some actions that were supposed to be performed by ASALA. The
first six years have killed 19 diplomats were massacred and the secretary of Turkey's Consul
General in Geneva.
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The failure of the Ottoman Empire in the economic, social and administrative reforms of
the nineteenth century made this state the main target of its rivals in that era when a period of
colonial-imperialism began. Mainly Russia, Britain and France, the Muslims living in Ottoman
Turkey in order to achieve their own ambitions, especially the Armenians, by promising
independence, they began to incite them against the Ottoman rule. Dashnak established in Tbilisi
in the Russian administration, which trains Hinchak committee established in Switzerland, colonial
powers supporting them morally and financially, the two militant groups to revolt against the state
by organizing Armenians in Turkey and have caused the deaths of many innocent people.
When the Armenian ethnic terror organizations (ASALA, ASALA - MR, NAR, ARA,
GEKO) were examined, it was seen that although the organizations originated from different
ideologies, the organizations united in the aim of imposing the genocide and establishing an
independent Armenian state. Like other Armenian terrorist organizations, by exploiting the 1915
deportation as genocide, ASALA, who took actions towards point targets with revenge, has strong
logistic support and intelligence resources, and gives importance to professionalism and
confidentiality at every stage from target selection to post-action. ASALA and many other
organizations and institutions, political persons, intellectuals and civilians have committed their
crimes against humanity as racist organizations.
In the ending points of ASALA action ability, despite being an important place in the
Republic of Turkey was public property in the steps taken and counter-intelligence activities,
happened seemingly terror hit by bloody actions of Turkey consists of the name change. When the
relations between the PKK and ASALA are examined, an organic bond is revealed between the
organizations, their methods of action and their discourses.
OUR LOSSES TO ARMENIAN TERRORISM
1. MEHMET BAYDAR - BAHADIR DEMIR 27 January 1973 Los Angeles / USA
Turkey's Consul General in Los Angeles Mehmet Baydar and Consul Bahadir Demir on
January 27, 1973, was assassinated by Armenian terrorist organization ASALA. This attack
inspired a new era of Armenian terror and inspired the extreme circles of the diaspora. The fact
that this event took place in the US press, indirectly propagandizing their cases and using violence
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to achieve political goals, instilled the idea of killing Turkish diplomats to announce their cases
worldwide.
2. DANIS TUNAGIL 2 October 1975 Vienna / Austria
In 1948, he was appointed as the Head of the Embassy of the Roman Embassy in Rome. In
1953, he was appointed as the Undersecretary of the Moscow Embassy. After four years in this
position, he returned to the Center as the General Manager of the First Division. At a very young
age, at the age of 45, he was appointed Ambassador to Amman in 1960. He was appointed to the
Embassy of Belgrade in 1964, to The Hague in 1970 and finally to the Embassy of Vienna in 1973.
On October 22, 1975, three terrorists with machine guns entered the Embassy of Vienna and killed
Daniş Tunalıgil.
3. TALİP YENER October 24, 1975 Paris / France
Turkey's Paris Ambassador Ismail Erez and his driver Talip Yener, were murdered near
embassies in October 24, 1975. Ambassador Erez's vehicle was ambushed at 13:30 local time at
the Bir Hakeim Bridge on the River Seine near the Embassy. İsmail Erez and authority driver Talip
Yener were killed by automatic weapons scans. Örgüt Armenian Genocide Justice Commandos
örgüt was claimed by the organization.
4. OKTAR CİRİT February 16, 1976 Beirut / Lebanon
Turkey Ambassador to Beirut on February 16, 1976 First Secretary Oktar Javelin, the
busiest streets of Beirut in Hamra identity approaching from behind a vague attacker opened fire
as a result lost their lives. The attack was carried out by an automatic gun attached to the barrel at
18:00 local time. The terrorist organization ASALA claimed the attack.
5. TAHA CARIM 9 June 1977 Rome / Italy
He served as Ambassador to Venezuela in 1957-1960, Pakistan to 1960-1961, Canada to
Canada between 1961-1965 and Iran to Turkey between 1967-1969. Taha Carim was martyred in
the abhorrent attack carried out by the Armenian terrorist organizations in Rome. An armed attack
on 9 June 1977 took place in front of the embassy's residence.
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6. NECLA KUNERALP June 2, 1978 Madrid / Spain.
On June 2, 1978, three terrorists opened fire on the vehicle of the Ambassador of Madrid,
Zeki Kuneralp. Necla Kuneralp wife of the ambassador in the car with his brother retired
ambassador Besir Balcioglu lost their lives. Embassy driver Antonio Torres Olmedo was killed in
the same attack.
7. BEŞİR BALCIOĞLU June 2, 1978 Madrid / Spain.
He served as First Secretary at the Embassy in Belgrade in 1945, Branch Manager at the
First Department in 1950, Undersecretary of the Embassy of Bern in 1951, Consul General of
Naples in 1957-1960, Ambassador to Oslo in 1960-1964, Ambassador to Caracas in 1966 and
Ambassador to Khartoum in 1971. served. Balcıoğlu retired in 1974 after 36 years of service. At
the end of May 1978, he visited the Ambassador of Madrid, Zeki Kuneralp. On 2 June 1978, he
was assassinated by the Armenian Asala terrorist organization and martyred with his wife Necla
Kuneralp.
8. AHMET BENLER 12 October 1979 The Hague / Netherlands
I was in the Netherlands Ambassador to Turkey Ahmet Özdemir Benler, the son of the date
October 12, 1979, armed attack were killed. This time, both the Soy Armenian Genocide Justice
Commandos AS and ASALA took charge separately.
9. YILMAZ ÇOLPAN December 22, 1979 Paris / France
Paris's Champs Elysees Avenue at December 22, 1979 occurred in armed attacks in Turkey
Paris Tourism Counselor Yilmaz lost their lives. This was the second attack of Armenian terrorism
in Paris. After the incident, a person who telephoned the news agencies stated that Adalet the
Armenian Genocide Justice Commandos sorumlu was responsible for the actions in Rome, Madrid
and Paris and claimed that uz we are killing the Turkish diplomats in Europe because the Turkish
Government does not grant Armenians rights ”.
10. RESAT MORALI - TECELLİ ARI 4 March 1981 Paris / France
March 4, 1981 Date of Turkey's Paris Embassy Labor Attaché Resat Morali with religious
officials Bee Transfiguration, in their car in front of the Labor Attaché was attacked by two terrorist
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attacks. Morale died during the attack, religious officer Bee, seriously wounded in the hospital
died. ASALA took the attack.
11. MEHMET SAVAŞ YERGÜZ 9 June 1981 Geneva / Switzerland
Secretary of the Consulate General of Geneva Mehmet Savaş Yergüz was shot dead in the
middle of the street by the terrorist Mardiros Jamkochyan, a member of ASALA, on 9 June 1981,
while he was leaving the Consulate General and walking home. Mardiros Camgozyan, an
Armenian terrorist caught in the incident, was sentenced to 15 years in prison.
12. CEMAL ÖZEN 24 September 1981 Paris / France
On September 24, 1981 terrorist belonging to terrorist organizations ASALA 4, Consulate
General of Turkey in Paris, capital of France in Paris and the Cultural Attaché debuted building is
located. Terrorists neutralized security guards, took a total of 56 people hostage. Security officer
who wanted to intervene in the attack Cemal Ozen, was killed by terrorists. A Turkish girl among
the hostages was abused by one of the attackers and a 3-year-old baby was injured at the scene.
13. KEMAL ARIKAN 28 January 1982 Los Angeles / USA
The Armenian Genocide Justice Commandos or the Justice Commandos for the Armenian
Genocide (ESAK) were killed by the General Command of the Armenian Genocide (JCAG) on
January 28, 1982, while the Armed General of Turkey Kemal Arıkan was killed.
14. ORHAN GÜNDÜZ 4 May 1982 Boston / USA
Four months after the assassination of Kemal Arıkan, our Honorary Consul General in
Boston, Orhan Gündüz, became the target of treacherous bullets.
15. ERKUT AKBAY 7 June 1982 1982 Lisbon / Portugal
On June 7, 1982, Erkut Akbay, who had left the Embassy with his vehicle, was fired from
a car passing near him while he was standing at the red light. Erkut Akbay and his wife Nadide
Akbay, who were sitting in the same car in the same car, were massacred.
16. ATİLLA ALTIKAT August 27, 1982 Ottowa / Canada
Colonel Atilla Altıkat, our Turkish Military Attache at Ottawa, was martyred on August 27,
1982 by 9 gunshots fired at traffic lights by ASALA member terrorists.
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17. CAHİDE MIHÇIOĞLU 27 July 1983 Lisbon / Portugal
Armenian terrorist organization ARA (Armenian Revolutionary Army), 27 July 1983 Press in
Turkey's Embassy in Lisbon, the temporary office Yurtseven Cahide Mıhçıoğlu Mihcioglu and his
wife and took captured the son Mihcioglu Atasoy. Maslahatgüzar Yurtsev Mıhçıoğlu reported the
situation to the Portuguese police, but the Portuguese police acted slowly. As a result of the bomb
explosion placed by terrorists Cahide Mıhçıoğlu burned badly. Yurtsev Mıhçıoğlu, the
maslahatgüzar who saw his wife burned, tells the event with these words: "But when I arrived I
could not lift my back to carry my wife who was still motionless. It was burned. When I held it,
my hands burned. The flames covered each side. And I took my wife down to refuge in Allah. Then
I jumped ... "
18. ERDOGAN OZEN June 20, 1984 Vienna / Austria
On 20 June 1984, Turkey's Vienna Embassy Labor Attaché Erdogan Ozen, 12th District
No. W 339 259 Rückengass 4/8 plate on the walkway of the park located across the rest of the car
ride home. He followed the roads every day and turned from Prinz Eugen Street to Theresianumg
Street at around 08.40. Erdogan Ozen lost his life after the bomb exploded by ASALA while he
was parking his car.
19. ENVER ERGUN 19 November 1984 Vienna / Austria
Enver Ergun, who served as a Turkish diplomat in Vienna at the United Nations (UN), was
killed on June 19, 1984 by a bomb placed in the car of the Armenian Revolutionary Army.
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ERMENİ İDDİALARININ DAYANDIRILDIĞI YAYINLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Gürbüz MIZRAK*
ÖZET
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti toprakları üzerinde vuku bulan olaylara
ilişkin Ermeni iddiaları, ekseriyetle ayrılıkçı-isyancı Ermeniler ile Doğu ve Güney Doğu
Anadolu'da faaliyet gösteren Hıristiyan misyonerler ve konsolosluklar tarafından aktarılan
beyanlara ve raporlara dayandırılmaktadır.
Ayrılıkçı Ermenler, Osmanlı Devleti toprakları üzerinde müstakil bir Ermenistan kurmak,
bunun için de Avrupalıların desteğini istiyorlardı. Amaçlarına ulaşmak için provokatif eylemlere,
teröre ve şiddete başladılar, isyanlar çıkardılar. Müslüman halk bu olaylara tepki göstermiş, Devlet
de çıkan isyanları bastırmak zorunda kalmıştı. İsyancı Ermenler bu tepki ve müdahaleleri, Batı
ve ABD kamuoyuna Türklerin masum Ermeni halkını katletmesi şeklinde yaydılar. Günümüzde
de Diaspora Ermenileri ve destekçileri, bu tür yalan, yanlış ve iftiralarla dolu haberleri kaynak
göstermektedirler.
ABD’li misyonerler, Osmanlı Ermenilerini Protestanlaştırma faaliyetlerine maddi kaynak
temin etmek için, Amerikan ve Batı kamuoyunda Türkleri “eli kanlı katiller”, Ermenileri
“mazlumlar” olarak gösterdiler. Türkler hakkındaki Ermeni iftiralarını fütursuzca yaydılar,
hazırladıkları raporlarda dini ayırımcılık yaptılar.
Ermeni Tehciri, öncesi ve sonrasındaki olayları bir soykırım olarak niteleyen yayınların
çoğu, 1913-16 yıllarında ABD büyükelçisi olarak İstanbul’da görev yapan Henry Morgenthau
adına oluşturulmuş anıları ve “Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü” isimli kitabı kaynak
göstermektedirler. Anılar ve kitap, Ermenilere yapıldığı iddia edilen sözde “kötü muameleleri” ve
sözde “imha politikasını”; Türk idarecilerine yapılan hakaretleri, ABD hükümetinin İtilaf
Devletleri yanında savaşa katılımını teşvik edici konuları içermektedir.

* Dr., Araştırmacı, grmizrak@gmail.com
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Birinci Dünya Savaşı sürerken İngiliz Dışişleri Bakanlığı Savaş Propaganda Bürosu “ABD
başta olmak üzere ülkeleri ve kamuoylarını etkileyerek, İngiltere yanında savaşa girmelerini
sağlayacak propaganda malzemesi ürettirmiştir. Bu çerçevede Morgenthau, İsyancı Ermeniler ve
Hıristiyan misyonerler kaynaklı raporlar, İngiliz hedeflerine hizmet edecek hale getirilip basılmış
ve dağıtılmıştır. Bu kapsamda James Bryce'in kaleme aldığı, Arnold J. Toynbee editörlüğünü
yaptığı “Mavi Kitap” serisi, Türkler aleyhine yürütülecek propagandada kullanılmak üzere
yayınlanmıştır.
Alman papazı olan Johannes Lepsius, Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında Türkleri
kötüleyen yayınları üretenlerdendir. Sürekli, Ermenilerin, Türkler tarafından "soykırım”a maruz
kaldıklarını iddia etmiştir. Yayınlarında tezini çürütecek belgeleri kullanmamış, bazı belgelerde de
iddialarını destekleyecek doğrultuda tahrifatlar yapmıştır. "Ermeni meselesinde", birçok
“soykırım” içerikli kitaba kaynak oluşturmuş ve Dünya kamuoyunu büyük bir tarihi yanılgıya
düşürmüştür.
Ermeni iddialarının dayandığı bir diğer yayın da Aram Andonyan tarafından kaleme alınan,
“Naim Beyin Hatıraları” adlı kitaptır. Andonyan kitabında; sözde “Ermeni katliamını kanıtlayan
şifre-telgraf talimatları”, Halep Valiliği’nde çalışan ve tehcir uygulamasından sorumlu memurdan
satın aldığını iddia etmiştir. O dönemde Halep vilayetinde Naim Bey adlı bir Türk memur görev
yapmamış, Andonyan’ın belge olarak verdiği malzemenin de sahte olduğu kanıtlanmıştır.
Avusturyalı yazar Franz Werfel, 1933 yılında bir Ermeni rahibin kendisine anlattıklarından
yola çıkarak “The Forty Days of Musa Dagh” (Musa Dağı’nda 40 Gün) isimli bir roman yazmıştı.
Roman geniş yankı bulmuş, daha sonraları da filme çekilmişti. Bu roman ve filmi, dünyada Türk
aleyhtarı bir kamuoyunun oluşmasında etkili olmuştur. Daha sonra Werfel “Ermeniler tarafından
kandırıldığını” itiraf etmiştir.
İsyancı Ermeniler, Osmanlı toprakları üzerinde faaliyet gösteren Batılı Hıristiyan
misyonerler ve konsolosluklar ile İngiltere başta olmak üzere diğer İtilaf Devletleri Ermeniler
lehine, Türkler aleyhine amaçlarına hizmet edecek yalan, yanlış, taraflı ve iftiralarla dolu haberler,
raporlar ve kitaplar ürettiler. Bu iftira cephesi Ermeni tezlerini destekleyenlerin, Diaspora
Ermenilerinin bakış açısına göre, beyinlerini yıkadılar ve önyargılarını oluşturdular.
Anahtar Kelimeler: Ermeni iddiaları, ABD büyükelçisi Morgenthau, Büyükelçi Morgenthau’nun
Öyküsü, ABD’li Misyonerler, James Bryce, Arnold J. Toynbee, Mavi Kitap, Johannes Lepsius,
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Ermeni meselesi, Aram Andonyan, Naim Beyin Hatıraları, Franz Werfel, Prof. Dr. Erich Feigl,
Musa Dağı’nda 40 Gün, Bir Terör Efsanesi.
EVALUATION OF PUBLICATIONS ON ARMENIAN ALLEGATIONS
Summary
The Armenian allegations of the events that took place on the territory of the Ottoman
Empire during the First World War are mostly based on statements and reports conveyed by
separatist-rebel Armenians and Christian missionaries and consulates operating in Eastern and
South Eastern Anatolia.
The separatist Armenians wanted to establish a detached Armenia on the territory of the
Ottoman Empire and for that they demanded the support of the Europeans. In order to achieve their
goals, they started provocative actions, terror and violence, and started riots. The Muslim people
reacted to these events and the Ottoman State had to suppress the revolts. The rebellious
Armenians spread these reactions and interventions to the Western and US public opinion as “the
massacre of the innocent Armenian people” by the Turks. Today, the Armenians of Diaspora and
their supporters cite the news full of such lies, wrongs and slander.
In order to provide financial resources for the Protestantization activities of the Ottoman
Armenians, US missionaries cited “Turks as bloody murderers” and “Armenians as oppressed” in
the American and Western public opinion. They spread the Armenian slanders against the Turks
without any prejudice and made religious discrimination in the reports they prepared.
Most of the publications describing the Armenian deportations, the events before and after
the genocide, refer to the memoirs created by Henry Morgenthau, who served in Istanbul as US
ambassador in 1913-16, and to the book titled “The Story of Ambassador Morgenthau”. The
memoirs and the book have contained the alleged abuses and alleged extermination policy to
Armenians, the insults to Turkish administrators and the incentives of the US government to join
the war alongside the Entente States.
In order to influence countries, especially the USA for enable them to enter the First World
War with Britain, the Propaganda Bureau of the British Ministry of Foreign Affairs produced
propaganda material during the War. In this context, reports from Morgenthau, rebellious
Armenians and Christian missionaries were made and printed and distributed to serve the British
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targets. In this context, the “Blue Book” series, written by James Bryce and edited by Arnold J.
Toynbee, has been published for use in propaganda against the Turks.
Johannes Lepsius, a German pastor, was one of those who produced publications that
disparaged the Turks before and after the First World War. He always maintained that Armenians
had been subjected to genocide by the Turks. In his publications, he did not use the documents
refuting his thesis, and in some documents he made distortions to support his claims. In the
Armenian issue, his publications have been the source of many genocide books and have misleaded
the world public opinion.
Another publication on which the Armenian allegations are based is the book “Naim Bey’s
Memories”, which was written by Aram Andonian. Andonian in his book alleged that he had
purchased the “password-telegraph instructions” proving the so-called “Armenian massacre” from
the officer working in the governorship of Aleppo and responsible for the deportation. At that time,
a Turkish official named Naim Bey did not work in the Aleppo province, and the material that
Andonyan gave as a document proved to be fake.
In 1933, the Austrian writer Franz Werfel wrote the novel “The Forty Days of Musa
Dagh”, based on what an Armenian priest had told him. The novel had wide repercussions and was
later filmed. This novel and film have influenced the formation of anti-Turkish public opinion in
the world. Later, Werfel confessed to being deceived by the Armenians.
The rebellious Armenians, Western Christian missionaries, consulates operating on
Ottoman lands, and Entente States (especially England) produced news, reports and books full of
lies, wrongs, biases and slander that would serve their purposes in favor of the Armenians and
against the Turks. This defamatory group brainwashed, those who supported the Armenian thesis,
and formed their prejudices according to the perspective of the Armenians’ Diaspora.
Keywords: Armenian allegations, US ambassador Morgenthau, Ambassador Morgenthau’s Story,
US Missionaries, James Bryce, Arnold J. Toynbee, Blue Book, Johannes Lepsius, Armenian issue,
Aram Andonian, Memories of Naim Bey, Franz Werfel, Prof. Dr. Erich Feigl, The Forty Days of
Musa Dagh, A Myth of Terror.
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GİRİŞ
Diaspora Ermenileri “Osmanlı devleti yöneticilerinin, Birinci Dünya Savaşında Ermeni halkını
yok etmeye ve ait olduğu topraklardan silmeye karar verdiğini, tehcir ve sürgün yollarında bir
buçuk milyonun üzerinde Ermeni’nin imha edildiğini” iddia emektedirler [1]. Türkleri kötüleyen
bu ve benzeri Ermeni söylemlerini destekleyen anlatımların büyük çoğunluğu üç grupta
toplanabilir. Bunlar;
 Olayları yaşadıklarını iddia eden Ermenilerin anlattıkları,
 Bölgede faaliyet gösteren Hıristiyan misyonerlerin yazdıkları ve
 Batılı ülkelerin konsolosluk ve büyükelçiliklerinin raporlarıdır.
Tarihi belgelerle karşılaştırıldıklarında bu yayınlarda Osmanlı belgelerinin ve tarafsız yabancı
gözlemcilerin tespitlerinin ihmal edildiği, nerdeyse gale alınmadığı; bu üç grubun mensuplarının
amaçlarına hizmet edecek yalan, yanlış, taraflı ve iftiralarla dolu haberler, raporlar ve kitaplar
ürettikleri görülmektedir.
İsyancı Ermenler, müstakil bir Ermenistan kurmak istiyorlar, bunun içinde tıpkı Yunanistan’ın
ve Bulgaristan’ın bağımsızlıklarını kazanmalarında olduğu gibi Avrupalıların desteğini ve Osmanlı
Devleti’ne müdahalesini istiyorlardı. Müdahale şartlarını oluşturmak için provokatif eylemlerle
Türk ve Ermeni toplumlarını birbirlerine karşı kışkırtıp olaylar çıkartılar. Osmanlı idarecilerine
suikast teşebbüslerinden masum Müslüman halkın katledilmesine kadar geniş bir yelpazede
cereyan eden teröre ve şiddete başladılar. Bu durum karşısında Türk halkı tepki göstermiş, Devlet
de çıkan olaylara müdahale etmek zorunda kalmıştır. İsyancı Ermenler bu tepki ve müdahaleleri,
Batı ve ABD kamuoyuna Türklerin masum Ermeni halkını katletmesi şeklinde her türlü yalan,
yanlış, abartılı ve iftira niteliklerinde haberlerle yaydılar.
Bir örnek vermek gerekirse; Silâhlı Ermenilerin 1895’de Berecik’te başlattıkları olaylar sonunda
“2.000 Ermeni’nin öldürüldüğü” İngiliz basınında yer almış. Ancak olaylar İstanbul’daki yabancı
büyükelçilerden oluşan bir heyet tarafından tetkik edildiğinde “yalnız beş kişinin” yaşamını
yitirdiği belirlenmişti. Zaten, o tarihte Berecik’te 978 Gregoryen Ermeni ve 8.702 Müslüman

[1] Oysa gerçekler farklıdır. Bu konuda bilgi için
http://gürbüzmızrak.com/Yayinlarim/ALDATILAN_KiMLiK_B5_Kitap_02_12_2017.pdf adresini ziyaret
edebilirsiziniz.
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yaşamaktaydı.
Bu ve benzeri düzeltmeler Batı basınına yansımamış, diplomatik yazışmalarda kalmıştır.
Günümüzde de Diaspora Ermenileri ve destekçileri, İngiliz basınındaki gibi yayınları kaynak
göstermektedirler. Bunlar, duygusal ve siyasî mülâhazalara dayanan düzmece hikâye ve
belgelerinin arkasına gizlenmek suretiyle, Dünya kamuoyunu geçmişte yanıltmış ve günümüzde
de yanıltmaktadırlar.
Batılı ve ABD’li Hıristiyan misyonerler 1815 yılından itibaren Osmanlı topraklarına
yerleşmeye başladılar, Osmanlı coğrafyasında hızla açtıkları kiliseleri ve misyonerlik okulları ile
teşkilatlandılar. 1914 yılında Osmanlı coğrafyasındaki 705 yabancı okuldan 465’i Amerika, 83’ü
İngiltere, 72’si Fransa, 44’ü Rusya (Beyrut), 24’ü İtalya, 7’si Almanya, 7’si Avusturya ve 3’ü de
Yunanistan’a (İzmir) aitti.
Amerikan misyonerleri ilk etapta Müslüman, Yahudi, Rum ve Ermeni toplumlarına
Hıristiyanlığın Protestan mezhebini kabul ettirmeyi hedeflediler. Ancak, Müslümanları ve
Yahudileri Hıristiyanlaştırma çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Rumlara yönelik faaliyetlerinde
de netice alamadılar. Buna karşılık, çok sayıda Ermeni’yi Protestanlaştırdılar [2]. Bu kısmî başarı,
merkezi Boston’da bulunan misyonerlerin üst kuruluşu ABCFM (American Board of
Commissioners for Foreign Missions) tarafından, Evangelizm’in yayılmasına yapılan büyük bir
hizmet olarak “takdir” gördü. Bu tarihten itibaren Ermeniler, Amerikan misyonerlerinin gözdeleri
oldular.
Misyonerlerin faaliyetleri ABD Başkanı Wilson tarafından da beğenildi. Neticede Ermenilerin
siyasi mücadelelerinin desteklenmesi, ABD dış politikasının unsurları arasındaki yerini aldı.
1914’te ABCFM, Osmanlı Devleti içinde kiliseler ve misyoner okullarından oluşan geniş bir örgüt
kurdu. ABCFM verilerine göre savaş öncesinde Anadolu’da 145 misyoner, fazla sayıda merkezde
bulunmuşlar, bunlara çoğunluğu Ermeni olmak üzere 800 kadar yerli Hıristiyan yardımcı olmuştur.
Misyonerler, Amerika ve uluslararası basına verdikleri yayınlar ve raporlarla Hıristiyan ve
Ermenilerin şovenist duygularını tetiklediler, Türklere karşı bir önyargı oluşturdular. Ermeni
olaylarını bir Hıristiyan-Müslüman çatışması şeklinde göstermek için gayret ettiler. Bu suretle hem
[2] Daha sonra bunların önemli bir kısmı ise Amerikan vatandaşlığına geçmiş, iki ülke arasındaki anlaşmalardan
yararlanarak vergisiz bir yaşam sürme ve suç işlediklerinde konsolosluk himayesinde yargılanma gibi dalavereli
yolları denemişlerdir.
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Ermeniler arasında hem de ABD ve Batı kamuoylarında Türkler hakkında nefret tohumlarını
ektiler. Şahit olmadıkları, ancak Ermeniler tarafından kendilerine anlatılanları rapor ettiler. Sahada
gözlem yapan uzmanlarının raporları, amaçlarına hizmet etmiyor ise göz ardı ettiler [3], gerçekleri
kamuoyundan sakladılar. Amiral Bristol raporlarında sıklıkla misyonerlerin tek taraflı, tutarsız,
gerçek dışı, abartılı ve yanlış yönlendirici bilgilerle kamuoylarını yanılttıklarından yakınmıştır
(Öksüz ve Köse, 2015). Bu misyonerler her halükarda “Osmanlı Devleti idarecilerini ve Türkleri
barbar, hunhar ve uygarlıktan nasibini almamış ve gayri-Müslim azınlıkları gaddarca ezen kişiler”
olarak tanıtılar.
Ermeniler lehine ve Türkler aleyhine yayınlara, babası misyoner olan Independence Gazetesi
editörü Edwin Bliss’in yazdığı “Turkey and Armenian Atrocities” adlı kitabının önsözü, tipik bir
örnektir. Ön sözde “Ermeniler fiziki açıdan diğer bütün ırklardan daha fazla Peygamberimiz
İsa’ya benzer. Onlar cesur, temiz ruhlu, ciddi, silahsız, masum ve barışçıdırlar. Türkler ise, zalim,
kindar, çılgın, fanatik, iğrenç, vahşi, gaddar ve işkenceden zevk alan yaratıklardır” gibi ifadelerle
Ermeniler kutsanmış, Türkler için ise çirkin iftiralar yapılmıştır.
Bu yollarla, yürüttükleri faaliyetler için sivil toplumların desteklerini almayı ve onlardan maddi
kaynak teminini, Batılı devletlerden diplomatik destek elde etmeyi ve ABD’nin İtilaf Devletleri
yanında savaşa girmesini amaçladılar [4]. Bu kasıtlı tanıtımları Amerika’daki yardım kuruluşu için
(1915’den 1920 yılının ortasına kadar 40 milyon dolardan fazla) para toplamada etkili olmuştur
[5].Yürütülen taraflı kara propagandalar Batılı ve ABD toplumları üzerinde etkili olmuş, Amerikan
kamuoyunda “Türkler eli kanlı katiller”, “Ermeniler ise mazlumlar” olarak algılanmıştır.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan misyonerler Anadolu’daki önemli olayların başlıca haber
kaynağı olmaya devam ettiler. Onların anlattıkları, bugün de Diaspora Ermenileri ile taraftarlarınca
herhangi bir eleştiriye maruz kalmadan kabul edilmektedir.

[3] Bu ABD’li uzmanlar, Ermenilerin mezalim yaptıklarını ve Türkiye’nin doğu illerinin uğradığı fiziksel zararların
çoğundan sorumlu olduklarını da ortaya koymuşlardır [Report of Captain Emory H. Niles and Mr. Arthur E.
Sutherland Jr. on Trip of Investigation through Eastern Turkish Vilayets, Records of the American Commission to
Negotiate Peace, 1914–1931 (RG 256) General Records of the American Commission to Negotiate Peace, 1918–
1931, rulo 231]
[4] Recep Karacakaya, Türk Kamuoyu ve Ermeni Meselesi (1908-1923), İstanbul, 2005, s. 27.

[5] Hand Book: Near East Relief, 18.
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Dönemin Avrupalı emperyalist devletleri, çöküş yıllarında Osmanlı’nın parçalanma sürecini
hızlandırmayı ve topraklarını aralarında paylaşmayı hedeflediler. Bunun için de Hıristiyan tebaanın
hak ve hukukunu koruma bahanesiyle, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahaleye başladılar.
Osmanlı Ermenilerini, bağımsız devlet kurma hayaliyle avutarak, kendi emelleri doğrultusunda
kullandılar [6].
İtilaf Devletlerinin önderliğini yapan İngiltere ve Fransa, başlattıkları yoğun bir propaganda
ile, “dönemin Osmanlı yöneticilerinin, toprakları üzerinde yaşayan Hıristiyanları yok ederek,
savaştan sonra sadece Müslümanlardan oluşan bir devlet kuracağını” ileri sürüyorlardı. Böylece
tarafsız kalmış olan Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Hıristiyan Avrupa devletlerini kendi
saflarında savaşa sokmayı hedefliyorlardı.
Alman Papaz Lepsius, 29 Temmuz 1915 tarihli raporunda esas itibariyle Ermeni olaylarını
ele almak istiyor, ancak sözü sürekli Osmanlı himayesindeki Hıristiyanlara getirerek, İttihat ve
Terakki yöneticilerinin Osmanlı topraklarındaki bütün Hıristiyanları ya öldürerek ya da göçe
zorlayarak yok etmek istediklerini yazıyordu [7]. Osmanlı toprakları üzerindeki Ermeni olaylarını
bir Hıristiyan - Müslüman çatışması şeklinde göstererek, müttefiki Almanya'nın Osmanlı Devleti
üzerinde baskı kurmasını amaçlamıştı.
Ermeni Tehciri konusunda Amerika, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere değişik ülkeler
ile çoğu Batı basını, olayları olduğundan farklı bir biçimde çarpıtarak vermiştir. Amerika'nın
Mersin'deki konsolosu Edward Natan, tehcir sırasında “bazı aksaklıklar görülmesine karşılık,
sevkiyatın son derece intizamlı bir biçimde sürdürüldüğünü ve kafilelere tren bileti sağlandığını”
ülkesinin İstanbul Büyükelçisi Hanry Morgenthau’a yazdığı raporlarında belirtmiştir. Hanry
Morgenthau bu raporlarda yazılanlarla hiç ilgisi olmayan; Türklere iftiralarla dolu “Ermeni
katliamı” hikâyelerine kaynak gösterilen raporlara, günlüklere, mektuplara ve “Büyükelçi
Morgenthau’un Hikâyesi” adlı bir kitaba imza koymuştur.
Özetle İsyancı Ermeniler, Osmanlı toprakları üzerinde faaliyet gösteren Batılı Hıristiyan
misyonerler ve konsolosluklar ile İngiltere başta olmak üzere diğer İtilaf Devletleri amaçlarına
hizmet edecek yalan, yanlış, taraflı ve iftiralarla dolu haberler, raporlar ve kitaplar üretmişlerdir.

[6] Hans Ludwig Wegener, Der Britische Geheimdienst im Orient, Berlin 1942, s.132-134
[7] Bundesarchiv (BA), Berlin, Auswartiges Amt (AA), Nr. 2458/9, Potsdam, den 29 Juli 1915
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Bunlardan, Diaspora Ermenilerinin iddialarına kaynak gösterdikleri, bazı yayınlar aşağıda ele
alınmıştır.
BÜYÜKELÇİ MORGENTHAU’UN ÖYKÜSÜ
Morgenthau, New York’ta Yahudi asıllı bir emlakçi iken başkanlık seçiminde Wilson’un
[8]

yanında yer almış ve daha sonra da İstanbul’a Kasım 1913’de Büyükelçi olarak atanmış, bu

görevi Şubat 1916’ya kadar sürmüştür. Elçiliği sırasında imza attığı raporlarda Osmanlı ülkesinde
Ermenilere yapılan kötü muameleden, bunun bir imha politikası olduğundan, Türk idarecilerinin
kötü yönetimlerinden sıkça bahsedilmiş, Türk ve Alman aleyhtarı bir propaganda yapılmıştır.
Morgenthau adına yazılan raporlar Amerika’nın en tanınmış dergi ve gazetesinde
yayınlanmış, daha sonra da “Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü” ismiyle kitaplaştırılmıştır.
Kitapta Türkler; “katil”, “psikolojik olarak ilkel”, “kana susamış”, “korkak”, “sokak kabadayısı”,
“alfabesi olmayan”, “şiir ya da kitap yazmaktan aciz”, “sanatsal olarak hiçbir şey üretemeyen” ve
“bilakis üretileni yok eden”, “şehir kuramayan” ve “kurulu olanları yok eden medeniyet
düşmanları” olarak nitelenmiştir. Bu suretle, Amerikan halkı etkilenerek Osmanlı Ermenileri için
yardım toplama ve ABD hükümetinin İtilaf Devletleri yanında savaşa katılma politikasına
kamuoyları nezdinde destek sağlama hedeflenmiştir.
Bu iftiracı sahte kahraman adına yazılan raporlarda Morgenthau’ın
 “Osmanlı Hükümeti'ne rüşvetler vererek bazı Ermenileri satın alıp Amerika'ya gönderdiği”,
 “İstanbul'daki İngiliz, Rus ve Fransız tebaasını da kurtardığı”
yazılmaktadır.
Morgenthau, Osmanlı Ermenileriyle ilgili uluslararası kamuoyunun oluşturulmasında çok
önemli rol oynamıştır. Başlangıçta üç yüz binlerden başlayıp, üç milyonlara kadar varan rakamlarla
ifade edilen “Ermeni katliamı” hikâyeleri, çoğunlukla Hanry Morgenthau kaynaklıdır. Birinci
Dünya Savaşı boyunca ve sonrasında Ermeni dedikodusunun yayılmasında etkili olan James (Lord)
Bryce’in, Johannes Lepsius’un ve Arnold Toynbee’nin kitaplarında Morgenthau imzalı raporlar,

[8] Sevr Anlaşması’na göre Ermenilere verilmesi planlanan Osmanlı topraklarının sınırlarını teklif eden ABD Başkanı.
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günlükler ve mektuplar kaynak göstermişlerdir [9].
Amerikalı tarihçi Profesör Heath Lowry, çok dikkatli ve titiz bir araştırma sonucunda
yazmış olduğu Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsünün Perde Arkası (The story behind
Ambassador Morgenthau's story) kitabıyla, Morgentau’nun anılarını içeren kitabın tümüyle yalan
ve yarı gerçek verileri içerdiğini belgelerle ortaya koymuştur [10]. Morgentau’nun kitabındaki
açıklama ve iddiaların tutarsızlığını ve uydurma olduklarını; Büyükelçinin İstanbul’daki görevi
sırasında Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği resmi rapor ve telgraflar ile Türkiye’de geçirdiği sürede
tuttuğu günlüğündeki bilgileri karşılaştırmak suretiyle kanıtlamıştır. Profesör Lowry, “Büyükelçi
Morgenthau’un Öyküsü” adlı kitabın nasıl yazıldığını incelemiş ve güvenilirlik derecesini
sorgulamış, kitap hakkında ilk elden kaynaklara ulaşarak aşağıdaki somut kanıtları ortaya
koymuştur.
Emlakçilik mesleğinden gelen ve İstanbul’da konuşulan dillerin hiçbirini bilmeyen
Morgenthau’un en önemli kaynakları İstanbul’da büyükelçiliğindeki yakın danışmanı ve çevirmeni
olan iki Ermenidir. Bunlardan Hagop S. Andonian (Amerikan Robert Kolejinde okumuş) özel
yazmanlığını yapmaktaydı. Morgenthau’un belirttiğine göre, bu Ermeni olmaksızın yazımlarda
hiçbir şey yapacak durumda değildi. Bu zat Morgenthau’un günlüklerini daktilo ediyor, ailesine ve
yakınlarına gönderdiği mektupları kaleme alıyor, mektuplara tahrik amaçlı, hamasi ve duygusal
ilaveler yapıyordu.
Morgenthau’a faaliyetlerinde yardımcı olan diğer bir kilit Ermeni tercümanı ve danışmanı
olan Arşag K. Şmavonian’du. Resmi görüşmelerde, misyonerlerle ve diğer toplantılarda bu iki
Ermeni’den en az biri Morgenthau’a eşlik ediyordu. Telgraflarının kaleme alınmasında da gene
bunlar yardımcı oluyordu. Çoğunlukla bu ikili, hayal mahsulü olayları olmuş gibi gösteren birtakım
düzmece raporlar kaleme alarak büyükelçiye veriyorlardı. Morgenthau, bu iki Ermeni’nin yazdığı
Anadolu Ermenilerine ilişkin düzmece raporları ABD Dışişlerine gönderiyordu.
Büyükelçi ABD’ye döndükten sonra Osmanlı’yı suçlayabilecek bir kitap yazabileceğini Başkan
Wilson’a söyler ve onayını alır. “Büyükelçi Morgenthau’un Öyküsü” kitabı büyük ölçüde,

[9] Haluk Selvi: http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/tr/abd-buyukelcisi-henry-morgenthau-oykusu-vegercekler/

[10] Lowry, Heath W. (1990), The Story Behind Ambassador Morgenthau’s Story, Istanbul.
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Morgenthau’un tercümanları olan Arşak Şimavonyan ve Agop Andonyan’ın anlatılarına
dayanmaktadır [11]. Morgenthau, kitabın yazılmasında “Ermeni Katliamına İlişkin Resmi Osmanlı
Belgeleri” [12] isimli düzmece kitabın yazarı Aram Andonian’dan da yardım almıştır. Yazımda
katkı sağlayan diğer bir kişi de ABD Dışişleri Bakanı Robert Lansing’dir. Bu zat metinde
değişiklikler ve bazı kısımların çıkarılmasını önermiş, buna karşılık kitapta adının geçmemesini
istemiştir. Burton J. Hendrick isimli gazeteci ise metne son şeklini vermiştir. Bu kişi hayatı
boyunca kitabın kazancının %40’ını istemiş ve almıştır. Yukarıda isimleri verilen iki Ermeni,
düzmece belgelerin mimarı Andonian, bakan Lansing ve gazeteci Hendrick’ten oluşan bu iftira ve
rant grubu, “Morgenthau’un raporlarında, günlüklerinde ve mektuplarında da olmayan
değiştirme, ekleme, çıkarma, Talat ve Enver Paşalar gibi Türk yetkililerinin ağzından diledikleri
açıklamaları” yaptırma suretiyle Türkleri suçlu göstermeye çalışmışlardır.
Morgenthau’nun anıları eski güvenilirliğinden çok şey kaybetmiş olsa bile, ne yazık ki
Diaspora Ermenileri tezlerinin taraftarları bugün hala bu kaynağa atıfta bulunmaktadırlar.
NAİM BEYİN HÂTIRALARI
Ermeni sahteciliğinin dayandığı bir diğer yayın da Aram Andonyan tarafından kaleme
alınan, Halep’te yaşadığı iddia edilen Naim Bey adlı bir Türk memurunun sözde hâtıralarına atfen
yazılan “Naim Beyin Hatıraları”[13] adlı kitaptır. Bu kitapta bahsedilen Naim Bey’in, Halep
Valiliği’nde çalışan ve tehcir uygulamasından sorumlu memur olduğu ileri sürülmektedir. Osmanlı
belgelerinde ise o dönemde Halep vilayetinde Naim Bey adlı bir Türk memurun ne yaşadığına ve
ne de görev yaptığına dair kayıt yoktur. Bu durumda Naim Bey, Andonyan’ın uydurduğu hayali
bir şahıstır.
Güya, Naim Bey “Ermeni katliamını” kanıtlayan şifre-telgraf talimatları ve şifre anahtarlarını
Andonyan’a satmış. Bu telgraflarla, Talat Paşa’nın, Halep Valisi’ne “bölgedeki Ermenilerin
tümünün katledilmesi ve Türk erkeklerle evlenerek sağ kalmayı başaran Ermeni kadınlar ile

[11] AYA, Şükrü Server. Soykırım Tacirleri Ve Gerçekler – Türk Aleyhtarı Ve Yabancı Tarafsız Belgelerle
Diaspora Yalanlarının İçyüzü. Derin Yayınları.
[12] 1920 yılında Aram Andonyan adlı bir Ermeni yazar tarafından kaleme alınan “Ermeni Katliamına İlişkin Resmi
Türk Belgeleri” adlı düzmece bir kitaptır.
[13] Osmanlı Ermeni’si Aram Andonyan'a ait “Turkish Official Documents Relating to the Deportation and the
Massacres of Armenians” adı ile 1919 ve 1920 senelerinde Londra'da Hodder & Stoughton yayınevinde basılmış
bir kitap.
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Türkler tarafından evlatlık alınan öksüz Ermeni çocuklarının toplanarak yok edilmek üzere çöle
sürülmesi” talimatını verdiği iftirası yapılmıştır.
Türk Tarih Kurumu’nun yaptırdığı araştırmada bu kitapta Talat Paşaya ait olduğu iddia
edilen telgrafların sahte ve diğer iddiaların da yalan oldukları ortaya çıkmıştır. Kitapta yer alan
uydurma evrakta Halep valisi olarak Mustafa Abdülhalik Beyin imzası olduğu iddia edilmişti.
Ancak hem imza sahte idi, hem de o tarihte Halep valisi Mustafa Abdülhalik Bey değil Bekir Sami
Beydi. Andonyan tarafından üretilen sahte evraklarda Miladi ve Rumi takvim farkına dikkat
edilmediğinden, bunlardaki tarih ve sayı Osmanlı arşivinin numaralandırma sistemine
uymamaktaydı. Örnek vermek gerekirse, bir sahte evraka verilen sıra numarası, Sina Çölü’nde
artezyen kuyusu açılması hakkındaki gerçek bir belgeye aitti.
Ayrıca Osmanlı Devleti’nin yazışmalarında resmi antetli kağıt kullanıldığı halde,
Andonyan’ın ürettiği sahte evraklar normal kağıda yazılmıştı. Diğer yandan üretilen bu sahte
evraklarda kullanılan Türkçe, dil ve gramer bakımından bozuktu ve Osmanlı yetkililerinin
kullanması mümkün olmayan ifadelerle doluydu.
Türk tarihçileri gibi Hollandalı tarihçi Erik Zürcher, Michael M.Gunter ve Andrew Mango
gibi yabancılar da Andonyan belgelerinin sahte olduğunu kabul etmişlerdir. O kadar ki, bu
sahtekarlığın ortaya çıkarılmasından sonra, Ermeni tarihçiler, Andonyan’ın kitabına artık atıfta
bulunmaz olmuşlardır.
MAVİ KİTAP
Birinci Dünya Savaşı sürerken İngilizler, eski kabine üyelerinden C.F.G. Masterman’a
“İngiliz Dışişleri Bakanlığı Savaş Propaganda Bürosu”nun direktifleri doğrultusunda hareket eden
“Wellington House” basım yayım şirketini kurdurtmuştu. Şirketin görevleri arasında “ABD başta
olmak üzere ülkeleri ve kamuoylarını etkileyerek, İngiltere yanında savaşa girmelerini sağlayacak
propaganda malzemesi üretmek” de vardı. Şirket, ABD ile ilgili olanı da dâhil, sekiz ayrı şubenin
faaliyetlerini koordine ediyordu.
Wellington House tarafından, çoğunluğu Morgenthau kanalıyla temin edilen yalan ve iftira
dolu haberler ile Ermeni ve Hıristiyan misyonerler gibi yandaşların mektup, yazı ve dedikoduları
doğruluk dereceleri kontrol edilmeden, İngiliz hedeflerine hizmet edecek hale getirilip basılmakta
ve yerel basına servis edilmekteydi. Bu kapsamda James Bryce'in kaleme aldığı, Arnold J. Toynbee
editörlüğünü yaptığı “Mavi Kitap” serisi Türkler aleyhine yürütülecek propagandada kullanılmak
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üzere yayınlamaya başlandı. Serinin ilk kitabı “Ermeni Kıyımı” adlı propaganda kitabı olmuştur.
Arnold J. Toynbee daha sonra “Yunanistan’da ve Türkiye’de Batı Sorunu” adlı kitabında “Mavi
Kitap”ın savaş koşullarında propaganda amacıyla yazıldığını itiraf etmiştir.
Mavi Kitap’ın katkısıyla yürütülen kara propaganda, İngilizler açısından hedefine ulaşmış;
Amerikan kamuoyunun Ermenilere acıma duygusu sömürülerek, Washington’un İtilaf Devletleri
yanında savaşa girmesi çabuklaştırılmıştır. Bu propagandanın, Başkan Wilson’un savaşa katılma
kararını almasında önemli bir etken olduğu zamanın İngiliz Hükümeti üyeleri tarafından da dile
getirilmiştir.
Mavi Kitap’ta verilen malumat, 150 “görgü tanığı” tarafından hazırlanan belge ve raporlara
dayandırılmıştı. Bu tanıkların isimleri, güya “Osmanlı misillemesinden korumak amacıyla”
gizlenmiş ve kitapta onlara kod adlarıyla atıflar yapılmıştır. Savaşın sona ermesinden sonra İngiliz
Savaş Propaganda Bürosu’nun tüm evrakı yakılmıştı. Bu tedbire rağmen, Mavi Kitap’taki kod
adlarının kimlere ait olduğunu gösteren bir belge, tarafsız araştırmacılar tarafından İngiliz
arşivlerinden bulunup gün yüzüne çıkarıldı. Böylece, 150 “görgü tanığından”, 59’unu
misyonerlerin, 52’sini Ermeni aktivistlerin ve yedisini de isyancı Ermeni Taşnak liderlerin
oluşturduğu ortaya çıktı. Geriye kalanların kod adlarına gelince, bunlar ya tamamen uydurma
kişilere aitti, yahut da aynı kişi başka bir kod adıyla tekrardan Mavi Kitap’ta yer almıştı. Böylece,
“görgü tanığı” olarak atıfta bulunulanların, Osmanlı’nın can düşmanı Taşnak komitecilerden,
Ermeni taraftarlığı nedeniyle ün yapan ve yansız bir tutum içinde olmaları mümkün olmayan
kişilerden ve uydurma isimlerden oluştuğu ortaya çıktı. Bu şekilde, Mavi Kitap’ın güvenilir tarihi
bir kaynak olmadığı, tamamen bir propaganda malzemesi olduğu hiç kuşkuya meydan vermeyecek
şekilde belli oldu.
PAPAZ JOHANNES LEPSİUS’UN İFTİRALARI
Johannes Lepsius, Protestan bir Alman papazı olup, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve
sonrasında Türkleri kötüleyen yayınların kalemşorlarındandır. Ermenilerin "soykırım”a maruz
kaldıkları iddiasını hayatı boyunca devam ettirmiş, yazdığı kitapları "Ermeni meselesinde" Dünya
-bilhassa Batı- kamuoyunu büyük bir tarihi yanılgıya düşürmüş ve günümüzdeki birçok “soykırım”
içerikli kitaba kaynak oluşturmuştur.
Johannes Lepsius, 15 Aralık 1858’de Berlin’de dünyaya geldi. Protestan bir papaz olarak
sosyal aktivitelerini ağırlıklı olarak Ermeniler üzerinde yoğunlaştırdı ve onların Avrupa’daki bir
304

numaralı savunucusu oldu. Ermenilerle daha fazla ilgilenmek için, görevli olduğu kilise
yönetiminden talep ettiği izni alamadı. Bunun üzerine 1897’de istifa ederek, Berlin’de "Deutscher
Hilfsbund für Armenien" (Ermenistan için Alman Yardım Derneği) ni kurdu. Bu derneğin,
Almanya’da Ermeniler lehine kamuoyu oluşturmak için, Türkler aleyhine başlatmış olduğu
kampanya özellikle kilise çevrelerinde rağbet görmüştür. Bu tarihten sonra Johannes Lepsius,
Almanya’daki değişik Ermeni dernekleri çatısı altında faaliyetlerini sürdürmüştür.
Lepsius’un düşünce dünyasını ve Osmanlı Devleti’ndeki "Ermeni olaylarına" bakışını bir
Alman yazar şöyle ifade etmiştir: "...Türk olan her şeye karşı, vahşi, körü körüne insafsızca bir
kin; Ermeni olana karşı ise, paralojik bir şefkat, müsamaha ve çocuk saflığı ile Ermeni olaylarının
politik, ahlaki ve sosyal sebeplerini kritik etmeyerek, görmemezlikten gelme ve keyfi, sahte vahşet
olayları ortaya koyma..." [14]
Kendi ifadesine göre, Alman Dışişleri Bakanlığı Lepsius’dan bakanlık arşivindeki Ermeniler
ile ilgili belgelerden bir kitap hazırlamasını istemiş, Lepsius bu teklifi şu üç şarta bağlı olarak kabul
etmişti:
1. Alman Dışişleri Bakanlığı Lepsius’a belgelerin tamamını görme müsaadesi verecek,
2. Yayınlanacak olan belgelerin seçimi yalnızca Lepsius’un takdirine bırakılacak,
3. Yayınlanacak kitabın dağıtım işini, Dışişleri Bakanlığı değil, Lepsius’un belirleyeceği bir
yayınevi üstlenecekti.
Alman Dışişleri Bakanlığı Lepsius'un bu şartlarını aynen kabul etmiş ve çalışma bitene kadar
da bu şartlara bağlı kalmıştır. Lepsius;
 Alman Dışişleri Bakanlığı'ndaki Türk yetkililere ait belgeleri yayımlamaktan mümkün olduğu
kadar kaçınmış,
 O dönemde Doğu Anadolu'da görev yapan ve Ermeni meselesi ile ilgili yazmış oldukları
raporlarda mümkün olduğu kadar tarafsız bir tavır sergilemeye çalışan Alman yetkililerin
raporlarını yayımlamaya değer bulmamıştır.
Mesela, Alman İmparatorluğu'nun Kafkasya özel ajanı Lois Mosel'in 22 Mart 1915 tarihli
raporu Lepsius'un kitabında yer almamaktadır. Mosel bu raporunda;

[14] Barth, Hans, Turke Wehre Dich!, Rengersche Buchhandlung, Leipzig 1898, s. 14-15.
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 “Osmanlı toprakları üzerindeki Ermenilerin iyi organize olduklarını ve hemen hemen hepsinin
bu savaşta Rusların galip gelmesi için çalıştıklarını;
 Osmanlı Kafkasyası'ndaki Ermenilerin Ruslardan silah ve para yardımı aldıklarını ve
Kafkasya'daki çoğu Osmanlı Ermenisinin Rusya tarafında savaştıklarını,
 Rus ordusuna katılamayan Ermenilerin ise çeteler kurarak, Sivas ile Erzurum arasındaki
Osmanlı posta hizmeti gören birliklere saldırarak, bunları soyduklarını ve büyük paralar elde
ettiklerini yazmakta ve
 Son olarak da Osmanlı Devleti ne yaparsa yapsın Ermenilerin bu savaşta Osmanlı Devleti
tarafında yer almayacakları kanısını”
belirtmekteydi [15]. Lepsius, iddialarını yalanlayan bu tür belgeleri hep göz ardı etmiştir.
Bu çalışmasını Lepsius, "Deutschland und Armenien 1914-1918. Sammlung Diplomatischer
Aktenstucke" (Almanya ve Ermenistan 1914-1918. Toplu Diplomatik Belgeler) ismiyle
yayınlamıştır. Ermeni meselesindeki önyargısının boyutunu daha kitabının giriş bölümünde ortaya
koymaktadır. Bu bölümde göze çarpan en önemli nokta;
 Tehcir edilen veya yolda ölen Ermeniler ile ilgili rakamların abartılı olarak verilmesi;
 Ölüm nedenlerinin büyük ölçüde dönemin şartlarından dolayı olan salgın hastalıklardan
olduğunun saklanmasıdır.
Bazen bu kitabın giriş bölümünde verilen rakamlar ile belge olarak gösterdiği materyalde
geçen rakamlar birbirine uymamaktadır [16].
Lepsius bu kitabında, "Ermeni tezini" haklı çıkarma amacına hizmet edecek arşiv
belgelerini seçmiş, kullandığı belgelerde de bu doğrultuda tahrifat yapmıştır. En dikkat çekici
noktalardan birisi, Lepsius'un kitabında verilen bazı belgeler ile bunların asıllarının birbirine
uymamasıdır. Bazen orijinal belgede geçen bir kelimeyi atarak yerine farklı anlama gelen başka
birini kullanmış, bazı cümleleri veya paragrafları çıkarmış veya aslında mevcut olmayan
paragrafları eklemiştir.

[15] Politisches Archiv des Auswartiges Amt (PA-AA), Berlin, Der Weltkrieg Nr. 11d. Die armenische Bewegung. 22
Marz 1915.
[16] Mustafa Çolak: http://www.ttk.gov.tr/templates/resimler/File/fulltext/Belleten_ Makale/
kaynakkritigivetehcirolayindabelgetahrifati.pdf
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Almanlar, Birinci Dünya Savaşı sürerken, Kafkas Ermenileri üzerinde etkili olmak
istiyorlardı. Bu çerçevede Johannes Lepsius’u Ermenilerle iletişim kurma ve bilgi toplama
amacıyla İstanbul’a göndermişlerdi. Bu dönemde Lepsius bir ay süreyle İstanbul’da kalmış,
buradaki Ermeniler ve ABD Büyükelçisi Morgenthau ile iletişim kurmuştu. Tam bir haçlı
zihniyetine sahip olan Papaz Lepsius, Morgenthau’un Ermeni danışmanlarının aktardıklarından
yararlanarak “Ermeni mezalimi” konusunda ahkâm kesen, okuyanın dengesini bozacak, içeriği
iftira ve yalanlarla dolu yayınlar yapmıştır.
Lepsius ve onun gibilerin yaydıkları bu tür yalan ve iftiralar, I. Dünya Savaşı ve
İstiklal Savaşı esnasında en acı meyvelerini vermiştir. Bunlardan etkilen ve düşmanlarla iş
birliği yapan Ermeniler, Anadolu işgal edildiğinde on binlerce Müslüman’ı en feci şekilde
katletmişler, bazılarının ellerini kesip yanlarında vücutlarını delerek açtıkları ceplere koymuşlar;
burunlarını, kulaklarını ve dudaklarını kesip göğüslerinde derilerini soyarak yaptıkları ceplere
doldurmuşlar ve gözlerini oymuşlardır. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki
Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 tarihinde vuku bulan katliamda da aynı intikam duygularıyla
hareket edildiğinden şüphe yoktur [17].
"Tehcir olayı" ve “Ermeni Meselesi” ile ilgili araştırma yapanlardan Alman arşiv
belgelerini kullanmak isteyenler, çoğu zaman bu arşivlere girmeyi gerek duymadan Johannes
Lepsius'un yayınlarını kullanmışlar; dolayısıyla kasıtlı veya kasıtsız olarak kamuoyunda "Ermeni
tezini" haklı çıkaran yanlış kanaatlerin oluşmasına neden olmuşlardır.
Lepsius’un yarattığı etki, günümüzde Alman diplomasisinin "Ermeni meselesindeki"
tavrına malzeme olmuştur. Lepsius, Alman Parlamentosunun 2 Haziran 2016 günkü oturumunda
sözde “Ermeni soykırımı” oylamasında “evet” oyu verilmesinin “gerekçesini” (bahanesini) yıllar
önceden hazırlamıştır.

[17] Hocalı katliamına şahit olan Ermeni gazeteci Daud Kheyriyan’in “For the Sake of Cross” (Haçın Hatırı İçin)
isimli kitabında yazdıklar: "Gaflan denen ve ölülerin yakılmasıyla görevli Ermeni grup, Hocalı’nın 1 kilometre
batısında bir yere 2 Mart günü 100 Azeri ölüsünü getirip yığdı. Son kamyonda 10 yaşında bir kız çocuğu gördüm.
Başından ve elinden yaralıydı. Yüzü morarmıştı. Soğuğa, açlığa ve yaralarına rağmen hâlâ yaşıyordu. Çok az nefes
alabiliyordu. Gözlerini ölüm korkusu sarmıştı. O sırada Tigranyan isimli bir asker onu tuttuğu gibi öteki cesetlerin
üstüne fırlattı. Sonra tüm cesetleri yaktılar. Bana sanki yanmakta olan ölü bedenler arasından bir çığlık işittim gibi
geldi. Yapabileceğim bir şey yoktu. Ben Şuşa’ya döndüm. Onlar Haç’ın Hatırı İçin savaşa devam ettiler".
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“MUSA DAĞI’NDA 40 GÜN” ADLI ROMAN
Avusturyalı yazar Franz Werfel, 1933 yılında bir Ermeni rahibin kendisine anlattıklarından
yola çıkarak “The Forty Days of Musa Dagh” (Musa Dağı’nda 40 Gün) isimli bir roman yazdı.
Werfel, -bir din adamının asla yalan söyleyemeyeceğini zannederek- kendisine aktarılanları
doğruluğunu araştırmadan kitabında kullandı. Roman geniş yankı buldu, daha sonraları da filme
çekildi. Yanlış olarak bir tarih kitabı veya belgesel şeklinde algılanan roman ve filmi, tüm dünyada
Türk aleyhtarı bir kamuoyunun oluşmasında hayli tesirli oldular.
Prof. Dr. Erich Feigl, “Bir Terör Efsanesi” isimli kitabında yakın arkadaşı olan Werfel’in;


Başlangıçta
 “Musa Dağı’nda 40 Gün” adlı romanını, Ermeni dostlarının (!) anlattıklarına ve Osmanlı
hükümetinin ‘Kıyım Fermanı”na (yani Aram Andonyan’ın sahte belgelerine) inanarak
yazdığını;
 Kendisine aktarılanlara gönülden inandığını, yazdıklarının doğru olup olmadığını
araştırmak üzere hiçbir zaman olayın geçtiği bölgeye gitmediğini;



Sonradan ise
 Ermenilerin pek çok asılsız iddia ve sahte belge vererek kendisini kandırdıklarını, bir
sahtekârlığa kurban gittiğini çok geç anladığını;
 Böyle bir kitap yazdığı için utandığını ve
 Ermeni baskısından ve Taşnak teröristlerince öldürülmekten korktuğundan bu hatasını
açıkça kabul etmeye cesaret edemediğini aktarmıştır.
Yazılanların

uydurma

olduğunun

anlaşılması

üzerine,

15

Aralık

1935

günü

İstanbul’da Pangaltı Ermeni Kilisesi’nde toplanan bir grup Ermeni, bu kitabı “Türk Milleti
hakkında iftiralarla dolu olduğu” gerekçesiyle yakmışlardır.
RESSAMIN ESERİNİ YALANLARI İÇİN MALZEMEYE DÖNÜŞTÜRDÜLER
Diaspora Ermenileri yalan ve iftira dolu yayınlarını sürdürmüşlerdir. Aşağıda gösterilen, “Der
Völkermord an den Armeniern vor Gericht” adlı kitabın kapağında üst üste yığılmış kurukafalardan
oluşan resim, bunun da sol üst köşesine Talat Paşa’nın fotoğrafı konulmuş, “bu masum insanları
Talat Paşa katletti” imajı verilmeye çalışılmıştır. İç kapakta da “Kitabın üzerindeki fotoğrafın,
1916/1917 yıllarında Batı Anadolu’daki kurukafalar piramitlerini gösterdiği, Türk barbarlığına hiç
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kuşku duyulmayacağı” ifadesi yazılmıştır.

Kitabın kapağı

Rus ressamın tablosu

Oysa gerçek tamamen başkadır. Kitabın kapağındaki kurukafalar resmi, Rus ressam Vasili
Vasilyeviç Vereşçagin’in 1871 yılında yaptığı, “The Apotheosis of War (Savaşın Tanrılaştırılması)
adlı tablosundan montajlanmıştır. Bu tablo halen Moskova’da Tretyakov Devlet Galerisi’nde
sergilenmekte olup Ermeni tehcirinden 44 sene önce yapılmıştır.
Aynı montaj resim, Tessa Hofmann tarafından hazırlanan, Talat Paşa ile ilgili mahkeme
tutanaklarının yer aldığı “Der Prozess Talaat Pascha” adlı kitapta da kullanılmıştır.
Yani Ermeniler tarafından üretilen sahte evrak ve resimler, bunların sahte olup olmadığını
araştırmadan ya da bilerek, Ermeni tezlerini destekleyenler tarafından da kullanılmış, kullanılmaya
devam edilmektedir.
ATATÜRK’Ü “SOYKIRIMCI” OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR
Diaspora Ermenileri 2005 yılında bir sahteciliğe daha imza attılar. California Eyaletinin UCLA
Üniversitesinde “soykırım” konulu bir panel düzenleyen ABD Ermenileri, konferans posterinde
Atatürk’ü bir çocuk cesedi önünde poz verirken gösteren bir fotoğraf sergilediler.
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Konferans posterindeki fotoğraf

Orijinal Fotoğraf

Oysa bu yalancılar; Mustafa Kemal Atatürk’ün, eşi Latife Hanıma gönderdiği orijinal fotoğraf
üzerinde, Atatürk’ün ayakları önündeki köpek yavrusunu çıkararak, bunun yerine bir çocuk cesedi
görüntüsünü yerleştirmişler; bu suretle Atatürk’ü “soykırımcı” olarak göstermeye çalışmışlardı.
Fotoğrafın orijinali ile sahtesi yukarıda yan yana gösterilmiştir.
GERÇEKLERİN ARAŞTIRILMASINI İSTEMEDİLER
Yukarıdaki yayınlardaki dezenformasyonlar Amerikan, İngiliz ve Fransız basınında Türkler
aleyhine bol bol kullanıldı. "Mavi Kitaplar" olarak bilinen seride Osmanlı ülkesinde bulunduğu
iddia edilen 1.800.000 Ermeni’den üçte birinin katledildiği gibi iftiralar yazıldı. The Times'de 20
Eylül 1917'de çıkan bir makalede Türkler "Acımasız bir ezici", "Vicdansız bir zorba", "Gerçek bir
barbar" olarak suçlandı, tüm dünyayı yakıp yıktıkları ifade edildi. İran'da bulunan İngiliz
konsoloslarının raporlarında yer alan 1.000.000 Ermeni’nin öldürüldüğü gibi iddialar, İngiliz
parlamentosunda tartışıldı ve Türk Hükümeti'nin protesto edilmesi kararı alındı.
Osmanlı Hükümeti, İngiliz iddialarını tekzip etti. Tekzip yazısında Osmanlı sınırları içinde
yaşayan Ermeni nüfusunun; hiçbir zaman bir milyona ulaşmadığı, savaştan önceki göçler
dolayısıyla daha da azaldığı ifade edilerek iddiaları yalanladı. Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa,
Avrupa devletlerinin katliam iddialarına karşı 13 Şubat 1919 tarihinde, “tehcirin soruşturulması ve
nedenlerinin tespiti” için ikişer kişiden oluşan tarafsız hukukçulardan bir komisyon kurulması için
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İsveç, Hollanda, İspanya ve Danimarka hükümetlerine bir nota verdi. Nota sözlü olduğu için,
İngilizlerin sansürü atlatıldı. Bu ülkeler ne yapacaklarını merkezlerine sordular. İspanyol hükümeti
bu konuda İngiltere’nin düşüncesini öğrenmek istedi. İngilizler “biz nasıl olsa kendimiz mahkeme
kurup yargılayacağız, zahmetinize gerek yok” dediler. Sonuçta bu dört ülke Osmanlının teklifini
reddettiler. Daha sonra Malta'da Osmanlı yetkililerinin yargıladığı davalarda da İngiliz Kraliyet
Başsavcısı hepsi için beraat kararı vermiştir.
Viyana Üniversitesi'nde tarihçilerden oluşan "Viyana Ermeni-Türk Platformu, VAT"
tarafından, 2004’de “soykırım” iddialarıyla ilgili, Türkiye ile Ermenistan tarihçileri arasında 180
belge alışverişinin yapılması öngörülmüştü. Komisyona Türkiye ve Ermenistan’dan yetkili
tarihçiler katıldılar. Taraflar seçtikleri 180 belgeyi karşı tarafa aşamalı olarak verecek, komisyon
bunları değerlendirecek ve sonucu herkes kabul edecekti. Ancak daha ilk belge teatisinden sonra
Ermeni tarafı devam etmeyeceğini açıkladı. Böylece kimin gerçeklerle yüzleşmek istemediği de
ortaya çıktı. Kararı açıklayan platform, Ermenilerin toplantıya katılmayacaklarını, Türk tarafının
konuyla ilgili diyaloga hazır olduğunu vurguladı [18].
DÜRÜSTLER DE VAR
Siyasi mülahazaları olanların ve sinsi emeller besleyenlerin dışındaki çevreler gerçekleri
raporlarında ve hatıratlarında hep dile getirmişlerdir. Aşağıda Amerikan arşivlerinde 1919 tarihli
iki önemli rapordan yapılan alıntılar sunulmuştur:


Yüzbaşı Emory Niles ve yardımcısının, yapılacak yardımlar için Doğu Anadolu’da at sırtında
1426 kilometre dolaşarak yazdıkları raporlarında “esas katliamların rafine yöntemlerle
Ermeniler tarafından işlendiği, Müslüman köylerin tahrip edildiği” detayları ile yazılıdır.



Gene aynı yıl, Ermenistan’a Amerikan mandası kurma görevi ile gelen General Harbord ve
heyeti, “esas Ermenilerin Müslümanları yok ettiklerini ve buna ait Ermeni Ordu emirlerini
gördüklerini” yazmışlardır.
Rus-Ermeni Alay Komutanı Yarbay Tverdohlebof, 1917 yılı sonları ile 1918 yılının ilk

aylarında Erzurum ve Erzincan'daki Ermeni terörüne bizzat tanıklık etmiş ve bu konudaki
hatıralarını yayınlamıştır. Yarbayın hatıratından bazı alıntılar aşağıda özetlenmiştir:

[18] Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya. 2015. Emperyalizm ve Ermeni Meselesinde Çözüm Önerileri:
http://www.haberkita.com/kose-yazisi/emperyalizm-ve-ermeni-meselesinde-cozum-onerileri/284733

311



Erzurum'un Rus birlikleri tarafından alınması sonrasında, ilk zamanlar Rusların varlığından
dolayı Ermeniler yağma ve cinayetlerini açıktan değil, gizlice ve ihtiyatlı bir şekilde
işliyorlardı.



Zamanla tek tük olan yağma ve cinayetler çoğalmaya başladı. Geceleri şehrin ileri gelen Türk
sakinlerinin evleri de dahil yağmaya, ev sahiplerini öldürmeye başladılar. Yol temizleme
bahanesiyle götürdükleri Türklerin pek çoğunu geri getirmiyorlardı.



Bolşevik ihtilalinden sonra Rus orduları çekilmeye başlayınca, Erzurum ve çevresine
saldırılarını yaygınlaştırdılar; şehirde ve köylerde yağmalamalarını ve cinayetlerini artırdılar.



Çoğunluğu Ermeni askerlerinden oluşan Erzurum İhtilal İcra Komitesi, halkın elindeki silahları
bulup el koymak gerekçesiyle Erzurum'da geniş kapsamlı arama faaliyetleri düzenledi.
Zamanla bu faaliyetler tamamen yağmaya, işkenceye ve cinayetlere dönüştü.



Erzincan'dan Erzurum'a ricat eden Ermeni sürüsü, yollarının üzerinde önlerine çıkan tüm
Müslüman nüfusu katlettiler. Topları taşıyan at arabalarını; işlerini itina ile yapan kiralık, sivil,
silahsız Kürtler idare ediyorlardı. Erzurum'a yaklaştıkça Ermeni askerler ve kaçaklar mola
yerlerinde bu Kürtleri öldürmeye başladılar.
Namuslu yabancı çevrelerce, Ermeni vahşetini anlatan daha pek çok bilgi ve belge vardır.

Ancak, bu yayında hepsinden bahsetmek sınırlı kapasite nedeniyle mümkün olmamıştır.
DÜNYA KAMUOYUNU ALDATTILAR
İsyancıların mirasçısı Diaspora Ermenileri, -kiraladıkları çevrelerin destekleri ile- suçluyu
mazlum, mazlumu suçlu yerine koyma konusunda oldukça başarılı oldular. Bu çerçevede 1965
yılına kadar yalan, yanlış ve iftiralarla dolu yayınlarla Dünya kütüphanelerini donattılar.
Tetikçilerine sansasyonel romanlar yazdırıp sinema filmleri yaptırdılar. Bu gelişmeler olur iken
Türkiye etkili bir karşı faaliyet yapamadı. Bunun sonucu Diaspora Ermenileri iftira ve kara
propagandaya dayalı tezlerine, etki alanındaki Ermenileri ve konuyla ilgilenen Dünya kamuoyunu
büyük ölçüde inandırdılar. Uluslararası toplumu “Türklerin, Ermenilere soykırım uyguladığı”
yalanına kolayca inandırdılar. Geçmişte isyancı Ermenileri kullanan devletler ile onların etki
alanındakiler ise, zaten bu yalana inanmaya hazırdılar. Bu yalanı;
 Haçlı zihniyetlerini hortlatarak Müslüman Türk Milletini karalamak,
 Emperyalist emelleri için malzeme olarak kullanmak,
 İç politikalarında Ermeni kökenlilerin oylarını almak için seçim malzemesi yapmak ve
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 Şantaj olarak kullanarak kapalı kapılar ardında Türk Devletinden ticari ve siyasi tavizler
koparmak
amaçlarıyla kullandılar. Türkleri soykırımla suçlayan kararları parlamentolarında onaylamaya,
hatta “soykırım olmamıştır” denmesini suç kabul eden yasaları çıkarmaya başladılar.
SONUÇ
Günümüzde Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı coğrafyasında yaşanan olaylarla ilgili
Ermeni iddialarının dayandırıldığı kaynaklar, gerçeklere değil; İsyancı Ermenilerin, Hıristiyan
misyonerlerin ve Batılı emperyalist devletlerin hedeflerine hizmet etmek için ürettikleri raporlara,
yayınlara dayandırılmaktadır.
İsyancı Ermenler; Avrupalıların -tıpkı Yunanistan’ın ve Bulgaristan’ın kurulmalarında
olduğu gibi- Osmanlı Devleti’ne müdahalesini, bu suretle Osmanlı coğrafyasında müstakil bir
Ermenistan kurulmasını amaçladılar. Müdahale şartlarını oluşturmak için de provokatif eylemlerle
Türk ve Ermeni toplumlarını birbirlerine karşı kışkırtıp olaylar çıkartılar. Bu durum karşısında
Türk halkı da tepki göstermiş, Devlet isyancılara müdahale etmek zorunda kalmıştı. İsyancı
Ermenler bu müdahale ve tepkileri, Batı ve ABD kamuoyuna Türklerin masum Ermeni halkını
katletmesi şeklinde her türlü yalan, yanlış, abartılı ve iftira niteliklerinde haberlerle, raporlarla
yaydılar. Batı ve ABD’nin Osmanlı devletine müdahalesini beklediler.
Misyonerler; Ermeni olaylarını bir Hıristiyan-Müslüman çatışması şeklinde göstermek
için propaganda yaptılar. “Osmanlı Devleti idarecilerini ve Türkleri barbar, hunhar ve uygarlıktan
nasibini almamış ve gayri-Müslim azınlıkları gaddarca ezen kişiler” olarak tanıtma yoluna gittiler.
Bu suretle hem Ermeniler arasında hem de ABD ve Batı kamuoylarında Türkler hakkında nefret
tohumlarını ektiler. Bu yolla, yürüttükleri misyonerlik faaliyetleri için bu sivil toplumların
desteklerini almayı ve onlardan maddi kaynak teminini, ABD’nin İtilaf Devletleri yanında savaşa
girmesini amaçladılar.
Dönemin Avrupalı emperyalist devletleri, çöküş yıllarında Osmanlı’nın parçalanma
sürecini hızlandırmayı ve topraklarını aralarında paylaşmayı hedeflediler. Bunun için de Osmanlı
coğrafyasında Türk ve Müslüman düşmanlığına büründürülmüş bir isyancı Ermeni kimliği
oluşturdular. Bu isyancıları, gerçekleşmesi mümkün olmayan ham hayallerle avutarak ve aldatarak,
istilacı emelleri doğrultusunda hunharca kullandılar.
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İsyancı Ermeniler ile Osmanlı toprakları üzerinde faaliyet gösteren Batılı Hıristiyan misyonerler
ve konsolosluklar yukarıda özetlenen amaçlarına hizmet edecek ve Türkler aleyhine yalan, yanlış,
taraflı ve iftiralarla dolu haberler ve raporlar ürettiler. Bu yöndeki faaliyetler takipçileri tarafından,
Birinci Dünya Savaşından sonra da devam ettirildi. Günümüzde Diaspora Ermenilerinin iddialarını
dayandırdıkları öne çıkan yayınlar bunlardan oluşmaktadır. Bu yayınlar gerçekleri değil, bu iftira
cephesinin emellerine ulaşmak için düzenledikleri senaryoları anlatmaktadırlar.
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I. DÜNYA SAVAŞI’NDA SUŞEHRİ VE ÇEVRESİNDE KAFKAS
CEPHESİ’NİN NAKLİYATINI ENGELLEMEYE YÖNELİK ERMENİ
FAALİYETLERİ
Gürsoy ŞAHİN

ÖZET: Araştırmanın temel amacı I. Dünya Savaşı yıllarında Sivas vilayetine bağlı bir
mutasarrıflık olan Şebinkarahisar ile Suşehri kazasında yaşanan Ermeni komitacılık faaliyetlerini
tespit etmek ve bu eylemlerin Kafkas cephesinin lojistiğine etkilerini ortaya koymaktır. I. Dünya
Savaşı’nın başlamasıyla yıllardır bekledikleri fırsatı yakaladıklarını düşünen Ermeni komitacılar,
Kafkas cephesinde Ruslarla işbirliğine girerek Osmanlı ordusunu iki ateş arasında bırakmayı
hedeflemişlerdir. Komitacılar bu amaca ulaşmak için Kafkas cephesinin lojistiği açısından stratejik
öneme sahip bölgelerde terör eylemleri gerçekleştirmeye başlamışlardır.
Kafkas cephesinde Ruslarla savaşan Osmanlı ordusunun ağırlık merkezi Erzurum idi. Şehirde
bulunan III. Ordunun ihtiyaç duyduğu silah, cephane ve diğer malzemeler şehre temel olarak üç
yoldan ulaştırılmakta idi. Bunlardan birisi Şebinkarahisar yolu olup Giresun ve Ordu limanlarına
deniz yolu ile getirilen silah ve mühimmat, karayolu ile Şebinkarahisar’a ve buradan da vadi yolu
ile Erzurum’a ulaştırılıyordu. İkinci yol Trabzon limanı ve Gümüşhane-Bayburt-Erzurum karayolu
idi. Üçüncü yol ise Sivas-Şarkışla hattı idi. Şarkışla’ya kadar trenle gelen silah ve mühimmat
buradan karayolu ile Erzurum’a ulaştırılmakta idi. Bu üç yoldan en ekonomik ve güvenli olanı
Şebinkarahisar yolu idi.
Araştırmada üzerinde durulan Suşehri ve çevresi, Kafkas cephesinin lojistiği ve ikmali
açısından son derece stratejik bir öneme sahipti. Kaza, Kızıldağ ve Kösedağ’ın kuzey eteklerini
teşkil eden Kelkit vadisinde ve Doğu Anadolu’yu İç Anadolu ve Karadeniz’e bağlayan yol
güzergâhında yer almaktadır. Bölgenin stratejik bir noktada bulunması sebebiyle komitacı
Ermeniler, Suşehri ve Şebinkarahisar’a son derece önem vermişler, I. Dünya Savaşı’nın ilk
aylarından itibaren bölgedeki faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır. Ermeni komitacılar bölgede terör,
öldürme ve soygun gibi eylemler gerçekleştirmişlerdir. Bu anlamda 25 Şubat 1915’de Suşehri
kazasına bağlı Pürk (Yeşilyayla) köyünde ve 15 Haziran 1915’de Şebinkarahisar’da Ermenilerin
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gerçekleştirdiği eylemler asker sevkiyatını ve cephane nakliyatı bir süreliğine engellemesi
bakımından üzerinde durulması gereken olaylardır.
Çalışmanın

temel

kaynaklarını

Cumhurbaşkanlığı

Devlet

Arşivlerindeki

belgeler

oluşturmuştur. Keza bu dönemde Suşehri kaymakamlığı ve Şebinkarahisar mutasarrıf vekilliği gibi
görevler üstlenen Ahmet Hilmi (Kalaç) Bey’in Kafkas cephesinin ikmalini mümkün kılmak için
Ermenilere karşı yürüttüğü çalışmalarını anlattığı anılarına da müracaat edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kafkas Cephesi, Lojistik, Suşehri, Şebinkarahisar, Ahmet Hilmi (Kalaç) Bey,
Ermeni Faaliyetleri, Ermeni Komitacılar.

THE ARMENIAN ACTIVITIES TOWARDS PREVENTING TRANSPORTATION OF
THE CAUCASIAN FRONT IN SUŞEHRİ AND THE AROUND AREAS IN THE WORLD
WAR I

Abstract: The main purpose of the study was to identify Armenian komitadji activities
happening in Şebinkarahisar a governorship affiliated to Sivas province and Suşehri district during
the years of World War I and to reveal the effects of these activities on the logistics of the Caucasian
Front. Armenian komitadjis considering that they took the opportunity which they waited for years
with the start of the World War I aimed that the Ottoman army would be caught in the cross-fire
by collaborating with the Russians on the Caucasian Front. For achieving this goal, the komitadjis
began carrying out terrorist actions on the regions having strategic importance in terms of logistics
of the Caucasian Front.
The headquarter of the Ottoman army fighting against the Russians on the Caucasian front
was Erzurum. Weapon, ammunition, and other materials that the Third Army in the city needed
were transported to the city in three ways basically. One of them was Şebinkarahisar way, and the
weapon and ammunition brought to the Giresun and Ordu Ports by sea were transported to
Şebinkarahisar by land and also from there to Erzurum by the valley way. The second way was the
Trabzon Port and the road among Gümüşhane, Bayburt, and Erzurum. The third way was the line
between Sivas and Şarkışla. The weapon and ammunition brought to Şarkışla by train were
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transported from there to Erzurum by land. The most economic and confident one among these
three ways was the Şebinkarahisar way.
Suşehri and the around areas that the study focused on had highly strategic importance in terms
of logistics and supply of the Caucasian Front. The district was located in Kelkit valley forming
the north foot of Kızıldağ and Kösedağ and in the itinerary connecting Eastern Anatolia to the
Central Anatolia and Black Sea. For the reason that the region was located in a strategic point, the
Armenian komitadjis attached high importance to Suşehri and Şebinkarahisar, and they increased
their activities in the region starting from the first months of the World War I. They carried out
activities such as terror, murder, and burglary in the region. In this sense, the activities executed by
the Armenians in Pürk (Yeşilyayla) village affiliated to Suşehri district on 25 February 1915 and
in Şebinkarahisar on 15 June 1915 were the events that should be dwelled on in terms of preventing
soldier sending and ammunition transportation for a while.
The main sources of the research were the documents in the the Ottoman Archives of the
Presidency. Also, the researcher also used memories in which Ahmet Hilmi (Kalaç) Bey who took
on the tasks such as the district governorship of Suşehri and vice governor of Şebinkarahisar told
the works he carried out against Armenians in order to make supply of the Caucasian Front
possible.
Keywords: Caucasian Front, Logistics, Suşehri, Şebinkarahisar, Ahmet Hilmi (Kalaç) Bey,
Armenian Activities, Armenian Komitadjis.

GİRİŞ
Vilâyât-ı Sitte denilen ve Ermenilerin toprak taleplerinin bulunduğu vilayetlerin en batısında
yer alan Sivas vilayeti, 60.300 km² yüzölçümü ile söz konusu vilayetlerden en büyüğünü
oluşturmaktadır1. Vilayet stratejik özelliğinden dolayı Ermeni komitacıları için son derece önemli

Bilâl N. Şimşir, “Tarihte Ermeni Terörü ve Sivas Vilayeti”, Uluslararası Terörizm ve Gençlik Sempozyumu
Bildirileri, (24-26 Nisan 1985), Sıvas, Cumhuriyet Üniv Yay. No. 17, Sivas 1986, s. 77-78; Kemalettin Kuzucu,
“Sivas’ta Ermeni Hareketleri ve Yerel Yönetimin Uygulamaları (1880-1900)”, Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye
Kongresi Bildirileri, C. I, (yay.haz. Şenol Kantarcı vd.), ASAM-Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Yayını, Ankara 2003,
s. 517.
1
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görülmüştür2. XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Ermeni isyanlarına sahne olan Sivas vilayeti, II.
Meşrutiyet’in ilanından 1912 yılında Balkan Savaşlarının başlangıcına kadar geçen dönemde de
Ermeni faaliyetlerinin odağında yer almıştır. Komitacı Ermeniler Meşrutiyet dönemini silah alım
ve dağıtımı için bir fırsat olarak değerlendirmişlerdir. Bu anlamda Dahiliye Nezareti’nden Sivas
vilayetine 9 Şubat 1909 (22 Kanunusani 1324) tarihinde gönderilen bir belgede Şebinkarahisar’a
bağlı Suşehri kazasından alınan telgraflarda dile getirildiğine göre Ermenilerin yasadışı yollarla
silahlanmaya önem verdikleri duyulunca İslam ahali bu durumdan rahatsız olmuş emniyetlerinin
kalmadığına ilişkin endişeler belirmiştir. Yazıya göre İslam ahalisi geceleri geç vakte kadar nöbet
beklemekte olup Suşehri kaymakamı ahalinin sakinleşmesi için bir tabur asker gönderilmesinin
gerekli olduğunu bildirmiştir. Şebinkarahisar mutasarrıfı, kaymakamın bu teklifini onaylamıştır.
Öte yandan kış mevsiminin en şiddetli zamanında askerlerin kazaya gönderilmesi büyük bir
masrafı gerektirdiğinden öncelikle meselenin incelenerek ahalinin heyecanını yatıştırmak amacıyla
on beş süvari zaptiyesiyle bir an önce Suşehri’ne gidilmesi gerektiği Dahiliye Nezareti tarafından
Şebinkarahisar mutasarrıflığına bildirilmiştir. Benzer şekilde Tenos kazasına bağlı Gemerek
nahiyesinde da İslam ahalisi, Ermenilerinin güvenliği tehdit eden zararlı hareketlerinden dolayı
bölgede emniyetin kalmadığını dile getirmişlerdir. Bunun üzerine bir zabit komutasında on beş
zaptiye nahiyeye gönderilmiştir3. Keza Dahiliye Nezareti’nden Sivas vilayetine gönderilen yazının
devamında Türk ve Ermeni ahalinin ileri gelenlerine nasihatlerde bulunulması ve halk arasında
emniyetin sağlanması gerektiği ifade edilmiştir4.
Balkan Savaşları döneminde Sivas vilayetini meşgul eden iki problemden birisi Ermenilerin
hükümete karşı gizli veya açık hareketleridir. Diğeri buna bağlı olarak asayişin temini olmuştur.
Bölgede komitacılık faaliyeti gerçekleştirilen Tanil (Daniel) Çavuş ve Sivaslı Murat’ın eylemleri
öne çıkmaktadır. Bu kişiler Sivas’ta pusular kurmakta, asker veya sivillere karşı katliamlar
yapmaktaydılar5. Keza Şebinkarahisar ve Suşehri bölgelerinde silahlanma faaliyetlerine öncülük
eden Ermeni komitacıların başında Pinganlı Piza Mıgırdıç, Göğdünlü Murat, Suşehrili Dakisyan

Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri: Meşrutiyetten Önce ve Sonra, (yay.haz. Mehmet Kanar), Der
Yayınları, İstanbul 2001, s. 4; Mehmed Hocaoğlu, Arşiv Vesikalarıyla Tarihte Ermeni Mezâlimi ve Ermeniler, İstanbul
1976, s. 595.
3
BOA, DH.MKT., nr. 2733/30, 1-1 (22 Kanunusani 1324).
4
BOA, DH.MKT., nr. 2733/30, 2-1 (25 Kanunusani 1324).
5
Ermeni Komitelerinin Emelleri, s. 4; Hocaoğlu, a.g.e., s. 595-596; Ahmet Hilmi Kalaç, Kendi Kitabım, Yeni Matbaa,
[Ankara?] 1960, s. 79, 95.
2
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Atam, Şebinkarahisarlı Karagözyan ve Himayak gelmektedir6. Bölgede faaliyet gösteren
Taşnaksutyun cemiyetinin idarecileri, piskoposluk ve kilise mensupları, hükümet aleyhtarı Ermeni
hareketlerinin teşvikçisi olmuşlardır7.
Balkan Savaşları sonrasında Ermeniler, Osmanlı’ya karşı Rusya’nın desteğini sağlamışlardı.
Silahlanma konusunda Taşnak ve Hınçak gibi ihtilalci örgütler en önemli rolü oynarken Ruslar da
onlara ciddi anlamda destek vermiştir. Ermenilerin silahlandırılması, Rusların her hareketini
yakından takip eden İngilizlerin de dikkatinden kaçmamıştır. İngiltere’nin Erzurum Konsolosu
Monahan 1 Mart 1913’te İstanbul’daki İngiliz büyükelçisine verdiği raporda; Rusya’nın günü
geldiğinde kullanmak üzere Ermenileri silahlandırdığına dikkat çekmiştir. Van konsolosu da 4
Nisan 1913’teki raporunda, Ermenilerin makineli tüfeklere hatta topa sahip olduklarını, Rusya’nın
Nasturilere 3.000 tüfek ve bir top gönderdiğini, Ermenileri cesaretlendirmek için bir Rus uçağının
şehir üzerinde görüldüğünü bildirmiştir. Aynı konsolosluğun 10 Ocak 1914 tarihli raporunda ise
Taşnak örgütünün silah ithalatı yaptığı ve alınan silahların örgüt taraftarlarına dağıtıldığı haberi
verilmiştir. Öte yandan Osmanlı yetkilileri de bölgedeki bu hareketliliği yakından takip etmişlerdir.
Nitekim Doğu Anadolu’daki yetkililerden Harbiye Nezaretine gönderilen raporlarda, Rusya’nın
bölgedeki Ermeni çetelerini teşvik ettiği ve silahlandırdığı bildirilmiştir. Bu nedenle Doğu
vilayetlerinde Ermeni evlerinin silah depoları haline geldiği uyarısında bulunulmuştur8.
Ermeni evlerinin silah deposu haline gelmesiyle ilgili örnekleri Sivas’ta da görmek
mümkündür. Örneğin Hafik’teki Ermeni komitacılarından Göğdünlü Murat’ın takibi üzerine
yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirilmiştir. Horsana köyü girişinde, yeraltında bulunan iki
büyük mahzende üç sandık silah, birkaç sandık cephane ve altı büyük bomba tespit edilmiştir.
Sivas-Erzurum yolu üzerinde bulunan Tuzhisar köyünde yapılan aramalarda ise beş sandık silah,
çok miktarda cephane, beş adet dinamit, çeşitli türde bombalar, iki kutu bomba fitili, beş teneke
barut ve çeşitli kıyafetler ele geçirilmiştir. Köy civarında bulunan sarp ve zor geçit veren bölgede,
şoseyi kesmek için mazgallı istihkâmlar ve her biri 6 ile 15 kişi alabilecek büyüklükte mağaralar
Şenol Kantarcı, “Tarihi Boyutuyla Ermeni Sorunu: Başlangıçtan Lozan’a”, Ermeni Sorunu El Kitabı, (Genişletilmiş
İkinci Baskı), (yay.haz. Şenol Kantarcı, Ömer Kasım vd.), TEİMK ve ASAM Yayını, Ankara 2003, s. 36; Hocaoğlu,
a.g.e., s. 595; Gültekin Ural, Ermeni Dosyası, Kamer Yayınları, İstanbul 1998, s. 112.
7
Kalaç, a.g.e., s. 94; Hocaoğlu, a.g.e., s. 93, 180-181; Ermeni kilisesinin terör olaylarındaki rolü hakkında ayrıca bkz.
Erdal İlter, “Ermeni Kilisesi ve Terör”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, (Tarihten Bir Kesit-Özel Sayı), (MEB
Yayını), Yıl 4, S. 38, (Nisan 2003), s. 83.
8
Muammer Demirel, “1915 Şebinkarahisar Ermeni İsyanı”, Şebinkarahisar I. Tarih ve Kültür Sempozyumu, (30
Haziran-1 Temmuz 2000), Bildiriler, Şebinkarahisar Belediyesi Yayını, (edt. Ali Çelik), İstanbul 2000, s. 82-83;
Kantarcı, a.g.m., s. 29.
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bulunmuştur. Burasının çok sayıda cinayetin işlendiği, asker ve jandarmaya karşı aylarca süren
saldırıların yapıldığı merkez olduğu anlaşılmıştır.
Hafik’te yapılan diğer aramalarda bir mavzer, 35 manliher, 35 parça martin, 45 Yunan grası,
6 Rus sürmelisi, bir büyük Amerikan tüfeği, 4 kapaklı tüfek, 66 mavzer, 30 muhtelif tabanca, 42
karadağ, 277 muhtelif cins tabanca, 21 bomba, 13 teneke barut, 13.000 fişek ve 3 adet dinamit ele
geçirilmiştir9. Keza Gürün’de yapılan aramalarda 12 bomba, 31 dinamit paketi, çok sayıda dinamit
kapsülü, 225 harp silahı, 714 adî silah, 254 revolver, 28 yaralayıcı alet, 180 kilo barut ve önemli
miktarda kurşun ile 10 bini aşkın fişek ele geçirilmiştir. Tenos’ta (Şarkışla) yapılan aramalarda ise
300 tüfek, 300’den fazla revolver, çok sayıda cephane ve çeşitli bombalar bulunmuştur10.
Sivas’ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Suşehri ve Şebinkarahisar’da da Ermeni faaliyetleri
oldukça yoğundu. 1905 yılında Suşehri’nde açılan Taşnak cemiyetinin şubesi faaliyetlerini
yoğunlaştırmış, çevredeki Ermeni köyleri için merkez rolü oynamıştır. 19 Aralık 1913 tarihinde
Suşehri’ne kaymakam olarak atanan Ahmet Hilmi Bey, 25 Aralık 1913’te kazadaki görevine
başlamıştır. Kazaya atanmasının hemen ardından Ermenilerin hükümeti zayıf düşürmek ve sorun
çıkarmak için örgütlenmiş olduklarını tespit eden Ahmet Hilmi Bey, bölgede Ermeni
milliyetçiliğinin etkin olduğunu gözlemlemiştir11.
Ermeni kilisesinin bölgedeki silahlanmada çok önemli bir rolü olduğu anlaşılmaktadır. 1913
senesi Ekim-Kasım ayları içinde Ermenilerin yoğun olarak bulunduğu Suşehri’nin Ezbider
nahiyesi papazı Gerih (Kirih) yaptığı faaliyetlerle hükümetin şüphesini çekmiştir. Gerih takibe
alınmış, yapılan tahkikatta çevrede bazı Ermenileri darp ve işkence ettiği tespit edilmiştir. Hırsızlık
dolayısıyla da evi aranmıştır. Papazın evinden çalıntı eşyanın yanında çok sayıda silah ve cephane
de ele geçirilmiştir. Bilahare Gerih mahkemeye sevk edilmiştir12. Yapılan araştırmada Gerih’in
eylemlerinin Şebinkarahisar’daki Ermeni piskoposluğunun bilgisi dâhilinde gerçekleştiği ortaya
çıkarılmıştır. Zira Şebinkarahisar ihtilalinde aldığı görev ve verdiği hizmetlerle piskoposluğun
güvenini kazanmıştır13.

Hocaoğlu, a.g.e., s. 599-600; Ural, a.g.e., s. 115
Ural, a.g.e., s. 115-116.
11
Kalaç, a.g.e., s. 83-85; 93–100.
12
Hocaoğlu, a.g.e., s. 596.
13
Ermeni Komitelerinin Emelleri, s. 251-252.
9
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Ermeni komitacıları kendilerine muhalefet eden veya yardım etmeyen Ermenileri tehdit
etmişler, sindirmişler hatta daha ileri giderek öldürmüşlerdir. Örneğin 1914 yılının ilk aylarında
Suşehri ve çevresinde birbirini takiben üç intihar hadisesi meydana gelmiştir. İlk olay Yaycı’da
meydana gelmiştir. Komiserin ilk etapta intihar olarak nitelendirdiği olay incelenmiş ve durumun
böyle olmadığı anlaşılmıştır. Buna benzer başka birer olay aynı yıl içinde Suşehri’nin Hamam ve
Müşeknis Ermeni köylerinde meydana gelmiştir14.
I. Dünya Savaşı’na giden süreçte Ermenilerin komitacılık faaliyetleri sürerken gerek İttifak
gerekse İtilaf grubuna dahil devletlerin her biri kendi çıkarlarını korumak veya artırmak amacıyla
Ermenileri bir araç olarak kullanmak istiyorlardı. Bu çerçeveden olmak üzere özellikle Rusya’nın
çabaları ve baskıları sonucu Osmanlı Devleti, 8 Şubat 1914 tarihinde Rusya ile Yeniköy
Antlaşması’nı (Yeniköy İtilafnamesi) imzaladı. Bu antlaşma Vilâyât-ı Sitte denilen yerlerde
Ermenilere adeta bağımsızlık vermek anlamı taşımakta15, Osmanlı Devleti’nin bölgedeki
otoritesinin tamamen ortadan kaldırılması hedeflenmekteydi16.
Osmanlı Devleti daha savaşa girmeden önce Ermeni komitaları ve Patrikhane, hükümetin
savaşa girmesi halinde, alacakları durumu kararlaştırmak için bağımsız bir toplummuş gibi
toplantılar düzenlemeye başlamışlardı. Galata’daki Büyük Ermeni Merkez Okulunda,
Patrikhanenin görevlendirdiği bir rahip başkanlığında bir kurul, “Birleşmiş Milli Ermeni Kongresi”
adı altında toplantı yapmıştı. Aynı şekilde Haziran 1914’te Erzurum’da Taşnaksutyun komitasının
sekizinci kongresi toplanmış ve iki hafta süren çalışmalardan sonra, Osmanlı hükümetine karşı
mücadelenin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır17.
I) I. DÜNYA SAVAŞI BAŞLARINDA BÖLGEDEKİ ERMENİ FAALİYETLERİ
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı başladığında ilk etapta savaşa dahil olmamış, 2 Ağustos
1914’te Almanya ile bir ittifak antlaşması imzalayarak tarafsızlığını açıklamıştır. Ancak Breslau
ve Goeben (Yavuz ve Midilli) zırhlılarının 29 Ekim 1914’te Rusya’nın Karadeniz sahillerini

Kalaç, a.g.e., s. 89, 95.
Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918), TTK Yayını, Ankara 2001, s. 29-30, 53-54; Kemal
Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917, TTK Yayını, Ankara 2005, s. 13; Fahri Taş, “Vilâyat-ı Şarkıyye Islahatı
ve Genel Müfettiş Nicolas Hoff”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. 14, 1998, s. 930-931; Zekeriya Türkmen,
“İttihat ve Terakkî Hükûmetinin Doğu Anadolu Islahat Müfettişliği Projesi ve Uygulamaları (1913-1914): Ermeni
Meselesine Çözüm Arayışları”, Ermeni Araştırmaları, S. 9, (Bahar 2003), s. 62-63.
16
Halaçoğlu, a.g.e., s. 29-30; Çiçek, a.g.e., s. 13; Hasan Babacan, Ermeni Sorunu Üzerine Makaleler, Afyon Kocatepe
Üniversitesi Yayını, Afyonkarahisar 2007, s. 33-34.
17
Kantarcı, a.g.m., s. 29.
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bombalaması üzerine Rusya, 2 Kasım 1914’te Osmanlı Devleti’ne resmen savaş ilan etmiştir.
Osmanlı Devleti’nin III. Ordusunu oluşturan birlikler henüz seferberliklerini tamamlamadan önce
Ruslar Kafkasya Ordusunu seferberlik durumuna geçirmişlerdir. Böylece açılan Kafkas cephesinde
7 Kasım 1914’te ilk kez Köprüköy’de karşı karşıya gelen iki ordu arasında 1914 yılının sonlarından
itibaren çeşitli muharebeler yaşanmıştır18.
I. Dünya Savaşı’nın başlaması ve Osmanlı Devleti’nin seferberlik ilan etmesiyle birlikte
Ermeni faaliyetleri yeni bir döneme girmiştir. Komitacı Ermeniler bu sırada köylere kadar
talimatlar iletmekte ve her Ermeninin mutlaka silahlanması, seferberlik sebebiyle silah altına
çağrılanların bu çağrıya uymamaları, Müslümanlar dahil çevresindeki halkı orduya katılmaktan
menetmeleri istenmekteydi. Keza talimatlarda silah altına alınmış olan Ermeni askerlerinin
ordudan firar ederek Ermeni çete veya gönüllü birliklerine katılmaları, Rus orduları sınırı geçer
geçmez komitacılar, firariler ve çetelerin Rus ordusuna katılarak Osmanlı ordusuna saldırmaları,
ikmal yolları ve telgraf hatlarının kesilmek suretiyle Osmanlı ordusunun iaşe ve haberleşmesinin
engellenmesi, cephe gerisinde iki yaşına kadar olan bütün Müslümanların katledilmesi, Müslüman
halkın yiyecek, mal ve mülkünün ele geçirilmesi veya tahrip edilmesi, terk edilen ev, tarım ürünü,
kilise ve hayır kurumlarının yakılması, bu eylemleri Müslümanların gerçekleştirdiği
propagandasının yapılması, devlet dairelerinin kundaklanması, Osmanlı zaptiye ve jandarmalarının
pusuya düşürülüp katledilmesi, cepheden yaralı olarak dönen Osmanlı askerlerinin öldürülmesi,
şehir, kasaba ve köylerde isyanlar, ihtilâller çıkartılması gibi talepler yer almakta idi. Bunlara
ilaveten Müslüman askerlerin ve sivil halkın moralleri bozularak göçe mecbur edilmeleri, bomba
ve silah imâl, tedarik veya ithal edilerek bütün Ermenilerin silahlandırılması, Ermenilerin yaptıkları
isyan, ihtilâl ve katliamları Müslümanlar yapmış gibi ülke içi ve dışında propaganda yapılması ve
İtilâf Devletleri hesabına casusluk ve rehberlik yapılması istenmekteydi19. Bu tür talimatlara bağlı
olarak Ermenilerin isyan ve ihtilal hazırlıklarının hız kazandığı görülmektedir. Zira savaş ortamı
Ermenilerin uzun zamandan beri kurdukları hayalleri gerçekleştirebilecekleri fırsatları kendilerine
sunmakta idi20.

Levent Ünal, “Birinci Dünya Harbi’nde Erzurum’un Düşmesi Sonrası Meydana Gelen Gelişmeler İle Bölgede
Cereyan Eden Muharebelerin Değerlendirilmesi”, 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi
Uluslararası Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 / Erzurum, yay.haz. Merve Uğur, ATAM Yay., Ankara 2015, s. 422-423.
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Azmi Süslü, “Tehcir Olayındaki Gerçekler”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 6, (1991), s.
274-275.
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I. Dünya Savaşı öncesi faaliyetlerini gizlice sürdüren Ermeniler, özellikle Rusların Erzurum,
Malazgirt ve Van istikametinde ilerlemeleri üzerine büyük hızla kendilerini göstermeye başladılar.
Osmanlı orduları zor şartlarda Ruslara karşı savaşırken Ermenilerin gerek Van, Bitlis gibi cepheye
çok yakın bölgelerinde hazırlıklar yapıp halkı insafsızca öldürmesi 21, gerekse Şebinkarahisar ve
Suşehri gibi ordunun erzak yolunun geçtiği bölgelerde isyan etmeleri işleri iyice zorlaştırmakta idi.
Bu dönemde gerek Şebinkarahisar ve gerekse Suşehri bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya
ulaşmak bakımından stratejik ve politik bir önem taşımakta idi. Bölge, I. Dünya Savaşı’nın
başlaması ve savaş sırasında Rusların Kelkit vadisine kadar ulaşmalarıyla birlikte daha da önemli
bir konuma gelmiştir22.
Bu süreçte komitacılar, Ermeni ahaliden başka Türkler arasında da propaganda yaparak halkın
seferberliğe katılmasını engellemeye çalışmışlardır. Bu kapsamda Rusların birkaç kolordu ile
yakında Sivas vilayetini işgal edeceğini, herkesin ailesinin başında bulunmasını ve başlarının
çaresine bakmalarını telkin eden komitacılar, Türk ahaliyi ve hükümeti de aşağılamışlardır. Bu
sırada asker firarileri hakkında çıkarılan genel afla ilgili olarak ise “korkunun ismini af koymuşlar”
diyecek kadar aşırıya gitmişlerdir. I. Dünya Savaşı’nın ilk dönemlerinde Ermeniler, Osmanlı
aleyhine genel bir hareket yapılması imkânı bulamayınca yerel taarruza başlamışlar, özellikle
askeri levazım ve mühimmat kafilelerine zarar vermek amacıyla eylemlere yönelmişlerdir 23. Bu
kapsamda yukarıda da ifade edildiği üzere Sivas vilayeti, I. Dünya Savaşı’nda Doğu cephesinin en
önemli ikmal yolu üzerinde yer alması ve Karadeniz’e açılan konumu sebebiyle Ermeni
faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir yer olmuştur24.
1914 yılı Kasım ayında, görünüşte patrikhane ve piskoposluğun aidatını toplamak için
Suşehri’nin Ermeni köylerine gönderilen Papaz Seponil (Sponyon), Alamelik, Müşeknis, Pürk,
Kirtanos ve Ezbider gibi köyleri gezerken Osmanlı Devleti’nin girdiği savaşta yenileceği, Rus
ordularının yakında Erzurum’a gireceği ve kendilerinin de arkadan Türk kuvvetlerine saldırı
düzenleyerek bozguna uğratacakları propagandasını yapmıştır25. Hatta köylere daha önce
Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi II nci Cilt, 2 nci Kısım, Kafkas Cephesi, 2 nci Ordu Harekâtı 1916-1918, Gnkur
ATASE Yay., Ankara 1978, s. 9.
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dağıttıkları silahların kullanılma zamanının geldiğini telkin etmiştir. Papazın bu tür çalışmaları ve
propagandası Pürk olaylarından sonra ortaya çıkmıştır26.
Ermenilere yönelik faaliyetleri organize edenlerin başında Hüsüsoğlu Vahanik, Yaycı köyü
papazı Seponil, Ziberli Kugas, Karagözoğlu Himayak ve Göğdünlü Murat gibi komitacılar
bulunmaktadır. Bu dönemde Ermeni din adamları komitacıların tam anlamıyla destekçileri
olmuşlardır. Mesela Şebinkarahisar’ın Yaycı köyü papazı Seponil, din işlerini bırakarak
Müslümanlara karşı harekete geçmiş, din adamı gibi değil de patrikhane ve piskoposluğun milli
işlerinde çalışan bir komitacı gibi davranmıştır. Bir başka komitacı Pinganlı Piza Mıgırdıç ise deri
ticareti bahanesiyle gezdiği köylerde bulunan silah adedini tespit etmiş, işe yarayan ve
yaramayanları ayırmış ve silah kullanmayı bilmeyen köylülere silah kullanmayı öğretmiştir.
Mıgırdıç uğradığı köylerde ahaliye Sivas vilayetinde 30.000 silahlı kuvvetleri bulunduğu
propagandasını yaparak Ermenilerin ihtilal hazırlıklarına olan güvenlerini yükseltmeye
çalışmıştır27.
Bu şekilde bölgedeki Ermeni köyleri boş bırakılmamıştır. Pinganlı Piza Mıgırdıç’ın gezisinin
bitiminin hemen ardından başka bir komitacı bölgeyi gezmeye başlamıştır. Bu anlamda 1914
yılının Aralık ayı başında Şebinkarahisar Ermeni Piskoposu Vağnak Efendi Ezbider’e gitmiştir.
Vağnak Efendi, köyleri dolaşarak komitanın hedeflerini anlatmış, burada Şebinkarahisar isyanını
sevk ve idare edecek olan komitacılarla görüşerek onların faaliyetleri hakkında bilgi almıştır. Bu
gezi sırasında Şebinkarahisar Taşnak örgütü üyelerinden Hüsrev, tüccardan Hosesyan, Vahan
Karagözyan ve Himayak başta olmak üzere Şebinkarahisar için yaptıkları Ermeni ihtilal hareketi
planını gözden geçirmişlerdir. Bu kişiler yaptıkları propagandalarla Türklerin dayanma gücünü
azaltmayı planlamışlardır28. Keza Ermeni komitaları Suşehri ve Şebinkarahisar bölgesinde Ermeni
ahaliyi büyük ölçüde silahlandırmışlardır. Ermeni din adamları ve öğretmenler de silahlandırma
işinde gönüllü olarak yer almışlardır29. Bu şekilde Piskoposluk isyanda belirleyici rol üstlenmiştir.
Bölgedeki komitacı Ermenilerin silah ve erzak ihtiyacı Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun’da
bulunan Taşnak ve Hınçak komita üyeleri tarafından temin edilmiştir. Hatta Giresun iskelesinde

onun lüzum ve faydasını görecekler. Hayatını feda ederek silâh tevziine çalışanları takdis edeceklerdir”. Geniş bilgi
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komisyonculuk yapan Vahan Badilyan ve Kel Artin adlarında iki Ermeni saman balyalarının içine
sakladıkları silah ve cephaneyi bölgeye sevk etmişlerdir. Bu durum balyalardan birinin gümrükte
bulunan vinçten düşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Düşen balyanın arasından silah ve cephane
dökülmüştür. Bunun üzerine gümrük memurlarının yaptıkları aramalar sonucunda balyaların
içinde 400 martinle birçok silah ve bol miktarda mermi ele geçirilmiştir30.
Ermenilerin bölgedeki faaliyetleri zamanla daha da artmıştır. Hükümet, Ermenilerin artan
faaliyetleri karşısında tedbir almayı ihmal etmemiştir. Yapılan araştırmalar ve aramalar neticesinde
komitacıların Sivas vilayetini üç ana bölgeye ayırdıkları tespit edilmiştir. Buna göre birinci kolun
sorumlusu olarak Sivaslı Murat (Hamparsum) görevlendirilmiştir. Diğer iki kola ise o dönemde
bölgede isimlerini duyurmuş iki komitacı tayin edilmiştir. Ermenilerin bu alanlarda eylem
hazırlığında oldukları ortaya çıkarılmıştır. Burada amaç Türk ordusunun lojistik desteğini
kesmektir. Bunun için Şebinkarahisar, Sivas, Suşehri ve buralara yakın bölgelerden 30.000 kişilik
bir kuvvet topladıkları tespit edilmiştir. Ermenilerin bu kuvvetlerin ihtiyaç duyacağı silah, bomba,
erzak ve iaşe ile sıhhiye levazımı, nakliye ve muhabere vasıtalarını dahi hazırladıkları anlaşılmıştır.
Fakat komitacı Ermenilerin planları başarıya ulaşamamıştır. Zira hükümetin zamanında aldığı
tedbirler bu olayların engellenmesini sağlamıştır. Bununla birlikte Ermeni komitaları bazı
bölgelerde planlanan zamandan daha önce taarruza geçmişlerdir. Sivas vilayetinin Amasya, Tokat,
Zile, Merzifon vs. gibi bölgelerinde birçok saldırı gerçekleşmiş, yapılan aramalarda çok miktarda
silah ve bomba ele geçirilmiştir31.
Ermeni faaliyetleri Sivas vilayetinin çeşitli kazalarında devam etmiştir. Örneğin bu dönemde
Ermeniler tarafından Zara’da Bağoğlu Ömer Ağa’ya ait evin duvarına fitilli iki büyük bomba
konulmuştur. Ayrıca kasabayı Divriği’ye bağlayan yol üzerinde bulunan Kızılırmak köprüsünü
havaya uçurmak ve buradan yapılan nakliyatı kesmek için buraya da fitilli büyük bir bomba
yerleştirilmiştir. Ayrıca Acısu civarında bölge ahalisinden Kara Hasanoğlu Mustafa’nın eşi ve iki
çocuğu, Ümraniye’nin Çalburun Dekrik-i Bala köyünden yedi Türk, Suşehri’nde Aliyyüddin
denilen mahalde kurşunla katledilmişlerdir. Yapılan arama sonucunda Zara kazasında 30 adet
bomba, 45 parça dinamit ve çeşitli silahlar ele geçirilmiştir32.
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Ermeniler bölgede propaganda yaparak, silahlanarak emellerine ulaşmaya çalışmaktaydılar.
Bunun yanında bazı Ermeniler seferberlik sırasında askerlik şubelerine müracaat ederek askere
yazılmışlardı. Esasen askere yazılan Ermenilerin niyeti askerlik yapmak değil, askerî kışlalardan
silah ve mühimmat çalmak ve askerin huzurunu kaçırmaktır. Zira seferberliğin ilanından on beş
gün sonra Suşehri kazasının Ezbider nahiyesi Ermenilerinden askerlik dairesine kaydolanlardan
hiç birisinin Erzincan’a gitmediği, askerden firar ettikleri anlaşılmıştır33. Aynı şekilde savaş
sebebiyle Ermeniler de dâhil olmak üzere Şebinkarahisar’daki erkek nüfusunun dörtte üçü askere
alınmıştır. Nitekim Şebinkarahisar’dan 450 Ermeni, silahlarıyla birlikte askerden kaçmışlardır 34.
Ermenilerin askerden silahlarıyla birlikte firar etmeleri maksatlı idi. Rusya’nın Osmanlı
Devleti’ne savaş ilan etmesinden itibaren Taşnak ve Hınçak komitaları Rusya’dan aldıkları
direktifler doğrultusunda hareket etmeye başlamışlardı. Bu anlamda Rusların sınırı geçmesinin
akabinde, Osmanlı orduları geri çekilmeye başladıkları anda Ermeniler her yerde isyan
çıkaracaklardı. Bu suretle Türkler iki ateş arasında bırakılacaktı. Osmanlı ordusunun ilerlemesi
halinde ise Türk ordusunda bulunan Ermeni askerler silahlarıyla birlikte Rus ordularına
katılacaklardı. Bu suretle Ermenilerden intikam alayları oluşturulması, casusluk yapmaları, asker
ve levazım bölgelerini vurmaları kararlaştırılmıştı35. Yapılan planlar ilk fırsatta uygulanmaya
başlandı.
Ruslar, Osmanlı ve Rusya Ermenilerinden oluşan gönüllü alaylar öncülüğünde Doğudan
Osmanlı topraklarına girdiler. Bu olayla birlikte planlandığı gibi Osmanlı vatandaşı Ermeniler,
Türk ordusundan firar ederek Rus kuvvetlerine katıldılar. Keza Rus ordusuna henüz katılmamış
olan Ermeniler de çeteler kurarak isyan ettiler. Bu sırada yıllarca misyoner okul ve kiliselerinde
saklanan silahlar ortaya çıkarılmış, askerlik şubeleri basılarak yeni silahlar temin edilmiştir.
Silahlanan Ermeni çeteleri “kurtulmak istiyorsan önce komşunu öldür” talimatını vermişlerdir.
Böylece Türk erkeklerinin cephede olmasını fırsat bilen çeteler, kasaba ve köylerde savunmasız
kalan ahaliye saldırmışlardır36.
Ermeni ahali içerisinden Rusya’nın safına geçenler de olmuştur. Örneğin 3 Aralık 1914 tarihli
bir belgeden anlaşıldığı üzere, Osmanlı tebaasından Suşehrili Fırıncı Kirkor ve Şebinkarahisarlı
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Fırıncı Nişan, Rus saflarına geçmişlerdir. Aynı belgede Kemah kazası Pekiriç köyü ahalisinden
Kurukahveci Kiğork Ohannesyan, İstanbul’dan Zare Güleyan, Vanlı aşcı Samuel Koluyaniç,
Muşlu hamalbaşı Moso, Bitlisli hamalbaşı Haço, Tatarpazarcıklı asker kaçağı Leon ve Kiğork
kardeşlerin de Rusların safına katıldığı bildirilmektedir37.
Bu süreçte Enver Paşa’nın idaresinde Osmanlı ordusu, Rus ordusunu kuşatma amacıyla 22
Aralık 1914’te Sarıkamış istikametinde ileri harekâta başladı. Ancak Osmanlı kuvvetlerinin 25-27
Aralık 1914 tarihleri arasında Allahuekber dağlarındaki kayıpları sebebiyle Ruslar 1 Ocak 1915’ten
itibaren üstünlüğü ele geçirmiş, 3 Ocak’tan itibaren de karşı taarruza geçmiştir. 5 Ocak’ta Türk
birliklerine geri çekilme emri verilirken Rus karşı taarruzu 6 Ocak’tan itibaren takibe dönüşmüştür.
Bu harekât 18 Ocak’ta önceki mevzi hattına varıncaya kadar devam etmiştir38.
Sarıkamış harekâtının Osmanlı Devleti açısından önemli sonuçlarından birisi Ermeni
meselesidir. Osmanlı Devleti’nin cephede aldığı yenilgi ve Doğu Anadolu’daki otorite
boşluğundan yararlanmak isteyen Ermeniler, isyanlarını artırırken, Erzurum, Van, Bitlis,
Diyarbakır, Elazığ, Sivas vilayetlerinden oluşan Vilâyât-ı Sitte’de Ermeni Devleti kurma
çalışmalarını hızlandırmışlardır39.
Görüldüğü üzere I. Dünya Savaşı esnasında Ermeni komitaları, Türklere karşı ülke çapında
sistemli bir şekilde harekete geçmişlerdir. Rus işgalini kolaylaştırmak amacıyla Türk ordusu
saflarından ayrılarak silahlarıyla birlikte Rus ordusuna dâhil olmuşlardır. Bunun yanında yurt
içinde karışıklık yaratarak Türk askerlerini, köylerini ve ailelerini korumak amacıyla
memleketlerine

dönmeye

zorlamışlardır.

Yaptıkları

propagandalarla

Türk

askerlerinin

maneviyatını sarsmak için çaba harcamışlardır.
Ermenilerin yaptıkları sadece yukarıda sayılanlarla sınırlı kalmamış, Kafkas cephesinde
savaşan Osmanlı ordusunun asker, erzak ve mühimmat nakliyatını engellemeye ve seferberlik
planlarını bozmaya da çalışmışlardır. Keza Osmanlı Devleti aleyhine casusluk yapmak gibi bir dizi
faaliyet içerisine girmişlerdir. Ermeniler boşaltmak zorunda kaldıkları köyleri ise yakmışlardır.
Bunu yaparak Türklere bir şey bırakmamayı planlamış, Batılı devletlere de zulüm görmüş kimseler
olarak görünmeyi başarmışlardır.
37
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II) SUŞEHRİ VE ŞEBİNKARAHİSAR’IN KAFKAS CEPHESİNİN NAKLİYATI
AÇISINDAN ÖNEMİ
Kafkas cephesinde Ruslarla savaşan III. Ordunun merkezi Erzurum idi. Şehirde bulunan
ordunun ihtiyaç duyduğu silah, cephane ve diğer ihtiyaçlar buraya temel olarak üç yoldan
ulaştırılmakta idi. Bunlardan birisi Şebinkarahisar yolu olup Giresun ve Ordu limanlarına deniz
yolu ile getirilen silah ve mühimmat, karayolu ile Şebinkarahisar’a ve buradan da vadi yolu ile
Erzurum’a ulaştırılıyordu. İkinci yol Trabzon limanı ve Gümüşhane-Bayburt-Erzurum karayolu
idi. Üçüncü yol ise Sivas-Şarkışla hattı idi. Şarkışla’ya kadar trenle gelen silah ve mühimmat
buradan karayolu ile Erzurum’a ulaştırılmakta idi. Bu üç yoldan en ekonomik ve güvenli olanı
Şebinkarahisar yolu idi40.
Esasen 1914 yılında Osmanlı ülkesinde verimli bir hasat mevsimi yaşanmıştı. Ancak 1914 yılı
Eylül ayında toplamda savaşçı birliklerin mevcudu 450 bin asker ile onların hizmetinde 175 bin
hayvandan oluşan Osmanlı kuvvetlerine yiyecek ve yem ulaştırılması sorun idi. Lojistik
hizmetlerden sorumlu Menzil Müfettiş-i Umumiliğine göre erzak ve cephane taşıyan nakil
araçlarının yetersizliği nedeniyle askeri kuvvetler bulundukları yerlerden en fazla 18 km.
uzaklaşabilecek durumdaydı. Askeri personelin daha fazla uzaklaşması halinde birliklere erzak ve
cephane ulaştırılması mümkün olamayacaktı41.
Tüm savaşlarda lojistik faaliyetler önemli olmakla birlikte I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı
kuvvetleri açısından lojistik hizmetler çok daha önemli hale gelmiştir. Orduların stratejileri ve
taktiklerine uygun olarak ikmal malzemelerinin ve ihtiyaç duyulan hizmetin sağlanması amacıyla
gerçekleştirilen bütün faaliyetler lojistik destek olarak tanımlanmaktadır42.
Osmanlı yönetimi seferberliğin ilanıyla savaş hazırlıklarına başlamış ve orduların beslenmesi
amacıyla ülke iaşe mıntıkalarına ayrılmıştır. Tekalif-i Harbiye Kanununun yürürlüğe girmesi
üzerine Levazımat-ı Umumiye Dairesi 14 Eylül 1914 tarihinde bu kararı uygulamaya koydu. Buna
göre III. Ordunun iaşe mıntıkası Erzurum, Trabzon, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Mamuretülaziz
vilayetleri ile Canik sancağından oluşmakta idi. Sivas vilayeti, Batı Anadolu ve Rumeli’deki
40

Demirel, a.g.m., s. 82-83.
Tuncay Öğün, “Bitlis Halkının I. Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesine Sağladığı Lojistik Destek”, VII. Uluslararası
Van Gölü Havzası Sempozyumu, edt. Oktay Belli-V. Evren Belli, Bitlis Eren Üniv. Yay., Bursa 2013, s. 345.
42
Esasen lojistik destek veya hizmet denildiğinde anlaşılması gereken unsurlar oldukça kapsamlıdır. Bunlar arasında
orduya ait silah, mühimmat ve erzak gibi malzeme ve personel temini, bunların gerekli yerlere ulaştırılması,
haberleşmenin sağlanması, sıhhi yardım ve bakım hizmetlerin yerine getirilmesi sayılabilir. Öğün, a.g.m., s. 345.
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birliklerin iaşesini temin edecek vilayetlere dahil edilmişti. Ancak Musul ve Diyarbakır’dan
Erzurum’a yiyecek ve yem nakletmek mümkün görünmüyordu43. Rus kuvvetlerine karşı Doğu
Anadolu’nun yüksek dağlarında mevzilenmiş ordunun 3.550 zabit, 93 bin asker ve onlara hizmet
eden 55.100 hayvandan ibaret kuvvet, seferberliğin başından beri nakliye vasıtalarının yetersizliği
nedeniyle erzak sıkıntısı çekmekteydi. Öte yandan 1916 yılı Aralık ayında asker mevcudu geri
hizmetlerle birlikte 152.968’e ulaşırken nakliye amacıyla kullanılan hayvanların sayısı 46.148’e
düşmüştür44.
Dahiliye Nezareti, yaşanan aksaklıklar üzerine 1 Ekim 1914 tarihinde Harbiye Nezaretinden
Sivas vilayetinin de III. Ordunun iaşe mıntıkasına dahil edilmesini istedi. Harbiye Nezareti bu
talebi ilk etapta kabule yanaşmamış ancak yaklaşan kış şartları üzerine 5 Kasım 1914’te Sivas
vilayeti de III. Ordunun iaşe mıntıkasına dahil edilmiştir. Bilahare 1915 ve 1916 yıllarında iaşe
mıntıkalarında yapılan değişlikler ve Rus işgalleri sebebiyle III. Ordunun iaşesi büyük ölçüde Sivas
vilayetinin sorumluğuna kalmış oluyordu. Ancak ordunun bir yıllık yiyecek ve yem ihtiyacı olan
72.000 ton buğday, 1.500 ton sebze, 1.000 ton sadeyağ ve 121.000 ton yemin söz konusu bölgeden
temininin mümkün olmadığı görülünce iaşe mıntıkaları tekrar değiştirildi. Yapılan düzenlemelere
rağmen III. Orduyu oluşturan yaklaşık 140.000 askerin giyeceği ve 45.000 hayvanın yemini temin
etmeye yetmemiştir45. Bu sayılar Sivas vilayeti ve araştırma alanını oluşturan Suşehri ve
Şebinkarahisar’ın Kafkas cephesinin nakliyatındaki yeri hakkında bir fikir vermektedir.
Esasen Sivas vilayetinde yiyecek maddelerinin temin edilmesinde bir sorun yoktu. Asıl
problem taşıma araçlarının yetersiz olmasıydı. Bu anlamda Sivas valisi Muammer Bey 20 Kasım
1914 (7 Teşrinisani 1330)’te Dahiliye Nezaretine telgraf göndererek Sivas vilayetinin savaşın
başından beri III. Ordunun III. Kolordusunun bütün levazım ve iaşelerini temin ettiğinden
bahsetmiştir. Buna göre III. Ordunun ihtiyaç duyduğu levazım ve iaşenin üçte birini Sivas vilayeti,
geri kalan üçte ikilik kısmını ise Trabzon, Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput ve Erzurum vilayetleri
temin etmeye çalışmaktadır. Vali Muammer Bey’in verdiği bu bilgilerden sonra Suşehri ve
Refahiye kazalarında gerekli yığınak ve hazırlıklar yapılmadan Erzincan’a nakliyat yapmanın
imkansız olduğu dile getirilmiştir. Bu konuda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve adı

Tuncay Öğün, Kafkas Cephesinin I. Dünya Savaşındaki Lojistik Desteği, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara
1999, s. 122-124; Öğün, a.g.m., s. 346.
44
Öğün, a.g.m., s. 345.
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Öğün, a.g.e., s. 122-124; Öğün, a.g.m., s. 346.
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geçen kazalardan daha fazla sevkiyat yapılabilmesinin şartının ise Konya ve Ankara
vilayetlerinden veyahut da farklı yerlerden fazla miktarda nakliye aracı gönderilmesi gerektiği
bildirilmiştir. Muammer Bey bu durumu daha önce de dile getirdiğine dikkat çekmektedir. Bu
telgrafta dikkat çekilen bir diğer husus yaklaşan kış şartlarıdır. Vali Muammer Bey’in ifade ettiği
üzere Sivas ile Suşehri arasında ulaşımı sağlayan Seyfebeli ve Karabayır geçitlerinin kapanmadan
nakliyatın tamamlanması önem arz etmektedir46.
Araştırma alanını oluşturan Suşehri ve çevresi de Kafkas cephesinin lojistiği ve ikmali
açısından son derece stratejik bir öneme haizdir. Kaza, Kızıldağ ve Kösedağ’ın kuzey eteklerini
teşkil eden Kelkit vadisinde ve Doğu Anadolu’yu İç Anadolu ve Karadeniz’e bağlayan yol
güzergâhında yer almaktadır. Kazanın stratejik bir noktada bulunması sebebiyle Ermeniler Suşehri
ve Şebinkarahisar’a son derece önem vermişler, I. Dünya Savaşı’nın ilk aylarından itibaren
bölgedeki faaliyetlerini artırmışlardır.
Seferberliğin ilan edilmesiyle birlikte bölge önemli oranda sevkiyata sahne olmuştur. Hemen
her gün Sivas’tan Suşehri yolu ile Erzincan ve Erzurum’a doğru yoğun bir şekilde asker sevk
edilmeye başlanmıştır. Bu manzara Ermenileri belirli bir süre sindirmiştir. Ayrıca Ermeniler bu
şekilde hükümetin dikkatini üzerlerinden uzak tutmaya çalışmışlardır. Esasen Doğu cephesinde
savaşan III. Ordu, demir yollarından tamamen mahrum, deniz nakliyatından ise kısmen yararlanma
imkanına sahipti. Genellikle dere ve vadilere bağlı bulunan bölgenin zaten sınırlı olan karayolları
çok bakımsızdı47. Ordunun ikmal yolu ve ana hattı olan Sivas – Erzurum şosesi, çok yerlerde
bozuk, köprüler ahşap ve çürük bir halde idi. Bu hat Suşehri ve Refahiye’den geçtiği için sevkiyatın
ağırlığı daha çok bu kazaların üstünde olup o dönemde hiç bir motorlu araç da bulunmamakta idi.
Sınırlı sayıdaki binek otomobili sadece yüksek rütbeli kumandanların emrindeydi48.
Kafkas cephesinin lojistiği açısından son derece önemli olan Suşehri-Refahiye arasındaki
nakliye teşkilatının ne halde olduğunu burada kaydetmek, I. Dünya Savaşı’nın hangi şartlar altında
yapıldığını görmek ve Ermeni komitacıların amaçlarını anlamak açısından önemlidir. Bu dönemde
Suşehri-Refahiye arasındaki taşıt vasıtaları 200 deve, 500 eşek, 300 at ve katırdan ibaret olup
bunlar on kol halinde çalışmakta idi. Develer soğuğa dayanamadığından ve bakımını bilen erler
olmadığından birer ikişer ölerek deve yolu yok olmuştu. Bunlardan başka kağnı arabaları ile
BOA, DH.İ.UM.EK., nr. 5/2, 1, Tarih: 7 Teşrinisani 1330 (20 Kasım 1914); Öğün, a.g.e., s. 187.
Öğün, a.g.e., s. 128.
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sevkiyat yapılıyordu. Bu vasıtalarla her gün 100 ton erzak ve cephane sevk edilme zorunluluğu
vardı49. Esasen savaşın başında Sivas’a gelen Menzil Müfettiş-i Umumisi Nihat Bey, Erzurum’a
kadar gerçekleştirilecek sevkiyatın sağlanabilmesi için çevre vilayet ve sancakların yardımıyla
Sivas vilayetine 2.000 deve ve 600 araba verileceğini ifade etmiş ancak bundan bir netice
çıkmamıştır50.
Bu süreçte askerlerin sağlıkları ve beslenmeleri de pek yeterli değildi. Mesela Suşehri’nde
erzak taşıyanlara verilen ekmek miktarı 6 gün için 1.5 okka51 idi. Bu miktar 1.923 grama yani
yaklaşık 2 kg. ekmeğe denk gelmektedir. Keza Çanakkale’de 1916 yılında askerlere verilen ekmek
miktarı 900 gram iken Mezopotamya’da ise 1918 yılında 300 grama düşmüştür52.
Bu sıralarda Alucra, Kelkit, Şiran hattından Doğu cephesinde savaşan Türk ordusuna erzak
yetiştirilmesi hususu ilgilenilmesi gereken en önemli mesele idi. Esasen yukarıda ifade edildiği
üzere savaşın ilk yıllarında ordunun ihtiyacı olan erzak ve yem tedarikinde bir problem yoktu53.
Ancak bölgedeki tüm kağnı ve yük vasıtalarından azami istifade edildiği halde, erzaklar
yetiştirilemiyordu. Bu sebepten insan sırtında erzak ve cephane taşınmasına ihtiyaç olduğu
görülmüştür. Bu konuda bir adım atmak ve örnek olmak için Ahmet Hilmi Bey ve diğer mülki
erkân

hazırlanan torbalarla

yirmişer kiloluk buğdayı

sırtlanarak

bir kafile halinde

Şebinkarahisar’dan Alucra’ya nakletmişlerdir. Üç yüz kişilik kafilenin başında daire reisleri,
memurlar, müftü, metropolit54, idare meclisi azaları ve bölgenin ileri gelenleri bulunmakta idi. Bu
teşebbüsü gören ve işiten halk, büyük bir heyecanla her vasıtadan istifade ederek ordu nakliyatına
daha fazla önem vermişlerdir. O aylarda Doğu cephesine gerçekleştirilen sevkiyat en yüksek
seviyesine ulaşmıştır55.
Osmanlı yöneticilerinin 1914 yılının Aralık ayında Rus ordusunu yok etmek için başlattıkları
Sarıkamış harekâtı sonucunda III. Ordu büyük bir oranda kayıp vermişti. Bu süreçte ordunun
zayıflığını gören Ruslar, isyan eden Ermenilerle birlikte taarruza geçtiler. Rus kuvvetleri karşısında
Kalaç, a.g.e., s. 108.
Öğün, a.g.e., s. 187.
51
1 okka=1 kıyye=1282 gr.=400 dirhem, bkz. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın
Kitabevi, 9. Baskı, Ankara 1990, s. 621.
52
Çiçek, a.g.e., s. 276.
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Öğün, a.g.m., s. 346.
54
Savaşı fırsat olarak gören bazı Rumlar devlete karşı isyan teşebbüsünde bulunurken Şebinkarahisar’da olduğu gibi
(Kalaç, a.g.e., s. 107) Giresun Metropoliti Lavzinos Efendi gibi erzak sevkiyatına yardımcı olan kişiler de mevcuttur.
Bkz. Öğün, a.g.e., s. 146.
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tutunamayan III. Ordunun kuvvetleri 275 km. batıya Kemah-Tirebolu hattına çekilmek zorunda
kaldılar. Ruslar, 1916 yılı Ocak ayından itibaren Karadeniz üzerindeki baskısını artırarak zaten çok
zor yürütülen sevkiyatı iyice sekteye uğrattı. 19 Nisan 1916’da Trabzon limanı zapt edilince
bölgeden gerçekleştirilen sevkiyat tamamen sona ermiştir. Bunun üzerine sevkiyatın sadece
Refahiye ve Kemah’a yapılması kararlaştırıldı. Böylece 1916 yılı ilkbaharından 1918 yılının başına
kadar yaklaşık bir buçuk yıl III. Ordunun erzak ihtiyacı büyük oranda Sivas vilayeti tarafından
karşılanmıştır. Bu durum araştırma alanını oluşturan Suşehri ve Şebinkarahisar’ı daha önemli hale
getirmekte idi. Sivas vilayetinden gönderilen erzak Suşehri ambarlarında toplanıp menzillere
iletilmekte idi. Ancak Sivas vilayetinden yapılan sevkiyat gittikçe azalmaktaydı. Örneğin 14 Nisan6 Mayıs 1916 tarihleri arasında Suşehri, Refahiye, Erzincan ambarlarına toplam 712.381 kg yani
günlük yaklaşık 32 ton erzak nakledilmişken bu tarihten sonra 21 tona düşmüştür56. Esasen
sevkiyat açısından kazanın önemi savaş süresince artmıştır. Sivas valisi Muammer Bey kazadaki
erzak ve nakliyat işleri ile yakından ilgilenmiştir. Bu anlamda 11 Aralık 1916 (H-15-02-1335)
tarihli belgede Muammer Bey’in işlerin nasıl yürüdüğünü takip etmek ve yerinde görmek üzere
Suşehri’ne gideceği ifade edilmektedir57.
Muammer Bey, vilayetten temin edilen buğday, arpa, peksimet gibi zahire ve erzakı Refahiye,
Erzincan, Suşehri, Zara ve Bayburt’a sevk etmekte ve durumu da Dahiliye Nezareti’ne telgrafla
bildirmekteydi. Örneğin 11 Eylül 1915 (29 Ağustos 1331) tarihli belgede 1331 yılının Ağustos
ayının 21’inden 26’sına kadar Suşehri’ne 17.283 kilo peksimet, 19.339 kilo un sevk edilmiştir58.
Benzer şekilde 24 Eylül 1915 (11 Eylül 1331) tarihli belgede Muammer Bey, Erzincan, Refahiye,
Zara, Suşehri, Hafik ve Bayburd’a yapılan sevkiyata dair Dahiliye Nezareti’ne bilgi vermiştir.
Buna göre Eylül ayının 2’sinden 9’una kadar geçen sürede toplamda 31.941 kilo un, arpa ve
peksimet depolara gönderilmiştir59.
Sivas Valisi Muammer imzasıyla Dahiliye Nezaretine gönderilen 26 Eylül 1915 (13 Eylül
1331) tarihli telgrafa göre Tokat ve mülhakatından Suşehri, Ünye, Niksar ve Sivas’a zahire, erzak
ve muhtelif eşya ile levazım-ı askeriye nakledilmiştir. Belgede verilen bilgiye göre Eylül ayının

Öğün, a.g.e., s. 173-176, 188.
BOA, DH.İ.UM.EK., nr. 25/17, Tarih: H-15-02-1335.
58
BOA, DH.İ.UM.EK., nr. 10/72, Tarih: H-2 -11-1333.
59
BOA, DH.İ.UM.EK., nr. 10/151, Tarih: H-16-11-1333.
56
57

339

1’inden 9’una kadar geçen sürede Niksar’dan 29.897 kilo arpa Suşehri’ne sevk edilmiştir60.
Depolarda biriken erzakın cephedeki askere ulaştırılması için gerekli olan en önemli husus elbette
cephe gerisinin emniyet içerisinde olması zorunluluğudur. Bu anlamda Suşehri ve
Şebinkarahisar’ın güven içerisinde olması önem arz etmektedir. Ancak Ermeni komitacılar bu iki
bölgede de isyan teşebbüsünde bulunmaktan geri durmamışlardır.
III) BÖLGEDEKİ ERMENİ FAALİYETLERİ VE BU HAREKETLERİN KAFKAS
CEPHESİNİN LOJİSTİĞİNE ETKİLERİ
a) Pürk (Yeşilyayla) Olayı
I. Dünya Savaşı sırasında Suşehri’nde Ermenilerin gerçekleştirdikleri ilk büyük çaplı hadise
25 Şubat 191561’de patlak veren Pürk (Yeşilyayla) isyanıdır62. Pürk köyünde Taşnak cemiyetinin
şubesi 1909 yılında açılmış, burası Ermeni faaliyetlerinin merkezlerinden birisi haline gelmiştir.
Cemiyet köyde hızlı bir silahlanma başlatmış, keza Ermeni ihtilal cemiyetleri için en fazla yardım
bu köyden toplanmıştır.
Köyde açılan cemiyetin şube başkanlığına Amerikan kolejinde eğitim görmüş, fotoğrafçılıkla
uğraşan bir Ermeni getirilmiştir. Seyyar fotoğraf makinesi ile köyleri dolaşan cemiyet reisi, gezdiği
Ermeni köylerinde silah temini ve dağıtımı işleri ile meşgul olmuştur. Silahlar Giresun yolu ile ve
tüccarların eşyaları arasında gizlenerek Şebinkarahisar’a getirilmekte, buradan aslen Pürklü olan
fırıncı Arot vasıtası ile Suşehri üzerinden köye nakledilmekte idi. Arot’un esas görevi silah
dağıtmaktı. Bu amaçla hükümetin dikkatini çekmemek için Şebinkarahisar’da fırıncı dükkânı
açmıştı. O, buğday ve un sevkiyatı arasında silah nakli işini gerçekleştirmiştir. Şebinkarahisar’da

BOA, DH.İ.UM.EK., nr. 10/155, Tarih: H-17-11-1333; Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Örneğin 17 Eylül 1331
tarihinde Sivas Valisi Muammer Bey Dahiliye Nezareti'ne yazdığı telgrafta Refahiye, Bayburd, Suşehri ve Ünye'ye
son hafta yapılan zahire sevkiyatı hakkında bilgi verilmiştir. BOA, DH.İ.UM.EK., nr. 11/7, Tarih: H-23-11-1333; Keza
24 Eylül 1331 tarihlin telgrafta Erzincan, Refahiye, Bayburd, Suşehri, Zara, Sivas, Ünye, Niksar, Yıldızeli ve Onuncu
Kolordu ambarına sevk edilen erzak ve eşyanın miktarı hakkında bilgi verilmektedir. BOA, DH.İ.UM.EK., nr. 11/35,
1, 3, Tarih: H-29-11-1333.
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üç kişilik bir heyet de Arot’un yardımcısı olmuştur. Bu heyet zaman zaman köyleri dolaşmış,
verilen silahın parasını tahsil etmiştir63.
Silahlar dereceli bedel üzerinden köylülere satılmaktaydı. Bir başka ifadeyle ahalinin
ekonomik durumuna göre fiyatlandırılmaktaydı. Örneğin gra ve martin gibi silahlardan her biri
ekonomik durumu iyi olan köylüye 10 altın lira üzerinden satılırken, orta düzeyde geliri olanlara 5
lira, fakirlere de ayda 5 kuruş taksitle verilmiştir. Komita, fakir olan Ermenilere sattığı silahların
bedelini zaten zengin ahaliden karşılamaktaydı. Bu sayede köyleri gezerek propaganda yapan
müfettişlerin ve cemiyet üyelerinin masrafları da kısmen bu paradan temin edilmiştir. Cemiyet,
Suşehri ve Şebinkarahisar mıntıkası silah müfettişliğine Divriğili Piza Mıgırdıç isminde bir
komitacıyı tayin etmiştir. Gerek Piza Mıgırdıç gerek cemiyet üyeleri görünüşte ticaret maksadıyla,
gerçekte ise silahları teftiş ve kontrol için mütemadiyen köyleri gezmişlerdir. 1914 senesi Ekim
ayının sonlarında yani Osmanlı hükümetinin seferberlik ilan etmesine kadar bölgedeki Ermeniler
martin, gra, mavzer silahları ve kendi imal ettikleri bombalarla silahlandırılmıştır. Bilahare Pürk
hadisesinden sonra yapılan tahkikatta Ermenilerin gizli hareketlerini hükümete ve Türklere haber
verenlerin Taşnak cemiyeti tarafından idam cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır64.
Osmanlı’nın savaşa katılmasından sonra Pürk köyündeki Ermenilerin bazı tavırları Suşehri
kaymakamlığının dikkatinden kaçmamıştır. Oysa Pürk köyündeki Ermeniler görünüşte hükümete
karşı bir yakınlık göstermişler ve savaş sorumluluklarını yerine getirir bir halde görünmüşlerdi.
Diğer köylerde olduğu gibi bu köyde de askerlik çağındaki gençler cepheye sevk edilmişlerdir65.
Ancak bu köyden olup Erzincan’a sevk edilen yüzden fazla erin neredeyse tamamı firar etmiştir.
Sevkleri üzerinden on gün geçmeden askerlik şubelerinden kaymakamlığa telgraflar gelmiştir. Bu
telgraflarda Pürk’ten ve diğer Ermeni köylerinden giden askerlerin firar ettikleri bildirilmektedir.
Cephe bölgesine varanlar ise ilk fırsatta yine kaçmışlardır66.
Ermeniler, Ruslara yardımlarının sonuçlarını alacaklarını umuyorlardı. Fakat beklenilen gün
bir türlü gelmiyordu. Rusların gelmediğini gören Suşehri’nin Pürk köyü muhtarı Agop ve köy
halkının sabrı iyice taşmıştı. Bu sırada 25 Şubat 1915 günü Suşehri’nden geçen ve Erzurum’a
gitmekte olan Zara gönüllü efradı, Pürk’de konaklayarak eşya ve ağırlıklarını taşıtmak için tekalif-
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i harbiye kanunu gereğince köy muhtarından iki yük hayvanı temin etmesini istemişlerdir.
Muhtarın bu isteği yerine getirmeyi şiddetle reddetmesi üzerine tartışma büyümüştür67. Muhtar
Agop galeyana gelerek “bu silahları hangi gün için saklıyoruz” diye bağırarak Zara gönüllüleri,
teşkilât-ı mahsusa üyeleri, kafile memuru Nuri Efendi ve beraberindekilere ateş açmıştır. Bu sırada
yaralananlar olmuştur68. Muhtarın silahından çıkan ses köyde bulunan asker kaçağı silahlı
Ermenilere davet niteliğinde değerlendirilmiştir. Kaymakama göre sayıları yüzü geçen silahlı
Ermeni köyün muhtelif yerlerinden ve özel olarak hazırlanmış siperlerden gönüllü Osmanlı
askerlerinin üzerine ateş açmışlardır69.
Köydeki olay Suşehri’nde haber alınır alınmaz Kaymakam Ahmet Hilmi Bey, jandarma
kumandanı Salim ve Ziya Beyler jandarma kuvveti ile olay yerine intikal etmişlerdir. Köyde küçük
bir evde karargâh kurulmuştur. Olay yerine intikal eden jandarma kuvvetleri Ermeni çetelerine
karşılık vermiştir. Çatışma bir kaç saat sürmüştür. Bu sırada çatışan Ermenilerden bir kısmının
köye bir saatlik mesafede bulunan mağaraya sığındıkları anlaşılmıştır. Aynı anda jandarma
kuvvetleri tarafından köydeki silahlar toplanmıştır. Ermenilerin Pürk’te “yakmak istedikleri isyan
ateşi etrafa yayılmadan, hatta etraftan görülmeden” söndürülmüştür70. Böylece süratli hareket ve
tedbirler sayesinde diğer Ermeni köylerinde isyana fırsat verilmemiştir.
Olay yerine ulaşan seyyar jandarma kuvvetleri tarafından köyde silahlı silahsız yirmi kadar
firari Ermeni yakalandığı gibi firarilerden Bizik isimli kişi hanesine saklanarak silahla karşılık
vermiş, çatışma sırasında hanesi yanmış ve kendisi de ölü olarak ele geçirilmiştir. Keza Pürk
köyünün otuz kadar da çeşitli silahlar elde edilmiş Vali Muammer Bey tarafından incelemelere
devam edildiği bilgisi verilmiştir71.
Pürk köyünden yapılan inceleme ve takibatlarda icabında sevk ve idare edilmek üzere bir
ihtilal hareketi tertip edildiği anlaşılmış, 46 mavzer, martin ve gra silahları elde edildiği bizzat olay
yerinde incelemeler yapan Suşehri kaymakamından alınan telgrafta bildirilmiştir. Civar köylerinde
Hınçak örgütü mensuplarının olması sebebiyle oralarda da silah araması gerçekleştirilmiştir72.
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Sivas valisi Muammer Bey’in Suşehri kaymakamının verdiği bilgiye dayandırarak Dahiliye
Nezaretine bildirdiğine göre Sivas’ın Pürk ve Müşeknis köylerinde 1 Mart 1915 (16 Şubat 1330)
tarihine kadar elde edilen silahların miktarı yüz seksene ulaşmıştır. Ayrıca bu eylemde Taşnakların
müdahalesinin olduğu yapılan tahkikat neticesinde anlaşılmıştır73.
Pürk köyünde yapılan incelemeler ve alınan istihbarat çerçevesinde diğer köylerde de arama
ve denetimler yapılmış, bazı komitacı Ermeniler tutuklanmıştır74. 13 Nisan 1915 (31 Mart 1331)
tarihli belgede Suşehri’nde Ermenilerden toplanan mavzer, martin, gra gibi silahların miktarı üç
yüze ulaşmış ve araştırmalar devam ettikçe daha da artacağı anlaşılmıştır. Keza silahların ahaliye
dağıtılması ve satılması hususunda Karahisar-ı Şarki Ermeni Murahhasası Vağnak’ın müdahil
olduğu da yapılan incelemelerde tespit edilmiştir. Belgede bildirildiği üzere Vağnak’ın ruhani işler
dışında işlerle ilgilenmesi İslam ahalisinin rahatsızlığına sebep olmuştur75.
Ermenilerin, adeta Suşehri’ndeki merkezi durumunda olan Pürk köyündeki silahları teslim
etmesi, yöredeki diğer Ermenileri hayal kırıklığına uğratmıştır. Öte yandan Suşehri Ermenilerinin
Sivas ve Şebinkarahisar ile olan bağlantıları da kesilmiştir. Elinde silah bulunduran Ermeniler
mevcut durumun verdiği güvensizlik ve silah saklamanın vahim sonuçlar doğuracağı düşüncesiyle
silahlarını hükümete teslim etmişlerdir. Pürk hadisesi esnasında 139 tüfek, 95 asker firarisi ve 25
zanlı yakalanmıştır76. Bir kaç gün içinde hükümetin yaptığı aramalarda ise 14’ü mavzer olmak
üzere, 150 martin, manliher ve gra tüfeği ile on bine yakın mermi ele geçirilmiştir. Onbeş günlük
tarama neticesinde Suşehri kazası Ermeni köylerinden toplam 550 adet muhtelif cinste silah ve
bomba ele geçirilmiştir77.
Bu süreçte Şebinkarahisar Ermeni piskoposluğu olup biteni korku ve telaş içerisinde takip
etmektedir. Silahların hükümetin eline geçtiğini gören Ermeniler maddi ve manevi kuvvetlerini
kaybetmeye başlamışlardır. Şebinkarahisar piskoposu, silahların hükümet yetkililerinin eline
geçmesi nedeniyle içine düşükleri maddi zararı ve hayal kırıklığını telafi etmek için ilgili yerlere
haberler göndermiş ve “ne yapmak gerekirse yapılsın, silahlar verilmesin” telkininde bulunmuştur.
Bu sırada piskoposun en güvendiği adamlardan birisi olan Ezbider’de görev yapan papaz Gerih,
hırsızlık suçundan tutuklu iken cezasını doldurarak tahliye edilmiştir. Suşehri’nin diğer köylerinde
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yapıldığı gibi Ezbider’de de silah araması yapılması planlanmıştır. Fakat Şebinkarahisar
piskoposluğu Ezbider’deki aramadan önce buraya haber göndererek Ermenilerin silahlarını teslim
etmemeleri gerektiğini bildirmiştir. Bu uyarı etkisini göstermiş, kasabada sadece 50 silah
bulunabilmiştir. Bu kadar silah köyün nüfusu dikkate alındığında ve diğer köylerle kıyaslandığında
oldukça azdır.
Papaz Gerih başta olmak üzere bir kısım komitacı bu süreçte silahlarıyla beraber
Şebinkarahisar’daki piskoposluğa sığınmışlardı. Hükümet tarafından yapılan aramalar nedeniyle
köylerde saklanan silahlar Şebinkarahisar kilisesinde toplanmış ve bir süre sonra çıkacak
Şebinkarahisar isyanında kullanılmak üzere hazırlanmıştır78.
Suşehri’nde Pürk hadisesinden dolayı silahların beklenmedik bir şekilde elden çıkması
Şebinkarahisar’daki Ermenilerin faaliyetlerini geciktirmiştir. Keza Suşehri’nde 13 bin kişilik depo
kıtaatı efradının bulunması ve bunların 1915 yılının Mart ayından Mayıs ayına kadar talim
yapmaları, Şebinkarahisar’daki Ermeni faaliyetlerini kısa süreliğine de olsa yavaşlatmıştır. Bu
sırada Şebinkarahisar Ermenilerinin diğer bölgelerdeki Ermenilerle olan bağlantıları azalmıştır.
Zaman geçtikçe bu bağ daha da zayıflamıştır. Bu durumun temel nedeni Sivas vilayetinde silahların
peyderpey hükümetin eline geçmesi idi. Yapılan çalışmalar sırasında komitacı Ermeniler bir bir
yakalanmıştır. Ermeniler hükümet karşısında kuvvetlerini kaybettiklerini anlamaya başlamışlardır.
Bu durumda daha fazla güç kaybetmeden silaha sarılmışlar ve yeni bir isyan başlatmışlardır79.
b) Şebinkarahisar İsyanı
Sivas vilayetinde Ermenilerin gerçekleştirdikleri bir diğer önemli hadise Şebinkarahisar
isyanıdır80. Osmanlı yetkililerinin yapmış olduğu tespitlerden anlaşıldığı üzere Ermeni komitaları
uzun süreden beri Şebinkarahisar’da faaliyetlerini artırarak silah depolamaya başlamış,
öğretmenler ve din adamları komitacılardan seçilmiş, böylece Ermenilerin ihtilal merkezlerinden
birisi olmuştur81.
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Bölgedeki Ermeni faaliyetleri, Türk ordusunun menzil hatlarına yayılmaya başlamış idi82. Bu
durum hükümet tarafından da takip edilmekteydi. Hükümet bu tehlikeyi göz önünde bulundurarak
bir takım tedbirler alma yoluna gitmiştir. Nitekim 15 Nisan 1915 tarihinde Ermenilerin silahlanma
ve isyan hazırlığının tamamlandığı tespit edilmiştir. Bu konuda III. Ordu Komutanı Mahmut Kamil
Paşa, Başkumandanlık Vekâletine bilgi vermiştir. Mahmut Kamil Paşa yazısında Taşnak
cemiyetinin ayaklanma çıkarmak amacıyla Ermenileri silahlandırdığını ve bu konuda tedbir
alınması gerektiğini bildirmiştir83. Bu durumu isyan teşebbüsünden sonra tutuklanan
Şebinkarahisarlı bir Ermeni’nin “Buradaki Ermeniler, önceden çok kuvvetli bir şekilde silah ve
mühimmat yığınağı yapmışlardı ve uzun zaman direnebilirlerdi” şeklindeki ifadeleri de
doğrulamaktadır84.
1915 yılı ilkbaharında Osmanlı topraklarında topyekûn harekete geçen Ermeni komitaları
başta Van, Erzurum ve Sivas bölgeleri olmak üzere ayaklanmaya başlamışlardı. Rusya, Ermeni
ayaklanmalarını silah ve cephane yönünden desteklemekte aynı zamanda çetelerin sevk ve
organizasyonunda da aktif rol oynamakta idi. Türkiye’den Rusya’ya kaçan Ermeni komitacılar
Kafkasya’da Ermeni gönüllü alaylarını oluşturmuştu. Bunlardan bir kısmı Rus ordusu saflarında
görevlendirilmişlerdi. Bazıları da isyancı Ermenileri desteklemek için sınırdan gizlice Anadolu’ya
sokulmuş, bu şekilde Osmanlı ordusunu arkadan vurmak için görevlendirilmişlerdi. Bu türden
faaliyetler Ermeni olaylarının ülkenin her yerinde alevlenmesine neden olmaktaydı85.
Ahmet Hilmi Bey, bu süreçte Şebinkarahisar livası idarecilerinin olup bitenleri kayıtsız
şekilde izlediğini, karar ve tedbir almakta geciktiğini ifade etmektedir. Ona göre bölgede 1915 yılı
Nisan ayına kadar Ermenilerin yapabileceği ayaklanmalara karşı harekete geçilmemiş ve tedbir
alınmamıştır. Bu nedenle Nisan ayı içerisinde Dâhiliye Nezareti’nden Şebinkarahisar’a; “teşkilatı siyasînin ilgası muzır görülen eşhasın, faal ve müspet komita efradının tevkif edilmesi” şeklinde
gizli bir emir tebliğ edilmiştir. Bunun üzerine mutasarrıflık, emri yerine getirmiş olmak amacıyla
komitanın elebaşlarını ihmal ederek, üçüncü dördüncü derecede önemli olan kişileri tutuklamaya
başlamıştır. Keza jandarma ve polis, komitacı Ermenileri yakalamak için harekete geçmiş, bölgede
silah aramaları yapılmış ve bunlar toplanmaya başlamıştır. Bunun yanında asker kaçakları da
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tutuklanmıştır. Bölgedeki bu gergin ortam Ermenilerin silaha sarılması için bir vesile olmuştur. Bu
sırada Ermeni çeteleri ve 500 kadar silahlı Ermeni, Türk muhafızlarına saldırmışlardır. Bu çatışma
sırasında Türk jandarma ve polis kuvvetlerinden ölen ve yaralananlar olmuştur. Ermenilerin
hükümet kuvvetlerine karşı silaha sarılması üzerine jandarma tabur kumandanı Asaf Bey, gerekli
tedbirleri tam olarak almadan bir kısım Ermeniyi toplatarak hükümet binasının altındaki
tevkifhaneye kapatmak istemiştir. Ancak Asaf Bey, toplattığı Ermenilerin üstünü ararken ve
silahlarını almağa çalışırken atılan bir tabanca kurşunu ile vurulmuş ve şehit olmuştur. Jandarma
kumandanının şehit olmasından sonra isyan iyice alevlenmiştir. Kasabada inzibat ve asayiş
tamamen ortadan kalkmış ve hükümet otoritesi zayıflamıştır. Bu sırada Ermeniler Türklere, Türkler
ise Ermenilere saldırmaya başlamışlardır. Ortaya çıkan kargaşa ve panikten istifade eden komitacı
Ermeniler, Türk mahallelerini ateşe vermiş, yakalanan asker kaçaklarını da yanlarına alarak
kaçmışlardır. Bölgedeki yetkililerin uyarılarına rağmen Ermeniler asker kaçaklarını teslim
etmemişlerdir86. Böylece 15 Haziran 1915’te Şebinkarahisar’da ünlü komitacı Murat’ın idaresi
altında87 büyük bir Ermeni isyanı çıkmıştır88.
Bu sırada başlayan yangın kasabanın diğer evlerine yayılmıştır89. Yangın hükümet binasının
bulunduğu semte de sıçrayarak mülkiye, adliye ve maliye dairelerini ve bu dairelerin kayıt, defter
ve evraklarını tamamen kül haline getirmiştir. Ahali kurtarabildiği mallarını alarak bahçelere ve
bağlara sığınmıştır90. İkinci bir yangın da Ermeni isyanında önemli rol oynayan Hüsüyan’ın evinde
başlamıştır. Hüsüyan, evinde topladığı komitacılarla etrafına ateş açmıştır. Bu sırada III. Orduya
katılmak üzere bölgeden geçen Vasfi Raşit (Sevig) ve Mehmet Rüştü, Şebinkarahisar olaylarını
haber almışlar ve istikametlerini değiştirerek Şebinkarahisar’a ulaşmışlardır. Şebinkarahisar’da
bulunan birliklerle takviye edilen kuvvetler, Hüsüyan birlikleri ile çatışmışlardır. Yangının
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başlaması ile desteğini kaybeden Hüsüyan ve çetesi silahlarını alarak kaleye çıkmışlardır. O gece
kasabadaki Ermenilerinin hemen hepsi erzaklarını alarak aileleri ile birlikte kaleye gitmişlerdir91.
İsyancı Ermeniler Şebinkarahisar kalesinde Türk askerine karşı tedbirler almaya
başlamışlardır. Kaleye sığınanların miktarı Bayburt ve havalisinden firar edenler, Ezbider papazı
Gerih kumandasında kaleye sığınanlar ile birlikte 500’ü bulmuştur. Kadın ve çocukların sayısı ile
bu rakam 2.000’e ulaşmıştır92. Şehre hâkim yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki bir kayalık üzerine
inşa edilmiş Şebinkarahisar kalesinin Ermeniler tarafından uzun süreden beri bu isyan için
hazırlandığı anlaşılmaktadır. Kale içinde bulunan gizli bölmelere kırk elli kişilik bir kuvveti üç dört
ay kadar idare edecek şekilde erzak, cephane ve çok miktarda bomba konulmuştur93.
Şebinkarahisar’daki bu isyanı bastırmak için ilk başlarda yardım gelmemiş, burada bulunan
jandarma, polis ve askere sevk edilmek için toplanan 120 er ve bir miktar milis kuvveti ile isyan
bastırılmaya çalışılmıştır94. İsyanın büyümesi üzerine III. Ordu Komutanı Mahmut Kamil Paşa, 16
Haziran 1915 günü bölgeye Neşet Paşa’yı tayin etmiştir. Ayrıca telefon ve telgraf hatlarını
korumak üzere 30 kişilik süvari Suşehri’nde görevlendirilmiştir. Suşehri’nde bulunan cephaneyi
korumak ve Erzurum-İstanbul yolunda bulunan topları muhafaza etmek üzere ayrıca 203 kişilik bir
kuvvet de yine Suşehri’nde hazır bulunmuştur. İsyanın dördüncü günü yani 19 Haziran 1915’te
Sivas Valisi Muammer Bey ve Giresunlu Kâtip Ahmet Bey kumandasında 35 kişilik gönüllü bir
milis kuvveti de Şebinkarahisar’a hareket etmiştir. Beşinci günün sabahı Neşet Paşa, maiyetinde
600 mevcutlu 4 tabur, iki adî dağ topu ile Sivas’tan ayrılmıştır. Ayrıca Niksar’dan yola çıkan 100
mevcutlu bir tabur da bu kuvvetlere katılmıştır. Bu sırada Suşehri istikametine gitmekte olan
bakayalardan oluşan 234 kişilik bir kuvvet de Şebinkarahisar’a sevk edilmiştir95. Suşehri’nden
Erzincan’a gitmekte olan Binbaşı Ali (Çetinkaya) Bey kumandasındaki kıtaya ait silah ve
mühimmatın bir kısmı da buraya sevk edilmiştir96. Yani livada önemli bir miktarda asker hazır
bulundurulmuştur.
Sivas valiliğinin emri üzerine Kaymakam Ahmet Hilmi Bey, Suşehri’nde güvenliği
sağlayacak kadar bir kuvvet bırakmış, jandarma kumandanı Yüzbaşı Ziya Bey ile geri kalan
91

BOA, HR.SYS., nr. 2871/2-70.
Sarısaman, a.g.b., s. 205; aynı konuda bkz. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, C. III, Kısım, III, TTK Yayını,
Ankara 1991, s. 43.
93
Ermeni Komitelerinin Emelleri, s. 367.
94
Sarısaman, a.g.b., s. 204.
95
Sarısaman, a.g.b., s. 205; Demirel, a.g.m., s. 85.
96
Kuruca, a.g.m., s. 147.
92

347

jandarma kuvvetini ve on kadar da süvari erini alarak mutasarrıf vekili olarak görevlendirildiği
Şebinkarahisar’a hareket etmiştir97. İlk olarak mutasarrıflığın yönetimini resmen devralan Ahmet
Hilmi Bey, ardından çalışabileceği bir karargâh tespit ederek idadi binasını, hükümet binası olarak
tahsis etmiştir. Ardından dağılan jandarma ve polis kuvvetini toplamaya çalışmış, bölgenin telefon
ve telgraf haberleşmesini sağlamıştır98.
Ermeni mahalleleri kale eteklerinde ve kaleye yakın yerlerde bulunduğundan şehirde devam
eden yangın şiddetini artırınca bu evlerdeki Ermeniler de kaleye sığınmışlardı. Kalede silahlı bir
ihtilal merkezi mevcut idi. Cephenin gerisinde ve ikmal yolunun üstünde meydana gelen Ermeni
isyanının büyümesi ve etrafa yayılması mümkündü. Şebinkarahisar isyanı, bütün Osmanlı
ülkesindeki Ermeni ihtilallerinin bir başlangıcı ve bir çeşit işareti olabilirdi. Ancak Ermeni
komitacılar zaman seçiminde ve tahminlerinde yanılmışlardı. Mutasarrıflığın bağlı olduğu Sivas
vilayetinin başında bulunan Muammer Bey son derece dirayetli bir yönetici idi. Vali bey bölgedeki
tehlikeyi sezmiş, gereken tedbirleri zamanında almıştı. Ermeni komitacılar Suşehri ve
Şebinkarahisar’da kuvvetli olmalarına rağmen Suşehri’nde meydana gelen Pürk hadisesi, Türk
yöneticilerine adeta bir erken uyarı olmuştu. Burada Ermenilerin silahları toplanmış, elebaşları
kanuna teslim edilmişti. Bu nedenle Şebinkarahisar Ermeni isyanını destekleyecek kaynaklar adeta
kurutulmuştu. Böylece Suşehri, Koyulhisar, Mesudiye ve Alucra kazalarında Şebinkarahisar’daki
isyana yardım ve destek verecek Ermeni kuvveti bırakılmamıştı. Bununla beraber her ihtimali göz
önüne alarak, isyanı bir an evvel bastırmak, başka bölgelere yayılmasını önlemek son derece
önemli idi99.
Ermenilerin, Şebinkarahisar kalesine hâkimiyetleri iki haftadan fazla sürmüştür. Ermeniler,
Rus kuvvetlerinin bölgeye gireceği umuduyla kalede kalmaya devam etmişlerdir. Birkaç defa
surların zayıf noktasına kadar ilerleyen Türk müfrezesine tepeden atılan bombalarla karşılık
verilmiş, her defasında bu teşebbüsler birkaç şehit ve yaralıya mal olmuştur. Türkler aşağıda
yayılmış vaziyette iken Ermeniler tepede hâkim noktada olduklarından jandarma ve askerin ateşi
hedefini bulamamış, konum itibarıyla Ermenilerin silah ve bombaları daha etkili olmuştur100.

BOA, DH.ŞFR., nr. 476/14, 1-1.
Kalaç, a.g.e., s. 102-103.
99
Kalaç, a.g.e., s. 104.
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Sivas Valisi Muammer Bey, 19 Haziran günü ve Neşet Paşa ise birlikleriyle 20 Haziran’da
Şebinkarahisar’a ulaşmışlardır. Türk kuvvetlerini çevreden buraya gelebilecek Ermeni desteğini
önlemek, diğer yolların güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda da çevre yerlerdeki Ermenilerin de
böyle bir isyana kalkışmaması için tedbirler alınmıştır. Ahmet Hilmi Bey ve Neşet Paşa kale
etrafında savunma bakımından uygun yerleri kontrol altına aldıktan sonra Ermenilere bir heyet
gönderilerek isyanı sona erdirmeleri istenmiş ve onların makul olan tekliflerinin kabul edileceği ve
kendilerinin de affedilecekleri bildirilmiştir101. Ancak kaledeki Ermenilerden olumlu cevap
alınamamıştır. Uzun süre Ermenilerin direncinin kırılmasını bekleyen Neşet Paşa, genel taarruza
geçmeden önce kendisi ve Şebinkarahisar mutasarrıf vekili Ahmet Hilmi Bey’in imzalarıyla
Ermenilere bazı teklifler içeren bir mektup daha göndermiştir102. Ermeni asilerin buna verdikleri
cevap, oyalamaya yönelik olmuştur. Ahmet Hilmi Bey, Ermenilerden bazılarının hükümet
kuvvetlerine teslim olmak istediklerini ifade etmektedir. Ancak papaz Gerih ve Baron Vartiyan
Antranik103, teslim olma teklifini kabul etmek isteyen Ermenileri kalenin içinde aleni olarak
kurşuna dizdirmişlerdir. Bu durum kale teslim alındıktan sonra orada bulunan Ermeniler tarafından
anlatılmıştır104.
Ermenilerin teslim olma gibi bir niyetleri olmadığı anlaşılınca kaleye karşı top kullanmak
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 25 Haziran günü Sivas’tan getirilen toplar Bayramköy sırtlarına
yerleştirilip Ermenilere teslim olmaları, aksi takdirde topa tutulacakları bildirilmiştir. Bayramköy
sırtlarından yapılan top atışlarından istenilen sonuç elde edilmemiş ve gönderilmesi düşünülen
mantelli topların acele sevki için ordu kumandanlığına yazı yazılmıştır. Beklenen toplar 26 Haziran
günü Erzincan’dan yola çıkabilmiştir. Bölgeye bir topçu subay idaresinde gönderilen mantelli top,
kaleyi dövebilecek bir yere kurulmuştur105.
Ermeniler bekledikleri yardımların yetişmesi için zamana ihtiyaçları olduğu düşüncesi ile 2
Temmuz 1915 tarihinde Türk kuvvetlerini oyalamak için teslim olacaklarmış gibi bir mektup
yazmışlardır. Türk yetkililer bu mektupta teslim olunacağına dair dile getirilen ifadelere
BOA, HR.SYS., nr. 2873/5-11; Kalaç, a.g.e., s. 105.
Kalaç, a.g.e., s. 105. Ahmet Hilmi Bey, bu bilgiyi verirken S. Sarısaman bu kişinin bir Ermeni kadın olduğunu ifade
etmektedir. Bkz. Sarısaman, a.g.b., s. 206.
103
“Sason Canavarı” diye şöhret kazanan Antranik, Sivaslı Murat ve Muş katliamını gerçekleştiren Arşak gibi Ermeni
komitacılar liderliğinde Erzincan, Erzurum, Kars gibi bir çok bölgede katliamlar yapmışlardır. Bkz. Kantarcı, a.g.m.,
s. 36; Uras, a.g.e., s. 521; yine Sivaslı meşhur Ermeni çete reislerinden Murat’ın Erzincan’da topladığı bin kişi ile
kendi arzusuna göre hareket etmesi ile ilgili bkz. BOA, HR.SYS., nr. 2876/3-1-8.
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Kalaç, a.g.e., s. 105-106.
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güvenmemekteydi. Çünkü sürekli ateş eden ve kuvvetli direnme gösteren Ermenilerin gerçek
niyetleri anlaşılmaktaydı. Bunun için silah ve asker yönünden yığınak yapmaya devam
edilmekteydi. Bu arada Ermenilerin daha fazla güvence isteyen mektubuna 2 Temmuz’da cevap
verilerek daha fazla teminat verilmeye çalışılmıştır106.
Yiyecek, silah ve mühimmatlarının azalması üzerine Ermeniler, teslim olmak veya kuşatmayı
yararak çıkmak gibi iki tercihten birini seçmek zorunda kalmışlardır. Teslim olmayı akıllarına bile
getirmeyen komitacılar, son mektubun süresini beklemeden çıkış hareketini başlattılar. İlk
baskında abluka hattından atılan bombalardan dolayı bazı askerler şehit düşmüştür107. Şiddetli
saldırılarda bu sefer başarılı olan Ermeniler, Türk mahallelerine doğru saldırıya geçtiler. Ahalinin
ve askeri kuvvetlerin karşılık vermesi üzerine mahallelere giremediler. Bunun üzerine asiler
Tamzara ırmağından Kabaktepe mevkiine bilahare Eskiköy sırtlarından Kıllıbaba (Limes)
ormanına daha sonra ise dağlara doğru kaçmışlardır. Ermenileri takiben Binbaşı Asım Bey
komutasında bir müfreze görevlendirilmiş fakat üç dört günlük takip hareketinden sonra müfreze,
Ermeni çetelerini gözden kaybetmiştir. Kaleden çıkıp kaçan Ermeni çetelerin sayısı 300 ila 500
arasında idi108. Kaçanlar arasında isyanın çıkmasını sağlayan komitacı Murat’ın olduğu da
anlaşılmaktadır109.
Çıkış hareketiyle kurtulan komitacılar bu olayın ardından Sivas’ın çeşitli yerlerinde güvenlik
kuvvetlerine ve özellikle halka karşı saldırılarda bulunmuşlar, bu sırada çok sayıda Müslüman
katledilmiş, çete savaşları ile daha bir müddet hükümeti uğraştırmışlardır110. Sivaslı Murat adlı çete
reisinin liderliğinde Ermeniler 1915 yılı yazına kadar bölgede pek çok eylem gerçekleştirmiştir.
Bilahare güvenlik kuvvetlerinin baskınları sonucu Karadeniz kıyısına çıkıp Rumların temin ettiği
bir kayıkla Batum’a kaçmıştır111.
Asiler kaçtıktan sonra kale içinde kalan kadın ve çocuklarla diğer Ermeni ahali teslim alınarak
kasabada güvenlik sağlanmıştır. Türk birlikleri Erzurum’a sevk edilerek Şebinkarahisar’da sadece
İkinci Giresun Seyyar Jandarma Taburu bırakılmıştır. 15 Haziran’da başlayıp 3 Temmuz’da biten
isyan sırasındaki saldırılarda askeri kuvvetlerden ve jandarmadan ikisi subay olmak üzere 84 şehit,
106

Demirel, a.g.m., s. 86-87.
Kalaç, a.g.e., s. 106.
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Demirel, a.g.m., s. 87; Sarısaman bu sayıyı 150 olarak bildirmektedir. bkz. Sarısaman, a.g.b., s. 207; Çiçek, a.g.e.,
s. 137.
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140 yaralı verilmiştir. Müslüman halktan ise 30 kişi şehit düşmüş 20 kişi ise yaralanmıştır112. Arşiv
belgelerinde ise şehit sayısı 150 civarında kaydedilmektedir113. Aynı anlamda 100 asker ve 50 sivil
Müslümanın şehit olduğunu bildiren farklı kaynaklar da mevcuttur114. Ermenilerden ise 230
civarında kişinin ölü olarak ele geçirildiği anlaşılmaktadır115. İsyanın devam ettiği yaklaşık yirmi
gün zarfında halk ve hükümet yüzbinlerce lira zarara uğramıştır116. Ayrıca bir kısım askeri birlik
cephelerden alınıp iç bölgelerde görevlendirilmiştir117. Bu rakamlar hadisenin önemini göstermeğe
yeterlidir.
Olaylardan sonra kalede zahire deposu olarak kullanılan dört metre çapında ve seksen doksan
santimetre derinliğinde bir darı ambarı tespit edilmiştir. Keza kaleye buğday, un, bulgur, ekmek,
yağ, yorgan, şilte vs. malzemenin nakledilmiş olması komitacıların yiyecek içecek konusunda ciddi
hazırlıkta bulunduklarını göstermektedir. Yine kalenin önemli ve savunmaya elverişli mahallerinde
ve birçok mevkide birkaç günde inşası imkânsız pek çok siperin mevcudiyeti komitacıların çok
önceden inceleme ve keşiflerde bulunarak burayı kendilerine önemli bir dayanak noktası olarak
hazırladıklarını ispat etmektedir118.
Esasen III. Ordunun Suşehri ve Şebinkarahisar gibi menzil hatlarında Ermeni çetelerin sürekli
saldırılarda bulunmaları orduya malzeme ulaşımını engellemekteydi. Sarıkamış Kuşatma
Harekâtı’nın büyük bir felaketle sonuçlanmasında, III. Ordunun donanım eksikliğinin önemli rol
oynadığı göz önünde bulundurulduğunda Ermeni komitacıların III. Orduya doğrudan verdikleri
zarar daha iyi anlaşılmış olacaktır. Keza bölgedeki Ermeni komitacıların III. Ordu menzil hatlarına
saldırılarda bulunması Ermenilerin tehcire tabi tutulmasının önemli nedenlerinden birisi olarak
kabul edilmektedir119. Anlaşılacağı üzere lojistik desteğin eksikliği ve Ermenilerin faaliyetleri,
Kafkas cephesinde yaşanan kayıpların ve olumsuzlukların sebeplerindendir120.
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Van ve Şebinkarahisar isyanlarının amacı hükümeti şaşırtmak ve kuvvetlerin dağılmasına
sebep olmaktır121. Şebinkarahisar’da Ermeni çeteciler kadın ve çocukları canlı kalkan olarak
kullanmaktan rahatsızlık duymamışlar, bir anlamda tehcir uygulamasının kapsamının
genişlemesine kendi kendilerine zemin hazırlamışlardır122. Şebinkarahisar olayı Osmanlı
hükümetinin 27 Mayıs 1915 tarihinde tehcir kanununu çıkararak Ermenileri savaşsız bir bölgeye
göç ettirmeye başlamasında ne kadar haklı olduğunu göstermiştir123.
Tehcirin uygulanmaya başlamasından yaklaşık on beş gün sonra yani 15 Haziran 1915
tarihinde meydana gelen bu olay, sonuç itibarıyla göstermiştir ki çok uzun bir hazırlık devresinden
sonra patlak vermiştir. Osmanlı III. Ordusunun savaştığı Kafkas cephesine çok yakın bir yerde
çıkan isyan, Osmanlı kuvvetlerini bir süre uğraştırmıştır. Şebinkarahisar isyanı üzerine hükümet
tarafından yabancı ülkelerde bulunan siyasi memurlara tebliğ edilen 12 Temmuz 1915 tarihli
telgrafta; “Ötede beride meydana gelen buna benzer isyan hadiseleri muhtelif hudutlarda bulunan
askeri kıtalardan gerekli kuvvet ayrılmasını icap etmekte ve mezkûr hadiselerin çıkmasıyla sakin
ahali de doğal olarak zarar görmekte olduğundan hükümet-i seniyye Ermeni ihtilalcilerine karşı
bazı tedbirler almakta zaruret görmüştür. Anılanların sınır bölgelerinden ve ihtiyat
mıntıkalarından uzaklaştırılmaları da mezkûr tedbirlerin uygulanmasından ibaret olup anılan
komitacılar bu suretle Rusların nüfuzlarından uzaklaştırılmışlar ve milli savunmaya ve iç
güvenliğe zarar veremeyecekleri bir mıntıkaya gönderilmişlerdir” denilmektedir124.
SONUÇ
Suşehri ve Şebinkarahisar bölgesi I. Dünya Savaşı’nda Ruslarla mücadele edilen Kafkas
cephesinin en önemli ikmal yolunu oluşturmakta ayrıca Karadeniz’e açılan stratejik bir noktada
bulunmaktaydı. Bölgenin Kafkas cephesinin lojistiği ve ikmali açısından son derece stratejik bir
noktada bulunması sebebiyle Ermeni komitacılar, Suşehri ve Şebinkarahisar’a son derece önem
vermişler, I. Dünya Savaşı’nın ilk aylarından itibaren bölgedeki faaliyetlerini iyice artırmışlardır.
Bu anlamda I. Dünya Savaşı’nın başlarında Sarıkamış harekâtı sırasında bölgedeki Ermenilerin,
Ruslarla işbirliği içine girerek Osmanlı ordularının lojistik desteklerini imha etme veya engelleme
yolunu tuttuklarını ifade etmek gerekmektedir.
Arşiv Belgeleriyle Ermeni, C. I, s. 108, 418.
Çiçek, a.g.m., s. 55.
123 Demirel, a.g.e., s. 88.
124 Ermeni Komitelerinin Emelleri, s. 368-369; Uras, a.g.e., s. 612-613; Ermenilerin Rus etkisinden kurtarılıp güvenli bölgelere
nakletme mecburiyeti ile ilgili ayrıca bkz. BOA, HR.SYS., nr. 2871/2-70.
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Ermeniler hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla araştırma alanını oluşturan bölgede birçok
terör eylemine ve isyan hareketine girişmişlerdir. Bu olaylardan en meşhurları 25 Şubat 1915’te
Suşehri kazasına bağlı Pürk (Yeşilyayla) köyünde ve 15 Haziran 1915’de Şebinkarahisar livasında
meydana gelen isyanlardır.
Suşehri’nde meydana gelen Pürk hadisesi önemli ayrıntılar içermektedir. III. Ordunun
merkezi olan Erzurum’a gitmekte olan Zara gönüllü efradı, tekalif-i harbiye kanunu gereğince köy
muhtarından iki yük hayvanı talep etmesi üzerine muhtarın gönüllüler, teşkilât-ı mahsusa üyeleri,
kafile memuru Nuri Efendi ve beraberindekilere ateşle karşılık vermesi manidardır. Bu olay Türk
yöneticilerine adeta erken bir uyarı olmuştur. Köydeki komitacı Ermenilerin silahları toplanmış,
elebaşları ise kanuna teslim edilmiştir.
Şebinkarahisar isyanı ise yaklaşık yirmi gün sürmüş, Müslümanlardan 150 civarında şehit ve
bir o kadar da yaralı verilmiştir. Planlayarak gerçekleştirilen bu isyan hareketi, Suşehri gibi menzil
hatlarından III. Orduya malzeme ulaşımını engellemiştir. Ermenilerin Şebinkarahisar ve Suşehri
gibi ordunun erzak yolunun geçtiği bölgelerde isyan etmeleri işleri iyice zorlaştırmaktadır. 1916’da
Trabzon limanı zapt edilince bölgeden gerçekleştirilen sevkiyat tamamen sona ermiş, bunun
üzerine sevkiyatın sadece Refahiye ve Kemah’a yapılması kararlaştırılmıştır. Böylece 1916 yılı
ilkbaharından 1918 yılının başına kadar yaklaşık bir buçuk yıl III. Ordunun erzak ihtiyacı büyük
oranda Sivas vilayeti tarafından karşılanmıştır. Bu durum araştırma alanını oluşturan Suşehri ve
Şebinkarahisar’ı daha önemli hale getirmiştir.
Sonuç olarak Ermeniler, gerek Suşehri ve Şebinkarahisar bölgesinde gerekse diğer yerlerdeki
faaliyetleri ile Ruslara ve müttefiklerine önemli ölçüde katkıda bulunmuşlar, Kafkas cephesindeki
askerlere erzak nakliyatını sekteye uğratmışlardır. Keza Ruslara karşı savaşması gereken askerler
ve cephede kullanılması gereken silahlar, Ermeni isyan hareketleri sebebiyle cephe gerisine
çekilmek zorunda kalınmıştır. Bu tür eylemleriyle Ermeni komitacıların III. Ordunun lojistiğine
doğrudan ve dolaylı olarak verdikleri zararlar daha iyi anlaşılmaktadır.
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3’ÜNCÜ ORDU HARP RAPORLARINA GÖRE ERMENİ MEZALİMİ VE
ERMENİ ESİRLER
Güzin ÇAYKIRAN*
ÖZET
Birinci Dünya Savaşı sırasında Bolşevik İhtilali’nin ortaya çıkmasıyla Rusya Çarlığı, savaşa
devam etmeme kararı vermiş ve bu kapsamda Osmanlı Doğu Cephesi’ndeki Odişelidze
kumandasındaki Rus Kafkas Ordusunu da çekme kararı almıştır. 18 Aralık 1917’de Erzincan
Mütarekesi ile ordunun çekilmesini karara bağlayan Rusya, bu tarihten sonra peyder pey cepheden
çekilmeye başlamıştır.
Ancak Rus Ordusu’nun geri çekilmesiyle Anadolu’da savaş bitmemiştir. Doğu Anadolu’nun
kendilerine yurt olamayacağını anlayan Ermeni çeteleri, büyük bir intikam duygusuyla Rus
Ordusu’nun arkasından geçtikleri bütün Müslüman köylerini ihrak etmişler, ahalisini de
katletmişledir. Bu durum karşısında Başkumandan Vekili Enver Paşa başta olmak üzere 3’üncü
Ordu Komutanı Vehip Paşa, ordunun çekilişi sırasında Rusya’dan Ermeni çetelerine karşı
Müslüman ahalinin korunması için defalarca taleplerde bulunmuşlar, fakat Rus Kafkas Ordusu
Komutanı Odişelidze bunu taahhüt ettiği halde sağlayamamıştır. Bunun üzerine Enver Paşa, Rus
ordu kumandanına “Teminatınıza rağmen Ermenilerin İslamlara karşı devam edegelmekte olan
şenaatlarına nihayet vermek üzere ordumla ilerliyorum” mesajını iletmiştir. Nitekim Vehip Paşa,
Odişelidze’ye, arazi müstevliyede kalmış olan İslam ahalisinin korunması için askeri birlikler
göndermiş ve harekâtın Rus Ordusuna ve Hükümetine karşı olmadığını kesin bir dille bildirmiştir.
Ayrıca harekât bölgesinde karşılaşılan Rus kıtaatına karşı düşmanca herhangi bir harekette
bulunulmayacağını da taahhüt etmiştir. Ancak bütün bu çabalara rağmen Türk Ordusu girdiği
yerlerde, Ermeni çetelerinin Müslümanlara yaptıkları fecii katliamlara şahit olmuştur. Vehip Paşa
gördüğü dehşet karşısında katliamları rapor ederken bütün Müslümanların “Ruhuna El Fatiha”
istemekten başka çare bulamamıştı.
Nitekim çalışmada I. Dünya Savaşı’nda 3’üncü Ordu Harp raporları üzerinden Ermeni
çetelerinin Müslümanlara yaptıkları mezalimler, Enver Paşa'nın mezalimi dünya kamuoyuna
duyurma çabaları ve Ermeni esirlere yapılan muameleler ele alınacaktır. Bu minvalde söz konusu
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çalışmada ATASE Arşiv belgelerinin analiz edilmesiyle literatüre yeni belgeler kazandırmak
hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Doğu Cephesi, 3. Ordu, Vehip Paşa, Emeni Mezalimi
*

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktora Öğrencisi,

guzincaykiran@gmail.com

ARMENIAN ATROCITIES IN THE 3RD ARMY WAR JOURNALS AND ARMENIAN
PRISONERS OF WAR
ABSTRACT
Upon the break out of the Bolshevik Revolution during the First World War, Tsarist Russia
resolved to recede from the war decided to withdraw the Russian Caucasian Army fighting under
the command of General Ilia Odishelidze at the Ottoman Eastern Front. Russia affirming its desire
to withdraw its army at the Erzincan Armistice, signed on 18 December 1917, began removing its
forces gradually from the front. However, the war in Anatolia did not come to an end after its
withdrawal. Armenian gangs, realizing that the Eastern Anatolia would not be a home for them,
burned all the villages the Russian forces left behind and massacred all the inhabitants with a
hideous sense of revenge. Facing such a dreadful incident the Deputy Commander-in-Chief Enver
Pasha, being in the lead, and the 3rd Army Commander Vehip Pasha frequently requested from the
Russians to protect the Muslim people from the Armenian gangs; however, despite his promises,
Russian Caucasian Army Commander General Odishelidze could not do much to meet the request.
Upon the continuation of the despicable developments Enver Pasha in a message he sent to the
Russian Caucasian Army Commander stated that “in order to put an end to the ever continuing
atrocities committed by the ignominious and villainous Armenian gangs I am moving forward with
my army”. Vehip Pasha sent troops to the orders of General Odishelidze for the protection of the
Muslim population and openly pronounced that the campaign was directed neither at the Russian
Army nor at its Government. He, moreover, guaranteed that no enmity would be directed at the
Russian troops to be in the regions where campaign was to be taken. However, despite all the
endeavors made, the Ottoman Army witnessed the despicable atrocities committed by the
Armenian gangs on the Muslim population. Vehip Pasha while reporting the massacres committed
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beyond imagination could not help but ask for reciting of “Fatiha” prayer for the souls of the
massacred.
Consequently, following the analyses to be made on the crucial developments that took place
at the end of the First World War on the Ottoman Eastern Front, this study will try to disclose the
atrocities committed by the Armenian gangs on the Muslim population as reflected in the war
journals. Moreover Enver Pasha’s attempts to in form the world public opinion on the atrocities
committed by the Armenian gangs and the treatment the Armenian POWs were given. Thus, the
present article is an attempt to introduce a new perception on the issue and add to the available
literature through the analyses of the documents found at the TGS ATASE Department Archives.
Key Words: First World War, Eastern Front, Vehip Pasha, 3rd Army, Armenian Atrocities.
Giriş
Ermenilerin Müslüman mezalimine dair faaliyetlerinin en şiddetlileri, I. Dünya Savaşı’nın
başında ve sonunda olmak üzere iki döneme ayrılmaktadır. Birinci dönem, Osmanlı Devleti’nin
savaşa girmesiyle ve devlete karşı örgütlü Ermeni isyanlarının ortaya çıkmasıyla başladı. 1916’da
Rusların Doğu Anadolu’yu işgal etmesiyle de son buldu. İkinci dönem ise, Rus ordusunun dağılıp
Doğu Anadolu’dan çekilmesiyle başladı ve işgal edilen topraklarda Rusların yerini alan Ermeni
silahlı birliklerinin yenilmesiyle bitti. Doğu Anadolu’daki Rus ordusunun yerini alan Ermeni
kuvvetleri [harp raporlarının çoğunda Ermeni çeteleri] önceleri kâğıt üzerinde ki Mavera-yı Kafkas
Hükümeti1 adı altında, sonra da Ermenistan Cumhuriyeti adı altında işgal ve mezalime devam
etmişlerdir.2
I. Dünya Savaşı sırasında Çarlık Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin başlamasıyla Rusya mevcut
cephelerde sıkıntıya düşmeye başlamıştı. Bunun üzerine Başkumandan Vekili Enver Paşa,
Rusya’nın savaştan çekileceğini öngörerek Vehip Paşa’dan harekâtın hızlandırılmasını istemiştir.

Kafkas dağlarının kuzeyindeki kısma Kuzey Kafkasya güneyindeki kısma da Cenubi veya Maverayı Kafkas adı
verilmektedir. 28 Kasım 1917’de bu bölgede Gürcü Menşeviklerin liderliğinde; Gürcü, Ermeni ve Azeriler tarafından
kurulan “Mavera-yı Kafkas Komiserliği” adı altında kurulan hükümetinin adıdır. 26 Mayıs 1918’de hükümete taraf
olan milletler, Mavera-yı Kafkas Cumhuriyeti’ni fesih ederek cumhuriyetlerini ilan etmişlerdir. Gürcüler, 26 Mayıs
1918’de, Azerbaycan ve Ermenistan da 28 Mayıs 1918’de bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Osmanlı Devleti bu
müstakil devletlerle, Batum’da, 16 Haziran 1918’de, ayrı ayrı barış anlaşmaları imzalamıştır. Sinan Ateş, “Birinci
Dünya Savaşı ve Kafkasya”, 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum, c.3, sy.5, (2013), s.174.
2
Justin McCarthy, J. (2017)., Ölüm ve Sürgün: Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821-1922), TTK Yayınları,
Ankara, (2017), s. 215.
1
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“Ruslarla aramızda resmen bir mütareke yakındır. Ben barış antlaşmasının
imzalanmasından önce arazi müstevliyemizi kurtarmak ve gelecek için hazır vaziyette
bulunmak üzere 3. Ordu’nun işar buyurduğu sağ cenahta hemen ilerleyerek
Ermenilerle ve bu Ermenilerin bahanesiyle kendileriyle teşriki mesai ve amal ettiği
takdirde cenubu Kafkasya hükümetiyle de hali harpte kalmamız muvaffakı muktezidir.
Binaenaleyh musammem olan harekâtın hızlandırması”.3

Böylelikle Rus ordusu çekilirken Osmanlı ordusu, doğuya doğru bir harekât gerçekleştirecek
ve Rusya sınırları içerisinde kalmış olan Türk topraklarını ele geçirecekti. Gerçekten de Enver
Paşa’nın öngördüğü gibi Doğu Cephesi’nde bulunan Rus Kafkas Ordusu Kumandanı Odişelidze,
Aralık 1917’de Kelkit’te bir mütareke komisyonu kurulmasını talep etmiş ve 18 Aralık 1917’de
Erzincan Mütarekesi ile de ateşkes ilan edilmiştir.4 Osmanlı Devleti, Rusya, Almanya, AvusturyaMacaristan ve Bulgaristan arasında 3 Mart 1918’de imzalanan Brest-Litovsk Barış Antlaşması ile
de Rusya, Doğu Anadolu’da Birinci Dünya Savaşı sırasında işgal ettikleri yerlerden tamamen
çekilmeyi kabul etmiştir. Ayrıca Rusya kontrolü altındaki yerlerde Ermeni kuvvetlerinin
silahsızlandırılmasını da taahhüt etmişti.
Rus ordusu Brest-Litovsk Barış Antlaşması ile Doğu Anadolu’da işgal ettiği yerlerden
tamamen çekilmesiyle geride bıraktıkları Ermeni gönüllü birlikleri, Osmanlı ordusunun ileri
harekâtına kadar geçen süreçte ve harekâtın başlamasıyla birlikte çekildikleri yerlerde büyük bir
Müslüman mezalimi gerçekleştirmişlerdir. Enver Paşa bu durum karşısında dünya kamuoyunun
dikkatini çekmeye çalışmış fakat beklediği ilgiyi uyandıramamıştır. Ayrıca Osmanlı ordusunun
ileri harekâtı sırasında ele geçirilen Ermeni esirlere Cenevre Sözleşmesi’nin hükümleri gereğince
muamele edilmesi de taahhüt altına alınmıştır.
Söz konusu çalışmada ağırlıklı olarak Ermenilerin Müslüman mezalimi ve söz konusu
mezalimi dünya kamuoyuna duyurulması çabası ile ele geçirilen Ermeni esirlere yapılan
muameleler anlatılacaktır. Konu ile ilgili başta ATASE arşiv belgeleri ile yerli ve yabancı
yazarların kaleme aldığı çalışmalardan yararlanılmıştır. Belge analizi ile olaylar anlatılırken

ATASE, BDH-2909-452-2-9 (11 Şubat 1918).
Nurcan Yavuz, “Erzincan Mütarekesi'nin Türk Tarihindeki Yeri Ve Önemi”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi , c.28, sy.17, (2005), s. 220.
3
4
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yazarların yapmış oldukları çeşitli çalışmalarla çalışma tamamlanmaya çalışılmıştır. Evren olarak
Ermenilerin Müslüman mezalimi seçilmiş olup örneklem olarak 1917 yılından sonra Ermeniler
tarafından Müslümanlara karşı yapılan mezalim dönemi ele alınmıştır.
3.Ordu Harp Raporlarına Göre Ermeni Mezalimi
Enver Paşa bir taraftan harekât planları yaparken bir taraftan da Rus ordusunun çekilmesiyle
Anadolu’da başlayan Ermeni mezalimine karşı Odişelidze’den Müslüman ahalinin can ve mal
güvenliğinin sağlanmasını istiyordu.5 Ancak Odişelidze bunu taahhüt ettiği halde sağlayamamıştı.
Çünkü Doğu Anadolu’nun kendilerine yurt olamayacağını anlayan Ermeni çeteleri, büyük bir
intikam duygusuyla Rus ordusunun arkasından geçtikleri bütün Müslüman köylerini ihrak ediyor
ve ahalisini de katlediyordu.6
Odişelidze’ye göre, Rus ordusunun işgal ettiği yerlerde Müslüman katli hakikati yansıtmıyor
ve ölen Müslüman sayısı 200’ü geçmiyordu. Ayrıca ona göre, katledilen Müslümanların sayısı
mübalağalı olarak aktarılmıştı. Erzincan olaylarında7 da Odişelidze, failleri bizzat kendisinin
cezalandıracağına dair teminat vermişti.8 Bunun üzerine Vehip Paşa, Odişelidze’ye faillerin
cezalandırılmasında memnuniyetini bildirirken Ermeni kılıcı altından kurtulup Osmanlı tarafına
iltica edenlerin şahitliklerinden katledilenlerin sayısının bir hayli çok olduğunu bildirmiştir. Vehip
Paşa, Odişelidze’ye katledilen Müslümanlarla ilgili şu bilgileri vermişti:
“1-Ermenilerin

yollarda

çalıştırılacağı

bahanesiyle

Erzincan

kazasından

topladıkları 650 Müslüman’ın götürüldüğü yer meçhul olup akıbet-i ölüleri
meydandadır.
2-18 Ocak 1918 tarihinde Erzincan’da bulunan Sivaslı Murat’ın emriyle şehir
dâhilinde

gezdirilmiş

devriyeler,

bütün

5

Müslümanların

Erzincan’da

Kilise

ATASE, BDH-2909-452-2-16.
Söz konusu katliamlar sadece Ermenilere ait değil, Gürcüler de aynı şekilde Müslüman ahaliyi katlediyorlardı.
ATASE, BDH-2908-444-8 (4 Şubat1918).
7
Erzincan olaylarını Topçu Alay Kumandanı Yarbay Tverdohlebov şöyle anlatmaktadır: “Katliam bir doktor ve
müteahhit tarafından organize edilmiş… 800’den fazla silahsız sivil öldürülmüş. Öldürülenler kendilerini korumak
için karşı koyarlarken yalnızca bir Ermeni ölmüş. İnsanları koyun gibi kesmişler. Tutsak edip ölüme mahkûm ettikleri
insanlara kendi elleriyle büyük çukurlar açtırmışlar. Bu çukurların başına insanları gruplar halinde götürmüşler ve
hayvan boğazlar gibi kestikten sonra çukurlara doldurmuşlar. Çukur başındaki bir Ermeni arsız çukurdaki cesetleri
sayarak “Burası 80 kişi mi oldu? Bir on kişi daha alır! Bir on daha kes!” deyince, on kişi daha çukura atmışlar ve
üstünü toprakla kapatmışlar. Bu Ermeni müteahhit sırf eğlence olsun diye bir binadan Türklerin teker teker çıkmalarını
emretmiş. Dışarı çıkanların kafalarını keserek, böylece yaklaşık 80 kadar insanı katletmiş.” Tverdohlebov,
Gördüklerim Yaşadıklarım, Yay. Haz. A. Tetik. Ankara: ATASE Yayınları, Ankara, (2007), s. 7.
8
ATASE, BDH-2909-452-2-27 (31 Ocak 1918).
6
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Meydanı’nda toplanmasını emreder. Sebebini anlamak için başvuran ihtiyar heyeti,
çete reisi Murat tarafından derhal idam edilmiştir. Sonrasında Ermeni devriyeleri
ahaliyi evden çıkararak telgrafhaneye ve oradan da Vahid Bey Konağı’na
götürmüşlerdir. Gece saat 3’te 1,500 Müslümanla hıncahınç doldurulan konağı ateşe
vermişler ve kendilerini pencereden atmak isteyenlere de konağı abluka eden
Ermenilerin kurşun ve süngüleriyle öldürmüşlerdir.
3- Aynı gece kasaba dâhilindeki Kale Kışlası’na ve üç büyük konağa kadın ve
çocuk doldurularak yakılmıştır.
4-Bayburt’ta bulunan Ermeni sergedesi Arşak9 tarafından Müslüman köylerine 7
Nisan 1918’de toplanmaları hakkında haber gönderilmiştir. Akıbeti pek malum olan ve
bu halden korkmuş ahali Kelkit’te Mütareke Komisyonu’na [Muhtelid Mütareke
Komisyonu] nezdime kadar gelmiştir. Celp ve davete icabet edenlerin akıbeti belli
değildir.
5-Köse ile Trabzon Caddesi üzerinde 23. Türkistan Alayının gördüğü Müslüman
maktullerinin adedi alayın tüylerini ürpertecek dereceye ulaşmıştır.
6-Velhasıl Rus Ordusu’ndan Ermeni ırkına mürur arazisindeki Müslüman’ın yeni
doğmuş çocuklara kadar katl, Trabzon çarşı ve pazarının tahrip ve ihrakı, Görele ve
Trabzon Reji tütünlerinin gasbı gibi olaylarda zat-ı devletlerinin muaveneti
gerekmektedir.
7-Erzincan’daki çete reisi Murat’ın Mamahatun, Bayburt’ta ki Ermeni sergede
Arşak’a verdiği talimat ve Arşak’ın yine aynı suretle Murat’a vuku bulan tebligattan
işgal altında bulunan arazideki Müslümanların Ermeniler tarafından tamamen katl ve
imhası bizce şüphe götürmezdir. Bugün mukadderatı Ermenilerin bir zulüm vesaite
terk edilmiş Osmanlı Müslümanlarından hiç birinin ırz ve mal can zerre-i emniyette
değildir.

Arşak, Bayburt ve İspir kazalarında Müslümanlara karşı işkence ve zulüm yapan Ermeni çetelerinin lideridir.
Bayburt’un Varzahan/Uğrak köyünde doğduğu için Varzahanlı Arşak olarak da bilinmektedir. Yunus Özger, “Ermeni
Çete Reisi Arşak’ın Çetecilik Faaliyetleri ve Aşiret Reislerinden Eyüp Paşa’ya Yazdığı Mektubu”., Osmanlı Siyasal
ve Sosyal Hayatında Ermeniler, İ. Erdal ve A. Karaçavuş (Editörler), IQ Yayınları, İstanbul, (2009), s. 55.
9
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General Hazretleri! Tedbirlerin alınmasını ve insanlık adına bu zulmün önüne
geçilmesi için minnet ve duacıyım”.10
Erzincan’dan mezalim haberleri gelmeye devam ediyordu. 1. Kafkas Kolordu Kumandanı
bunun üzerine Erzincan’daki vaziyeti anlamak ve ahal-i İslamiyeye yapılan mezalimi öğrenmek
maksadıyla Ali Çavuş ve yanında bir nefer görevlendirmiştir.11 Ayrıca Ordu bölgesinde Rusların
işgali altında bulunan bölgelerde Müslüman ahalinin Rum ve Ermeni mezalimine karşı korunması
için bir zabit ile 25’er küçük zabit ve neferden oluşan çeteler, çeşitli fırkalara tertip edildi.12
Bunların yanı sıra Müslüman ahaliye silah da dağıtılmaya başlandı.13
3. Ordu Kumandanı Vehip Paşa, bütün gelişmeleri Enver Paşa’ya rapor ederek Müslümanların
can ve mal güvenliğinin sağlanması için neler yapılabileceği üzerine istişareler de bulunmuştur. 14
Nitekim askerî harekât kesin çözüm olarak görüldü. Enver Paşa, Vehip Paşa’dan General
Odişelidze’ye bir tebligatta ile teminatımıza rağmen Ermenilerin İslamlara karşı devam eden
şenaatlarına nihayet vermek üzere ordumla ilerliyorum notunu iletmesini istemiştir.15 Çünkü göz
göre göre, Müslümanların Ermeniler tarafından katline kayıtsız kalınamazdı.16 Enver Paşa siyasi
koşulları da göz önünde bulundurarak harekât hazırlıklarına derhal başlanması emrini vermiş ve
harekâtın gerekçesi olarak Erzincan bölgesindeki akrabalarını ihrak ve binlercesinin katl ve imha
edilmekte olduğunu işiten haval-i mezkure efradının kendi ailelerine imdat ve onların hayatlarını
kurtarmak için mecburen ilerlemiş olduklarının gösterilmesini istemiştir.17
Dolayısıyla bu süreçte Odişelidze’ye harekât haberinin nasıl haber verilmesi üzerine istişareler
başlamıştı. Çünkü Erzurum-Erzincan arası yollar tamamen huduttu. Bu hudut, Kürtlerle
kapatılmıştı. Ayrıca ne bir Ermeni ne bir Rus hiçbir şekilde giriş çıkış yapamazdı. Vehip Paşa,
harekât başladıktan bir gün sonra telsizle Odişelidze’ye haber verilmesi üzerinde dururken18 Enver
Paşa, harekât başladığında orduların ilerlemesi ile harekât haberinin General Odişelidze’nin bizzat
eline mektupla verilmesini istemişti.19
ATASE, BDH-2909-452-2-3(4) (11 Şubat 1918).
ATASE, BDH-525-205-29-5 (26 Ocak 1918).
12
ATASE, BDH-2928-545-1-13 (16 Ocak 1918).
13
ATASE, BDH-557-1-23-2 (21 Mart 1918).
14
ATASE, BDH-2908-444-11( 5 Şubat 1918).
15
ATASE, BDH-2909-452-2-12 (11 Şubat 1918)
16
ATASE, BDH-2909-452-2-42.
17
ATASE, BDH-2909-452-2-5 (11 Şubat 1918).
18
ATASE, BDH-2909-452-2-1 (11 Şubat 1918).
19
ATASE, BDH-2909-452-2-2 (11 Şubat 1918).
10
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Yapılması planlanan askeri harekata göre, mütebaki Osmanlı tebaasının can ve mal
güvenliğini sağlamak maksadıyla 3. Ordu’nun 1. ve 2. Kafkas Kolorduları iki kıtaatıyla beraber
Erzincan-Ardase (Torul)-Görele hattını işgal etmek üzere hareket edeceklerdi.20 Bunun üzerine
Vehip Paşa, temini asayiş için bazı kıtaatı arazii müstevliyeye sürmeye mecbur olduğunu General
Odişelidze’ye haber verdi.21 12 Şubat 1918’de 3. Ordunun 1. ve 2. Kafkas Kolorduları ile 4.
Kolordu (Ali İhsan Paşa) birlikleriyle beraber 12,000 muharip ile Erzincan-Bayburt yönünde ileri
harekâta başladı. Ve böylece Osmanlı harekâtı başlamış oldu. Harekât, Rus ordusuna karşı değil,
Ermeni çetelerine karşıydı. Ermeni birlikleri Osmanlı ordusunun ilerlemesi karşısında ErzurumVan istikametine çekilmişti. Osmanlı ordusunun harekâtını yürütecek olan 2. Ordu ve 3. Ordu’nun
hareket tarzı ise şöyleydi:
1- İleri harekât asayişin temini için yapılacak ve Erzincan Mütarekesi ile Rus kıtaatı çekilme
kararı aldığı için işgal olunan mıntıkada tesadüf olunacak Rus zabitan ve kıtaatına karşı düşmanca
herhangi bir tavır gösterilmeyecektir.
2- Ermeni milletinden Müslümanlara zulüm ve itlaf yapmış, Osmanlı Hükümetine karşı silah
kaldırmış ve askerimizin önüne çıkacak eşhas hakkında Rus elbisesi giymiş olsa bile asi ve şaki
nazarıyla bakılacak ve Divan-ı Harbe sevk olunacaktır. Mezhep ayırmaksızın kadın ve çocuklara
karşı Osmanlılığa yakışacak şekilde hareket edilerek şefkatle muamele edilecektir.
3- Ermeni emeline hizmet etmiş ve Müslümanlara karşı katliam ve imha siyasetini takip eden
yerli Ermenilerle teşrik-i mesai etmiş ve Kafkasyalı Rus Ermenisi, Gürcü vesaire gibi akvamda
Rus ordusu mensubu olarak tanınmayacaklardır.
4- Harekâtta ele geçirilen erzak, techizat ve cephane depolarının her türlü tecavüze karşı temin
ve muhafazası kargaşalıktan bilistifade gerek asker ve gerek yerli ahalinin yağmakarlığına meydan
verilmesine şediden men olunacaktır.
5- Hastaneler memurin-i tarafından hastalara Cenova Sözleşmesi’ne22 göre muamele
yapılacaktır.23

ATASE, BDH-2908-444-8-3 (7 Şubat 1918).
ATASE, BDH-2909-452-2-20 (13 Şubat 1918).
22
İnternet: 1864 Cenevre Sözleşmesi: Savaş meydanlarında yaralananlara ve onlara yapılacak sıhhî yardımlara ait
sözleşmedir. Zeki Mesut Alsan, “1949 Cenevre Sözleşmeleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (1950),
c.7, sy.3, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/248/2251.pdf (Erişim Tarihi: 10/12/2018)22.07.2019.
23
ATASE, BDH-2908-444-18(1-2).
20
21
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Rus ordusundan geriye kalan Ermenilere ait kuvvetler ise ikişer taburlu sekiz alaydan
oluşmaktaydı. Bunlardan 2. ve 5. Alaylar Van’da bulunuyordu. Diğer alaylarda Kafkas
Cephesi’nin muhtelif yerlerine dağılmıştı. Tiflis’te teşkil edilen birkaç Ermeni taburu ile İran’dan
kaçan Ermenilerden bir Ermeni livası teşkil edilmişti. Ayrıca İran’da bulunan Rus Kıtaatından yeni
Ermeni taburlarının oluşturulması gündemdeydi.24
Osmanlı ordusunun ilerleyişi sırasında karşılaşılan Ermeni çetelerinin imhası için kıtaatın 34 km ilerisinde özel kuvvetli müfrezlerin yürümesi planlanmıştır. Müfrezelerin ilerlemesiyle
Ermeni çeteleri firar ederek öteye beriye dağılmıştı. Müfrezeler yerel aşiretlerden oluşmaktaydı.
Özellikle Erzincan ve Tercan ovalarını birleştiren Sansa Boğazı civarında yer alan köylerde
yaşayan aşiretler ile Ahlat ve Erciş civarındaki Kürt aşiretleri25 Osmanlı birlikleriyle beraber
Ermeni çetelerini tenkil ettikleri gibi çetelerle şiddetli müsademeler de gerçekleştiriyorlardı.
Dolayısıyla Ermeni gönüllü birliklerine büyük kayıplar verdiren söz konusu aşiretler, Osmanlı
ordusunun ilerlemesini de kolaylaştırmıştı.
2. ve 3. Orduya bağlı birlikler sırasıyla Rus ordusunun çekildiği yerlere girmeye başladı.
Böylelikle 13 Şubat’ta 1. Kafkas Kolordusu Erzincan’a, 22 Şubat’ta da Mamahatun’a girdi. 19
Şubat’ta da 2. Kafkas Kolordusu Bayburt’u aldı. 24 Şubat’ta Trabzon alındı. 4. Kolordu Van Gölü
Müfrezesini takviye ederek Malazgirt-Hınıs hattını ele geçirdi. 8 Nisan’da da Van alındı. 1. Kafkas
Kolordusu da 12 Mart’ta Erzurum’u ele geçirdi. Osmanlı ordusunun Erzurum’a girmesiyle
Kafkasyalı Ermeni askerleri evlerine savuşmuşlar ve Türkiye Ermenilerinin zabitsiz ve
teşkilatsızlığından kaynaklı olarak Erzurum’un sukutu gerçekleşmiştir. Erzurum’da bulunan 3,000
kadar asker zabitlerin emrine itaat etmeksizin başıboş bir halde vagonlara hücum ettiler ve
Sarıkamış’a kaçtılar.26 16 Mart’ta Köprüköy ve Tortum, 25 Mart’ta Yeniköy ve Oltu, 4. Kolordu
da Adilcevaz, Malazgirt ve Varto’yu ele geçirmiştir. 26 Mart 1918’de 1. Kafkas Kolordusu, 9.
Kafkas Tümeni, 36. Tümen ve 5. Kafkas Tümeninin birleştirilmesiyle Yakup Şevki Paşa
komutasında bir grup oluşturuldu. Söz konusu grup Kars’a taarruzda bulunarak Kars’ı aldı (25
Nisan) ve Yakup Şevki Paşa Grubu, Gümrü’ye kadar ilerledi (15 Mayıs 1918). Böylelikle 1877’de

24

ATASE, BDH-527-725-1 (1 Ocak 1918).
Arıllı, Lolanlı, Şeyh Hasan Aşireti, Şuvatanlı, Kemalanlı, Şarki Dersim aşiretleri ile Garbi Dersim aşiretleri, Bako
milisleri, Haydaranlı, Aldülmennan, Zamanhan, Şeyh Mahsun, Cemil Çeto ve Hasananlı, Nuh Bey Aşireti, Mutkili
Şakir Ağa Aşireti, Atmakan Aşiretleri. ATASE, BDH-5317-3-14.
26
Erzurum’un Osmanlı Ordusu tarafından işgali, Kafkas Kabaslov adlı gazete de neşri. Askeri Tarih Belgeler Dergisi,
c. 31, sy. 81, Gnkur. Basımevi, Ankara, (1982), s. .391, ATASE, BDH-2948-632-6-2(3) (29 Mart 1918).
25
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ki sınırlar ele geçirildi. Gümrü’ye kadar ilerleyen grup, 31 Mayıs 1918’de Batum Antlaşması ile
durdurulabildi. Antlaşmaya göre, Ermeniler sadece tek tümene indirilecekti. 9 Haziran 1918’de de
Yakup Şevki Paşa Grubu, 9. Ordu haline getirildi ve ordunun karargâhı Kars’ta kuruldu.27
Osmanlı ordusunun Rusya’nın işgal ettiği yerleri geri alması elbette bir başarıydı ancak
Ermenilerin Rus ordusu arkasından kaçışları sırasında geride bıraktıkları manzara karşısında
katledilen birçok Müslüman için geç kalınmışlık vardı. Vehip Paşa, 17 Şubat’ta Odişelizde’ye
harekâtın gerekçesini anlatırken Ermenilerin eline bırakılacak olan Müslüman ahalinin canından
endişe duymuştu. Gerçekte bu endişenin sebebi, Ermenilerin eline bırakılan Müslüman ahalinin
başına gelecekleri tahmin ediyor olmasıydı:
“15 Ocak 1918, Kalas’ta? Ermeniler tarafından katledilip defin edilmemiş,
evlerden, dükkânlardan, bahçelerden ve ahırlardan toplattırılarak yarın defin edilmek
üzere fotoğrafları alınmış olanların adedi 312’dir. Bunlar içerisinde yakılmış kadın 77,
14 yaşına kadar muhtelif çocuklar, 19’u sakal ve bıyığı bembeyaz ihtiyarlar ve
mütebaki 202’si hudut arasındaki erkeklerden ibarettir. Öldürüldükten sonra kuyulara
atılanların tarafımızdan çıkarılmağa imkân kalmayarak kuyuların toprak ile
kapatılması suretiyle olanlar bu hesaba dâhil değildir. Rahatsızlığına binaen
Erzincan’da kalmış olan Yüzbaşı Vekili Kazmir’in ifadesine göre yalnız kasaba
dâhilinde katledilenlerin adedi 800’den aşağı olmadığı gibi filhakika Erzincan’da 650
Osmanlı İslam’ının Ermeniler tarafından Sarıkamış’ta amele istihdam edilecek
beyanıyla sevk olundukları ve bunların hayat ve mematının meçhul bulunduğu yine
Yüzbaşı Kazmir’in ifadesiyle müeyyidedir. Erzincan’da yıkılmış ve yakılmış evlerin
asgari 1000’i mütecaviz olduğuna kanaat ettim. Bunlarında haritası aldırılmakta ve
katledilen insanların fotoğraflarıyla beraber tarafınıza iletilecektir. Önceden Vahit Bey
Konağı ile Hükümet dairesinin ihrak edilmesinden bahsetmiştim. Hükümet Konağı ile
Vahid Bey evi ihrak edilmemiştir. Yalnız önceki malumatta yanlışlık vardır. İhrak
edilen Hüseyin Bey’in evidir. Yakılan dairede Zeki Paşa dairesidir. Miralay Morel 28

Fevzi Çakmak, I. Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi, Tetik, A., Kiper, S. Seven, A. ve Demirtaş, Y.S. (Editörler),
Genelkurmay Basımevi, Ankara, (2005), ss. 238-240, Selma Yel, Yakup Şevki Paşa ve Askeri Faaliyetleri, Atatürk
Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, (2002), s. 58.
28
Erzincan’da Rus Kuvvetlerinin geri çekilmesinden sonra eski 7. Rus Kafkas Avcı Tümeni’nin Kurmay Başkanı olan
Fransız asıllı Albay Morel, şehirde kalan Ermeni Kuvvetlerinin Kumandanıdır. Ulvi Ufuk Tosun, “Erzincan ve
Erzurum’da Ermeni Vahşeti (1918)”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 19, sy. 1, (2015), s. 4.
27
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Ermenilerin hunhuvarlığı karşında akim kalmıştır. Yalnız Erzincan hakkında arz
ettiğim şu panorama tedbire başvurma da ne denli haklı olduğumu göstermektedir.
Hakikaten yıpranmış ve ezilmiş milletimizin aleni surette tehvin edecek her iki taraf
için şerefli bir barışın mutlaka gerekli olduğu zatı devletlerinin de itimad
buyrulmalarını istirham ve yapılan ileri harekâtın mümza edilmiş, sahipsiz ve hamisiz
kalarak ölmeğe mahkûm olmuş her ne nam altında olursa olsun ırz, mal ve canlarını
kurtarmak suretiyle insanlık ve medeniyete hizmet etmek gayesinden başka bir maksat
olmadığına emniyet buyrulmasını temenni ederim. Binaenaleyh Rus Orduları
aksamıyla temas edinceye kadar ilerlenecek ve Rus Ordusunun çekilmesiyle boş kalan
sahada tesisi asayiş ve inzibat emri alınmıştır. Ayrıca kıtaat-ı Osmaniye’nin tesadüf
edeceği Rus kıtaatına karşı katiyen hasmane bir tavır alınmayacağı emredilmiş ve
binaenaleyh iş bu temas hasıl oluncaya kadar Osmanlı tebaasının mütemekkin
bulunduğu savaş sonucu ile daha önce Rus ordusunun taht-ı işgaline girmiş olan saha
dahilinde olarak maruz bulunabileceğini arz ve temhid eylerim.”29
Neticede Rus ordusu geri çekilirken bölgedeki Ermeni çetelerinin katliamları vuku bulmuş;
12-20 Mart 1918 tarihleri arasında Ermeniler tarafından gaddarca şehit edilmiş 2,127 erkek
Müslüman nüfusu tespit edilmiştir.30 Erzurum ve Erzincan’ın geri alınmasından sonra Vehip Paşa,
tarihin böyle bir vakayı henüz yazmadığını ekleyerek içler acısı manzarayı şöyle rapor ediyordu:
“Bu iki şirin kasabamızın resmi binaları Ermeniler tarafından tamamen
yakılmış, Rus Ordusunun askeri yerleşkesi ve işgali dolayısıyla harabeye
döndürülmüştür. Denilebilir ki her iki şehir yeniden ihya ve imara muhtaç bir
haldedir. Erzincan’ın bütün kasabaları, Erzurum’un süvari kışlası ve hükümet,
kolordu daireleri yanan binalar arasındadır. Velhasıl her iki kasaba da yakılmış,
yıkılmış tam manasıyla bir yangın yerine çevrilmiştir. Kasaba halkına gelince;
bunlardan eli silah tutanlar yol yaptırılmak bahanesiyle toplanmış ve Sarıkamış
istikametine sevk edilerek yok edilmişlerdir. Kasabada kalan halk ise, Rus
Ordusunun çekilmesiyle başlayan Ermeni katli ve mezalimi ile kısmen ortadan
kaldırılmış, kuyulara atılmış, evlerde toplattırılarak yakılmış, süngü ve kılıçtan
geçirilmiş ve kasaphane sayılan mahallerde karınları deşilmiş, ciğerleri çıkarılmış
29
30

ATASE, BDH-2909-452-2-40(41) (12 Şubat 1918).
Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, c. 3, sy. 81, s. 400. ATASE, BDH-2947-628-3, 3-4 (1 Nisan 1918).
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kız ve kadınlar her türlü alçaklıkla saçlarından asılmıştır. Engizisyon mezalimine
rahmet okutacak alçakça bu mezalimden sağ kalan ise sefalet ve harabetten bu
manzaranın kendilerine vermiş olduğu dehşetten kısmen ölü ve kısmen geçici cinnet
halinde bulunmuştur ki bunların miktarı çoluk çocuk şimdilik Erzincan’da 1.500,
Erzurum’da 30.000’e yakındır. Erzincan ve Erzurum’da ahali elinde ne varsa
alınmış, aç ve çıplak bir halde bulunmuştur. Bu ahali işgali müteakip Rusların
bıraktığı ambarlarda ele geçirdikleri bir kısım erzak ile yaşamaktadır. Erzurum ve
Erzincan havalisindeki köyler daha ziyade şayanı merhamet bir haldedir. Ermeni
güzergâhına tesadüf eden bazı köyler kökünden yok edilmiş, ahalisi kedisine
varıncaya kadar kesilmiş, taş üzerinde taş bırakılmamıştır. Ermeni güzergâhından
uzak olan köyler ise kısmen mevcudiyetini muhafaza etmekte fakat ahalisi açlıktan
her gün akın akın orduya delalet etmektedir. Tarih, henüz böyle bir vakayı etmemiş
olduğunu üzülerek arz ediyorum. Hayatta kalanların korunması için muhtelif
tarihlerde Başkumandanlık Vekâletine ve Dâhiliye Nezaretine yazdığım maruzatla
acilen yerine getirilmesini istirham eylerim”.31
Ermeni Mezaliminin Dünya Kamuoyuna Duyurulması Çabaları
Trabzon’daki Ermeni mezalimi hakkında da benzer bir rapor veren Vehip Paşa, şehir de yalnız
bina enkazı kaldığını ve cesetlerin peyder pey defin edildiğini bildirilmiştir. Ayrıca burada
meydana gelen mezalimin tahkik edilmesi ve belgelenmesi için muhabirlerin Trabzon’a gelmesini
Enver Paşa’dan talep etmiştir.32
Şubat ayında Osmanlı ordusunun ilerlemesiyle birlikte Enver Paşa, Müslümanlara karşı
yapılan mezalim ve cinayetleri hariciyeye neşir ve tebliğ ediyor ve gerekli gördüklerini de
gazetelere veriyordu.33 Çünkü Enver Paşa, “Ermeni vakası34 hakkında aleyhimize beslenen efkârın
lehimize tebdili” ile ayrıca harekâtın gerekçesi olarak da Ermenilerin katliamlarına karşı mecbur
kalındığının tasdik edilmeye başlanacağını öngörmüştü.

Bundan dolayı bu konuda birçok

fotoğrafla beraber şehit edilenlerin tutanak altına alınmasını, her türlü malumat ve vesikanın
toplanmasını ilgili Kumandanlıklara emretti.35 Bu tarihten sonra Enver Paşa, Viyana, Sofya, Berlin,
31

ATASE, BDH-2947-628-3-1(2-3) (27 Mart 1918).
ATASE, BDH-2948-632-3-1(2 Nisan 1918).
33
ATASE, BDH-2908-444-19 (7 Şubat 1918).
34
Ermeni sevk ve iskanı kastediliyor olsa gerektir.
35
ATASE, BDH-359-1023-3-10 (15 Şubat 1918).
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Stockholm, İsviçre, Bern Ataşemiliterlerine, Ermeni mezalimine dair haberlerin basında yer alıp
yer almadığı bilgisini istemişti.36
Enver Paşa, 3. Ordu Kumandanı Vehip Paşa’ya Mart ayında Ermeni mezalimine dair yerinde
malumat toplamak, fotoğraf almak ve bu malumatı sonra gazetelere ve tarafsız fırkalara telgraf ve
rapor etmek üzere iki Alman ve bir Avusturya muhabirinin Trabzon tarikiyle Erzurum, Erzincan’a
bir aylık seyahat ettirileceğini bildirdi. Heyet içerisinde Frankfurter Zaytung muhabiri Mösyö Ester
Bogoristan Kiparis de vardı. Kiparis, daha önce Ermenileri himaye eden yazılar yazdığı için
mezalim hakkındaki yazdığı makaleler büyük tesir yapabilirdi. Enver Paşa, Vehip Paşa’dan bu
seyahat hakkında nasıl yol takip edilebileceğini sormuş37 ve Vehip Paşa, Trabzon’daki manzaranın
görülmesi için muhabirlerin gönderilmesini yerinde bularak heyetin Trabzon’dan diğer bölgelere
araba ile intikal edebileceklerini ve iaşelerinin de müşkülatla karşılanacağını bildirmiştir.38
Nisan ayında heyet İstanbul’a gelmiştir fakat Mösyö Kiparis heyette yoktur. Heyet, Gülnihal
vapuru ile Alman Mösyö Vays ve Avusturyalı Mösyö Steiner refakatinde iki yüzbaşı ve iki emir
eri ile Trabzon’a sevk edilmiştir. Yüzbaşılardan biri muhabirlerin iaşe ve nakliye araçlarını temin
ile mezalime dair fotoğraf almakla görevlendirildi. Muhabirlerin seyahati bir ay olarak
planlanmıştı. Ancak Mösyö Vays hasta olduğu için sefarethane işleriyle ilgilenecekti. Dönmek
istediği zaman da deniz yoluyla dönecekti. Mösyö Steiner ise, müttefik ve tarafsız devletlerin
birçok gazetelerinde muhabirlik yapmıştır. Mösyö Vays’tan daha ziyade dolaşmayı ve istifade
etmeyi özellikle istirham etmiştir. Heyetin yanına lisan bilen bir zabit verilerek seyahatlerine
başlanmasına müsaade edilmiştir.39 Frankfurter gazetesi muhabiri Vays, kısa zaman sonra
ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı Bükreş’te hastaneye yatacaktır.40
Muhabirlerin yanına görevlendirilen yüzbaşılardan biri Ahmet Refik’tir. Ahmet Refik,
Karargah-ı Umumi İstihbarat Şubesi’nde çalışmaktadır ve 14 Nisan 1918’de heyete katılmak üzere
İkinci Şube (İstihbarat Şube) tarafından görevlendirilmiştir.41 Ahmet Refik, Karargâh-ı Umumiye
İkinci Şubeye gönderdiği bu raporları anılarında da yayınlamıştır.42 Ahmet Refik Bey’in ikinci
raporu 2 Mayıs 1918 tarihlidir. Raporda Enver Paşa’nın dünya kamuoyunun dikkatini çekmek
ATASE, BDH-359-1023-3-11 (18 Şubat 1918).
ATASE, BDH-2948-632-3 (21 Mart 1918).
38
ATASE, BDH-346-427-003-38 (3 Mayıs 1918).
39
ATASE, BDH-346-427-3-31.
40
ATASE, BDH-346-427-3-32 (16 Nisan 1918).
41
ATASE, BDH-346-427-3-28.
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Ahmet Refik Altınay, İki Komite İki Kıtal, (Çev. Y. Kurt). M.Ş. Eygi (Ed.), Bedir Yayınevi, İstanbul, (1999), s. 56.
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istediği Ermeni mezalimini yerinde görmek isteyen muhabirlerin, çarşı-pazar gezme peşinde
oldukları görülmektedir.
“Erzincan’da iki aydan beri halen Müslüman cenazelerinin defni ile
uğraşılmaktadır. Şimdiye kadar kuyulardan çıkarılmış veya çukur kenarlarında
katledilenlerin toplamı sayısı 606’dır. Bunlar, Rusların Erzincan’ı işgal etmeleri
üzerine Anadolu’ya çekilen keza ahalidir. Birçoklarının elleri telefon telleriyle
bağlanarak katledilmiştir. Kuyudan çıkarılanlar kâmilen çürümüştür. Bazılarının
göğüslerinde süngü yaraları, boğazlarında tel yerleri görülüyor. Şimdiye kadar
kuyularda bulunabilen naaşlar camiye getirilmiş ahali tarafından tanınanlar ailelerine
teslim edilmiştir. Bugün Erzincan’da 3-4 binden fazla nüfus yoktur. Hemen kısmı
azamı da yalın ayak, aç sefil ve perişan bir haldedir. Erzincan’da kaldığımız dört gün
zarfında muhabirler ancak yarım saat kadar mezalim sahnelerini gezdiler. O esnada da
Ermeni kilisesi ile mezarlığı ziyaret ettiler, cesetleri vesaireyi görmekle ehemmiyet
vermiyorlar. Çıkan cesetlerin başlarında harap yerlerin kâmilen fotoğraflarını aldırdım.
Erzurum Alman Başkonsolosu Anderes refakatimizde bulunmuş muhabirleri şayan-ı
tetkik mahallerine götürmeye mâni olmaktadır. Muhabirlerin en çok alakadar oldukları
yerler çarşılardır”.43
Ahmet Refik Bey’in 8 Mayıs 1918 tarihli raporu Erzurum’dan yazılmıştır. Erzincan’da da
olduğu gibi muhabirler burada da olaylara ilgisiz davranmışlar ve mezalim yerlerini yarım saat
kadar gezmişlerdir.
“Erzurum Ermeni mezaliminden harap haldedir. Ermeniler Erzurum’da
çekilmezden evvel 300 kadar İslam’ı bir konağa kapatmışlar, üzerinden benzin dökerek
yakmışlardır. Konağın enkazı arasında halen yığıntılarla insan cesetlerine, parçalanmış
insan beyinlerine tesadüf olunur. Ermenilerin bu suretle 100’lerce İslam’ı doldurarak
yaktıkları konaklar daha öncede olmuştur. Mezalimi idare edenler Antranik Paşa44 ile

Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, c. 31, sy. 81, s. 413. ATASE, BDH-359-1023-3-37(38) İkinci Şubeye Memur Yzb.
Ahmet Refik Bey’in Karargâh-ı Umumi İkinci Şube Müdürü Seyfi Bey’e Erzincan’dan çektiği 2 Mayıs 1918 tarihli
telgrafı.
44
Antranik Ozanyan, Şebinkarahisar’da doğmuştur. 1885 yılında kurulan ihtilal hareketine katılanlar arasındadır. 1895
Sason isyanını tertipleyenler arasındadır. 1906’da Bulgaristan’a gitti ve Balkan Savaşı sırasında Bulgar Ordusu
yanında birçok Müslümanı katletti. I. Dünya Savaşı esnasında Kafkasya’da ki Gönüllü Alayları Antranik komutasında
Rus Ordusunun öncü kuvvetini teşkil ettiler. 2 Mart 1918’de de Rus general üniformasıyla Erzurum Merkez
Kumandanlığı görevini Albay Morel’den devraldı. Burada yaptığı katliamlardan sonra Kafkasya’ya kaçtı. Haluk Selvi,
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Fransız Miralay Morel’dir. Erzurum dâhilinde toplanan cenazelerin miktarı 4 bindir.
Bu meyanda birçok kadın ve çocukta dâhildir. Ermenilerin yalnız Ilıca’da (Aziziye)
katlettikleri erkek, kadın ve çocuğun miktarı 2 bine yakındır. Ermeniler ahaliyi evlere
sokup yaktıkları gibi yol yaptırmak bahanesiyle şehir haricinde katletmişlerdir.
Erzurum’da bu surette kaybolan 111 kişidir. Bu telefat meyanında köyler, dâhil
değildir. Muhabirler mezalim yerlerini vali beyle beraber yarım saat kadar gezdiler.
İlk üç köye sonra Kars-Batum tarikiyle avdet ediyorlar. Erzurum’da mezalim
sahnesinin harap yerlerinin fotoğraflarını aldırdım”.45
Ermeni mezalimi sadece Anadolu coğrafyasında değil, Kafkasya sınırları içerisinde
Müslümanların meskûn olduğu yerlerde de aynı şekilde devam etmiştir. Ahılkelek bu yerlerden
biridir. Ermenilerin kesif bulunduğu Ahılkelek’te bulunan Müslüman halk canını ve ırzını korumak
için Osmanlı Ordusundan silah talep etmeye başlamış ve ordu imkânları dâhilinde bunlara silah
dağıtmaya başlamıştır. Ahılkelek kazasında 20’ye yakın İslam köyü ihrak edilmiştir. Sekenesinden
kaçamayanlarda katledilmiş, ele geçirilen kadınların da ırzına geçilmiştir.46
Mayıs ayında ise İngilizler, Rusya’nın boşluğunu doldurarak Ermeni kuvvetlerini
teşkilatlandırmak için faaliyetlere başlamışlardır.
“Ermenilerin Kafkas cephesindeki kuvvetleri 50,000 kadardır. Tiflis’te bulunan
20 kadar İngiliz zabiti, Kafkas cephesine Ermenilerden teşekkül bir kuvvet sevk etmek
üzere çalışmalara başlamışlardır. Tiflis’te bir İngiliz bankası kurarak Ermenilere birçok
para dağıtmaya başlamışlardır. Bu tarihten sonra Kafkas cephesinde Ermenilere erzak
ve levazımat İngilizler tarafından sevk edilmeye başlamıştır. Rusya’nın cephede
bulunan bütün silahları Ermenilerin eline kalmıştır. Tayyareleri yoktur, çünkü Ruslar
çekilirken tayyareleri ile birlikte gitmişleridir.”47
Ermeni kuvvetleri böylelikle Tebriz’de İngilizlerle birleşmiş ve Başkumandan Vekili Enver
Paşa bunun için 1. Kafkas Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir’den bir kuvvetin Tebriz’e
“Anadolu’dan Kafkasya’ya Bir Ermeni Çete Reisi: Antranik Ozanyan” Sekizinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri,
XIX. ve XX. Yüzyıllarda Türkiye ve Kafkaslar, c. 1, ATASE Yayınları, Ankara, (2003), ss.459-473.
45
Askeri Tarih Belgeler Dergisi, c. 32, sy. 83, Gnkur. Basımevi, Ankara, (1983), s. 241. ATASE, BDH-359-1023-344(45) Karargâh-ı Umumi İkinci Şube Memuru Yzb. Ahmet Refik Bey’in Karargâh-ı Umumi İkinci Şube Müdürü
Seyfi Bey’e Erzurum’dan çektiği 8 Mayıs 1918 tarihli telgrafı.
46
ATASE, BDH-2922-512-13-2 (17 Mayıs 1918). 3. Kafkas Fırka Kumandanından 3. Ordu Kumandanlığına çekilen
telgraf.
47
ATASE, BDH-2922-512-3 (18 Mayıs 1918).
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gönderilmesini ve şimendifer hatlarının tutulmasını istemiştir.48 Bunun üzerine Karabekir, 36.
Tümen’i görevlendirmiş ve 36. Tümen’in sorumluluk sahasını 9. Tümen’e bırakmıştır.49 Ancak 3.
Ordu Kumandanı tarafından 36. Tümen’in Karakilise’ye taarruzunu muvaffak görmüş ve kuvvetin
güneye sarkıtılmamasını istemiştir. Çünkü hedef Karakilise’deki düşman kuvvetidir. Sonrasında
ise Ecmiadzin’den Tiflis’e yürünebileceğini değerlendirmiştir. Cenabı hak askerimize burada da
musavver muzaffer eyler temennisiyle de 4. Kolordu’ya Iğdır’ın ele geçirilmesini emretmiştir.50
Aynı şekilde karargâhı Kars’ta bulunan 9. Ordu Kumandanı Yakup Şevki Paşa, Ermeni
kıtaatının Kafkasya bölgesinde yaptığı katliamları Şark Orduları Kumandanlığına rapor etmişti.
Ermenistan Cumhuriyeti’nden51 firar eden iki Müslüman’ın ifadesine göre, Antranik’in, Zengezur
havalisinde bulunan kuvvetleri 15 gün sonra Arpalık kuzeyinde ki Savur ve Darlagiski havaline
gelmiş ve Malşişki, Keşişkend, Hasankend köyleri mıntıkasına kuvvetlerini konuşlandırmıştır.
Osmanlı hududu dışına çıkarılan Ermeniler ve Antranik kuvvetleri işgal ettikleri bölgelerdeki
Müslüman ahaliye her türlü zulmü ve cefayı yapmakta ve bunları evlerinden çıkartarak açlığa
mahkûm etmekten geri kalmadıkları gibi göç etmelerine de müsaade etmemişlerdir. Osmanlı
sınırından içeri firar etmek üzere 30 kadar erkek Antranik kuvvetleri tarafından kurşun yağmuruna
tutulmuştur. Köylerinden çıkamayan Müslüman ahaliye karşı da top atışlarında bulunmuşlardır.
Müslümanların Ermenistan dâhilinde vaziyetleri elem bir hal almıştır. Ermeniler bu hareketleri, bir
ay sonra memleketlerinde hiçbir Müslüman bırakmamak üzere tasarladıkları gibi sonraki süreçte
de teşebbüslerini hududun bu tarafına (Osmanlı tarafına) kadar yaymak istedikleri
anlaşılmaktadır.52
3. Ordu Harekâtı Sırasında Ele Geçirilen Ermeni Harp Esirleri
Osmanlı ordusunun ileri harekâtı sırasında birçok Ermeni çete üyesi ve asker esir edilmiş ve
bunlar Divan-ı Harbe sevk edilmiştir. Erzurum’a gönderilen esirlerin güvenliklerinin sağlanması
hususunda bazı sıkıntılarda ortaya çıkmıştı. Çünkü Erzurum’da Ermeni mezalimini gerçekleştirdiği

ATASE, BDH-2922-512-17 (6 Mayıs 1918).
ATASE, BDH-2922-512-17-2 (10 Mayıs 1918).
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ATASE, BDH-2922-512-21 (17 Mayıs 1918).
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28 Mayıs 1918’de Ermenistan Cumhuriyeti adı altında Erivan başkent olmak üzere bir Ermeni devleti kurulmuştur.
Ermenilerin doğu olarak ifade ettikleri Ermenistan burasıdır. Bu tarihten sonra Ermenistan sınırları içerisinde kalan
Müslümanlar zorla göçe tabi tutulmuşlardır.
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tespit edilen Ermeni esirler, Müslümanların nazar-ı intikamları karşısında hayati tehlikeleri vardı.
Ayrıca aralarında bulaşıcı hastalık çıkmıştı ve iaşelerinin temini noktasında sıkıntılar oluşmuştu.53
Dolaysıyla Dâhiliye Nezareti, Enver Paşa’dan esirlerin üsera garnizonlarına nakledilmesini
talep ediliyordu.54 Ancak esirlerin yaratacağı müşkülattan olsa gerektir, Ermeni Hükümetine iade
edilmesine karar verilmiş ve 9. Ordu’ya tebligat yapması için emir verilmiştir.55 Böylelikle
Erzurum’dan Ermenistan Hükümetine ihraç edileceklerin listesi istenmiştir.56 Buna göre, Erzurum
üsera karargâhında Ermeni olmak üzere 11 zabit, 718 nefer, Sarıkamış’ta 138 Ermeni esir tespit
edilmiştir. Bunlar içerisinde 125 nefer de Divan-ı Harbe sevk edilmiştir.57
Divan-ı Harp’te yargılananlar dışında kalan esirler, Ermenistan Hükümetine teslim edilmek
üzere uzun fasılalarla münasip bir yoldan tahliyesi uygun görülmüştür. Hakkında idam kararı
olanların ise idamının ertelenmesine ve Erzurum’dan başka bir askeri hapishanede tutulmasına
karar verilmiştir.58 Esirler arasında vaktiyle Rusların yol çalışmaları için Gümrü’den Erzurum’a
sevk ettiği 8,000 Ermeni gençte bulunmaktadır. Ermenistan Hükümeti bu gençlerin iadesini de
talep etmiştir.59
Ermeni esirlerin iade işlemleri pey der pey Mondros Mütarekesi imzalanana kadar
tamamlanmıştı. Mütarekenin 4. maddesi tüm İtilaf savaş esirlerinin ve gözaltında bulunan ya da
tutsak olan Ermenilerin İstanbul’da toplanarak bunların herhangi bir şarta bağlı olmaksızın İtilaf
devletlerine teslim edilmeleri gereğince Ermeni esirlerin iadesi resmi olarak garanti altına alınmış
oldu.60
Sonuç
Sonuç olarak, Rus ordusunun Doğu Cephesi’nden çekilmesiyle ağırlıklarını bıraktıkları
Ermeniler, eline geçirdikleri fırsatı Doğu Anadolu’yu kan gölüne çevirerek değerlendirmişlerdi.
Çünkü artık Anadolu’ya ebediyen veda ettiklerini biliyorlardı. Justin McCharty’in dediği gibi
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Ermeni [gönüllülerin] I. Dünya Savaşı’nda Doğu’da ki Müslümanlara uyguladığı vahşetin amacı
insanları yerinden kaçırmaktan ziyade öldürmeye odaklıydı.61 Sarınay’a göre ise, Ermeni gönüllü
birlikler, Türk ve Kürt nüfusunu sistematik bir biçimde imha ederek Taşnaksutyun Partisi’nin
Ermeni bölgesinin Müslüman öğelerden temizlenmesini ve sınırların çevrilmesini öngören planını
yerine getirmiştir.62
Ermeni müellif Vahan Bayburtya’a göre ise Ermenilerin Müslüman mezalimi, Türk siyasi
çevrelerinin başlattığı Ermeni propagandasına heyecan katmak için Ermenileri sahte suçlarla
suçlamak amacıyla özellikle Kürtlere yönelik Ermeni vahşetine izin vermişlerdi. Dolayısıyla ona
göre Anadolu’daki mezalimi Türkler yaptırmıştı. Türklerin amaçları Kürt ve Ermeniler arasındaki
olası siyasi iş birliğini engellemekti. Ona göre, Vehip Paşa’nın Kafkasya’ya doğru ilerleyişi
sırasında Erzincan, Bayburt, Dersim, Kars ve Ardahan gibi yerlerde Kürt müfrezeleri Ermenilerden
kanlı intikamlarını aldı.63
Dünya nezdinde Ermenilerin 1917 yılından sonra Doğu Anadolu’da Müslümanlara karşı
yaptığı mezalim belgelerle kanıtlanmış olduğu halde Ermeni müellif Bayburtyan’ın bu iddialarına
yorum getirmek olanaksızdır.
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“ERMENİ FIRILDAKLARI” ADLI TİYATRO OYUNU ÖRNEĞİNDE
TÜRK TİYATROSUNDA ADANA ERMENİ OLAYLARI
Halit BAŞ*

ARMENIAN EVENTS IN ADANA IN TURKISH THEATRE AS REFLECTED IN
“ERMENİ FIRILDAKLARI”

ABSTRACT
Armenians in the Ottoman Empire lived in peace and safety until the 1870s. From the 18th
century onwards, Armenians began to organize against the Ottomans with the provocations of
European states, especially France. They were trying to increase their population in the region with
the Armenians they brought from outside of Çukurova in order to establish a state in Çukurova,
which they named "Little Armenia." The Armenians of Çukurova led their first planned rebellion
after the declaration of the Constitutional Monarchy in 1909. In the rebellions of 14 and 25 May
1909, the city of Adana was completely burned and events resulted in the death of thousands of
people. The Armenians who fought alongside the Entente States during the First World War were
also engaged in espionage activities on behalf of them. After the Armistice of Mudros signed on
October 30, 1918, they began to return to Adana. Especially, when the French, who occupied the
region, gave Armenians hope to establish a state in Çukurova, tens of thousands of Armenians
flocked to the region. The Armenians, armed by the French, embarked on a massacre movement
against the Turks in order to establish the state they dreamed of. The Armenians resorted to
oppression and torture with the help of the French in order to drive the Turks out of Adana, and the
Armenian and French attacks in July 1920 forced the Turks to leave the city. However, the fact that
the French signed the Ankara Agreement on 20 October 1921 and started to evacuate the region
caused great disappointment to the Armenians planning to establish a state there. Various literary
and artistic activities were used to create a conscious memory by creating public opinion about the
French-backed Armenian incidents in Adana, which were quite devastating in terms of their results,
and to keep the damages caused by these events alive. The play titled “Ermeni Fırıldakları”
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(Armenian Pinwheels) written by Mehmet Rasim, who dealt with the events of the period using
theatre as a branch of art and a literary genre, is the main source of the paper. In the aforementioned
work, the author aimed to present the Armenian Events in Adana with readers and possible theatre
audience by mixing the events with humour elements. The author did not hesitate to use the real
names of the real actors of the period when casting the characters for his work. In this way, the
realism of the play was increased and as the events were also watched live on the stage, it
contributed to a better understanding of the causes and consequences, thus making them more
permanent.
Key Words: Adana, Armenian events, Mehmet Rasim, Theater.
ÖZET
Osmanlı Devleti’ndeki Ermeniler 1870’lere kadar barış ve güven içinde yaşamıştır. XVIII.
yüzyıldan itibaren Ermeniler, Avrupalı Devletlerin özellikle de Fransa’nın kışkırtması sonrasında
Osmanlıya karşı teşkilatlanmaya başlamıştı. Ermeniler, Küçük Ermenistan olarak Adlandırdıkları
Çukurova’da bir devlet kurabilmek için bölgedeki nüfuslarını Çukurova dışından getirdikleri
Ermeniler ile artırmaya çalışmaktaydı. Çukurova Ermenileri ilk planlı isyanlarını 1909’da
Meşrutiyetin ilanından sonra gerçekleştirmişti. 14 ve 25 Mayıs 1909 isyanlarında Adana şehri
tamamen yandığı gibi binlerce insanın ölümüyle sonuçlanmıştı. Birinci Dünya Savaşı sırasında
İtilaf Devletlerinin yanında savaşan Ermeniler onlar adına casusluk faaliyetleri de yapmaktaydı. 30
Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Adana’ya geri dönmeye
başlamış, özellikle bölgeyi işgal eden Fransızların Çukurova’da devlet kurma ümidi vermesi
Adanalı olmayan on binlerce Ermeni’nin bölgeye akın etmesine sebep olmuştu. Fransızlar
tarafından silahlandırılan Ermeniler, hayal ettikleri devleti kurabilmek için Türklere karşı katliam
hareketine girişti. Ermeniler, Türkleri Adana’dan kaçırmak için yine Fransızlardan aldıkları
destekle baskı ve işkenceye başvurmuş, Temmuz 1920’de Ermeni ve Fransız saldırıları Türkleri
şehri terk etmek zorunda bırakmıştı. Ancak 20 Ekim 1921’de Fransızların Ankara Antlaşması’nı
imzalayıp yöreyi tahliye etmeye başlamaları burada bir devlet kurmayı planlayan Ermeniler
açısından büyük hayal kırıklığına sebep olmuştu. Sonuçları itibariyle oldukça yıkıcı olan
Adana’daki Fransa destekli Ermeni olayları hakkında kamuoyu oluşturarak bilinçli bir hafıza
oluşturmak ve bu olayların verdiği zararları zihinlerde diri tutmak için çeşitli edebi ve sanatsal
faaliyetlerden faydalanılmıştır. Belirtilen dönemde yaşanan olayları bir sanat dalı ve edebi bir tür
olan tiyatro ile ele alan Mehmet Rasim’in kaleme aldığı “Ermeni Fırıldakları” adlı tiyatro oyunu
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bildirinin temel kaynağını oluşturmaktadır. Bahsi geçen eserde Adana Ermeni Olaylarının, yazar
tarafından mizah unsurlarıyla yoğurularak okuyucu ve muhtemel tiyatro seyircisi ile
buluşturulması amaçlanmıştır. Yazar, eserinde kastlar oluştururken dönemin gerçek aktörlerinin
gerçek isimlerini kullanmaktan çekinmemiştir. Bu sayede oyunun gerçekçiliği arttırılmış ve
olayların bir de tiyatro sahnesinden canlı olarak izlenerek sebep ve sonuçlarının daha iyi
anlaşılmasına ve daha kalıcı olmasına katkı sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Adana, Ermeni olayları, Mehmet Rasim, Tiyatro.
GİRİŞ
Osmanlı Devleti Ermenileri asırlarca barış ve düzen içinde yaşamıştır. Ancak ilerleyen
süreçte özellikle XIX. Yüzyılda bu durum tersine dönmüştür. Bu tersine dönüşün arka planında
emperyalist devletlerin yayılmacı politikaları etkili olmuştur. Doğuya yayılmaya çalışan
emperyalist batılı devletler XIX. Yüzyıla kadar Osmanlı toprakları üzerindeki emellerini
gerçekleştirecek fırsatı bulamamış, ancak XIX. Yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti’nin çöküş
sürecine sebep oldukları gibi bu durumdan istifade ederek Osmanlı topraklarında yaşayan Hristiyan
unsurlardan yararlanma yoluna gitmiştir. Emperyalist devletler, Hıristiyan unsurları kendi
planlarının bir parçası yapabilmek amacıyla bu unsurların hamiliklerini üstlenerek Osmanlı
Devleti’nden çeşitli ıslahatlar yapmalarını talep ettiler.1 Batılı devletlerin bu baskı ve taleplerine
karşılık olarak öncelikle Kırım Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’nin İngiltere ve Fransa ile
yaptığı ittifak anlaşmasında “Hıristiyan uyruklarının hak ve İmtiyazlarının sultanın onuru ve şerefi
zedelenmeksizin pekiştirilmesi” maddesi eklendi. Savaştan sonra da Islahat Fermanı ilan edildi.
Osmanlı Devleti’nin, vatandaşı olan gayrimüslimler bu fermanla, çeşitli dinî ve temel haklar elde
ettiler.2 Diğer bir ifadeyle gayrimüslim vatandaşlara daha önceden verilmiş olan imtiyaz ve
muafiyetlerin padişah fermanıyla devamı sağlanmıştı. Başlangıçta Fermana karşı kayıtsız kalan
hatta endişe duyan Ermeniler, daha sonra fermanın sunduğu haklardan diğer Hıristiyan unsurlar
gibi istifade imkânı buldular. Islahat Fermanı’nın sunduğu ayrıcalıklar, batılı büyük devletlere
Osmanlı içişlerini istismar etme fırsatı tanımaktaydı.3 Bu girişimlerin neticesi olarak ilk defa 1815
Viyana Kongresi’nde zikredilen “Şark Meselesi” kavramı 1870’lerde Batılı devletlerin gündemine
Salâhi R. Sonyel, İngiliz Belgelerine Göre Adana’da Vuku Bulan Türk-Ermeni Olayları (Temmuz 1908-Aralık 1909),
TTK, Ankara 2014, s. 3-4.
2
Mehmet Yıldız, Modernleşme Dönemi Osmanlı Siyasi Metinleri, ATAM, Ankara 2015, s. 39-40.
3
Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, IV, TTK, Ankara 2011, s. 1-11.
1
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önemli yer işgal etmeye başlamıştı.4 Özellikle 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı Rus Harbi) akabinde
önce Yeşilköy-Ayastefanos Antlaşması sonrasında da Berlin Antlaşması ve Kıbrıs Antlaşmaları,
Hristiyanlar ve Ermeniler ile ilgili maddeler içermekteydi ve bu antlaşmalar İngiltere ve Rusya’ya
Osmanlı iç işlerine karışma fırsatını vermekteydi. Bu anlaşmalardan aldıkları cesaret ve destekle
örgütlü hareket etmeye başlayan Ermeniler bu süreçte yurtiçinde ve yurtdışında propaganda
faaliyetleri yürütmek ve silahlı isyanları organize etmek üzere birçok gizli cemiyet kurdular.5
Ermenilerin yürüttükleri bu örgütlenme ve silahlanma faaliyetleri, 1890 yılından itibaren
silahlı isyanlar şeklinde kendisini göstermişti. İlk isyan 1890'da Erzurum’da çıkmıştı.6 Bunu, yine
aynı yıl (15 Temmuz) meydana gelen Kumkapı gösterisi, 1892-93'te Kayseri, Yozgat, Çorum ve
Merzifon olayları, 1894'te Sasun isyanı, Babıali gösterisi ve Zeytun isyanı, 1896'da Van isyanı ve
Osmanlı Bankası'nın işgali, 1903'te ikinci Sasun isyanı, 1905'te Sultan Abdülhamid'e suikast
girişimi ve 1909'da gerçekleşen Adana isyanı izlemiştir.7 Bu isyan ve olaylarla Ermeni komite ve
çetelerinin amacı Batılı devletlerin Osmanlı Devleti’ne müdahalesini ve kendi menfaatlerine
reformların gerçekleştirilmesini sağlamaktı.8
ADANA ERMENİ OLAYLARI
Çukurova, iklimi ile birlikte Toros Dağlarından inen akarsular ve bu akarsuların taşıdığı
alüvyonlar sayesinde zengin çeşitlilikte tarım ürünlerinin yetişmesine uygun topraklara sahiptir.
Ayrıca Akdeniz’in kıyısında önemli bir geçit olma özelliği taşımaktadır. Bu özellikleriyle tarih
boyunca insanlar için önemli bir yerleşim alanı olmuştur. Bu verimli ve stratejik topraklar ilgiyi
üzerine çekmiştir.9 Hitit, Mısır, Asur, Pers ve Roma İmparatorlukları Çukurova’ya hâkim olmak
Nuri Yavuz, “Şark Meselesi Açısından Ortadoğu Gelişmeleri”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXIII, S. 3, 2003, s.
90.
5
Ermeni cemiyetleri ve komiteleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Cahit Külekçi, “Arşiv Vesikalarına Göre Osmanlı
Devleti'nde Ermeni Cemiyetleri (1875-1925 Yılları Arası)”, İSTEM, S. 15, 2010, s. 143-157; Orhan Doğan, “Ermeni
Komiteleri Hınçak ve Taşnaksütun (Rus Adalet Bakanı Y. Muravyev’in Ermeni Komitelerine İlişkin Raporu)”, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 20, 2008, s. 307-328; Nejla Günay, “Ermenilerin Kurdukları
Cemiyetler ve Komitelerin Maraş ve Çevresindeki Faaliyetleri”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 3, 2012, s.
21-44; Kemal Beydilli, Şark Meselesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXVIII, 2010, s. 352-357.
6
Osmanlı Belgelerinde Ermeni İsyanları I (1878 1895), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2008,
s. 43-45; Nurettin Birol, “1890-1900 Ermeni Ayaklanmalarının Erzincan’a Yansımaları ve İlk Ermeni İsyanları”,
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDE), X, S. 1, s. 25.
7
Samiha Ayverdi, Türkiye’nin Ermeni Meselesi, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 2007, s. xııı; Osmanlı Belgelerinde
Ermeni İsyanları I (1878 1895), s. 48-76.
8
Mihran Damadyan, Bir Ermeni Komitecinin İtirafları, haz. Haluk Selvi, Timaş Yayınları, İstanbul 2009, s. 45-48.
9
Hamdi Kara, “Cumhuriyete Kadar Çukurova Nüfusu”, Coğrafya Araştırmaları (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu Yayını), S. 1, Ankara, Şubat-1989, s. 116.
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için mücadeleler vermiştir. VII. Yüzyılda Müslümanlar, XII. Yüzyılda Türkiye Selçukluları ve
Haçlıların eline geçmiş, ardından bir süre Bizans İmparatorluğu ile Kilikya Ermenileri arasında el
değiştirmiştir. Adana, XIV. yüzyıl ortalarından itibaren Memlüklülerin ve bunlara bağlı olarak
1378-1562 yılları arasında Türkmenlerin Üçok koluna mensup Yüregir Boyu beylerinden Ramazan
Bey’in idaresine geçmiştir. Uzun müddet Memlüklüler ile Osmanlıların nüfuz mücadelesine sahne
olan Adana, nihayet Çukurova bölgesi ile birlikte Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi esnasında
Osmanlı topraklarına katılmıştır.10
XIX. Yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu bunalımdan
faydalanmak isteyen Batılı büyük devletlerin Çukurova’ya büyük önem verdikleri görülmektedir.
Bunlardan İngiltere özellikle Musul petrollerinden faydalanmak ve başka bir büyük güce
kaptırmamak için bölgenin güvenliğini sağlamak istemekteydi. Fransa ise pamuk başta olmak
üzere tahıl, pirinç ve tütün tarımına odaklanmıştı. Aynı zamanda Çukurova’ya hâkim olarak
Suriye’nin güvenliğini sağlayabilecekti.11 Tarımın gelişmesi ile bölge için ulaştırma projeleri
hazırlanmış 1886’da Adana-Mersin demiryolu hizmete açılarak ucuz nakliyat ve denizyolu
bağlantısı sağlanmıştı. Yeni fabrikalar kurulmuş, Fransa ve Almanya kendi posta teşkilatlarını ve
bankalarını kurarak bölgedeki zenginliklerden azami surette faydalanmak için çaba sarf
etmekteydi. Dolayısıyla tüm bu hareketlilik ticaretin gelişmesini sağlamıştı.12
Fransa başta olmak üzere emperyalist devletler, Ermenilerle dini ve ticari ilişkilerini
arttırmak suretiyle bölgede nüfuz alanı oluşturmaya çalışmaktaydı. Bu bağlamda kendi
kontrollerinde bir Ermeni devleti kurmak için Ermeniler arasında bağımsızlık fikirleri yayılmasına
çalışmaktaydı. Yine emperyalist devletlerin destekleriyle oluşturulan Ermeni komiteleri tarafından
da bu amaçların yayılması ve yerleşmesi sağlanmakta, bunun da silah gücüyle gerçekleşebileceğine
inanılmaktaydı.13

Yusuf Halaçoğlu, “Adana”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, I, 1988, s. 349-350; İbrahim İslam, “Kurtuluş
Savaşı Yıllarında Çukurova: Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XX, S. 58,
2004, s. 49.
11
Tuğba Kılıç, Adana Ermeni Olayları (1918-1922), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007, s. 4-9.
12
İslam, Kurtuluş Savaşı Yıllarında Çukurova…, s. 50-51.
13
Musa Çabuk, 1875–1925 Yılları Arasında Adana, Antakya, Antep, Maraş ve Mersin Bölgelerinde Misyonerlik
Faaliyetleri ve Ermeni Olayları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kahramanmaraş 2013, s. 30-31.
10
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Ermeniler Küçük Ermenistan olarak adlandırdıkları Çukurova’da bir devlet kurabilmek için
hazırlıklara girişmiş; Berlin Antlaşması’ndan itibaren (1878) nüfuz ve nüfuslarını arttırmak için
bölgeye göçler düzenlemişler14, komitacılar silah temin etmeye başlamış,15 200-300 Ermeni
gençten oluşan bir fedai grubu oluşturmuştu. Bu gençlere üniforma giydirilerek açıktan silah
eğitimi verilmekteydi.16 Ayrıca evlerin altında birbirine bağlı tüneller ve istihkamlar kazılmış,
kiliseler birer silah deposu haline getirilmişti. Müslüman ulemadan olan kişilerin sarıkları
kirletilmekte, Dörtyol’da ve Mersin Ziya Paşa Gazinosu’nda “Sivas’ın Timurlenk Tarafından
Tahribi” adlı bir oyunu sergileyen Ermeniler, oyun sonunda ve sokaklarda “yaşasın Ermenistan,
yaşasın ermeni krallığı, yaşasın ermeniler” çığlıkları atarak Türkleri tahrik etmekteydi. 17 Tüm bu
hazırlıkların sonucu olarak 31 Mart Vakası’nın (13 Nisan 1909) doğurduğu otorite boşluğunu fırsat
bilen komiteciler vakit kaybetmeden isyan etmişlerdi.18 “Adana Olayları” olarak bilinen bu isyan,
31 Mart Vakası’ndan bir gün sonra 14 Nisan’da başlamış ve 10 gün sürmüş, daha sonra 25 Mayıs
1909 isyanı ile devamı gelmiştir. Bu isyanla Adana şehri tamamen yandığı gibi binlerce insanın
ölümüne de sebep olmuştur.19 1909 Adana olayları ve sonrasında gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı
bölgede ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz etkilemiş üretimi düşürmüştü.20
MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE ADANA ERMENİ OLAYLARI
Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi’ne göre İngiltere ve Fransa
savaş sürerken yaptıkları gizli anlaşmalarda planladıkları üzere Osmanlı topraklarını işgale
başlamıştı. Bu çerçevede Antep, Urfa, Maraş ve Adana İngiliz ve Fransız birlikleri tarafından işgal
edilmişti. Adana’da bulunan İtilaf Devletleri temsilcilerinin ortak kararlarına göre bölgedeki
Ermeniler Adana’da toplanacaktı. Maraş’tan Sivas’a kadar çevrede bulunan Ermeniler toplanarak

Kemal Çiçek, “Adana Olayları Hakkında Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz”, 1909 Adana Olayları/Makaleler, Ed.
Kemal Çiçek, Ankara TTK, 2011, s. 11.
15
Yusuf Sarınay, “Arşiv Belgelerine Göre 1909 Adana Ermeni Olayları”, 1909 Adana Olayları/Makaleler, Ed. Kemal
Çiçek, Ankara TTK, 2011, s. 60; Sonyel, age, s. 40.
16
Çiçek, agm, s. 23.
17
Mehmed Asaf, 1909 Adana Ermeni olayları ve Hatıralarım, haz. İsmet Parmaksızoğlu, TTK, Ankara 1986, s. 9-23.
18
Çiçek, agm, s. 11.
19
Cemal Paşa, Hatıralar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2001, s. 396-397; Cezmi Yurtsever, Adana
Tarihi, Çukurovalı Yayınları, Adana 2011, s. 79; Çiçek, agm, s. 7; Sarınay, agm, s. 63-80; Sonyel, age, s. 51.
20
İslam, Kurtuluş Savaşı Yıllarında Çukurova …, s. 51.
14
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Adana’ya gönderilecekti. Bunların yanında 1920 yılının başında Amerika’ya giden bir Ermeni
heyeti, Amerika’daki Ermeni gençleri toplayıp Adana ve Kafkasya’ya göndermekteydi. 21
Mondros Mütarekesi’nin bazı maddeleri Ermenilerle ilgiliydi. Buna göre Türk
kuvvetlerinin Kilikya’yı boşaltması ve Toros tünellerini itilaf devletlerinin kontrolüne bırakması
gerekiyordu.22 17 Aralık 1918'de Fransızlar Mersin'e asker çıkarmış ve yine aynı tarihte Fransız
Suriye işgal Ordusu Adana'ya girmişti. İşgal alanı genişletilerek 8 Mart 1919'da Kozan ve Ceyhan
işgal edilmişti. Çukurova'nın işgali üzerine birçok acı olay yaşanmıştı. 1 Kasım 1919 tarihinden
itibaren de Maraş, Antep ve Urfa tümüyle Fransız işgali altına girmişti.23 Bölgede bir Ermeni
devleti kurma girişimleri çerçevesinde Fransız işgal yönetimi Fransız askerî üniforması giydirmek
suretiyle Ermenileri silahlandırarak göreve gönderilmişti.24 Fransızların oluşturduğu Ermeni
lejyonlarının mevcudu 120-150.000’i bulmuş; bunlar Adana, Antep, Maraş ve köylerine
yerleştirilmişti.25 Fransız üniformalı Ermeni askerler Türklere ateş etmekte, evlerine saldırarak
yağmalamakta ve türlü mezalimle huzuru kaçırmaktaydı.26
Fransızlar bütün çıkarlarını kalıcı hale getirmek için başta Ermeniler olmak üzere bütün
unsurları kullandı ve bütün yöntemleri denedi. Bu yöntemlerden biri de bazı Müslümanları yanına
alarak kendi lehine kamuoyu oluşturmaktı. Ferda, Adana Postası ve Rehber gibi yerel gazeteler,
Kuvayı Milliye’nin faaliyetlerini eleştirmekte ve Fransız politikasına uygun

yazılar

yayımlamaktaydı.27 Fransızların Çukurova’yı işgal için asıl sebebi doğuda yeniden prestij
kazanmak ve Ortadoğu çıkarlarını güvenceye almak isteğiydi. Bunu yaparken de Ermenileri
kullanarak işgale insanî bir amaç görüntüsü vermeye çalışmaktaydı. Ancak verdikleri sınırsız
Damadyan, age, s. 81-98; 1920 yılının aralık ayında Ermenistan Bolşeviklerin nüfuzu altına girince Amerikan
Yakındoğu Yardım Komitesi de Türkiye Ermenilerine Kilikya’da ulusal bir yurt kurulması için mücadele etmeye
başlamıştı. bkz. Fatih Gencer, Ermeni Soykırım Tezinin Oluşum Sürecinde Amerikan Yakın Doğu Yardım Komitesi,
Alternatif Düşünce Yayınevi, İstanbul 2006, s. 179.
22
Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, TTK, Ankara 1953, s. 519-524.
23
Şerife Yorulmaz, “Çukurova'da Kuva-yı Milliye Yapılanmasının Temel Özellikleri”, Ankara Üniversitesi Türk
İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S. 35-36, Mayıs-Kasım 2005, s. 346.
24
Hikmet Öksüz – İsmail Köse, ABD Yüksek Komiseri Amiral Bristol’un Rapor ve Savaş Günlüklerinde Ermeni
Meselesi (1919-1927), Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon 2015, s. 159.
25
Damadyan, age, s. 100.
26
Yusuf Ziya Bildirici, “Çukurova’da Fransız Ermeni İlişkileri ve 1919 Yılı Katliamları”, Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, XII, S. 36, s. 755-764; ABD Yüksek Komiseri Amiral Bristol’un raporuna göre, Ermenilere Fransız üniforması
giydirmekte hata yaptığını fark eden Fransızlar, Ermeni askerleri görevden uzaklaştırmaya çalışmaktaydı. Bkz. Öksüz
& Köse, age, s. 159.
27
Erdem Çanak, Cumhuriyet Döneminde Tarihi, Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yönüyle Seyhan (Adana) Şehri (19231956) (C.I-II), Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Manisa 2016, s.
412.
21
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yetkiler ve güç daha sonra Ermenilerin Fransızlar tarafından dahi zapt edilmesini gerektirmiş ve
bunda her zaman başarılı olamamıştı. Aynı zamanda 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara
Antlaşmasıyla bölgeyi terk etmeye başladıklarında ise yoğun bir eleştiriye maruz kalmıştı.28
TARİH İLE TİYATRO
Mitoloji ve ritüelden türetilmiş olduğu düşünülen tiyatro29, Osmanlı Devleti’nde tuluat ve
temaşa geleneği olarak kendini göstermiştir. Hacivat-Karagöz, ortaoyunu ve meddahlık gibi gösteri
sanatları halk arasında ve sarayda gelişmiş ve günümüze kadar etkilerini sürdürmüştür.30 Batılı
anlamda tiyatroyla saray halkı çok daha önce tanışmış olsa da İstanbul halkının tanışıklığı Tanzimat
ile başlamıştı. İlerleyen dönemlerde de saygınlık kazanan bir gösteri sanatı olarak tiyatro,
toplumdan destek görmüştür.31 Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Tiyatroya ayrıca önem
verilmiştir. Bu konuda Atatürk: “Tiyatro, bir memleketin kültür seviyesinin aynasıdır”32 diyerek
tiyatro faaliyetlerinin devam ettirilmesini istemiş, ihtiyaç duyulacak uzmanların yurtdışından
getirilmesi emrini vermiştir. Ayrıca 1934 yılında tiyatro sanatının sağlam temellere oturtulması
için gereken yasal düzenlemeler de yapılmıştır.33
Tiyatro ile tarih karşılıklı bir etkileşim içindedir. Tarih, tiyatro aracılığıyla insanı ve yaşamı
daha gerçekçi yansıtabilmektedir. Aynı zamanda Tarih, konu itibariyle tiyatroya destek sağlamakta
ve kaynak oluşturmaktadır. Tarih bilgisinin ve tarih biliminin çeşitli dönemlerde fonksiyonunun
değişmesi, yöntemi ve amaçları tarih konulu tiyatro oyunlarına da yansımış, bu sayede tiyatro,
derin bir kritiğin, düşünsel zenginliğin yansıdığı alan olmuştur.34 Tarih ise tiyatro ile toplum
üzerindeki etkisini arttırarak, daha fazla enerji ve umut aşılama fırsatı bulmuştur.35

Damadyan, age, s. 103-106; Öksüz & Köse, age, s. 158-167.
Oscar G. Brockett, Tiyatro Tarihi, haz. İnönü Bayramoğlu, Dost Kitabevi, Ankara 2000, s. 15.
30
Tolga Akay, “Osmanlı Devleti’nde Tiyatro ve Sinemanın Yaygınlaşması: Adana Vilayeti Örneği”, Tarihte Adana
ve Çukurova, III, ed. Yılmaz Kurt-M. Fatih Sansar, Akademisyen Yayınevi, Adana 2016, s. 267.
31
Mehtap Kaya, “Doğuşundan Erken Cumhuriyet Dönemi’ne Kadar Türk Basınında Gündelik Hayat İzlenimleri”,
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 28, 2018, s. 59.
32
Tahsin Konur, “Cumhuriyet Döneminde Devlet Tiyatro İlişkisi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi Dergisi, XXXI, S. 1-2, 1987, s. 319.
33
Resmi Gazete, 4 Temmuz 1934, s. 4090-4092.
34
Ramazan Kaya, “Tarihin Hayat Bulma Alanı Tiyatro”, KKEDF, S. 15, 2007, s. 239-240.
35
Ahmet Uslu, “Cahit Zarifoğlu’nun “Sütçü İmam” Adlı Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, IX, S. 45, 2016, s. 226.
28
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Türk tiyatrosunda da tarih konulu birçok eserler verilmiştir. Savaşlar, işgaller, isyanlar, taht
kavgaları, saray entrikaları gibi tarihi olaylar Türk tiyatrosunun çok ilgi duyduğu konular olmuştur.
Tarihçiler, tarih konulu tiyatro metinleri sayesinde toplumsal değişme ve dönüşümleri farklı
açılardan inceleyerek toplumla ilgili bilgilere bu yolla daha kolay ulaşabilmektedir. Çünkü siyasal
düşünce gücüne sahip tarihî malzemeyi işleyen anlatıcı, toplumun siyasî, sosyal ve kültürel
coğrafyasını bu eserler vasıtasıyla yansıtır.36
Ele aldığımız eser açısından Millî Mücadele’yi eserlerine konu olarak alan yazarlar, zaman
zaman bu yıllarda düşmanın yaptığı kötülükleri ön plâna çıkaran oyunlar da yazmışlardır. İşgal
yıllarında başta Ermeniler ve Yunanlılar olmak üzere diğer unsurların işgalcilerle iş birliği yapmak
suretiyle Türklere uyguladıkları kötü muamele anlatılmıştır. İşgal ettikleri bölgede Fransızların,
Ermenileri kışkırtarak, halkın canına, ırzına, namusuna ve malına verdiği zararları anlatan oyunlar,
bu durum karşısında tedirgin olan halkın, işgale karşı koymak için silahlanarak düşmana karşı
verdikleri büyük mücadeleyi anlatmaktadır. Bu konuda yazılan oyunlardan birkaçı şöyledir:
Osman Çizmeciler’in Allah Bizimledir, Cahit Zarifoğlu’nun Sütçü İmam, Yaşar Mehmet
Kaynak’ın Vatanın Bağrındaki Hançer, İsmail Arslan’ın Mustafa Kemal’in Tufanı, İbrahim
Ayaşlı’nın Kuvâ-yi Milliyeci Oldum.37
ERMENİ FIRILDAKLARI
Şair-yazar Mehmed Rasim, 1925 yılında Adana’da yayınlanan Gölge dergisinin sahibi,
müdürü ve başyazarıdır. Gölge dergisi “Haftalık Mecmua” bazı sayılarda ise “Gayri siyasi haftalık
mecmua” klişesini taşımaktadır. Dergideki makale, köşe yazısı, roman ve tiyatro tefrikalarının
hemen hepsi derginin sahibi Mehmet Rasim imzasını taşımaktadır. Hayat Matbaası tarafından
basılan derginin ilk sayısı 26 Kânunuevvel 1925 tarihinde çıkmıştı ve fiyatı 5 kuruştu. Beş sayı
yayımlanmış olan dergide içerik olarak Adana’nın kurtuluşu ile ilgili makale ve Adana’nın
kahramanlarını anlatan temaşa metinleri, Gazi Mustafa Kemal’den övgü ile bahseden yazılar, milli
roman ve tiyatro tefrikaları, medyumlukla ilgili köşeler gibi çeşitli haber ve yazı türlerine yer
verilmiştir. 38
Abdullah Şengül, “Türk Tiyatrosunda Tarih”, Turkish Studies, Volume 4 /1-II, 2009, s. 1933.
Şengül, agm, s. 1976.
38
Gölge, 26 Kanunuevvel 1341, s. 1; Gölge, 5 Kanunusani 1926, s. 1; Mehtap Kaya, Atatürk Dönemi Magazin
Dergiciliği ve Sosyo Kültürel Dönüşüme Etkisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Ankara 2014, s. 149.
36
37
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Yazar Mehmet Rasim Ermeni Fırıldakları adlı tiyatro eserinde Adana’nın işgal yıllarını
anlatmaktadır. İşgal süreci boyunca Fransız işgalcilerin, bölgeye dair planlarını, Ermeniler ve
Müslüman işbirlikçiler üzerinden nasıl yürüttüğünü, Fransızlar tarafından işgal edilen Adana’da
işgalci komutan ve askerlerin yaptığı eziyetler, komedi öğeleriyle anlatılmaktadır. Yazar eserinin
Adana, Mersin ve bütün güney vilayetleri ahalisini alakadar eden pek yakın bir mazinin acı
hatıralarını gülünç bir şekilde tasvir eden tarihi bir eser olarak tanımlamıştır. Ona göre her vatandaş
bu eserden birer tane alarak evladına yadigâr bırakmalıdır.
Kitabın kapaktaki tam adı “Adana Kahramanları Piyesinden Ermeni Fırıldakları”
şeklindedir. Ayrıca kapakta, “Adana’nın işgal faciasına ait hakiki bir vakıadır.” İfadesi
bulunmaktadır. 1928 yılında yayımlanmış, dört perdelik komedidir ve 85 sayfadır. Ermeni
Fırıldakları, Adana Kahramanları, genel adı altında yazılmış olan serinin ilk kitabıdır. Kitap 1928
yılında basılmış olmasına rağmen Arap alfabesi ile basılmıştır. Yazar Mehmet Rasim, eserin kısa
zamanda yeni harflerle yayımlanacağını da eserin sonundaki ekte belirtmiştir.
Eserin kopyaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nda mc_osm_k00891
demirbaş numarası ve 812.42 MEH 1928 k.1/1 yer numarasıyla; Atatürk Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi Seyfettin Özege Bölümünde 0110222 demirbaş numarası ve 3451 SÖ 1928 yer
numarasıyla, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesinde ise EFKDP074360
demirbaş numarasıyla yer almaktadır. Üç kopyada da eksik sayfalar (üç kopyada da 67. ve 68.
sayfalar eksiktir.) göze çarpmaktadır.
Ermeni Fırıldakları adlı eser hakkında, Özlem Nemutlu’nun, “Tanzimat ve II. Meşrutiyet
Dönemleri Tiyatro Eserlerinde Bir Figür Olarak Ermeni Oyun Kişileri”, başlıklı makalesinde39;
Dilara Balcı’nın Yeşilçam Sinemasında Gayrimüslim Temsilleri, adlı yüksek Lisans Tezinde40,
Hikmet Özdemir’in Ermeni İddiaları Karşısında Türkiye’nin Birikimi Adlı kitabında41 bilgi
verilmiştir. Fakat ayrıntılı bilgi mevcut değildir. Tiyatro oyununun temsil edildiği ile ilgili bir
bilgiye de maalesef ulaşamadık.

Özlem Nemutlu, Tanzimat ve II. Meşrutiyet Dönemleri Tiyatro Eserlerinde Bir Figür Olarak Ermeni Oyun Kişileri”,
Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, III, haz. Metin Hülagü vd., Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2006, s. 524.
40
Dilara Balcı, Yeşilçam Sinemasında Gayrimüslim Temsilleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2011, s. 105.
41
Hikmet Özdemir, Ermeni İddiaları Karşısında Türkiye’nin Birikimi, TBMM Basımevi, Ankara 2008, s. 93.
39
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Oyunda Kişiler
Yazar eserin sonuna yazdığı ekte, eserin gerçek olaylara dayanarak yazıldığını, kişilerin de
işgal faciasına bizzat katılmış isimler olduğunu belirtmiştir. Oyundaki kişiler çalışmamızda dört
farklı grup olarak ele alınmıştır.
1. Fransız İşgalci Komutan ve Yetkililer (Bremond: Kilikya İdare-i Mülkiye Baş Memuru,
Şavyer)


Kilikya İdare-i Mülkiye Baş Memuru Bremond: İşgal kuvvetleri tarafından Adana
Genel Valiliğine getirilmiştir. Fransız hakimiyetini tesis etmek için çalışmıştır.
Haberleşmeye sansür koymuş, Fransızcayı zorunlu dil haline getirmiştir.
Türklerden nefret ettiği ve bununla birlikte Ermeni adında bir kitap yazdığı da
bilinmektedir.42



Şavyer: General Dofyo (Dufieux)43’nun yaveri

2. Ermeni Hayalperest Fesatçılar (Şişmanyan, Damadyan, Şişmanyan’ın kızı, Damadyan’ın
Karısı, Haçik, Haçik’in Karısı)


Şişmanyan: Adana’da meydana gelen Kaç-kaç olayından sonra Şişmanyan
hükümetini kurduğunu ilan etmişti. Kilikya Hristiyan Cumhuriyeti kurmak için
çabalamaktaydı.44



Damadyan: Adanalı olmayan Damadyan, Adana’daki Ermenilerin lideri
durumundaydı. Damadyan’ın güzel, iyi eğitim görmüş, kurnaz karısı Fransız
komutan Bremond ile vakit geçirmekteydi. Böylece Damadyan, Bremond’u
arkasına alarak siyasi güç sağlamakta ve Adana’ya hâkim olmaya çalışmaktaydı. 45



Haçik: Şişmanyan’ın uşağı

Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri (1920-1922), III, Başbakanlık Devlet Arşivleri Yayını, Ankara 2003,
s. 54-57, 235; Çanak, age, s. 42.
43
Fransız Doğu ordusuna bağlı 156’ncı Tümen’i komuta eden Fransız işgal güçleri komutanı, Adana Bölge Komutanı
bkz. Hüsnü Özlü, “Tekelioğlu Sinan Bey’in Günlüklerinde Millî Mücadele’de Adana ve Pozantı Yöresinde Yapılan
Muharebeler”, Millî Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu 25-27 Aralık 2013, haz. Erdem Ünlen vd., Gaziantep
2015, s. 314; İlyas Gökhan, “Millî Mücadele Dönemi’nde Türkoğlu Cephesi”, Millî Mücadele’de Güney Bölgesi
Sempozyumu 25-27 Aralık 2013, haz. Erdem Ünlen vd., Gaziantep 2015, s. 605.
44
Damadyan, age, 89-90.
45
Damadyan, age, 89, 105.
42
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3. Müslüman İşbirlikçiler-Yerli Fransızlar46 (Hafız Mahmud, Vali Abdurrahman, Ali İlmi,
İlhami) ve Fransız propagandası yapan Türkçe gazeteler (Ferda, Adana Postası, Rehber47)


Belediye Başkanı ve Emval-i Metruke Komisyonu Başkanı Hafız Mahmud:
Hürriyet ve İtilaf Fırkası reisiyken Fransızlarla yakın ilişkisi sayesinde işgalci
Fransızlar tarafından belediye başkanı olarak atanmıştır. Damadyan’ın eşi ile de
ilişki kurmuştu. Birçok Ermeni’nin Adana’ya iskân edilmesine ön ayak olmuştur.
Adana’daki caddelere Fransız işgal komutanlarının isimlerini vermiştir. Mazlum
Müslüman halkın ellerindeki silahları toplama ve direnişi önleme çalışmalarına
katılmış, bu hizmetlerinin karşılığında bir de evkaf müdürlüğüne atanmıştır.48



Adana Vali Vekili Abdurrahman: Kuvayı Milliye karşıtı olduğundan ayrıca işgalci
Fransızlara karşı tavizsiz bir tutum sergilediği için İstanbul Hükümeti tarafından
Adana vali vekili olarak atanmıştı. Türklük aleyhinde çalışmış, işgal idaresini halka
benimsetmek için çaba göstermiştir.49 Milli Mücadele sonrasında yayınlanan
150’likler listesinde yer almıştır.50



Adana Postası Yazarı İlhami: Adana Postası Gazetesi’nde İşgalci Fransızların
propagandasını yapmıştır.51

Fransız İşgal Yönetimi, hayır veya yardım görüntüsü altında çeşitli kuruluşlar oluşturarak bölgede daha etkin olma
ve işgali benimseterek kabul görmeye çalışmaktaydı. Bu kuruluşlardan biri de Cemiyet-i Hayriye adıyla
oluşturulmuştu. Cemiyetin Başkanlığına Vali Abdurrahman getirilmişti. Üyeleri arasında oyundaki karakterlerden
Hafız Mahmud, Ali İlmi ve İlhami de bulunmaktaydı. Bu cemiyet üyeleri, Milli Mücadeleyi destekleyen nadir yayın
kuruluşlarından olan Yeni Adana’da Yerli Fransızlar olarak zikredilmişti. Bkz. Servet Avşar, Milli Mücadelede
Propaganda Faaliyetleri (1918-1923), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Isparta 2010, s. 256.
47
Adana’da Türkçe mahallî gazetelerden Ferdâ, 5 Aralık 1918’de; Adana Postası, 1919’da; Rehber, Aralık 1920’de
yayın hayatına başladı. işgal kuvvetleri lehinde yayınlarıyla bu doğrultuda kamuoyu oluşturmaya çalıştılar. Bkz.
İbrahim İslam, “Milli Mücadele’ye Muhalif Bir Gazete: “Ferdâ””, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Dergisi, S. 12, 2009, s. 161.
48
Çanak, age, s. 152; Şaduman Halıcı, “Hürriyet ve İtilaf Fırkası Adana Başkanı Hafız Mahmut Celal’e Ait Bilinmeyen
İki Beyanname”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih
Araştırmaları Dergisi, XXVII, S. 44, 2008, s. 104.
49
Kemal Çelik, “Çukurova’nın İşgali Döneminde, Fransız Propaganda ve Casusluk Faaliyetleri ile Millî Kuvvetlerin
Buna Karşı Yayımladığı 1920 Tarihli Yeni Bir Belge”, Gazi Akademik Bakış Dergisi, II, S. 3, 2008, s. 110; Neslihan
Bolat Bozaslan, “Tekelioğlu Sinan Bey’in Günlüklerinde Milli Mücadeleye Karşı (Çıkan) Yerel Unsurlar”, Journal of
History and Future, I, S. 1, 2015, s. 46; Halıcı, agm, s. 103;
50
Çanak, age, s. 47.
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Ali İlmi Efendi: Ferda Gazetesi sahibi ve başyazarıdır. İşgal süresince Milli
Mücadele’ye karşı çıkmış, Ermeni komitecilere casusluk etmiştir. Ali İlmi de
150’likler listesine alınmıştır.52

4. Eziyete Uğrayan Mazlum Müslüman Halk ve İran Adana Konsolosu Asaf Han


Asaf Han: Adana’daki İran konsolosuydu. Türk çıkarlarını koruyan ve Türklere
destek veren bir kişiydi.53 Adana’daki Müslüman halka yapılan zulme sebep
olduğunu düşündüğü ve sessiz kaldığını gördüğü Vali Abdurrahman’ı istifaya davet
etmiştir.54 Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlandırılmasından sonra, Asaf Han, da
halkın sevinç kutlamalarına katılmış, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve
Uşak’ın kurtulduğu haberleri vesilesiyle yapılan Adana’daki kutlamalarda bir de
konuşma yapmıştır.55

Birinci Perde
Perde Şişmanyan’ın evinde açılır. Şişmanyan ve Damadyan sahnededir. Bu ikilinin
diyalogları hayal ettikleri Ermenistanı kurmak, işgalci Fransızların onlara devlet kurmak gibi
verdikleri sözler ve destekleri üzerinedir. Daha sonra sahneye Şişmanyan’ın uşağı Haçik,
Damadyan’nın karısı Madam Damadyan ve Belediye Reisi Hafız Mahmud dahil olur.
Şişmanyan, Adana Taşnak Cemiyeti’nin başkanıdır, Damadyan ise Adana Ermeni
komitacılarının lideridir. Burada Ermeni Devleti için işgalci Fransızlardan aldıkları sözler ve
desteklerden söz edilir. Daha fazla destek alabilmek ve Fransızların düşüncelerini öğrenmek için
karıları, kızları ve kız kardeşlerini kullanmaktan çekinmediklerini övünerek anlatırlar. Bahsi geçen
kadınların Fransız komutan ve yetkililerle sürekli vakit geçirmeleri ve hatta yatak odalarına
kapanmaları da kendi cemiyetleri açısından gurur verici olarak nitelendirilmektedir. Burada
Ermeni komitecilerin Makyevelist bir anlayışla zafere giden yolda heryolu mübah gördükleri

Mehmed Asaf, age, s. 6; İslam, Milli Mücadele’ye Muhalif Bir Gazete: “Ferdâ”, s. 161-162.
Cem Özer, Atatürk’ün Türk Dünyası ile İlişkileri, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007, s. 62.
54
Halıcı, agm, s. 104.
55
Uğur Üçüncü, “Büyük Taarruz Zaferinin Ortadoğu’da Yansımaları”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), S. 37, 2018, s.
708.
52
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komedi unsurlarıyla işlenmiştir. Benzer konu ve örüntünün de Makyevelli’nin Adamotu adlı
Tiyatro eserinde de işlenmiş olduğunu biliyoruz.56
Yine aynı perdede Şişmanyan, Damadyan’ın kurmayı hayal ettikleri devlette yetkili
makamlara muhabbet esnasında atamalar yaptıkları da komik bir dille işlenmiştir. Buna göre
Fransız komutanlarla ilişki kuran eşleri, zaten Şişmanyan’ın cumhurbaşkanı olmasıyla eşi
onurlanacak, Damadyan’ın eşi de başbakan eşi olarak onurlandırılacaktır. Bekar kadınlar ise bakan
olarak atamayı düşündükleri kişilere eş olacaktır. Burada uşak Haçik de düşünülerek kendisine
valilik müjdesi verilmektedir.
Sahneye daha sonra belediye reisi Hafız Mahmut dahil olmaktadır. Kendi ağzından
ballandıra ballandıra Ermenilere olan muhabbeti ve bunun sonucu olarak verdiği desteği ve iş
birliğinden bahsetmektedir. Müslüman ahaliye yapılan eziyete göz yumduğu gibi birçoğuna da
bizzat önayak olmaktadır. Ayrıca Damadyan’ın eşi sahneye dahil olduktan sonra onunla kocasının
yanında flörtleşmekte ve Damadyan Hafız Mahmut’un ağzından daha fazla laf alsın diye
çekinmeden ikisini bir odada yalnız bırakmaktadır. Madam Damadyan ise dişiliğini kullanarak
Hafız Mahmud’u sarhoş edip ağzından laf koparmaya çalışmaktadır.
İkinci ve Üçüncü perde
İkinci perdede sahneye Vali Abdurrahman, İlmi ve İlhami dahil olmaktadır. Birinci perde
Ermeni komitacılara odaklanmışken, ikinci perde de Müslüman işbirlikçiler ön plandadır. Sahnede
Müslüman olmalarına rağmen bu kişilere kadın ve içki düşkünü profili çizilmiştir. Ermenilerin
devlet kurma planlarından habersiz Fransız idaresinden yetki koparmak ve bu sayede büyük
toprakları zimmetlerine geçirerek lüks bir hayat sürmek üzerine planlar yapmaktadırlar.
Ermenilerin Müslüman ahaliye kıyasla daha serbest yaşam tarzları da gözlerini boyamıştır. Bu
hayallerin peşinde bölgedeki Müslümanların baskı ile diğer bölgelerine göç ettirilmelerine ve
Ermenilerin Adana’ya getirtilip yerleştirilmesine hem göz yummakta hem de destek olduklarını
açıklamaktadırlar. Onlar da Fransızlara fazlasıyla güvenmektedirler.
Üçüncü perdede sahneye Adana İran Konsolosu Asaf Han girer, Asaf han üzgün ve perişan
haldedir. İçerdeki yerli Fransızların aksine Türklerin uğradığı felaketin ıstırabını çekmekte, çözüm
56

Bkz. Niccolo Machiavelli, Adamotu, çev. Samim Sinanoğlu, Mitos Boyut Tiyatro Yayınları, İstanbul 2009.
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aramaktadır. Üzüntüsünü aktardığı Vali Abdurrahman ve Hafız Mahmut onun Adana’nın içinde
olduğu kötü durum hakkındaki görüşlerine katılmadıkları gibi, Müslüman halkın refah içinde
yaşadıklarını inatla savunarak Asaf Han’ı geçiştirmeye çalışırlar. Asaf Han, Kahyaoğlu, Camili,
İncirli olaylarından kadın ve çocukların katledildiklerinden bahseder, Hafız Mahmut ise, etrafta
hiçbir facia ve katliam olmadığını, varsa da buna sebep olanların padişaha isyan eden Kuvayı
Milliyeciler olduğunu söyler. Asaf Han da Fransızların kabahatsiz olmadıklarını bu olayların
Ermenilerin onlardan yüz bulmasıyla olduğu karşılığını verir. Asaf han, Hafız Mahmud’a ders verir
nitelikte konuşmaya devam ederken içeri Fransız işgal kuvvetleri umumi valisi Bremond girer,
Asaf han aynı şekilde endişelerini Bremond’a da iletir. Bremond, Asaf Han’a söylediklerinin asılsız
olduğunu ve evham yaptığını söyler ancak konuşma tartışmaya döner ve Bremond söz
dinletemeyeceğini anlayınca Asaf Han’ı asker zoruyla zorla dışarı çıkartır.
Dördüncü Perde
Son perde de artık Milli Mücadele başarıya ulaşmıştır. Fransızlar şehri terk etmektedirler.
İşgalci Fransızları arkasına alarak Müslüman halka etmediğini bırakmayan Abdurrahman, korku
içindedir. Hafız Mahmud gelir o da aynı durumdadır. Kurtuluş çaresi ararken bir fırsatını bulup
dışarı çıkarlar.
Sonraki sahnede Şişmanyan, zafer kazanmış edasıyla kendisini Cumhurbaşkanı,
Damadyan’ı da sadrazamı ilan etmiştir. Hatta hükümeti kurmuş bakanlıkları dağıtmaktadır. Yerli
Adanalıların aksine Fransızların gitmesine sevinmektedirler. Meydan onlara kalmıştır. Hafız
Mahmut sahneye girer, Şişmanyan’ın kendini cumhurbaşkanı ilan ettiğini fark edince merhamet
dileyerek kendilerine yaptığı yardımları hatırlatır. Ancak komitecilerden yüz bulamaz.
komitecilerden, Ermeni olmayan kimselere yetki ve görev veremeyeceği karşılığını alırlar. Hafız
Mahmut’un yalvarışları devam ederken içeri Yaver Şavyer girer ve hesap sormaya başlar.
Şişmanyan ve Damadyan’a makamı terk etmelerini emreder. Şişmanyan ve diğerleri ayak diretir;
devlet kurduklarını ve bırakıp çıkmayacaklarını belirtir. Şavyer, eğer çıkmazlarsa Türklerin bir
Ermeni devleti kurulduğunu öğrenmesi durumunda onları durduramayacağını anlatır. Şişmanyan’a
göre ise artık bir Ermeni devleti kurulmuştur. Bu devlet kendilerini ve işgalcileri koruyacak
güçtedir. Şavyer ise müstehzi bir ifadeyle, koskoca Fransız ordusunun bile Türk çetelerine karşı
koyamadığını, kendilerinin karşı koymasının mümkün olmadığını söyler. Bu konuşmalardan sonra
sabrı taşan Şavyer, Mustafa Kemal ile siz başa çıkacaksınız öyle mi? Haydi dışarı koşun! Atın
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bunları dışarı! Der. Madam ve mösyöler herbiri bir şeylerini bırakarak kaçar. Oyun bu sahne ile
biter.
SONUÇ
Ermeni Fırıldakları adlı eserde milli mücadelede Adana ve çevresi hakkında pek çok
meseleye değinilmiştir. Kahyaoğlu, Camili, İncirli olayları, Türk Bayrağı’nın yasaklanması, Milli
Mücadeleye karşı olan gazeteler bunlardan en önemlileridir. Yazar, basın ve yayının önemine
vurgu yapmak için gazeteler ve yazarları üzerinde özellikle durmuştur. Ferda, Rehber, Adana
Postası oyunda zikredilen yayın organlarıdır ki bunlar Fransızlarla iş birliği yapmakla birlikte,
Kuva-yı Milliye karşıtı ve İstanbul hükümeti taraftarı olarak yayın yapmışlardır. Diğer bir ağırlık
noktası işbirlikçiler ve hainlik üzerinedir. Bunların menfaatleri için hiçbir sınır tanımadan her şeyi
yapabilecekleri ve sonrasındaki içine düştükleri hal de komedi unsurları ile anlatılmış, her ne kadar
süreçte Adana ve Türklere zarar vermiş görünseler de sonuçta asıl büyük zararı kendilerine vermiş
oldukları ve tarihte nasıl anıldıkları-anılacakları vurgulanmıştır. Eserde halk ve vatanseverler, kastoyuncular arasında yer almasa da konu bütünüyle onlara uygulanan mezalim üzerinedir. Bütün
çektikleri sıkıntılara rağmen halk ve Kuvayı Milliye güçleri kenti korumak için de özen
göstermişlerdir. Sonuç olarak Mehmed Rasim, oldukça yıkıcı olan Adana’daki Fransa destekli
Ermeni olayları hakkında kamuoyu oluşturarak bilinçli bir hafıza oluşturmak ve bu olayların
verdiği zararları zihinlerde diri tutmak için tiyatronun gücüne müracaat etmiş, Ermeni Fırıldakları
ise tarihi tiyatro türüne önemli bir örnek teşkil etmiştir.
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1915 OLAYLARINI KONU ALAN ERMENİCE BİR ÇİZGİ ROMAN
ÜZERİNE İNCELEME: ՍՊԱՐԱՊԵՏՆԺԴԵՀ (BAŞKUMANDAN NJDEH)
Hande DOLUNAY*
ÖZET
Bu çalışmanın inceleme konusu, Ermeni sorununun mimarları tarafından Türkiye’ye karşı
üretilen soykırım iddialarının propagandasını yaymak için hazırlanmış bir çizgi roman olacaktır.
Ermenice adı Սպարապետ Նժդեհ [Sparapet Njdeh] olan çizgi roman 1998 yılında Ermenistan’da
yayınlanmıştır. Սպարապետ Նժդեհ’in Türkçedeki karşılığı Başkumandan Njdeh’dir.
Çalışmanın amacı, Ermeniler iddiaları çerçevesinde üretilen bir çizgi romanda 1915 yılında
yaşananların nasıl sunulduğunu, kara propaganda yapmak için hangi argümanların kullanıldığını
tespit etmek ve incelemektir. Bu bağlamda Սպարապետ Նժդեհbaşlıklı eser metne bağlı analiz
yöntemiyle incelenecektir.
Birinci Dünya Savaşı’nın göz ardı edilmemesi gereken sonuçlarından biri de savaşın
kazanılmasında tek başına silah gücünün yeterli olmadığının, kelimelerle algılara seslenmenin de
çok önemli olduğunun fark edilmesidir. Bu bağlamda sanatın söylem gücünden yararlanma
eğiliminde olanların çalışmaları önem kazanmıştır. Büyük Savaştan önce (XIX. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren)Ermeni toplumu adına siyasete yön verenler basın yoluyla kendi yararlarına
dikkat çekmek ve dünyada kamuoyu oluşturmak amacıyla propaganda çalışmalarına başlamıştır.
Bu faaliyetlerin sonucunda İngiltere, Fransa, ABD ve Rusya gibi emperyal güçlerin desteğiyle
başlangıçta Osmanlı Devleti, sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yapılan propagandalar,
bugün Ermeni iddialarını dünya ölçeğinde tartışılır hale getirmiştir. Ermeniler geçmişte yürütülen
propaganda faaliyetlerinde edebiyat, mimarlık, resim, sinema gibi görsel ve sözsel sanat dallarının
söylem gücünü fark etmiş ve kullanmışlardı, günümüzde ise teknolojinin sunduğu imkânlarla
ortaya çıkan yeni medya araçlarının söylem gücünden yararlanmaya devam etmektedirler ve bu
alanda son derece başarılıdırlar. Bu faaliyetlerin yürütülmesinin en önemli sebeplerinden biri
dünyanın çeşitli coğrafyalarında dağınık halde yaşayan Ermenilerde millî bilinç oluşturmak,
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onların içinde yaşadıkları toplumlarla kaynaşarak asimile olmalarını önlemek, böylece Ermeni
varlığını sürdürmek, Ermenilik duygusunu güçlendirmektir.
Anahtar Kelimeler: Garegin Njdeh, kara propaganda, 1915 olayları, Ermeni iddiaları,
Tseğakron hareketi.
Bu çalışmanın araştırma konusu Ermenilerin XIX. yüzyılın sonlarından itibaren önce Osmanlı
Devleti, ardından da Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürüttükleri kara propaganda faaliyetleridir.
Konu seçiminde etkin olan, söz konusu propaganda faaliyetlerinin nefret söylemi üzerine kurulu
olduğunu, hedef alınan kitleyi olumsuz yönde biçimlendirdiğini, karalayıcı bir tutumla ve
doğruluğu tartışılır kaynaklar ile yapıldığını belgeleyen verilere ulaşmamızdı.
Türkiye’ye karşı yürütülen Ermeni propaganda faaliyetlerinin evrimsel sürecini genel hatlarını
gösteren tabloda şunlar vardır: Ermeni sorununun mimarları, kara propaganda faaliyetlerini her
dönem içinde bulundukları konjonktüre uygun yöntemler geliştirerek bugüne kadar aktif bir
biçimde sürdürmüşlerdir. Öyle ki Ermeni iddiaları çerçevesinde kamuoyu oluşturmak adına
kullanılan kara propaganda materyallerinin günümüzde ciddi bir arşiv oluşturacak niteliğe
büründüğü söylenebilir. Bu arşiv, başta terör faaliyetleri ve bu faaliyetleri tanıtan ve öven belgeler
olmak üzere, bilimsel kriterlere uygun olarak kaleme alınmış kısa metinler, anı türünde uzun
metinler, filmler, afiş, çizgi film, çizgi roman, roman, öykü, şiir, şarkı gibi çok farklı alanlara ait
türlerde üretilmiştir. Söz konusu ürünler kamuya broşür, gazete ve dergi gibi geleneksel medya ve
yeni medya araçları aracılığı ile sunulmaktadır.
Bu bağlamda çalışmamızda popüler kültür ürünlerinden Սպարապետ Նժդեհ (Başkumandan
Njdeh) adlı bir çizgi romanın analizi yapılacaktır. İnceleme konusu olarak Սպարապետ Նժդեհ
adlı çizgi romanı seçtik; 1) Çünkü bu çizgi roman, Ermeni propagandasının güçlü yönü olan ve
modern tekniklerin etkili bir biçimde kullanıldığını belgeleyen bir örnektir. 2) Çünkü bu çizgi
romanın bazı bölümlerinde, 1915 olaylarının soykırım iddiaları kontekstinde işlendiğini ve
Türkiye’ye karşıtı kara propaganda yapmak amacıyla üretilmiş söylemler olduğunu tespit ettik. 3)
Çünkü bu çizgi romana konu olan Garegin Njdeh, diasporada yürüttüğü faaliyetlerin tamamında
diyebileceğimiz bir yoğunlukta Türk halkını hedef almıştır.
Bu çalışmanın amacı, Սպարապետ Նժդեհ başlıklı eserde kara propaganda yapmak amacıyla
üretilen söylemleri metne bağlı analiz yöntemiyle tespit etmektir. Bu yöntemle Ermeni iddiaları
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bağlamında üretilen söylemlerde1915 yılında Osmanlı Devleti ve Ermeniler arasında yaşananların
nasıl kullanıldığını açığa çıkartmayı ve irdelemeyi planlıyoruz.
Günümüzde aktif bir biçimde devam eden Ermeni propagandasının amaç ve araçları dönemin
şartlarına ve de ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Gelinen noktada anmaya değer faaliyetlerden
bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 32 ülkede 200 sözde soykırım anıtı1 dikildi. 1919 yılı yapımı
Ravished Armenia filmiyle başlayan süreçte Ermeni iddialarını anlatan 66 film2 yapıldı. Ermeni
sorununu bilimsel tezlere dayandırdığını iddia eden Zoryan Enstitüsü kuruldu. 1948 yılından beri
Boston merkezli Armenian Rewiew dergisi yayımlanmaya başladı. Ermeni tarih algısını
şekillendirmek amacıyla yürütülen bu faaliyetlerde diaspora Ermenileri aktif rol alıyordu. 1991
yılında Ermenistan Cumhuriyeti siyasi bir yapı olarak kuruluşunu ilan ettikten sonra ise
Ermenistan’da da kara propaganda söylemlerinin üretilmeye başladığı dikkatimizi çekiyor. Daha
önce bir başka çalışmamda analizini yaptığım Ճանապարհ դեպի տուն (Anavatana Giden Yol)3adlı
tarih konulu çizgi film ve inceleme konumuz olan Սպարապետ Նժդեհ adlı çizgi roman bu
ürünlerden yalnızca ikisi.
Սպարապետ Նժդեհ,1998 yılında Erivan’da “Gtutyun” HBM yayınevi tarafından basılmıştır.
Çizgi romanın yazarı ve çizeri Haçik Çilingaryan’dır. Anılan çizgi romanda Njdeh’in doğumundan
ölümüne kadar yaptığı faaliyetler anlatılmaktadır. Eser bu özelliğiyle biyografik bir karaktere
sahiptir. Ön söz bölümünde eserde anlatılan kişilerin ve tarihî olayların 1968 yılında Beyrut’ta
basılan Njdeh adlı belgesel kitaptan aktarıldığı bilgisi verilmektedir. Yine ön sözde Սպարապետ
Նժդեհ’in yayımlanış amacı,“genç Ermeni nesline milli kahraman, özgürlük mücadelesinin fedakâr
savaşçısı, Tseğakron hareketinin kurucusu, büyük komutan ve Syunik başkomutanı Garegin
Njdeh’in hayatını ve faaliyetlerini göstermektir”4 şeklinde açıklanmıştır. Bu bilgiyi dikkate alınca,
eserin analizine geçmeden Haçik Çilingaryan’ın yazar olarak kurguladığı olayların oluşumundaki
mantıksal boşluklara izin vermemek için, Garegin Njdeh’in yaşamı ve faaliyetleriyle ilgili bilgilere
öncelik vermek yerinde olacaktır.
Rafayel Hambardzumyan’ın verilerine göre, Njdeh’i nasıl adı Garegin Ter-Harutyunyan’dır.
Garegin Ter-Harutyunyan, Türkçe “gurbetçi” anlamına gelen Njdeh mahlasını ilk kez 1906
1

https://www.armenian-genocide.org/memorials.html (Erişim Tarihi:26.08.2019)
https://www.recognize1915.am/docs/Genocide_book_arm.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2019)
3
Hande DOLUNAY, “Ermeni Tarih Algısını Şekillendirmek İçin Üretilmiş Bir Çizgi Film: Anavatana Giden Yol
(Ճանապարհ Դեպի Տուն)”, Ömer Engin Lütem Konferansları’nda sunulan bildiri, Avim, Ankara. Mayıs, 2019.
4
Խաչիկ ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ, Սպարապետ Նժդեհ, Երեվան, 1998, էջ. 1.
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tarihinde arkadaşına gönderdiği adının yazılı olduğu bir fotoğraf karesinde kullanmıştır. Garegin
Njdeh 2 Ocak 1886 tarihinde Nahcivan’ın Gyuznot köyünde doğmuştur. Babası rahip olan Njdeh
ilk eğitimini kilise okulundan aldı. Rus İmparatorluğu tarafından bütün Ermeni okulları
kapatıldıktan sonra Nahcivan’da yedi yıl eğitim süresi olan Rus okuluna, daha sonra da Tiflis’deki
Rus gimnazyumuna gitmiş ve de Peterburg Üniversitesi’nde bir buçuk yıla yakın hukuk eğitimi
almıştır. 1903 yılında 17 yaşındayken Ermeni devrimci hareketlerine katılmıştır. Ulusal devrimci
faaliyetleri sebebiyle üniversite eğitimini yarıda bırakıp İran’a geçmiştir. 1906-1907 yılları
arasında Daşnaksutyun Partisinin kurucularından Rostom ve Makedonya’nın bağımsızlık
hareketinin lideri Boris Sarafov ve Leapov Gurin’in aracılığıyla Dimitri Nikolov takma adını
kullanarak Bulgaristan’a geçti ve Sofya Devlet Askerî Okulunda askeri eğitim aldı.5
Yine aynı kaynağın verilerine göre, 1907 yılında Sebastatsi Murad’ın Hayduk grubuyla
beraber Anadolu’ya geçmek için Kafkasya’ya geri döndü. Ancak İran’da başlayan devrim fikrini
değiştirdi. 1907’de Ermeni Devrimci Federasyonu’na üye olduktan sonra subay olarak Salmast’a
sevk edildi ve Ermeni askerî müfrezesinin bünyesinde İran Devrimi’ne katıldı. 1908 yılında
Ağustos ayının sonunda silah ve cephane taşımak amacıyla Nahcivan’a geldi. 6 Eylül 1908
tarihinde Goğtan’da Yukarı Aza köyünde Ruslar tarafından tutuklandı. Lakin üç buçuk yıla yakın
tutukluluk sürecinden sonra Rus mahkemesi ona yapılan suç isnadının gerçekleştiğine dair kanıt
bulunmadığına karar verdi.6
Garegin Njdeh 1912 yılı Mart ayı sonlarına doğru yeniden gizlice Bulgaristan’a geçer, 23
Eylül 1912’de birçok Ermeni’yle birlikte Bulgar Gönüllü Ordusuna katılır. 2 Ekim’de Bulgar
ordusuna mensup bir subay olarak Bulgar Gönüllü Ordusunun kumandanından Ermeni
gönüllülerinden birlik oluşturması emrini alır. Bu emir çerçevesinde Andranik’le birlikte Ermeni
Gönüllü Birliğini oluşturur. 20 Ekim 1912’de “ikinci” Ermeni Gönüllü Birliğinin kumandanı
olarak görevlendirilir. 23 Mayıs 1913’e kadar I. Balkan Savaşları’nda yer alır. Bulgar Devleti
onu“Askerî Cesaret Nişanı” ile ödüllendirir. Bir süre (muhtemelen 1912 yılının Aralığından 1913
yılının Temmuz’una kadar) tamamıyla Bulgar gönüllülerinden oluşan birliğin komutanı oldu.
Savaşın sonunda bölgedeki Ermeni gönüllülerden oluşan birlik, Balkan halklarının iç savaşlarına
katılmaktan vazgeçmiştir. I. Dünya Savaşı başladıktan sonra Rus-Türk cephesinde çarpışmak için
Rus İmparatorluğunun özel izniyle 1914 yılının ekiminin başında Andranik ve diğer gönüllerle
5
6

Ռաֆայէլ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԵԱՆ, ԳարեգինՆժդեհ, Երեիան, 2008, էջ. 9-10
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birlikte Tiflis’e ulaştı ve Ekim’in 13’ünde alay komutanı yardımcısı göreviyle Ermeni
gönüllülerine katıldı.7
Garegin Njdeh 15 Nisan 1915 tarihinde 300 kişilik müfrezesiyle İkinci Gönüllü Alayına
katıldı, bu alay Dro’nun yardımcılığına, daha sonra da aynı görevle içinde Keri’nin dördüncü,
Dro’nun ikinci, Hamazasp’ın üçüncü ve Vardan’ın beşinci bölüğünün olduğu Vardan
yönetimindeki Ararat Birliğine atandı. 14 Mayıs 1916’dan itibaren Birinci Ermeni Alayında görev
yapan Smbat’ın geçici komutanlığında savaştı. 1915 yılının Mayıs’ı ile 25 Temmuz 1916 zaman
aralığında Doğu Anadolu’daki Ermenilerin bağımsızlık hareketlerine katıldı

(Van, Çatak,

Bahçesaray civarı, Bitlis civarı, Muradiye ve diğer yerlerde). 1917 yılında küçük bir kuvvetle
yardım için kuşatılan Iğdır-Tuzluca çevresine gitti. Ermenistan’ın bağımsızlığının arifesinde Alaca
çarpışmalarına katıldı ve Ermeni birliklerinin Erzurum-Sarıkamış-Kars'tan Gümrü'ye kayıpsız
çekilmesini sağlamaya çabaladı.8
1917 yılının Nisan-Temmuz ayları arasında belki de Eylül’e kadar çoğunlukla Gümrü’de
bulunuyor, özellikle savunma müfrezelerinin oluşturulmasına yardım ediyordu. Njdeh bu amaçla
9 Haziran 1917 tarihinde Goğtan’ın yukarısına Aza ve Der köylerine, Haziran’ın 16’sında da
Culfa’ya geçmiştir. 1917 yılının yazında muhtemelen Ahılkelek’te gönüllü birlikleri oluşturdu.9
Ekim Devrimi’nin gerçekleşmesiyle 1917 yılının sonunda Rus ordusu Kafkasya Cephesinden
çekilmiş, Ermeniler ise bu cephede tek başlarına kalmıştır. 1918 yılının baharında Njdeh Kars-Ani
yakınlarındaki Alaca’da çatışmaya girdi ancak Ermeni Gönüllü birlikleri Aleksandrapol’e
çekilmek zorunda kaldı.10Aleksandrapol’de Türk birlikleriyle çarpışan Njdeh, Karakilise’ye kadar
çekilmiştir.11
Garegin Njdeh 1918 yılında Ermenistan Cumhuriyetinin bağımsızlığını ilan etmesiyle,
Ermenistan hükümeti tarafından Nahcivan valisi olarak atandı, 1919 yılında ise kendisine Kapan,
Arevik ve Goğtan’ta komutanlık görevi verilmiştir.12

Տեսնույնը, 2008, էջ. 11.
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2 Aralık 1920 tarihinde Ermenistan Cumhuriyeti’nin Sovyetlere dâhil olması, Sovyet
Hükümeti’nin talepleri ve de Sovyetlerin Zangezur ve Dağlık-Karabağ’ı Sovyet Azerbaycan’a
bırakması Njdeh’e göre kabul edilemezdi. Njdeh, Syunik’ten ayrılmamış, Kızıl Ordu ve Sovyet
Azerbaycan’a karşı mücadeleye girişmiştir. 1921 yılında Ermeni Devrimci Federasyonu Erivan’da
isyan başlatmış ve kırk iki gün sonra Kızıl Ordu tekrar kontrolü ele geçirmiştir. İsyanın liderleri
Syunik bölgesine geri çekilmiş ve de 26 Nisan 1921’de Ermenistan Dağlık Cumhuriyeti
bağımsızlığını ilan etmiştir. Njdeh başbakan ve savunma bakanı olmuştur. Ancak 1921 yılının
Temmuz’unda Sovyetler bu bölgeyi ele geçirmiştir. Njdeh bu çatışmadan sonra İran üzerinden
Ermenistan’dan ayrılmak zorunda kalmıştır.13
Garegin Njdeh’in 1907 ile 1921 arasındaki faaliyetleri hem Osmanlı Devleti’ne hem de Sovyet
Rusya’ya karşı silahlı mücadele yoluyla bağımsızlık hareketleri üzerinden şekillenmiştir. 1921
yılında Zangezur’dan Tebriz’e, Tebriz’den Paris’e, Paris’ten de Sofya’ya geçen Njdeh, 1922-1933
yılları arasında Bulgaristan’da yaşamıştır.14 Njdeh’in yaşamının bu döneminde yürüttüğü
faaliyetlerinin temelinde Ermeni ırkçı ideolojisi olan Tseğakron hareketi yörüngesinde diasporada
yaşayan Ermenilerin özellikle de genç nüfusun asimilasyonuna engel olma ve Türk karşıtlığı
üzerinden şekillenmiştir.
Garegin Njdeh Bulgaristan’da bulunduğu yıllarda yoğun bir biçimde kendi fikirlerini anlatan
yayımlar gerçekleştirmiştir. Söz konusu yayımlar şöyledir: “Sovyet Ordusuna Karşı Neden Silah
Kaldırdığıma Dair Konuşmam” ve 1923-1925 yılları arasında ABD’de Boston’da yayımlanan
Hayrenik (Vatan) dergisinde “Syunik Muharebeleri” hakkındaki makale dizileri, 1924 yılında
Günlüğümden Sayfalar adlı kitapçığı, 1926’da Daşnak yayın organı Araks’da (Արաքս) “Ermeni
Entelijensiyasına Açık Mektuplar” yazı dizisi, 1927 yılında “Babalara Karşı Oğulların Mücadelesi”
adlı kitapçık, 1928-1929 yılları arasında Türk karşıtlığı ile bilinen “Özgür Savaş” adlı haftalık
gazetede derlenen bazı yazıları çıkmıştır.15Ayrıca 1932 yılında diasporadaki milliyetçi ve ırkçı
hareketlerinde belirleyici faktör olan Tseğakron hareketini yansıttığı İsyan (Խռովք[hrovk])

https://alchetron.com/Garegin-Nzhdeh (Erişim Tarihi: 26.08.2019)
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dergisinde “Zaferin Gücü Olarak Tseğakronizm” makalesi ve Irkın Ruhu Hareketi kitapçığını
yayımlanmıştır.16
Ermeni Devrimci Federasyonunun 1933 yılında Paris’te düzenlediği genel toplantıda
Bulgaristan delegesi olarak Njdeh üç temel ilke öne sürmüştür: “1)Ermeni kolonilerini
Ermenistan’ın özsavunma faaliyetinde silahlı unsura dönüştürmek için çaba göstermek, 2)
Dünyadaki partili olmayan genç nesli örgütlemek, 3) Bütün güçlerimizi Türk karşıtı cephede
birleştirmek.”17 Njdeh ikinci maddeyi hayata geçirmek için 1933 yılında ABD’ye gitmiştir.
Njdeh’in Amerika’ya gidişi sadece Tseğakron hareketi için değildi. Daşnaklar, Njdeh ve
Kopernik Tandrcyan’a Amerika’daki Türk büyükelçisi Ahmet Muhtar Mollaoğlu’na (1870-1934)
suikastını organize etme görevini vermiştir.18 Ancak, bu terör eylemi gerçekleştirilememiştir.
Erivan Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Edik Minasyan, bu terör eyleminin
Njdeh karşıtı, özellikle de Tseğakron hareketini sonlandırmak isteyen gruplar tarafından
engellendiğini söylüyor. Bu bilgiye ilave olarak konunun Türkiye’deki bilim çevrelerinin de
ilgisini talep ettiği görülmektedir.
Bu noktada Tseğakron hareketinin genel karakterinden kısaca bahsetmek yerinde olacaktır.
Njdeh 14 Ocak 1933’te Ermeni gençliğini asimilasyona karşı korumak maksadıyla Amerika’da
Tseğakron örgütünü kurmuştur. Tseğakron kelimesi Ermenice ırk anlamına gelen “ցեղ”19 ve din
anlamına gelen “կրոն”20 kelimelerinin birleşiminden oluşturulmuştur. Tarihçi Edik Minasyan’a
göre de Njdeh’in ideolojisinin başlangıç noktası Ermeni Hıristiyanlığıydı.21Bu bağlamda, Njdeh,
Tseğakron’un özünü ve amacını şöyle açıklamaktadır: “Ermeni, Ermenistan dışında yozlaşma
altındadır. Bu kötü duruma karşı (benim kurduğum ve Tseğakronizm olarak adlandırdığım)
yalnızca ırksal değerlerin, erdemlerin ve kutsallığın derin kabulü ve yeniden yaşatılmasıyla
mücadele etmek mümkündür. Manevi ve siyasi yurdu olmayan vatansız Ermenileri bu yersiz

ԷդիկՄԻՆԱՍՅԱՆ, “ԳարեգիննժդեհիՍփյուրքյանԳործունեությունից”, էջ. 14.
http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2015/11/2.Edik-minasyan.pdf (Erişim Tarihi: 28.07.2019)
17
ԷդիկՄԻՆԱՍՅԱՆ, “ԳարեգիննժդեհիՍփյուրքյանԳործունեությունից”, էջ. 15.
http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2015/11/2.Edik-minasyan.pdf (Erişim Tarihi: 28.07.2019)
18
ԷդիկՄԻՆԱՍՅԱՆ, “ԳարեգիննժդեհիՍփյուրքյանԳործունեությունից”, էջ. 16.
http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2015/11/2.Edik-minasyan.pdf(Erişim Tarihi: 28.07.2019)
19
Bkz. https://bararanonline.com/%D6%81%D5%A5%D5%B2 (Erişim Tarihi: 26.07.2019)
20
Bkz. https://bararanonline.com/%D5%AF%D6%80%D5%B8%D5%B6 (Erişim Tarihi: 26.07.2019)
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ԷդիկՄԻՆԱՍՅԱՆ, “ԳարեգիննժդեհիՍփյուրքյանԳործունեությունից”, էջ. 18.
http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2015/11/2.Edik-minasyan.pdf (Erişim Tarihi: 28.07.2019)
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yurtsuzluktan kurtararak onları vatan sahibi yapmak Tseğakronizm’in amacıdır.”22İlaveten
öncülüğünü yaptığı Tseğakron hareketinin neden ve nasıl oluştuğuna dair Njdeh’in verdiği bilgiler,
günümüzde Amerika’daki Ermeni diasporasının Türk karşıtı eylemlerinin kökeni hakkında fikir
edinmemizi mümkün kılmaktadır. Njdeh Tseğakron’u oluşturma nedenlerini şöyle sıralamaktadır:
1) “Yenilgiden dolayı acı çeken diaspora Ermenileri bilhassa genç kesimin ruhunu
değiştirmek, gençlere millî şuuru, gücü ve kendine güveni aşılamak için ‘vatansız
Ermenileri yabancı asimilasyonun etkisine karşı koymak için manevi zırhla
kuşatılacaktır’.
2) Kemalist idarenin/yönetimin kurulduğu ilk günden itibaren… Batı Ermenistan’da
meydana gelen soykırımı idrak etmek, Türklerin Ermeni karşıtı propaganda atağına
cephe almak.
3) Ermeni katliamını takip eden manevi felaketin gözden düşmesinin önünü kesmek
için savunma önlemleri almak.”23
Garegin Njdeh diasporada Türk karşıtlığı üzerine kurduğu Ermeni yanlısı propaganda
faaliyetlerinden sonra 1937 yılında Bulgaristan’a geri dönmüştür. II. Dünya Savaşı sırasında
1942’de Berlin’de Alman yetkililerle görüşen Njdeh, Türkiye’ye karşı olası bir savaşta kullanılacak
bir Ermeni Birliği’nin oluşturulmasını konusunda anlaşmıştır.24 Nazilerle işbirliği yapması ve
Berlin’de Ermeni Millî Kurulunun üyesi olması25Sovyetler tarafından olumlu karşılanmamıştır.
Ayrıca Njdeh’in Nazilerin Ermeni Lejyonu’nun lideri olarak II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler
Birliği kuvvetlerine karşı savaşmış olduğu da iddia edilmektedir.26 Njdeh bu faaliyetleri sonucunda
tutuklanmış ve devrim karşıtı faaliyet yürüttüğü için suçlu bulunmuştur.27 Njdeh 1955 yılında
tutuklu bulunduğu süreçte ölmüştür.
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İnceleme konumuz olan çizgi romanın ana karakteri olan Garegin Njdeh bugün Ermenistan’da
ulusal kahraman olarak takdim edilmektedir. İncelediğimiz eserde Njdeh’in yaşamı Türklerle olan
mücadelesiyle, Ermenistan’ın Sovyetleştirilmesine karşı duruşuyla, Sovyet karşıtlığıyla ve de
diasporadaki faaliyetleriyle Nazilerle yaptığı işbirliğini içeren olayların dokusu içinde işlenmiştir.
Սպարապետ Նժդեհ’in başkişisi Garegin Njdeh, paradoksal bir yaklaşımla hem ırkçı derinliği
olan Tseğakron hareketinin kurucusu hem de diğer halklarında bağımsızlığı için cesurca savaşan
ve mücadelesinden vazgeçmeyen bir asker olarak öne çıkarılmaktadır. Eserde Njdeh Ermenilik ve
Ermeni anayurdu için her koşulda mücadele eden vatansever bir görüntü çizilmektedir. Bu
bağlamda Njdeh hem başarılı bir askerî figür hem de düşünce adamı kimliği ile donatılmıştır.
Çizgi romanda Njdeh’in yanında Ermeni Devrimci Federasyonu kurucuları Christapor
Mikaelyan, Simon Zavaryan ve Stepan Zoryan da fon karakterler olarak yer almaktadır. Ayrıca
Andranik, Dro, Smbat ve Rostom da faaliyetleriyle eserde ikinci planda yer almaktadır.
Սպարապետ Նժդեհ’te anlatılanlara göre, Njdeh Ermeni Devrimci Federasyonu üyesi olarak
1906 İran Devrimi’ne katılmaktadır. İran Devrimi’nde Njdeh’in yanında yer aldığı kişi Settar
Han’dır. Settar Han, İran halkını Muhammed Ali Şah’a karşı ayaklandıran kişidir. Njdeh’in İran
Devrimi’ne

katılmasının

ana

sebebi

ise

Osmanlı’yı

Ermenilerin

yaşadığı

çevreden

uzaklaştırmaktır. Bulgaristan’da bulunan Njdeh, İran’daki isyancılara yardım etmek için Ermeni
Devrimci Federasyonu tarafından görevlendirilir. Bu bölgede sadece Njdeh yoktur, Samson
Tadevosyan Salmast’a, Smbat’ta Urmiye çevresine gönderilir. Samson Tadevosyan ile Njdeh’in
grupları birleştirilir. Buradaki çatışmalardan sonra Njdeh, Kafkasya’dan İran’a silah kaçırmak için
görevlendirilir ancak bu görevi gerçekleştiremeden tutuklanır.
Սպարապետ Նժդեհ’te Njdeh ve Ermeni Devrimci Federasyonu üyeleri Osmanlı güçleri ve
Türklerle iki yerde çatışmaya girmektedir. Metnin bu bölümünde Türklere ve dönemin devletine
yönelik günümüzde de kara propaganda söylemleri olan bazı yargılarda bulunulmuştur.
Çizgi romanda 1911 yılında Njdeh’in tutukluluğu sona ermiştir. Bu kez Njdeh Anadolu’daki
isyanlarda başrol oynayan Andranik Ozanyan ile Osmanlı Devleti’ne karşı yürütülen Bulgar
bağımsızlık hareketlerine Ermeni gönüllü birlikleri ile destek verecektir. Bulgar yönetimi
tarafından desteklerinden dolayı Njdeh’e nişan vermiştir.
Eserde Njdeh’in katıldığı başka bir savaşta 1915 olaylarının yaşandığı I.Dünya Savaşı’dır.
Söz konusu çizgi romanda Njdeh ve diğerleri Rus İmparatorluğu’nun silahlı güçleri olarak savaşa
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girmelerinden dolayı Almanya ve müttefiki Osmanlı Devleti’ne karşı mücadele edeceklerdir.
Ancak eserde 42 no’lu karede yer alan konuşmada Njdeh ve Andranik Osmanlı Devleti’nin
Doğu’sunun Ermenilerin anavatan olduğunu iddiasındadırlar ve anavatanlarını kurtarmak için
Rusya’nın yanında yer almışlardır (41 no’lu karede). Christapor Mikaelyan, Dro’nun birliğinin
Iğdır tarafından hareket edeceğini ve de Njdeh’in birliğine destek olacağını bildirmektedir (45
no’lu kare).Bu karede Dro kahramanlaştırılarak Türk ordusunu püskürttüğü ve Rus ordusuyla
Van’a doğru harekete geçtiği yönünde bilgi verilmektedir. Osmanlı vilayeti olan Van, ilginç bir
biçimde Ruslar ve Ermeni gönüllü birlikleri tarafından özgürlüğe kavuşturulmuştur. Başka bir
devletin egemenliğinde bulunan bir bölgeyi işgalci güç olarak ele geçirmek Anadolu’nun doğu
vilayetlerini “kadim Ermenistan” olarak gören Ermeniler tarafından yaratılan paradoksal bir
yaklaşımdır. Bu noktada aşağıdaki ifadeler kara propaganda yapmak amacıyla kullanılan
söylemlere örnek olarak verilebilir:
1) I.Dünya Savaşı sırasında Anadolu’da yaşananların soykırım olarak adlandırılamayacağı
eserde resmedilen figürler tarafından çok iyi biliniyor olmasına ve o figürler Anadolu’da Ermeni
nüfus üstünlüğünü sağlamak için sayısız katliamda başrolde görev almış olmasına karşın, 1915
olaylarının soykırım olduğu yanılgısını Ermeni gençliğine benimsetmek amacıyla çizgi romanın
57 ve 61 no’lu karelerinde yer alan konuşmalarda şu ifadelere yer verilmiştir:
“Ermeni yerleşim yerlerinde Türkler büyük bir kıyım ve tahrip yapıyorlar. Acımasızca büyük
küçük herkesi kılıçtan geçiriyorlar.” (57)
“ Lakin bir millet Türkiye’de cellâtların kılıcı altında imha ediliyor.”(61)

2) Rusya’da alınan bir önlemle Gönüllü Birliklerin dağıtılması olayı 28 da Türkiye karşıtı
propaganda üretmek için kullanılmaktadır. Oysa söz konusu göç Rusya’nın iradesiyle
gerçekleşmiştir. Çünkü bölge o yıllarda Rus ordusunun işgali altındadır. Nitekim Rus Kafkas
Ordusu Karargâhının 21 Ekim tarihli açıklamasında Rusya’nın kontrolünde bir evaküasyonun

28

Bkz. Doğanay ERYILMAZ, Edebiyatta Birinci Dünya Savaşı/ Fransız, Türk ve Ermeni Literatürlerinde Birinci
Dünya Savaşı Anıları, Danışmanı: Prof. Dr. Birsen Karaca, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara, 2015, s.85,yayımlanmamış doktora tezi.
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gerçekleştiği bilgisi vardır.29Eser kişileri tarafından bu gerçekler biliniyor olmasına karşın 60 no’lu
karede aşağıdaki yanlış bilgilere yer verilmiştir:
“Gönüllü birlikleri dağıtılmasıyla, Ermeniler Türk kılıcı önünde savunmasız kaldı.
Katliamdan kurtulanlar Aras Nehri’ni geçiyorlardı ve Kafkasya Ermenistan’ına göçüyorlardı. Bu
büyük felaketti.”(60 no’lu kare)

3) Anadolu’nun Doğu’sunu Ermenilerin kadim vatanı olduğu algısını yaratmak amacıyla
Njdeh ve Andranik’in 3,42 ve 43 no’lu karede verilen konuşmasında Anadolu’nun Doğu’su
Ermenistan olarak anılmaktadır:
“ - Ülkemizden ne haber var?(3 no’lu kare)
-

Vaziyet kötü. Türk-Ermenistan’ında Ermenilerin nefsi müdafaasını örgütlüyoruz.”

“- Garegin biz anavatanımıza gitmek zorundayız.(42 no’lu kare)
-

Evet, Andranik, bizim Ermenistan’ımızın da özgürlük vakti geldi.” (43 no’lu kare)

4) Düşman algısı yaratmak amacıyla belirgin bir şekilde iki düşman öne sürülmektedir.
Birincisi Osmanlı Devleti ve Türkler, ikincisi ise Sovyetlerdir. 35, 40 ve 41no’lukarede yer alan
konuşmalarda ise düşmanlık Türklere atfedilmiştir.
“ Düşman paniğe kapıldı. Saldırıyoruz.”(35 no’lu kare)
“Ermeni devrimci Federasyonu Balkan Komitesi bizim asırlık düşmanımıza karşı
kahramanca savaştıklarından dolayı

Andranik,

Njdeh ve bütün

gönüllülere

memnuiyetini bildirir”(40 no’lu kare)
“Yeniden savaş çıktı. Almanya’nın müttefiki Türkiye Rusya ile savaş başlattı.
Ermeniler umudunu Rusya’ya bağlayarak Rusya ile birlikte düşmana karşı mücadele
edecekler.”(41 no’lu kare)

29

Bkz. Birsen KARACA, Sözde Ermeni Soykırımı Projesi/Toplumsal Bellek ve Sinema, İstanbul, 2006, s.93.
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Sonuç olarak, bir popüler kültür ürünü olan Սպարապետ Նժդեհ genel olarak Türkiye’ye ve
Sovyetler

birliğine

karşı

kara

propaganda

yapmak

amacıyla

üretilmiş

bir

çizgi

romandır.Սպարապետ Նժդեհ’te çizgi romanın ana karakteri aracılığıyla hedeflenen, Ermeni
nesillerini asimilasyona karşı sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında yaratılan düşman
algısıyla korumak şeklinde okunabilir. Bu amaç doğrultusunda “Türkler Ermenilere soykırım
yapmıştır”, “Ermeniler anavatanından sürgün edilmiştir” ve “Türkler Ermenilerin düşmanıdır”
şeklinde yazılı, sözlü ve görsel materyallerle geliştirilen söylemler hem bir kara propaganda aracı
olarak hem de Ermenilik duygusunu korumaya yönelik olarak kullanılmaktadır.
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REVIEW OF THE ARMENIAN COMIC BOOK ABOUT 1915 EVENTS:
ՍՊԱՐԱՊԵՏՆԺԴԵՀ (COMMANDER IN CHIEF NZHDEH)
Hande DOLUNAY*
ABSTRACT
The subject of this study will be a comic book which was prepared to spread propaganda
of genocide claims manufactured against Turkey by the architects of Armenian question. The
comic book called Սպարապետ Նժդեհ [Sparapet Njdeh] in Armenian was published in 1998 in
Armenia. Սպարապետ Նժդեհmeans Başkumandan Njdeh in Turkish (and Commander-in-chief
Nzhdeh’in English).
The goal of the study is to find out and analyze how the events occurred in 1915 were
presented and which arguments were used to make black propaganda in a comic book that was
manufactured in the framework of Armenian claims. Within this context, the book called
Սպարապետ Նժդեհwill be reviewed through textual analysis.
One of the consequences of World War I, which should not be ignored, is realizing the fact
that not only the armament but also appealing to perception by means of words was vital to win
the war. Before the Great War (as of the second half of 19th Century), Armenians began their
propaganda efforts in order to draw attention to their benefits and to forge public opinion
throughout the world via the press. As a consequence of these activities, the propagandas which
were put out with the support of imperialist forces such as Britain, France, the US and Russia
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against early on the Ottoman Empire and then the Republic of Turkey have paved the way to debate
Armenian claims across the world today.
Armenians realized and used the discursive power of visual and verbal artistic branches
such as literature, architecture, painting, cinema for their propaganda activities in the past, and
today they continue to take advantage of discursive power of new media tools arising out of
technologic opportunities, and they are extremely successful in this regard. One of the most
important reasons to carry out such kind of activities is to form national awareness among
Armenians living dispersedly in various geographical regions across the world, to prevent them
from integrating into the societies in which they live and being assimilated, and therefore, to
preserve Armenian existence and strengthen the sentiment of Armenianness.
In accordance with the goal of the study, data will be collected and assessed through
applying discourse analysis to a comic book which is a product of black propaganda manufactured
against Turkey by taking 1915 events as references. Such studies will be of great value to form
public opinion in favour of Turkey with respect to Armenian question.
Key words: Garegin Nzhdeh, black propaganda, 1915 events, Armenian allegations,
Tsegakron movement.
This article investigates black propaganda activities which have been conducted by
Armenians against Ottoman Empire and the Republic of Turkey respectively since the end of the
Nineteenth Century. The main reason behind selection of this subject is related to our access to
knowledge documenting that above-mentioned propaganda activities have been based on hate
speech, that they shaped targeted group negatively, that they have been conducted by taking a
defamatory stance and referencing to unauthenticated sources.
There are key points demonstrating general lines of the evolutional process of Armenian
propaganda activities which have been conducted against Turkey as following: Asserter of
Armenian question actively maintained their propaganda activities until now by developing
methods which are suitable for conditions of the term when they are. It can be said that black
propaganda materials used for increasing awareness within the scope of Armenian allegations have
characteristics of very qualified archive nowadays. This archive consists of various types of
materials such as documents explaining and extolling terror activities in particular, short texts
which are written in compliance with scientific criteria, long texts like memoir, movies, banners,
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cartoon films, comic books, novel, narrative, poem, and song. These products are presented to
public by means of traditional media and new media tools including brochure, newspaper and
journal.
Within this context, we will analyze the comic book named as Սպարապետ Նժդեհ
(Commander in Chief Nzhdeh) which is one of popular culture products. We have selected the
comic book named as Սպարապետ Նժդեհas a subject of study; (1) Because this comic book is a
sample documenting that modern methods are effectively used as strengths of Armenian
Propaganda. 2) Because we determined that 1915 Events was narrated within the context of
genocide allegation in some section of the comic book and that there is a discourse which was
developed for the purpose of conducting anti-Turkey black propaganda. 3) Because Garegin
Nzhdeh who is a subject of this comic book targeted at Turkish people in almost all activities that
he has conducted in diaspora.
T

he aim of this study is to determine discourse which was developed for the purpose of

conducting black propaganda in the work named as Սպարապետ Նժդեհ by using the method of
text based analysis. With this method, we are planning to assess and reveal how to use the events
which were experienced between Armenians and Ottoman Empires in 1915 in discourse which was
developed within the scope of Armenian allegations.
Nowadays, the aim and tools of Armenian propaganda which are being conducted actively
were shaped according to conditions and necessities of relevant term. At that point, we can specify
some of the activities which are worth mentioning as followings: Total 200 so-called genocide
monuments30 were built in 32 different countries. Total 66 movies31 about Armenian allegation
were made after the movie named Ravished Armenia had been made in 1919. Zoryan Institute
leaning Armenian question on scientific thesis allegedly was established. As of 1948, Armenian
Review Journal, the center of which was located in Boston, have begun to have been published.
Armenian Diaspora was playing active role in these activities which were conducted in order to
shape Armenian historical perception. After proclamation of the establishment of the Republic of
Armenia as a political entity in 1991, the commencement of generating black propaganda discourse
in Armenia draws our attention. A cartoon film named as Ճանապարհ դեպիտուն (Way to

30
31
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Homeland)32 which I have previously analyzed and a comic book named as Սպարապետ Նժդեհ
which we are currently analyzing are two of these products.
Սպարապետ Նժդեհ, was printed by Yerevan “Gtutyun” HBM Publisher Company in
1998. Writer and illustrator of this comic book is Hachik Chilingarian. It is narrated all activities
that Nzhdeh has been conducting from his birthday to death. The work has characteristics of
biography with these traits. It was expressed in preface of the work that characters and events
narrated in the work were quoted from a documentary book named as Nzhdeh and printed in 1968
in Beirut. In the preface, the publishing aim of Սպարապետ Նժդեհ was expressed as following
“this shows Commander in Chief in Syunik and major commander Garegin Nzhdeh’s life and
activities, the founder of Tsegakron Movement, devoted warrior of struggling for freedom, national
hero for young Armenian generation.”33Given this approach, we should prioritize the information
about Garegin Nzhdeh’s life and activities to hinder logical gaps in the sequence of events which
were fictionalized by Hachik Chilingarian as the writer of the book before analyzing the work.
According to the information given by Rafayel Hambardzumian, real name of Nzhdeh is
Garegin Ter-Harutyunyan. It was the first time that Garegin Ter-Harutyunyan used Nzhdeh which
means “Gastarbeiter” in Turkish on a photo frame on which his name was written and he sent to
his friend in 1906. Garegin Nzhdeh was born in Gyuznot village in Nakhchivan on 2nd of January
1886. Nzhdeh whose father is a priest took his primary education in church. After closure of all
Armenian schools by Russian Empire, he studied in a Russian school for seven years. Afterwards,
he studied in Russian gymnasium in Tbilisi and finally took law education for one and a half years
in Petersburg University. In 1903, he participated in Armenia Revolutionary Movement when he
was seventeen years old. He went to Iran by interrupting his university education because of his
national revolutionary activities. Between 1906 and 1907, he went to Bulgaria by using the
nickname of Dimitri Nikolov through Rostom who is one of founders of Dasnaktsutyun Party,
Boris Sarafov who is leader of Macedonian Independency movement and Leapov Gurin and he
took military training in Sofia State Military School.34
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According to information taken from same source, he came back to Caucasus with
Sebastatsi Murad’s Haiduk group to reach to Anatolia in 1907. However, the revolution starting in
Iran changed his mind. After he had become a member of Armenia Revolutionary Federation in
1907, he was dispatched to Salmast as officer. He joined in Iranian revolution in Armenia military
platoon. He came to Nakhchivan to carry weapons and ammunition in the end of August in 1908.
He

was

arrested

by

Russians

in

Yukarı

Aza

Village

in

Gogtan

on 6th of September 1908. However, after imprisonment period which lasted about three and half
years, Russian court decided that it was not found any evidence proving that he committed the
alleged crime.35
Garegin Nzhdeh covertly went to Bulgaria in the end of March in 1912 again. He joined in
Bulgarian Volunteer Army with many Armenians on 23rd of September in 1912. He received an
order from commander of Bulgarian Voluntary Army to form a unit which would be composed of
Armenian Volunteers on 2nd of October in 1912. Within the scope of this order, he formed
Armenian Volunteers Army with Andranik. He was assigned as commander of the Second
Armenian Volunteers Army on 20th of October 1912. He has fought in 1st Balkan Wars until the
date of 23rd of May 1913. He was awarded Military Courage Decoration by Bulgarian State. He
became commander of army which was fully consisted of Bulgarian Volunteers in a certain period
(probably from December 1912 to July 1913). In the end of the war, the troop which are composed
of Armenian Volunteers gave up participating civil war of Balkan People. After commencement
of World War I, he came to Tbilisi with Andranik and other volunteers in order to fight in TurkishRussian Frontline by getting a special permission of Russian Empire at the beginning of October
in 1914 and he joined Armenian Volunteers as deputy commander of regiment on 13th of October.36
Garegin Nzhdeh joined in the Second Volunteer Regiment with his platoon of 300 soldier
on 15th of April 1915. This regiment firstly assigned to deputyship of Dro, then, with the same
duty, to Ararat Unit under command of Vardar, in which Keri’s 4th Company, Dro’s 2nd Company,
Hamazasp’s 3rd Company, Vardan’s 5th Company exist. As of 14th May 1916, he fought under
temporary command of Smbat working in the 1st Armenian Regiment. He joined in Armenian’s
Independency Movement in Eastern Anatolian between May 1915 and 25th July 1916 (around the
places including Van, Çatak, Bahçesaray, Bitlis, Muradiye). He went to region of Igdır-Tuzluca
35
36
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where was besieged by a small group of forces to help in 1917. He joined in Alaca fighting before
independency of Armenia and struggled so that Armenian Units were able to withdraw from
Erzurum-Sarıkamış-Kars to Gyumri without giving any loss. 37
He was mostly staying in Gyumri between April and July, maybe until September in 1917
and he was helping for forming defense platoons in particular. For this purpose, Nzhdeh went to
Aza and Der Villages around Gogtan on 9th of June 1917, then to Culfa on 16th of June. He formed
volunteer units in Ahılkelek probably in the summer of 1917.38
After October Revolution, Russian Army withdrew from Caucuses front in the end of 1917
and only Armenians stayed there. In the spring of 1918, Nzhdeh got into combat in Alaca near
Kars-Ani however Armenian Volunteer Units had to withdraw to Aleksandrapol39. Nzhdeh fighting
against Turkish units in Aleksandrapol withdrew to Karakilise40
Garegin Nzhdeh was appointed as governor of Nakhchivan upon proclamation of independency of
the Republic of Armenia in 1918. He was assigned as commander duty in Kapan, Arevik and
Goğtan in 1919.41
The Participation of the Republic of Armenia into Soviets on 2nd of December 1920,
demand of Government of Soviet’s and Soviets’ handing Zangezur and Nagorno-Karabakh in
Soviets’ Azerbaijan could not be acceptable for Nzhdeh. He had not left from Syunic, struggled
against Red Army and Soviets’ Azerbaijan. In 1921, Armenian Revolutionary Federation had
initiated a revolt in Yerevan and Red Army had seized control again 42 days later. Leaders of the
revolt had withdrawn to Syunik Region and they had declared the Republic of Armenia Nagorno
on 26th of April 1921. Nzhdeh became Prime Minister and Defense Minister. However, Soviets
seized this region on July 1921. Nzhdeh had to leave from Armenia through Iran after this
conflict.42
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Garegin Nzhdeh’s activities between 1907 and 1921 were shaped through independency
movement with armed struggle against both Ottoman Empire and Soviet Russia. Nzhdeh who
went from Zangezur to Tabriz, from Tabriz to Paris, from Paris to Sofia, lived in Bulgaria between
1922 and 1933.43 At the hearth of activities conducted by Nzhdeh in this term, there were antiTurk movement and his prevention Armenians living in the orbit of Tsegakron movement which
is an Armenian fascist ideology in diaspora, particularly the young from assimilation.
Garegin Nzhdeh intensely made some publications explaining his opinions during the
period when he lived in Bulgaria. Among these publications; there are “my speech about why I
raised my piston against Soviet Army”, Article series about “Syunik Battles” in Hayrenik
(motherland) journal published in Boston in USA between 1923-1925, the booklet named as Pages
of My Daybook in 1924, articles series named as “Open Letters to Armenian intelligentsia in Araks
(Արաքս[Araks]) which is a publication body of Dashnak in 1926, a booklet named as “Struggle
of Sons Against Their Fathers” in 1927, his some articles published in weekly journal named as
“Free Battle” which was known to be anti-Turkish between 1928 and 1929.44Besides, the article
named “Tsegakronism as power of victory” and a booklet named as Spirit of Race Movement were
published in the journal named Revolt (Խռովք[hrovk]) reflecting Tsegakron movement as a
determining factor in nationalist and fascist movements in diaspora in 1932.45
Nzhdeh proposed three basic principles in the general meeting made by Armenian
Revolutionary Federation in 1933 in Paris as Bulgaria’s delegate. 1) to make an effort to turn
Armenian colonies into armed forces in Armenia self-defense activities. 2) to organize young
generation who is not party member in the world 3) unite all power in frontline which is antiTurkish.46Nzhdeh went to USA in order to actualize second principle in 1933.
Nzhdeh went to USA for not only Tsegakron Movement but also for organizing
assassination attempt against Turkish Embassy Ahmet Muhtar Mollaoğlu (1870-1934). Dasnaks
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assigned Nzhdeh and Kopernik Tandrcyan for this duty.47 However, this terror act could not be
materialized. According to Prof Edik Manisyan, Dean of Faculty of History in Yerevan University,
expressed that this terror act was hindered by anti-Nzhdeh groups who wanted to terminate
Tsegakron Movement. In addition to this assessment, it is seen that this subject draw attention of
some scholars in Turkey.
At that point, we can mention about general characteristics of Tsegakron Movement.
Nzhdeh established Tsegakron Organization in USA in order to protect Armenian youth from
assimilation on 14th of January 1933. The word of “Tsegakron” is made up of “ցեղ”48 meaning
race in Armenian and կրոն”49 meaning religion. According to historian Edik Minasyan, starting
point of Nzhdeh’s ideology was Armenian Christianity.50 Within this context, Nzhdeh explains
the essence and aim of Tsegakron as following: “Armenian is under process of degeneration out
of Armenia. It makes possible to combat against such a plight by accepting and keeping only racial
values, merits and holiness alive again. (I established and named as Tsegakron). The goal of
Tsegakron is to make stateless Armenians who don’t have a motherland morally and politically
have a motherland by saving them from being homeless and stateless”51 The information about
how Tsegakron was formed, all of which was given by Nzhdeh who is leader of the movement
makes it possible for us to have an opinion about the origin of anti-Turkish activities of Armenian
diaspora in USA. We can specify reasons why Nzhdeh formed Tsegakron as following;
1- “Diaspora Armenians who suffered from the defeat was surrounded with a moral shield in
order to protect stateless Armenians from effect of assimilation of foreigners and to change
the spirit of the youth particularly, and inspire them national conscience and power and
self-confidence.”
2- As of the first day of establishment of Kemalist Administration/Government, to understand
the genocide which took place in western Armenia and to side against assault of Turks’
anti-Armenian Propaganda
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3- To take defensive precautions in order to prevent moral disaster following Armenian
massacre from falling into disfavor.” 52
Garegin Nzhdeh came back to Bulgaria in 1937 after conducting his pro-Armenian propaganda
activities which were based on anti-Turkish opinion in diaspora. Nzhdeh who had a meeting with
German authorities during World War II in 1942 in Berlin made an agreement with them on
establishment of Armenian Union which can be used against Turkey in case of war. 53 His
cooperation with Nazis and being a member of Armenian National Board54 in Berlin were not
welcomed by Soviets. Besides, it was claimed that Nzhdeh combated against Soviet Union during
World War II as the leader of Nazis’ Armenian Legion.55 As a result of these activities, Nzhdeh
was arrested and be found guilty because of his anti-revolutionary activities.56 Nzhdeh died in 1955
while he was under arrest.
Garegin Nzhdeh, main character of the comic book which we review, is presented as national
hero in Armenia nowadays. In the work that we review, Nzhdeh’s life is narrated by pointing at his
combat against Turks, his stance against sovietization of Armenia, the events covering his
cooperation with Nazis and his activities in diaspora and his anti-Soviet stance.
Garegin Nzhdeh who is main character of Սպարապետ Նժդեհ is paradoxically put forward as
both a founder of Tsegakron Movement with a racist depth and a soldier bravely combating for
independency of other people and never giving up his struggling. In the work, Nzhdeh is
introduced as a patriot person who combats for Armenian motherland and race in all circumstances.
Within this context, Nzhdeh is qualified as both very successful military figure and thinker.
In the comic book, there are back characters near Nzhdeh such as Christapor Mikaelyan who
is founder of Armenian Revolutionary Federation, Simon Zavaryan and StepanZoryan. Besides,
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the persons such as Andranik, Dro, Smbat ve Rostom appear in the back stage of the work with
their activities.
According to story of Սպարապետ Նժդեհ, Nzhdeh joined in Iranian Revolution in 1906 as
member of Armenian Revolutionary. He supported Settar Han in Iranian Revolution. Settar Han
was the person who aroused Iranian people against Mohammad Ali Shah. Main reason why Nzhdeh
joined in Iranian Revolution was to remove Ottomans from the place where Armenians lived.
Nzhdeh who stayed in Bulgaria was assigned by Armenian Revolutionary Federation in order to
help rebellions in Iran. Only person in this region was not Nzhdeh, Samson Tadevosyan to Salmast
and Smbat were also dispatched to Urmiye. Samson Tadevosyan and Nzhdeh’s group were
combined. Nzhdeh was assigned to take weapons from Caucasus to Iran after the fighting happened
here but he was arrested before performing this duty.
According to the story of Սպարապետ Նժդեհ, Nzhdeh and members of Armenian
Revolutionary Federation clashed with Ottoman powers in two different areas. In this section of
text, it was determined that there were some expressions which are used as black propaganda
discourse against Turks and the State in this term even nowadays.
In the comic book, imprisonment of Nzhdeh ended in 1911. In this time, Nzhdeh was going to
support Bulgarian Independency Movement with his own Armenian volunteer units with Andranik
Ozanyan who plays key role in the revolts in Anatolia against the Ottoman Empire. Bulgarian
Government granted a decoration because of his support.
In the work, another battle in which Nzhdeh participated is the World War I when 1915 events
were experienced. In the comic book, Nzhdeh and others are going to struggle against Germany
and its ally Ottoman Empire because they enters into war as armed forces of Russian Empire.
However, in dialog in 42nd frame of the work, Nzhdeh and Andranik claimed that Eastern Region
of Ottoman Empire is Armenians’ motherland and they are sided with Russian in order to save
their motherland. (Frame No: 41). Christapor Mikaelyan informed that Dro’s unit would depart
from Igdır and they would support Nzhdeh’s unit (Frame No: 45). In this frame, it was narrated by
heroizing Dro that he repulsed Turkish Army and move toward Van with Russian Army. Van, a
province of Ottoman Empire, was interestingly liberated with Russian and Armenian volunteer
units. Capturing of a region under the sway of another state as occupying force is a paradoxical
approach which was created by Armenians who see Eastern Provinces in Anatolia as “Archaic
424

Armenia”. At that point, following expressions can be held up as discourse used for making a black
propaganda:
1) Although it is well known by the characters in the work that the events experienced in
Anatolia during World War I cannot be named as genocide and these characters played key
role in unnumbered massacre in order to maintain the superiority of Armenian population
in Anatolia, the following expression was put in the dialogues in frame no: 57 and frame
no: 61 in order to make Armenian youth adopt the argument that 1915 events are genocide.
“Turks were demolishing and destroying Armenian settlement areas. They were killing off
everybody, the old and the young.” (frame no: 57)
“However, a nation was being destroyed under swords of Turkey’s decapitator” (frame no: 61)
2) The event of discharging the volunteer unit 57 by force of a measure taken in Russia is used
to conduct anti-Turkey propaganda. But this migration was materialized with Russia’s will.
Because this region was under Russian occupation in these years. Thus, in the statement of
Headquarters of Russian Caucasus Army dated 21st September, it was informed that the
evacuation took place under inspection of Russia.58 In the work, although this reality was
known by the characters, the following misinformation was given in frame no: 60.
“After discharging of volunteer units, Armenians remained defenseless against Turkish sword.
Survivors from the massacre was passing through Aras River and emigrating to Caucasus
Armenia. This was a big disaster.”(frame no: 60)
3) In the speeches of Nzhdeh ve Andranik written in the frame no: 3, 43 and 43, Eastern
Anatolia is expressed as Armenia in order to create a perception that Eastern Anatolia is archaic
motherland of Armenians.
-

“Do you have any news about our country? (frame no: 3)

-

Situation is bad. We are organizing Armenians in Turkish Armenia for self-defense”.

-

“Garegin we have to go our motherland. (frame no: 42)
-

57

58

Yes, Andranik, it is time for freedom in our Armenia.” (frame no: 43)
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4)

Two enemies were clearly put forward in order to create perception that they are enemy.

The first one is Ottoman Empire and Turks, the second one is Soviets. The hostility in frame no:
35, 40, and 41 is attributed to Turks.
“The enemy went into panic. We are assaulting” (frame no: 35)
Armenian Revolutionary Federation Balkan Committee expressed their appreciation to Andranik,
Nzhdeh and others volunteers due to their fighting heroically against our centenary enemies”
(frame no: 40)
“The war reemerged, Turkey which is ally of Germany started a war against Russia. Armenians
will combat against the enemy with Russia by setting their hope on Russia” (frame no: 41)
As a conclusion, Սպարապետ Նժդեհwhich is a product of popular culture, generally, is a
comic book produced in order to conduct black propaganda against Turkey and Soviet Union.We
can conclude that, through the main character of the comic book, it was aimed at protecting
Armenian generations from assimilation by keeping perception of hostility created within scope of
so-called Armenian allegations in Սպարապետ Նժդեհ. For this purpose, the discourses such as
“Turks carried out genocide against Armenians”,

“Armenians were expelled from their

motherland”, “Turks are enemies of Armenians” which were improved by writing, verbal or visual
materials have been used both as black propaganda tool and for the purpose of keeping emotion of
being Armenian .
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İSTİKLAL SAVAŞI’NDA, DOĞU CEPHESİNDE ERMENİ İŞGALİNE
KARŞI TÜRK ORDUSUNUN KARS, IĞDIR ve NAHCİVAN
BÖLGESİNDEKİ ASKERİ HAREKÂTININ ANALİZİ

Hüsnü ÖZLÜ*
ÖZET:
Birinci Dünya Savaşı yıllarında ve daha sonraki süreçte Ermeniler, Doğu Anadolu
bölgesinde hayal ettikleri devleti kurmak için toprak elde etmeye ve işgal hareketine başlamışlardır.
İstiklal Harbi döneminde başlayan işgal sürecinde Kars, Iğdır ve Nahcivan’a girmişlerdir. Bu
dönemde Ermeni saldırılarının artması üzerine Şark Cephesi Komutanlığı tarafından bir askerî
harekât yapılmasına karar verilmiş ve Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki “15’inci Kolordu
Komutanlığı”na bağlı birlikler bu harekâtı gerçekleştirmiştir.
Şark Cephesi Komutanlığı’na bildirilen 20 Eylül 1920 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile
9’uncu ve 12’nci Tümenler Kars bölgesinde askeri harekâta başlamış, 11’inci Tümen’den teşkil
edilen Sağ Kanat Grubu ise Iğdır ve Nahcivan üzerine harekât yaparak bölgede Ermeni birlikleri
ile mücadele edilmiştir. Bu harekâtlar neticesinde 30 Ekim 1920 tarihinde Kars, 14 Kasım 1920
tarihinde Iğdır işgalden kurtarılmış ve Millî Mücadele’nin bir cephesi kapanmıştır.
Doğu Anadolu’da gerek Birinci Dünya Savaşı’nda ve gerekse Türk İstiklal Savaşı
döneminde Ermeni çetelerinin bölgede yaşayan Türk halkına karşı büyük zulüm ve katliamlar
yaptığı görülmektedir. Özellikle Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra bölgedeki askeri
birliklerin geri çekilmesi üzerine başlayan süreçte Ermeni birlikleri yoğun işgal ve mezalim
hareketine girişmişler ve bölge halkını göçe zorlamışlardır. Iğdır, Kulp, Zengibasar bölgeleri kısa
sürede işgal edilmiş ve bu işgal hızla yayılmıştır. 1 Ağustos 1920 tarihinden itibaren de Nahcivan
üzerine taarruza geçen Ermeni birlikleri bölgeyi kısa sürede işgale başlamış, ancak 11’inci Tümen
birlikleri bölgeye gelerek bu işgale karşı harekâta başlamıştır.
*Doç. Dr. Albay Hüsnü Özlü, Kara Harp Okulu, Ankara.
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Bu bildiriyi hazırlamaktaki amacım, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Daire
(ATASE) Başkanlığı Arşivinde yer alan belgeler ışığında (harp raporları, cerideler, harita ve
krokiler), İstiklal Harbi’nde Doğu Anadolu’daki Ermeni işgal hareketine karşı, Kars, Iğdır ve
Nahcivan bölgesinde Türk ordusunun yaptığı askeri harekâtı ve sonuçlarını değerlendirmektir.
Anahtar Kelimeler: İstiklal Harbi, Şark Cephesi, Kâzım Karabekir Paşa, Kars, Iğdır,
Nahcivan
Abstract:
IN THE INDEPENCE WAR, THE ANALYSIS OF MILITARY OPERATION OF THE
TURKISH ARMY IN KARS, IĞDIR AND NAKHICHEVAN REGION AGAINST THE
ARMENIAN OCCUPATION IN THE EASTERN FRONT

In the years of World War I and later, Armenians started to obtain land and occupation
movement to establish the state that they dreamed in Eastern Anatolia.During the occupation
period, which started during the War of Independence, they entered Kars, Iğdır and
Nakhichevan.Upon the increase of the Armenian attacks in this period, it was decided to carry out
a military operation by the Eastern Front Command and the units under the command of tarafından
15th Corps Command in command of Kazim Karabekir Pasha carried out this operation.
9th and 12th divisions in the Kars region carried out the military operation with the decision
of the Council of Ministers dated September 20, 1920 that reported to the Eastern Front Command
and

also the right wing group consisting of the 11th division waged a battle with the Armenians

by making a military operation on the Iğdır and Nakhichevan. As a result of these operations, on
the date of October 30,1920 Kars and on the date of November 14, 1920 Iğdır were liberated from
the occupation and a front of the National Struggle was closed.
During the First World War and during the Turkish War of Independence in the Eastern
Anatolia, the Turkish people living in the region were subjected to great persecution and massacres
by the Armenian gangs. Particularly after the withdrawal of the military units in the region after
the Mondros Armistice Aggreement, the Armenian troops started a big occupation and atrocity and
they forced the people of the region to migrate. Iğdır, Kulp and Zengibasar areas were occupied in
a short time and this occupation was rapidly spread. The Armenian troops attacked Nakhichevan
on August 1, 1920 and started to occupy the region in a short period of time. However, the 11th
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Division troops came to the region and started an operation against this occupation.
In the light of the documents (war reports, registers, maps and sketches) in Head of
Department of General Staff Military History and Strategic Studies Archive (ATASE), my purpose
in preparing this report is to evaluate the struggle of the Turkish Army in Kars, Iğdır and
Nakhichevan Region against the Armenian occupation movement in Eastern Anatolia in the War
of Independence.
Key Words: War of Independence, Eastern Front, Kâzım Karabekir Pasha, Kars, Iğdır,
Nakhichevan
Giriş:
Birinci Dünya Savaşı’nda Rusların Osmanlı Devleti’nin doğu sınırını geçmesi ile 1 Kasım
1914’de Doğu Cephesi’ndeki askerî harekât başlamıştır. Rusya’da Ekim 1917’de Bolşevik
İhtilali’nin başlaması ile Kafkaslarda Osmanlı Devleti lehine gelişmeler yaşanmış, 15 Aralık
1917’de Ruslarla Osmanlı Devleti arasında imzalanan Erzincan Mütarekesi ve ardından Ruslar ile
İttifak devletleri ve Osmanlı arasında imzalanan 3 Mart 1918 tarihli Brest-Litowsk Antlaşması ile
barış sürecine girilmiştir. Mondros Mütarekesi’yle beraber Ermeniler, Birinci Dünya Harbi
sonlarına doğru 28 Mayıs 1918 tarihinde kurmuş oldukları Ermenistan sınırları içinde ve dışında
özellikle Erivan, Kars ve Nahcivan bölgelerindeki Türk ve Müslümanları kitle halinde öldürmeye
ve göç ettirmek için onlara zulümler yapmaya başlamışlardır.1
Mondros Mütarekesi gereğince 9’uncu Ordu, Güney Kafkasya’yı ve üç sancağı, 1919 yılı
Şubat başlarında boşaltıp 1914 sınırlarına çekilince, sınıra komşu yerlerdeki Türk ve Müslüman
halk kendilerini korumak ve savunmak üzere 9’uncu Ordunun da yardımıyla teşkilatlanmaya
başlamışlardır. Batum’dan Nahcivan’a kadar uzanan bölgede millî şûralar kurarak milis kuvvetler
meydana getirmişlerdir. Kars’ta faaliyete geçen Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti ile Nahcivan
Şûrası bu şûraların en aktif çalışanlarıdır.
Bölgede yaşanan işgal hareketi üzerine süratli bir teşkilatlanma hareketi hızlanmış ve Ahıska
ve Ahılkelek çevresinde Ahıska merkez olmak üzere 29 Ekim 1918’de Ömer Faik Bey
başkanlığında “Ahıska Hükûmet-i Muvakkatası”, 3 Kasım 1918’de Emir Bey Ekberzâde

Türk İstiklal Harbi; 3’üncü Cilt, Doğu Cephesi,(1919-1921), Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı
Yayını, Ankara, 1995, s.69-70.
1
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başkanlığında merkezi Iğdır olmak üzere “Araş Türk Hükümeti”, 5 Kasım 1918’de Kepenkçi Emin
Ağa ve Piroğlu Fahreddin Bey başkanlıklarında merkezi Kars olmak üzere “Kars İslâm Şûrası”
kurulmuştur.2
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Kars'ta kurulan İslam Şurası, 17-18 Ocak 1919’da
Kars’ta toplanan diğer bir kongrede Kars Millî İslâm Şûrası Hükûmeti’nin adı, “Cenûb-i Garbî
Kafkas Hükûmet-i Muvakkata-i Milliyesi” şeklinde değiştirilmiş, 19 Nisan 1919'da bölgedeki
İngilizler İslam Şurası Parlamentosu'nu basmış, İbrahim Cihangiroğlu Hükümeti'nin üyelerini
tutuklayarak Malta'ya sürmüştür.3
1918 yılı sonlarında hızla yayılan Ermeni işgali sürecinde bölgede süratle yayılan mezalim
girişimleri üzerine yerel direniş hareketleri başlasa da özellikle Antranik tarafından Gökçe Gölü ile
Nahcivan arasında, Yapun adlı çeteci ile de Zengezar, Daralegez katliamları başlamış, aynı
zamanda Ermeni kuvvetleri Şaror bölgesini işgale başlamış, Daralegez’de Müslümanlara ait
köyleri yakarak 113 köyü harap etmişler ve halktan 1000’den fazla Müslümanı şehit etmişlerdir.
9’uncu Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa, bu olayları açıklayan raporunu 27 Kasım 1918
tarihinde Harbiye Nezareti’ne sunmuştur. Bu raporda; “Ermenilerin, Türkleri yok etme politikasını
uyguladıklarını, ordunun boşaltacağı yerlerde Müslüman halkın her türlü yardımdan mahrum
kalacağını; Ermeni bıçaklarıyla doğranacaklarını hisseden bu mazlum halkın yeis ve ümitsizlikle
yapacağı karşı hareketin hiçbir nasihat ve zorlama tedbiriyle önlenemeyeceğini ve bu iki unsurun
şimdilik bir arada yaşaması imkânsız olduğundan, bu kış için halkın hayatını koruyacak acele
tedbirler alınmakla beraber, ilkbaharda değiştirme ve başka suretle İran’a, Azerbaycan’a ve
Osmanlı topraklarına göç ettirilmesi lüzumunu belirtmiştir.”4
Yine 9’uncu Ordu Komutanı verdiği 29 Kasım ve 27 Aralık 1918 tarihli iki raporunda da,
“Ermenilerin yaptıkları zulümleri bildirmiş ve özellikle Iğdır halkından 2000 kişinin Ermeni zulüm
ve baskısı yüzünden, Türk topraklarına sığınmak üzere gelirken, Iğdır’ın 10 kilometre kuzeyinde
Sarıçoban Köyü Yezitleri tarafından ateşe tutularak bir kısmının şehit edildiklerini ve Ermeni
hükümeti jandarmaları tarafından Müslümanların para, eşya ve yiyeceklerinin zorla alındığı ve

Ender Ahmet, Gökdemir, “Milli Mücadelede Elviye-i Selase” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S.19, C.7, Ankara,
Kasım 1990, s.18.
3
İhsan Sakarya, Belgelerle Ermeni Sorunu, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1983, s.334.
4
Türk İstiklal Harbi; 3’üncü Cilt, Doğu Cephesi,(1919-1921), Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı
Yayını, Ankara, 1995, s.69.
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öldürüldüklerini, Ermeni birliklerinin, Vedi, Sadarak dolaylarındaki zulmünden kaçan 500 - 600
Müslüman’ın Aras Nehri sağ kıyısına geçerek perişan bir halde Doğubayazıt’a gelmekte
olduklarını, çeteci Yapun’un Nahcivan kuzeyinde Almalı köyünden 688 ve batısındaki Alış
köyünden de 516 kişiyi öldürmüş olduğunu ve genç kadınları ayırdıktan sonra 2000 kişiyi
toplayarak katlettiğini; ayrıca 40 kadın ve çocuğu bir odaya hapsederek yaktığını ve bölgede buna
benzer yapılan cinayetleri belirtmişti.”5
Ermeniler her zaman olduğu gibi hayal ettikleri devleti kurmak için Doğu Anadolu’da işgale
başlamışlar ve Türk ordusunun Kafkaslardan çekilmesi üzerine İngilizler tarafından desteklenen
Ermeni birlikleri topraklarını genişletmek için saldırılara başlamışlar ve Gümrü, Kars ve Iğdır’a
kadar girmişlerdir.
Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Doğu Anadolu’da başlayan Ermeni
taarruzları bölgede çatışmaları artırmış, mütareke koşullarına göre Ocak 1919'da Kars ve
Batum illeri boşaltılınca, Ermeniler her yandan Kars’a saldırmışlar, Arpaçay’ın
doğusundaki Pegler ve Koşavenk Köylerini yakarak Kağızman'a girmişlerdir. Daha sonra
30 Nisan 1919 tarihinde İngilizler, Ermenilere Kars şehrini teslim etmekle durumu daha
da ağırlaştırmış, Kars'ta Ermenilerin bırakıp gitmiş oldukları köylere yerleşmiş bulunan
Erivanlı Türk göçmenler Ermeniler tarafından yok edilmişler ve mallarını da yağma
etmişlerdir.6 8 Mayıs 1919 tarihli rapora göre; Elviye-i Selase’de bulunan İslam Şurası İngilizler
tarafından dağıtılmış ve Kars’a bir Ermeni vali atanmış7, 17 Mart 1919 tarihinde de askeri vali
olarak bir İngiliz General Kars’a gelerek göreve başlamıştır.8
Bu dönemde Erzurum’da bulunan 15’inci Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir
Paşa9 Ermenilerin işgal ve mezalimlerine karşı derhal harekete geçmiş ve Büyük Millet
5

A.g.e.,s.70.
Sakarya, s.372.
7
Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı (ATASE) Arşivi; İstiklal Harbi Koleksiyonu (İSH)
İSH, Kutu.358, Gömlek.16, Belge.16a.
8
İSH, K.289, G.6, B.6AA.
9
Kâzım Karabekir; 1882 yılında Zeyrek’te doğdu. Karabekiroğullarından Mehmet Emin Paşa’nın oğludur. İlkokula
İstanbul Zeyrek’te başladı. Daha sonra babasının görevi nedeniyle ilkokula Van, Harput ve Mekke’de devam etti. 1894
yılında İstanbul Fatih Askerî Ortaokulu, 1897 yılında Kuleli Askerî Lisesine girdi ve eğitimini başarıyla tamamladı.
14 Mart 1900’de girdiği Harp Okulundan 16 Aralık 1902’de teğmen, devam ettiği Harp Akademisinden 5 Kasım
1905’te kurmay yüzbaşı rütbesiyle birincilikle mezun oldu. 31 Ekim 1920’de korgeneral oldu. 1912-1913 Balkan
Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşına katıldı. 14 Haziran 1920’de Doğu Cephesi
Komutanı olarak atandı. 21 Ekim 1923’te Doğu Cephesi Komutanlığının lağvı üzerine 1’inci Ordu Müfettişliğine
atanmakla beraber, aynı zamanda milletvekili olduğundan, Büyük Millet Meclisinin kararıyla 19 Aralık 1923'te izinli
6
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Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa ile temas kurarak bölgede yapılacak askeri harekâtın
hazırlıklarına başlamıştır. Bu dönemde 14 Şubat 1920 tarihli rapora göre, Ermeniler Kars
havalisindeki Müslümanlara hunharca saldırmışlar ve Müslüman köylerini yakmışlardır. 10 Aynı
şekilde 20 Haziran 1920 tarihinde Oltu’yu işgal eden Ermeniler bölgede büyük katliamlar
yapmışlardır.
Kars Bölgesinde Askeri Harekât
Ermenilerin Doğu Anadolu’da başlattığı işgal hareketi sonrasında 20 Eylül 1920 tarihli
Bakanlar Kurulu kararı ile Kars bölgesinde askeri harekât yapılmasına karar verilmiş ve
hazırlıklara başlanmış, Kâzım Karabekir Paşa komutanlığındaki “15’inci Kolordu Komutanlığı”,
“Şark Cephesi Komutanlığı” adı ile teşkilatlandırılarak yetkileri genişletilmiştir. Bu dönemde
askerî harekât yapılmasına karar verildikten sonra bölgedeki birlikler yeniden yapılandırılmış ve
Kars Harekât planı çerçevesinde bölgede yer alan ve Yarbay Halit (Deli) (Tümgeneral Karsıalan)
komutasında 9’uncu Kafkas Tümeni, Yarbay Osman Nuri (Tümg. Koptagel)komutasında 12’nci
Tümeni ve Tümen Komutanı Albay Rüştü komutasında Mürettep Tümen Komutanlığı hazırlıkları
tamamlamıştır. Hazırlıkların tamamlanmasını müteakip Şark Cephesi Komutanlığı Büyük Millet
Meclisi’nden aldığı yetki ile 28 Eylül 1920 tarihinde Sarıkamış-Kars-Gümrü istikametinde genel
taarruz hareketine başlamıştır.11 Genelkurmay Başkanlığı Şark Cephesi Komutanlığı'na verdiği
talimatla Kars'ın savunulması için bu bölgenin ele geçirilmesinin askeri bakımdan zorunlu olduğu
ve bu harekâtın derhal başlatılmasını istemişti.12 Kars bölgesinde yapılacak askeri harekâtın birinci
evresinde 9’uncu Kafkas Tümeni birlikleri Kağızman, Nova-Selim, Merdenek hattına kadar
ilerlemesi emredilmiştir.13
Şark Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa 29 Ekim 1920 tarihli harp raporunda
Ermenilere karşı yapılacak askeri harekâtın detaylarını açıklamaktadır. Bu raporda göre; 15’inci

sayıldı. 31 Ekim 1924'te 1inci Ordu Müfettişliğinden istifa ederek milletvekilliği görevine devam etti. (1 Mart 1927
tarihine kadar) ve bu devre Meclis’te muhalif Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin liderliğini yaptı. 5 Aralık 1927’de
emekliye ayrıldı. 25 Ocak 1948’de vefat etti. Ankara Cebeci Askerî Şehitliğine defnedildi. Naaşı 30 Ağustos 1988’de
devlet mezarlığına nakledildi. Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların
Biyografileri, Cilt 3, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara, 2009, s.240.
10
İSH, K.273, G.20, B.20a.
11
Türk İstiklal Harbi; İdari Faaliyetler, 15 Mayıs 1919-2 Kasım 1923, 7. Cilt, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi
Dairesi Yayını, Ankara, 1975, s.87.
12
İSH, K.754, G.16, B.16a.
13
İSH, K.615, G.58, B.58a.
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Kolordu Komutanlığına bağlı Yarbay Halit (Karsıalan)14 komutasındaki 9’uncu Kafkas Tümeni ve
Yarbay Osman Nuri (Koptagel)15 komutasındaki 12’nci Tümen’in bağlı birlikleri Kars harekatını
yapacaklardır.”16
Şark Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa 27 Eylül 1920 tarihinde Erkan-ı Harbiye-i
Umumiye Riyasetine çektiği telgrafta askeri harekat planını şu şekilde bildirmektedir. "12’nci
Fırka ve 9’uncu Fırkalarla Sarıkamış istikametinde harekât-ı taarruziyeye başlanması
mukarrerdir. Bidayette Karakurut-Sarıkamış-Allahuekber Dağı hattı işgal olunacak, Oltu
Cephesi’nde şimdilik tadilat yapılmayacaktır. Harekâtın vaktinden evvel başlamaması için aşiret
alayları 27 Eylül 1920 den itibaren içtimaa davet olunacak ve kâfi kuvvetin içtimaından sonra
Eleşkirt Karakilisesi-Kağızman istikametine taarruz ve Kağızman işgal olunacaktır. Nahcivan'daki
müfrezemizin kırmızı kuvvetlerle beraber ve Sarıkamış taarruz günlerinde Şahtahtı'yı işgal etmeye
çalışması, sağ cenah grubuna taarruzdan bir gün evvel yazılacaktır.” 17
Mustafa Kemal Paşa Doğu harekâtına ayrı bir önem vermektedir. Bu süreçte 7 Ekim 1920
tarihinde Şark Cephesi Komutanlığı’na çektiği şifreli telgrafta, Kars üzerine yapılacak harekâtın
sonuç alınana kadar uzatılması yönünde yetki vermektedir.18
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Şark Cephesi Komutanlığı hazırladığı harekât planını şu şekilde açıklamıştır:
“9’uncu Kafkas Tümeni Kağızman bölgesinde, 12’nci Tümen'in sağ kanadından alınan
1’inci Mürettep Tugay ve 15’inci Süvari Alayı ile Azerbaycan Süvari Alayı'ndan ibaret bir kuvvetle
Kars Müstahkem Mevkii'ni doğudan, Vezirköy ve Yahniler bölgesinden kuşatmak ve doğu ile
irtibatını kesmek suretiyle kesin darbeyi bu bölgeden vurmak;
12’nci Tümen'le de 9’uncu Kafkas Tümeni'nin solundan Kars Müstahkem Mevkii'nin güney
tahkimat hattına taarruz etmek, Merdenek Müfrezesi, 9’uncu Kafkas Tümeni'nden alınacak bir alay
ve bazı aşiret kuvvetlerinden kurulacak olan Albay Rüştü emrindeki bir kuvvetle de, Kars Çayı
batısından Kars batı tahkimat hattına karşı harekete geçmek ve duruma göre, Kars'ın kuzeyinden,
9’uncu Kafkas Tümeni'nin kuşatmasını kolaylaştıracak şekilde taarruz etmek, bölgede Ermenileri
sıkıştırmak ve muharebeyi kabul etmez çekilirse, bu çekilmeyi panik haline sokmaya çalışmak."19
Kars bölgesinde bulunan Ermeni kuvvetlerinin 20 Ekim 1920 tarihi itibarı yerleşimi şu
şekildedir; Ermeniler, Üçler Tepesi - Akbaba Dağı - Aramvartan - Çalkuvar Dağı Karatavuk
tahkimli hattında bulunmaktadır. Ermeni birliklerinin mevcudu 10.000’e yakın olduğu tahmin
edilmekteyse de bu rakam Ermenistan'daki seferberlik neticesinde hızla artmıştır.20 Bu durum
karşısında Şark Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa harekât hazırlıkları devam ederken 21
Ekim 1920'de, Erzurum, Van vilayetleriyle Erzincan, Doğubayazıt sancaklarına ve oraların asker
alma daire ve şubelerine verdiği emirde, Erzurum ve Van vilayetleriyle Erzincan ve Doğubeyazıt
sancaklarına 1884-1888 doğumlu erlerin geçici bir görevin yapılması için silah altına alınmasını
emretmiş, biran önce bu askerlerin birliklere teslim olmalarını istemiştir.21
Şark Cephesi Komutanı, 21 Ekim 1920 tarihinde verdiği emirle harekât kararının
kesinleştiğini, buna göre; 12’nci Tümen'e 21 Ekim 1920 akşamı Kotanlı bölgesine giderek
Süphanazad, Benli Ahmet Köylerinin hemen doğusundaki sırtları örtecek şekilde tertibat alması ve
22 Ekim 1920'de Nova-Selim'in doğu sırtlarında bulunması talimatı verilmiştir. 9’uncu Kafkas
Tümenine ise 21 Ekim 1920 akşamı cephe gerisinde toplanma emri verilmiştir.22 Ayrıca Şark
Cephesi Komutanlığı, birliklerin tertiplenmeleri ve toplanma bölgelerine gitmeleri için 23 Ekim

Türk İstiklal Harbi, 3’üncü Cilt, Doğu Cephesi, s.196.
İSH, K.754, G.16, B.16bd.
21
İSH, K.751, G.30, B.30a.
22
İSH, K.751, G.30, B.30ab.
19
20

435

1920'de ayrı bir emir yayınlamış ve son hazırlıkları yapmıştır.23 Şark Cephesi Komutanlığı,
tümenlerin Kars bölgesinde alacakları durumu belirledikten sonra taarruz emrini vermiştir. Taarruz
planına göre 9’uncu Kafkas Tümeni Yahniler-Vezirköy-Mağaracık hattını; 12’nci Tümen Borluk
Dağı’nın kuzeydoğu yamaçları-Hacıhalil Köyü’nün batı sırtları hattını ele geçirecektir. 12’nci ve
Mürettep Tümenler ise gösteri hareketleriyle düşmanın dikkatini bölgelerine çekmeye
çalışacaktır.24
Kars harekât planı çerçevesinde esas darbeyi 9’uncu Kafkas Tümeni vurmuştur. Tümen
komutanının verdiği taarruz emrine göre; 2’nci Süvari Tugayı’na Bulanık ve Yahniler bölgesini
koruma görevi verilmiştir. 17’nci ve 29’uncu alayların, Kaleköy'deki Ermeni kuvvetlerine taarruz
etmesi planlanmıştır. Yapılan kuşatıcı taarruz sonucunda buradaki Ermeniler bozguna uğrayarak
kaçmaya başlamıştır. 17’nci Alay’ın diğer birlikleri Ermenileri takip ederek ilk önce Hafızpaşa
Tabyası’na sonra da Kars'a giderek Kars-Melikköy yolunda çekilmekte olan Ermenileri takibe
başlamıştır. Karadağ Tabyası'nı İşgal eden 17’nci Alay'ın 3’üncü Taburu, Kars'tan kaçmak isteyen
General Primof ve maiyeti ile bir kısım subay ve erleri esir alınmış ve Tümen Komutanı Yarbay
Halit kendisi Kars'a girmiştir. Bu muharebede 9’uncu Kafkas Tümeni'nden bir şehit ve 17 yaralı
vardır. Ermenilerin ölü miktarı ise 390 olup, yaralı sayısı tespit edilememiştir. Ayrıca, üç General
Primof, Ordu Topçu Komutanı General Araratof ve Başkomutanlık Kurmay Başkanı General
Vekilof, iki yarbay, 16 yüzbaşı, 51 teğmen ve üsteğmen, 16 astsubay olmak üzere toplam 1193 esir
alınmıştır.25
Şark Cephesi Komutanlığı, 31 Ekim 1920 tarihinde Kars’ın kurtuluşu hakkında
Genelkurmay Başkanlığı’na çektiği telgrafta; Ermeni ordusunun ikiye bölünerek büyük bir
yenilgiye uğratıldığı ve Kars’ın birliklerimiz tarafından ele geçirildiği bildirilmiştir. Ayrıca Şark
Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa Kars’ın kurtuluşu ile ilgili Büyük Millet Meclisi’ne 31
Ekim 1920 tarihli bir telgraf göndermiş ve zaferi müjdelemiştir.
Şark Cephesinde Sağ Kanat Grubu Teşkilâtı ve Iğdır Bölgesinde Askeri Harekât
Dokuzuncu Ordu Komutanlığı’nın 26 Aralık 1918 tarihli raporunda; Iğdır’ın Osmanlı askerleri
tarafından tahliyesi üzerine bölgeye giren Ermenilerin, Müslümanlar üzerine mezalime başladığı,
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Iğdır’ın içinde Müslüman gençlerini toplayıp meçhul mahallere sevk ederek halkın mallarını
yağmaladıkları bilgisi yer almaktadır.26 EK-1
Iğdır bölgesi ve Aras Nehri kuzeyindeki Zengibasar bucağı nüfusunun % 80’i Müslüman
olması nedeniyle, Ermenistan’ın merkezi olan Erivan’ın çok yakınında ve tehdide açık durumda
çok hassas bir bölgeydi. Bu sebeple; Ermeniler her şeyden önce ve daha Mondros Mütarekesi
imzalandıktan ve Osmanlı ordusu bu bölgeyi boşalttıktan sonra, Iğdır’ı işgal ederek Aras
üzerindeki Markara köprüsünü de tutarak, Zengibasar’ı ayırmışlardır. Bu sırada Iğdır ve
Taşburun’da işgali gerçekleştiren Ermeni kuvvetleri 400-500 piyade ile dört top ve altı makineli
tüfek civarındadır.27
Halil Paşa, 4 Şubat 1920’de 15’inci Kolordu Komutanlığı’na yazdığı bir yazıyla,
Azerbaycan’ın irtibatsızlık yüzünden Zengibasar’a yardımının mümkün olmaması dolayısıyla, bu
bölgeye kolorduca subay ve silâh yardımı yapılmasını rica etmiştir. Bunun üzerine, 15’inci Kolordu
Komutanlığı’nın direktifi ile 11’inci Kafkas Tümeni’nin Doğubayazıt’taki 13’üncü Alay’a verdiği
emirle; 14 Şubat 1920 tarihinde Yüzbaşı Muhittin ve Yedek subay İhsan Zengibasar’a gönderilmiş
ve 5 Haziran 1920’de de Doğubayazıt’tan iki makineli tüfekle 10 sandık daha cephane yollanmıştı.
Bundan başka, ilk fırsatta Van ve Ernis’ten dört Levis makineli tüfeği ile iki Rus topunun Yüzbaşı
Muhittin emrine verilmesi de kolordudan tümene emredilmişti.
Ermenilerin bölgedeki işgal hareketi devam ederken Zengibasar’da Yüzbaşı Muhittin’in
yazdığı rapor doğrultusunda 28 Mart 1920’de bir rapor hazırlayan Doğubayazıt’ta bulunan 18’inci
Alay Komutanı Binbaşı Hilmi durumu şu şekilde açıklamaktadır;28
“Nahcivan’da bulunan Yüzbaşı Halil’in her neye mal olursa olsun, Iğdır’a taarruz etmek
mecburiyeti olduğunu, Zengibasar’da Yüzbaşı Muhittin’e bildirmesi üzerine, Yüzbaşı Muhittin,
aşiret reislerini toplayarak müşavereden sonra Iğdır’a taarruza karar vermiştir.
Bu karar üzerine, 25/26 Mart 1920’de toplanabilen aşiret ve Millî Teşkilât kuvvetleriyle
yapılan bir hücumla, Taşburun zapt edilmiş ve Iğdır civarına kadar yaklaşılmıştı. Bu sırada bir
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erin şehit olduğunu gören aşiret ve Millî Teşkilât mensuplarının moralleri bozularak biraz geri
çekilmişler ve yeni tesis edilen hatta akşama kadar beklemişlerdir.
Bundan cesaret alan Ermenilerin Iğdır’daki topçusuyla ateşe başlamaları üzerine Millî
Teşkilât Kuvvetleri karışmıştır. Ermeniler etraftan getirdikleri 150 piyade, 32 süvari, iki makineli
tüfek ve üç topla karşı taarruza geçmişlerdir. Bunlar üç defa geri püskürtülmüştür. Süvari ve
topçunun kanadımızı tehdidine ve savunma hattımızın 500 metre yakınına sokulmalarına rağmen,
akşama kadar oldukları yerde kalmışlardır. Kuvvetlerimizin cephanesi bittiğinden tutulmuş olan
bu hat terk edilmiştir. Bu müsademede Dize ve Cenetabat (Taşburun) Ermenilerin eline geçmiştir.
29 Mart 1920’de Yüzbaşı Muhittin, Vedibasar Bölgesi Subayı Teğmen Osman Nuri
komutasında gönderdiği bir kuvvetle Dize ve Taşburun köylerini Ermenilerden temizleyerek
Zengibasar teşkilâtına bağlamıştır. Bundan sonra Ermeniler, 19 Haziran 1920’de yaptıkları büyük
bir taarruzla Zengibasar bölgesini işgal etmişlerdir.”
Doğu Anadolu’da Ermeni işgali karşısında Doğu Cephesi’nin doğu kanadına 11’inci
Kafkas Tümeni yerleştirilmiştir. Bu tümenin emrinde bulunan aşiret alaylarının 22 Haziran
1920’de Ermenistan’a yapılacak taarruz için iki tugay halinde toplanmaları emredilmiş, ancak
bölgedeki şartlar nedeniyle bu toplanma gerçekleşmemiştir. Eğitim ve disiplin zafiyeti olan bu
aşiret alaylarından daha iyi yararlanmak için bunları muvazzaf birliklerin emrine vererek piyade,
makineli tüfek ve topçu ile takviye edilmiş üç mürettep tugay kurulmuştur. Böylece, sağ kanatta
11’inci Kafkas Tümeni Komutanının idaresinde, bir Sağ Kanat Grubu oluşturulmuştur.
Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın Sağ Kanat Grubu Komutanlığı’na
yazdığı 16 Ekim 1920 tarihli yazıda Ermenilere yönelik yapılacak harekâta ilişkin şu bilgiler
verilmektedir. 29 EK-2
Sağ Kanat Grubu Komutanlığına
1.

Iğdır’a karşı yapılacak harekâtta Argacı-Karaköy-Halkalı-Hoşhaber hattından taarruz

edecek kuvvetlerimizi fazla buluyorum. Ermeniler Iğdır’ın güney mıntıkasını bataklık yaptıklarına
ve tel örgüleriyle tahkim ettiklerine göre bu güney mıntıkada bizim ve Ermenilerin harekâtı müşkül
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ve belki mümkün olmayacaktır. Bundan dolayı bu hatta çok az kuvvet tahsisi ile kalanın da Iğdır’ın
doğu ve batısından hareket edecek kollara ilavesini daha uygun görüyorum.
Iğdır harekâtında tümen ihtiyatının Kari’de kalacağı bildirilmiştir. Bu mahalin şifre ile

2.

yanlış yazılmış veya doğru çözülememiş olduğunu zannediyorum. Gerçekten ihtiyatın bulunacağı
mahal Kari ise burasını harekât mıntıkasına uzak görüyorum.
Doğu Cephesi Komutanı
Kazım Karabekir
Sağ Kanat Grubunu teşkil eden 11’inci Kafkas Tümenine bağlı birlikler bölgeye şu şekilde
yerleştirilmiştir;30
“Mürettep 1’inci Tugay; Karaköse (Karakilise) bölgesinde bulunan Pervari - Kağızman
hattına kadar ilerlemek ve bu bölgeyi Aras nehrine kadar ele geçirmek,
Mürettep 2‘nci Tugay; Musun (Doğubayazıt’ın 25 kilometre kuzeybatısında) bölgesinde ve
Kulp güneyinde bulunacak olan bu tugayın görevi; bir kısım kuvvetiyle Iğdır’ın üç kilometre
batısındaki Halepli-Hoşhaber-Aşağı Çarıkçı hattını örtmek, büyük kısmı ile Söfulu-Bersak hattına
ilerleyerek Aras’a kadar ele geçirmek,
Mürettep 3’üncü Tugay; Ağrı dağı - Hama dağı bölgesinde bulunan bu tugayın görevi;
sınırı geçmeden önce, gelecek düşmana karşı örtme ve Iğdır bölgesindeki Ermeni kuvvetlerini
yerinde tutmaktı.
Gönüllü aşiret süvarileri (Sekanlı, Halikanlı, Keçelamlı Aşiretlerinden); Ağrı dağı - Hama
dağı bölgesinde bulunan bu tugayın görevi; sınırı geçmeden önce, gelecek düşmana karşı örtme
ve Iğdır bölgesindeki Ermeni kuvvetlerini yerinde tutmaktı.
Aşiret alaylarından, Hınıs bölgesinde bulunan 5’inci Alay ile Karaköse (bu yer,
Sarıkamış’ın 32 kilometre güneyindedir) bölgesindeki 6’ncı Karapapak Alayı 12’inci Tümen
emrine verilmişti.
Hasankale - Malazgirt arasındaki bölgede bulunan, 4’üncü ve 20’nci Aşiret alayları ise,
toplanacak olan diğerleriyle beraber, ileride Kars ovasına alınacaktır.”
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11’inci Tümen Komutanı Yarbay Cavit’in Şark Cephesi Komutanlığına yazdığı 25 Ekim
1920 tarihli raporda; EK-3
“Saat 3.30 sonradan itibaren Iğdır, Ciğerli, Zülfikâr, Malkara cephesi şosesi üzerinden
Iğdır’dan ricat eden düşman kolları görüldü. Bu kollar pek dağınık ve gayr-i muntazam bir halde
görülmüş ve topçumuzun ateşiyle taciz edilmişdir. Sağ cenah kolumuz düşmanın ricatine tesir
yapmak için tahrik ettirilmiştir. Birinci maddede arz edilen düşman hareketi dolayısıyla
ilerleyemeyen merkez kolumuz takviye edilmiş ve şimâle sürülecektir.”31 denilmekte ve bölgedeki
mücadele anlatılmaktadır.
Yine aynı şekilde 26 Ekim 1920 tarihli bir başka raporda;32
“Cephede sükûnet tesis edildiği, Taşnakların Mülaklı ve Iğdır’dan İkinci Livamız cephesine
kuvvet sevk etmekte oldukları gözlenmesi üzerine Sultanabad istikâmetinde ve Orkof Iğdır şosesi
tarafında saat 4 sonra taarruz edildiği, ileri sürülen piyade avcılarımız düşmanı piyade ateşi altına
aldığı, düşmanı geri çekilmek zorunda bıraktıkları” bilgisi verilmiştir.
Ayrıca 11’inci Tümen Komutanı Yarbay Cavit, Iğdır bölgesine yapılacak taarruz ile ilgili
olarak;33 “26 Ekim 1920’de şafakla Iğdır’a taarruz edeceğini, Mürettep 3’üncü Tugaya
Hazinetepe, Mülaklı ve Kızılzekiye dâhil ile Argaç, Iğdır, Mudayağarluca arasındaki bölgeyi
koruyarak, bu bölgede yapılacak taarruz için keşif yapmak emrini verdiğini, Mürettep 2’inci
Tugay, taarruzunda başarılı olmuyorsa bulunduğu hatta kalarak savunma yapması ve aynı şekilde
Ali Timur Beyin Halkalı Kuşhayri’den yapılan düşman taarruzuna karşı kesinlikle savunma
yapması emri verdiğini” belirtmektedir.
Nahcivan Bölgesindeki Muharebeler ve Askeri Harekat
Nahcivan bölgesinde Ermeni işgaline karşı verilen mücadelede Zengibasar önem arz
etmektedir. Zengibasar bölgesindeki Ermeni Komutanı General Skobof, 13 Haziran 1920’de,
Zengibasar Millî Şûra Hükûmeti’ne bir ültimatom verdi ve 19 Haziran 1920’de 1700 piyade, sekiz
top ve bir zırhlı trenle Zengibasar bölgesine kuzeyden ve doğudan taarruza geçti.
Bu taarruza karşı içlerinde Türk kuvvetlerinin de bulunduğu Zengibasar şûra kuvvetleri,
başarıyla savaştılar, başlangıçta Ermeni kuvvetlerine karşı başarı elde etseler de yeniden takviye
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alan Ermeniler bölgeyi işgal ettiler ve buradaki şûra kuvvetlerine 20 kadar şehit ve yaralı
verdirdiler.
Cephenin güney kesiminde de, 17 Mayıs 1920’de, 11’inci Kafkas Tümeni tarafından
gönderilmiş olan 33’üncü Alay’ın 1’inci Tabur’undan iki piyade bölüğü ile millî şûra kuvvetleri
ve iki toptan ibaret kuvvet, Uluhanlı’dan yapılan Ermeni taarruzlarına karşı mücadele edemeyerek
Aras Nehri güneyinde Rize ve Cennetabat köylerine çekildiler ve İran’a göç ettiler.34
19 Haziran 1920’de, Zengibasar bölgesinde küçük bir Türk müfrezesinin de katıldığı
çarpışmalarda, Ermenilerin bölgeyi işgal etmesi ve hepsi Türk ve Müslüman olan 40-50 köy
halkının göç etmesi sonucu, Vedi, Şaror ve Nahcivan bölgesinde büyük bir moral çöküntüsüne
neden olmuştu. Bu arada General Selimof, Azerbaycan birliklerini ve Nahcivan milislerini, Türk
müfrezesinden ayırmış ve bu yüzden oluşan ikilik bölgede zafiyete yol açmıştır. Nahcivan
bölgesinde idarî ve askerî işleri elinde tutan Yüzbaşı Halil bu durum karşısında, kendi isteğiyle
görevi bırakmış ve yerine Binbaşı Ali Timur gönderilmiştir. Ayrıca mahallî işleri bilen 11’inci
Kafkas Tümeni Kurmay Başkanı Binbaşı Veysel de Nahcivan Bölgesi Müfettişi sıfatıyla 9
Temmuz 1920’de Nahcivan’a gönderilmiştir. Bu arada Kızılordu kuvvetleri ile Ermeniler arasında
Nahcivan

bölgesinde

çarpışmalar

başlamış

ve

Gerus

bölgesinde

Ermeni

birlikleri

durdurulmuştur.35
25 Haziran 1920’de Zengibasar bölgesinde, Ankelavt ve Çaykent’te toplanan 2000 piyade,
iki top ve sekiz makineli tüfekten ibaret bir Ermeni kuvveti 30 Haziran’da Çul’u işgal ettikten
sonra, Küki istikametinde ve Ankelavt’tan Nahcivan yoluyla Hanzerik üzerine taarruza geçmiştir.
22 ve 23 Haziran 1920’de Ermenilerin, çok sayıda piyade ve topçu kuvvetinin Vedi
bölgesinde toplandığı haber alınmış, Ermenilerin bu durumu karşısında Nahcivan ve dolayları
Komutanı Binbaşı Ali Timur, Nahcıvan’dan, Avşar köyüne gelmiş, milis ve şûra kuvvetlerinin
toplanması enirini vermiştir. 30 Haziran 1920’de 11’inci Kafkas Tümeni’ne gönderilen raporda
Ermenilerin Mezrea-Erniç-Şahbuz vadisinden ilerlemelerinin muhtemel olduğu böyle bir durum
karşısında Nahcivan ve Şahtahtı’nın tehlikeye düşeceği belirtilmiştir. Kısa süre sonra Ermeniler 11
Temmuz 1920'den itibaren, 2000 piyade, 10 toptan kurulu bir kuvvetle Büyük Vedi - Karalar
Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı (ATASE) Arşivi; İstiklal Harbi Koleksiyonu (İSH)
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hattına taarruz etmişlerdir.
Bu muharebe sırasında, Karalar Milis Tabur Komutanı şehit olduğundan, tabur dağılmış ve
bunun üzerine Ermeniler, Karalar, Almehmet’i, 12 Temmuz’da da Vedi-Karalar güneyi bölgesini
işgal etmişlerdir. Ermeniler, 14 Temmuz 1920’de, Dehne Boğazı’na taarruzla Veli dağında bulunan
18’inci Alay’ın 1’inci Taburunun 3 bölüğünü geri çekilme zorunda bırakmış, böylece Veli DağıDehne Boğazı hattı 14 Temmuz l920 tarihinde Ermenilerin eline geçmiştir.
Bu bölgedeki yenilginin en önemli sebebi; harekât bakımından Ermeni kuvvetlerinin Rus
subayları idaresinde iyi sevk ve idare edilmesi ve çok üstün Ermeni topçusunun tesirli ateşi
karşısında, Türk müfrezesindeki iki topun hiçbir iş görememesi ve gönderilen takviye milis
kuvvetlerinin düşman ateşi etkisi altında trenden indirilmesi hatası bir tarafa bırakılacak olursa, bu
yenilginin moral düşüklüğünden ileri geldiği görülür.
Şahtahtı ve Vedi Muharebeleri
Nahcivan istikametinde yapılan muharebeler içerisinde Şahtahtı Muharebesi’nin önemi
büyüktür. Bu bölgede Kurmay Binbaşı Veysel, birliklere komuta ederek çekilen kuvvetleri düzene
soktuktan sonra bir savunma hattı oluşturarak mücadele etmiştir.
11’inci Kafkas Tümeni Komutanı, Kurmay Binbaşı Veysel’e, 14 Temmuz 1920’de; “Her
türlü şiddet ve tedbire rağmen düşmanı durdurmak mümkün olmazsa, tümen kuruluşuna bağlı
birliklerin Şahtahtı’nda toplanması ve köprübaşının tahkimiyle savunulması Şahtahtı’nda kesin
muharebe vererek mecbur kalındığı takdirde Doğubayazıt ile irtibatta bulunulacak şekilde batıya
doğru çekilmesi ancak Binbaşı Ali Timur’un teşkilât erleri ve milis kıtalarıyla Nahcivan, Culfa ve
Orduabat bölgelerinin savunulmasına çalışılması” emrini vermişti.36
Ermenilerin Türk topraklarına yönelik başlattığı taarruz harekâtına karşı, 11’inci Tümene
bağlı 34’üncü Piyade Alayının 1’inci Taburu 18 Temmuz 1920’de bölgede mücadele eden Kurmay
Binbaşı Veysel’in takviye isteğini karşılamak maksadıyla, Doğubayazıt’tan hareketle Şahtahtı
bölgesine intikal etmiştir. Bu arada 23 Temmuz 1920’de Ermenilerin Şahtahtı mevzilerine taarruzu
başlamış ve Ermeniler; 25 Temmuz sabahı Şahtahtı’nı hiçbir mukavemet görmeden işgal etmişler
ve hemen bölgede katliama başlayarak 500 kadar Türk ve Müslümanı öldürmüşlerdir.37
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Aynı gün Ermeni piyadeleri, Taşarak’la Pusyan bölgesinden Kabullü - Kıvrak hattına ve
Pusyan güneyinden de güneydoğu istikametinde şose ile Aras nehri arasından ilerlemeye
başlamışlardır. Sonuçta Şahtahtı’nın Ermeniler tarafından işgali ve Türk müfrezesinin Aras nehri
güneyine çekilmesiyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tek irtibat yolu kapanmıştır.
Sağ Kanat Grubu komutanı Cavit’in Doğu Cephesi Komutanlığına yazdığı 8 Kasım 1920
tarihli raporda; 38
Şahtahtı Muharebesi’nde Ermenilerden 26 ölü ve bir yaralı esir alındığı, bizim insanca
zayiatımız olmadığı, esir Ermenileri, Şahtahtı’nda bozguna uğrayan Ermeni kuvvetinin 3’üncü
Alayın bir taburu olduğunu ve bu alayın diğer iki taburunun Erivan’da bulunduğu bilgisi
verilmiştir.
11 Ağustos 1920 tarihinde Nahcivan bölgesinde başlayan Ermeni taarruzlarına karşı Türk
birlikleri Nahcivan Müfrezesi Halil Paşa’nın ve dolayısıyla Harbiye Komiseri Naim Cevat Bey’in
emrinde toplanmışlardır.39
Bu bölgedeki birliklerin dağılımı ve yerleşimi şu şekildedir;40 “18’inci piyade Alayı’nın
1’inci Taburu ve 34’üncü Alay’ın 2’nci Taburu Nahcivan ile Aras nehri arasındaki savunma
mevzilerinde, 34’üncü Alayın 1’inci Taburu, Nahcivan güneydoğusunda ihtiyatta; 11’inci Kafkas
Tümeni Süvari Bölüğü Araplar güneyinde keşif ve gözetleme görevinde, Milis kuvvetleri ise
kendiliklerinden dağılmışlardı.”
Ermeni birlikleri ise; Nahcivan Cephesi Komutanı Rus General Şol Kovnikof, 2’nci
Ermeni Alayı Şahtahtı’nda; 3’üncü Ermeni Alayı Hok’ta; 1’inci Ermeni Alayı Şeril’de, Erivan
Muhafız Taburu (100-150 mevcutlu) ve bir süvari bölüğü, Şahtahtı’da yerleşmiştir.41
1 Ağustos 1920’den itibaren Ermeni zırhlı treni Şahtahtı’ndan Nahcivan istikametine
hareket etmiş ve bu bölgede keşif faaliyetinde bulunmuş, Ruslar, zırhlı trenin Nahcivan’a girmesine
engel olmak üzere hattı tahrip etmiştir. Yapılan tahriplerin Ermeniler tarafından tamirini önlemeye
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34’üncü Alay’ın 2’nci Taburu görevlendirilmiş ve 2 Ağustos 1920’de, Hok’a giden Kızıl süvari
keşif kolları, Çehri bölgesinde bulunan Ermeni keşif kollarını geri çekilmek zorunda bırakmıştır.
15’inci Kolordu Komutanlığı Nahcivan bölgesinde Temmuz ayı başında yaşanan olayları
Harbiye Nezareti’ne şu şekilde rapor etmiştir. “Nahcivan ve Şahtahtı dolaylarındaki 45 köye
Ermeniler saldırmış ve demir yolu hattına yakın köyleri zırhlı tren toplarıyla ateş altına alarak halkı
paniğe sürüklemişlerdir. Bu bölgede Büyük Vedi Köyü’ne iki Ermeni alayı taarruz ederek halktan
birçoğunu öldürmüş, buralarda tek bir İslâm kalmayacağını ve hepsini Aras nehri ötesine atmaya
karar verdiklerini söylemişlerdir.”42
Nahcivan bölgesine daha önce kurulmuş olan, yerli milis alaylarını sevk ve idare ederek bu
bölgeyi Ermeni istilâsından korumak için 11’inci Tümen’den Yüzbaşı Halil, Üsteğmen Edip ve
Topçu Üsteğmen Naci ve Teğmen Osman Nuri ile yedi er, görevlendirilmiştir. Şahtahtı’da bulunan
Ermeni bölüğüne karşı oranın Milis Kuvveti Komutanı İbrahim Ağa, Şahtahtı’da tertibat almak
üzere görevlendirilmiştir. Bu baskın başarıyla sonuçlanmış ve düşmandan bir zırhlı trenle dört top,
42 makineli tüfek ve 200 kadar esir alınmıştır. Ayrıca Yenice istasyonunda vagonlarda bulunan
pek çok erzak da ele geçirilerek develerle Doğubayazıt’a gönderilmiştir. Nahcivan’da bulunan
Ermeni kuvvetleri Zengezor üzerinden ve Noraşin’de bulunan Ermeni kuvvetleri ise, dağ
yollarından Erivan istikametinde çekilmişlerdir.43
Yüzbaşı Halil, Nahcivan’dan 11’inci Kafkas Tümeni Komutanlığı’na yazdığı 8 Kasım 1919
tarihli raporda :
“1. Azerbaycan Hükümeti’nin, Kasım 1919 başından itibaren Ermenistan’a harp ilân
ettiğini ve Zengezor Ermenileri ile muharebeye giriştiğini;
2. Ermenilerin, bütün cephelerde Nahcivan bölgesi kuvvetleri ile muharebeye başladığını;
3. Kağızman, Sarıkamış ve diğer cephelerde halkın çete muharebelerine başlamak suretiyle
Nahcivan bölgesine yardım etmeleri için emir verilmesini;
4. Doğubayazıt’ta ne kadar cephane varsa mümkün olan süratle gönderilmesini”
bildirmiştir.44
Türk İstiklal Harbi, 3’üncü Cilt, Doğu Cephesi, s.71.
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Ermenilerin sınır ötesindeki saldırılarının şiddetlenmesi üzerine 15’inci Kolordu
Komutanlığı sınır bölgelerindeki tümenlerine verdiği emirde; milli şûra kuvvetleri ile yakın temas
halinde bulunulup birliklerimizin bu hareketi desteklemesi emrini vermiş ve Heyet-i Temsiliye
Başkanlığına da 26 Mart 1920’de şu yazıyı yazmıştır:45
“16 Mart 1920 tarihinden itibaren Ermeniler, Nahcivan bölgesindeki Büyük Vedi, Viva,
Agura ve Ardubat bölgelerinde taarruza başladılar. Buralardaki İslâmları ezdirmemek ve Millî
Teşkilâtı takviye ederek Ermenilerin maksatlarını yüzüstü bırakmak için sınır dışındaki bütün şûra
kuvvetlerinin cephelerindeki Ermenilere taarruz etmelerini ve kolordu birliklerince yardım
edilmesini, 25 Mart 1920’de emrettim. Arzederim.”
15’inci Kolordu Komutanı, Zengezor ve Nahcivan bölgesine çok önem vermektedir. Önce
bu bölgeye 9’uncu Kafkas Tümeni Komutanı Yarbay Halit’i göndermeye karar vermiş ve
Karabağ’la, Zengezor arasında Gerus doğusunda ve Deli dağda Azerbaycan kuvvetleri ile
Ermeniler arasında muharebe ederken, güneyden de Ermenilerin yan ve gerilerine taarruz etmeyi
amaçlamıştır. Ancak Kolordu sol kanadını teşkil eden Oltu bölgesinin de önemi düşünülerek bu
plandan vazgeçilmiştir. Bu bölgeye 11’inci Kafkas Tümeni’nin 34’üncü Alayı’nın 1’inci Taburu
ile bir makineli tüfek bölüğü ve bir koşulu batarya, Binbaşı Ali Timur komutasında Şahtahtı’na
gönderilmiş ve buraya vardıktan sonra Şahtahtı Müfrezesi adıyla bu bölgedeki harekâta
katılmıştır.46
Ermeniler Mart 1920 başlarında, Vedi istikametinde taarruza geçmişlerdir. Bölgeyi Abbas
Kulu adında, köylüler üzerinde nüfuzu olan bir şalısın idaresindeki aşağı yukarı 1000 kişilik Vedi
bölgesi halkı savunmaktadır. Büyük Vedi-Küçük Vedi hattında bulunan milis kuvvetleri Şaror
(Merkezi Yenice) da bulunan Topçu Üsteğmen Naci’ye bağlı olup bölgeyi kahramanca
savunmuşlardır. Ancak Ermeni kuvvetleri, 3 Mart 1920’de Uluhanlı’dan gönderilen bir miktar
kuvvetle takviye edilerek, tekrar Vedi bölgesi kuvvetlerinin karşısında eski yerlerini almışlardır.47
27 Mart 1920’de, Büyük Vedi milis kuvvetleri karşı taarruza geçerek, Vedi’nin
kuzeybatısında Kulluk dağındaki Ermeni mevzilerine taarruz etmişlerdi. Ermeniler, 3 Nisan
1920’de iki piyade taburu ve milisler (muhtemelen 3 ncü Ermeni Alayı) den ibaret bir kuvvetle,
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Vedi’ye baskın şeklinde yeniden taarruz etmiş ve kasabaya girmişlerse de, Sederek (Sadarak) ve
Yenice’den gelen Millî Şûra Taburlarıyla takviye edilen Vedi Taburları, aldıkları takriben 1000
kişilik bir kuvvetin yardımıyla Ermenileri geri çekilmek zorunda bırakmış ve Çimen dağındaki
tahkimli yerleri de ele geçirmişlerdir. Bu yenilgiden sonra Ermeniler, Haziran 1920 ortalarına kadar
Vedi bölgesinde başka taarruz yapmamışlardır.48
Sonuç:
Mondros Mütarekesinden hemen sonra Ermeniler, Birinci Dünya Harbi sonlarına doğru
kurmuş oldukları Ermenistan sınırları içinde ve dışında özellikle Erivan, Kars ve Nahcivan
bölgelerindeki Türk ve Müslümanları kitle halinde öldürmeye ve göç ettirmek için olarak zulümler
yapmaya başlamışlardı. Bu işgal ve zulümlere karşı Doğu Cephesinde başlayan direniş ve
mücadele her noktasında Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanmış ve işgaller önlenmiştir.
26 Ekim 1920 tarihinde başlayan ve 30 Ekim 1920 tarihinde Kars’ın kurtuluşu ile
sonuçlanan “Kars Harekât Planı”nda Ermenilere karşı elde edilen başarıdan sonra Genelkurmay
Başkanlığı’nın 31 Ekim 1920 tarihinde verdiği direktif emri ile Ermeni birlikleri üzerine Gümrü
istikametinde takip harekâtı başlatılmış ve 4 Kasım 1920 tarihinde “Şahnalar Muharebesi” ile
Ermeni birlikleri tamamen bölgeden atılmış, “Şahtahtı Taarruzu” ile Iğdır ele geçirilmiş, 8-9 Kasım
1920 tarihi itibarı ile Ermeni birlikleri Dehne-Sederek sınır hattına çekilmiştir. Şark Cephesi
Komutanlığı, 31 Ekim 1920 tarihinde Kars’ın kurtuluşu hakkında Genelkurmay Başkanlığı’na
çektiği telgrafta; Ermeni ordusunun ikiye bölünerek büyük bir yenilgiye uğratıldığı ve Kars’ın
birliklerimiz tarafından ele geçirildiği bildirilmiştir. Ayrıca Şark Cephesi Komutanı Kâzım
Karabekir Paşa Kars’ın kurtuluşu ile ilgili Büyük Millet Meclisi’ne 31 Ekim 1920 tarihli bir telgraf
göndermiş ve zaferi müjdelemiştir.
Mustafa Kemal Paşa 31 Ekim 1920 tarihinde Şark Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir
Paşa’ya çektiği telgrafta; “…Şark ordumuzun avni hakla Kars kalesini zapt etmeye muvaffakiyeti
bütün milletimizin en samimi minnet ve takdirlerini Şark Cephemizin kumandanlarına ve
askerlerine tevcih etmiştir… Zat-ı devletleri ve kumandan ve asker bütün şanlı arkadaşlarımızı
kemali iftihar ve itimat ile takdir ve tebrik ediyoruz…” sözleri ile tebrik etmiştir.49
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19/20 Temmuz 1920 tarihinde Nahcivan üzerine yapılan baskın başarıyla sonuçlanmış ve
düşmandan bir zırhlı trenle dört top, 42 makineli tüfek ve 200 kadar esir alınmıştı. Ayrıca Yenice
istasyonunda vagonlarda bulunan pek çok erzak da ele geçirilerek develerle Doğubayazıt’a
gönderilmişti. Nahcivan’da bulunan Ermeni kuvvetleri Zengezor üzerinden ve Noraşin’de bulunan
Ermeni kuvvetleri ise dağ yollarından Erivan istikametinde çekilmişlerdi. General Şolkovnikof,
Nahcivan garnizonunu terk ederek Zengezor’a çekilmiş ve böylece Nahcivan bölgesinde mahallî
idare yeniden kurulmuştu. Elde edilen bu başarı, 15’inci Kolordu Komutanlığı tarafından. 3/4
Ağustos 1919 tarihli şifre ile üst makamlara ve civar kolordulara bildirilmişti.
Aynı şekilde Iğdır’da yapılan mücadeleler neticesin 14 Kasım 1920 tarihinde Iğdır bölgesi
işgalden kurtarılmış ve bölgede yaşayan Müslüman halkın can ve mal güvenliği emniyet altına
alınmıştır.
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EK-1

Dokuzuncu Ordu Komutanlığı’nın Ermenilerin, Müslümanlar üzerine mezalime başladığına dair
26 Aralık 1918 tarihli raporu
Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı 85, Belge No,2039, Genelkurmay Askeri Tarih ve
Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara, 1985.
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EK-2

Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın Sağ Kanat Grubu Komutanlığı’na yazdığı 16
Ekim 1920 tarihli mesaj.
Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı 111, Belge No,4074, Genelkurmay Askeri Tarih ve
Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara, 2001.
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EK-3

11’inci Tümen Komutanı Yarbay Cavit’in Şark Cephesi Komutanlığına yazdığı 25 Ekim 1920
tarihli rapor
Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, Belge No.4104. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi
Dairesi Yayını, Ankara, 1964.
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ERMENİLERİN DOĞU ANADOLU’DA GERÇEKLEŞTİRMEYE
ÇALIŞTIKLARI SOYKIRIMIN EDEBİYATA YANSIMALARI
İrfan Murat YILDIRIM*
Doğu Anadolu Bölgesi Ermeni çetecilerin otorite boşluğu ve daha başka nedenlerle
yarattığı katliamlardan en çok etkilenen bölgelerin başında gelmektedir.
Çarlık Rusyası’nın yıkılması üzerine geri çekilen Rus ordusunun yarattığı otorite boşluğu
üzerine, batılı devletlerin de kışkırtmasıyla “denizden denize büyük Ermenistan” hayallerine
kapılan Ermeniler bölgede hafızalara kanla yazılan trajik olaylar yaratmışlardır.
Bu bölgede Rusya, İran ve daha sonra Ermenistan’a -Rusya tarafından- verilen Azerbaycan
topraklarıyla komşu olan Iğdır ve çevresi de bu acımasız katliamlardan ve soykırım
denemelerinden payını almıştır. Iğdır ve çevresinde on binlerce insanın kanlı bir biçimde
öldürülmesine, işkence görmelerine, sakat kalmalarına yol açan bu soykırım denemeleri insanların
topraklarını terk etmelerine, zorunlu göçlere ve mal kayıplarına da yol açmıştır.
Olaylara bu açıdan baktığımızda bu acımasız olayların, tarihi, siyasi, ekonomik, hukuki
olduğu kadar sosyal boyutlarının da olduğunu rahatlıkla görmekteyiz. Bu sebeple Ermeni
katliamlarını incelerken olayların hiçbir boyutunu atlamadan, aralarında sebep sonuç ilişkisine
dayalı bağ kurarak, bu olayların toplumsal hafızada yer alış ve kuşaklar arasındaki etkisine bakarak
değerlendirmeliyiz.
Kısaca özetlemek gerekirse, tarihteki büyük, iz bırakan hadiseler bütün boyutlarıyla ele
alınırken sosyal boyutları da ihmal edilmemeli, sosyolojik, psikolojik etkileriyle birlikte bunların
dışavurumu da değerlendirilmelidir. Ermenilerin bizim hayatımızda yarattıkları bu kanlı hadiseler
toplumsal hafızamızda da büyük bir şok yaratmıştır. Toplum bir müddet yaşadığı bu büyük şoku
zihninde baskılamış, unutmaya çalışmış, bir müddet sonra da bunları bir şekilde dışarıya aktarmaya
çalışmıştır. Edebiyat, musiki ve diğer güzel sanatlar bu dışavurumun farklı şekillerinden bazılarıdır.
Biz, bu kısa çalışmamızda bu geniş çaplı trajik olaylara sosyal açıdan bakmayı deneyeceğiz.
Bu katliam ve Soykırım denemelerinin edebiyata yansımalarını örnekleriyle incelemeye
çalışacağız.
* Dr.Öğretim Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, imuraty@yahoo.com
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Elbette Türk toplumunu derinden sarsan bu trajik hadiseleri bir tebliğin sınırları içine
sıkıştırmak mümkün değildir. Bu hadiselerin Azerbaycan Türkleri üzerindeki sarsıcı etkisini de
incelemek bunun sonuçlarını da diğer yönleriyle beraber sosyal bilimler açısından da
değerlendirmek gerekmektedir. Yani bu incelememiz amaçları bakımından yalnız bir başlangıç
olabilir. Yine de bu incelemeden çıkacak sonuçların ilgi çekici olacağını düşünüyoruz.
Ermeni hükûmeti ve Taşnak Cemiyeti'nin Revan ve Aras bölgeleri ile Elviye-i Selâse
(Kars,Ardahan, Batum)'da bir tek Müslüman bırakmamak maksadıyla faaliyette
bulundukları; Kars, Sarıkamış, Iğdır taraflarında ve Revan ile Aras mıntıkasında İslamlara
karşı yapılan zulmün son dereceyi bulduğu; Sarıkamış'ın Soğanlı Dağı'nda Eyüb Paşa
aşireti'ne ve Kağızman'ın Karakurt nahiyesinde Kürtlere saldıran Ermenilerin geri
çekilmek zorunda kaldıkları ; Iğdır civarında bulunan yüz hanelik Oba ve yirmi beş hanelik
Persa köyleri halkının tamamen katl ve Tavus köyünden yüz elli kişi ile üç yüz hanelik Yaycı
köyünün kısmen katledildiği; Yukarı Koturlu, Aşağı Koturlu ve Köseler'i yağmalayıp
yaktıkları, Zakim, Çermik ve Bardız köylerine saldırıp halktan gördüklerini öldürdükleri;
Iğdır'da yapılan mezâlimin şiddetinden dolayı yaklaşık iki bin kişinin Bayezid hududuna
iltica etdiği; mezâlim esnasında kadınlara tecavüz edilmesi ve çıplak olarak Ermeni
askerleri arasında gezdirilmesinden ötürü bir çok Müslümanın ilticadan vazgeçip
savaşmak üzere geri döndükleri; tarlada çalışan halkın üzerine Ermenilerce top ve
makinalı tüfek ateşi açıldığı, ezan okuyanların taşlandığı; bu katliâmları yapan Ermenilerin
Amerika generali tarafından desteklendiklerini ileri sürdükleri halde İslam köylerini
dolaşmaya gelecek olan Amerika heyetine yapılacak şikayetleri engellemek için halka
tehdit ve baskı uyguladıkları…1”
Yukarıdaki alıntı o dönemde yazılan bir rapordan alınmıştır. Bölgedeki otorite boşluğunu
fırsat bilen örgütlenmiş Emeni çeteleri metnin sonunda sunacağımız tablodan da
anlaşılacağı üzere bu bölgede 154964 sivil insanı kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı ayrımı
yapmadan çeşitli işkence usulleri deneyerek öldürmüşlerdir.
Ermenilerin bu metotlarını kaynaklara dayalı çeşitli tıbbi sebeplerle izahını başka bir
incelemeye bırakarak, Türklerin bu soykırım teşebbüslerinden, bunların sonucunda ortaya

1

“Kars, Sarıkamış ve Iğdır Civarında Ermeniler TarafındanYapılan Soykırım (3 S. l338 (28. X. l9l9) 39-
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çıkan büyük göç hadiselerin onlar üzerindeki etkilerini ve bunun edebiyata yansımalarını
değerlendirmeye çalışacağız.
“Göçebe ruh halini anlayabilmek için işe göçün psikolojimiz üzerindeki etkilerini
araştırarak başlamalıyız. Ancak yeterli bilgi yok. Çağdaş psikiyatri ve psikoloji
literatüründeki göç olgusu ekonomik, toplumsal ve siyasal nedenlerle bireylerin ya da
toplulukların yerleşmek amacıyla bir başka coğrafyaya gittikleri ve orada tutunmaya,
yaşamlarını sürdürmeye çalıştıkları durumları tanımlıyor. Pek doğal olarak insan
psikolojisi üzerine etkileri olan bu süreç, göçmenlerin (refugee) ruhsal rahatsızlıklarında
artışa ve kendine özgü ruhsal sorunlara yol açıyor. Biz, bu tür göçlere ‘zorunlu travmatik
göç’ adını veriyoruz2.
Savaş, gurbet duygusunu yaratan başlıca etkenlerden sadece birisidir.. Savaş süresince
yaşananlar, Ordunun-aynı yıllarda bir kurtuluş mücadelesi verildiği için- işgal edilmiş bu
topraklara uzun müddet girememesi, o topraklarda geride kalanların yaşadıkları, Katliamlardan
kurtulabilmek için çaresizce çırpınmalar, yabancı ülkelerin topraklarına can havliyle sığınma
çabaları, yollarda yaşananlar başlı başına birer trajedidir
Zor geçen savaş yılları halka acı, sıkıntı, çaresizlik ve açlıkla beraber derin bir gurbet
duygusunu da getirmiştir. Bir tarafta insanlar Millî Mücadele uğruna varını yoğunu ortaya
koyarken bir taraftan da katliamlardan kurtulabilmek için ümitsizce çırpınmışlardır. Erkek nüfusun
çoğu yurdun dört bir yanında kurulu cephelerde savaşmak için memleketlerinden ayrıldığı için
özellikle Doğu Anadolu’da geride kalanlar silahsız, savunmasız kendilerini savunmaya fırsat
bulamadan büyük kayıplar vermişlerdir. Falih Rıfkı Atay’ın bir yazısında “Türk milleti, tarihte,
zaman, mesafe ve mekâna karşı çekilmiş bir kılıçtır.”3 der. Bu Türk Milletinin yiğitliğiyle beraber
savunma azmini de ortaya koyan bir değerlendirmedir.
Gurbet denildiğinde ilk akla gelen duygular her zaman olumsuzdur. Gurbet acısı, memleket
özlemi, hüzün, yabancılık, yalnızlık, kimsesizlik, endişe, korku gibi olumsuz duygular gurbette
insan psikolojisini etkisi altına almaktadır.

Erol Göka, Türklerin Psikolojisi, Timaş Yayınları, İstanbul 2008, s. 99.
Falih Rıfkı, “Sarıkamış”, Mehmet Kaplan vd., Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal
I, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1981, s. 59.
2
3
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Gurbetin ilk çağrıştırdığı duygu acı, elem, keder duygusudur. Bu, gurbete gidecek bireyin
ayrılacağını duyduğu ilk andan itibaren görülebilmektedir. Ancak gurbet acısı daha çok
gurbetteyken ortaya çıkmaktadır.
Gurbetin yaratmış olduğu olumsuz sonuçlardan biri de sıla hasreti, daüssıladır. Sıla,
“Gurbetteki bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği yer” demektir. Sıla özlemine ziyadesiyle
saplanmak, psikolojik rahatsızlığa yol açmaktadır.
“Psikiyatri literatüründe göçmenlerde görülen bir hastalık olarak ‘sıla hasreti’nden
(nostalji) ilk kez 1688’de İsviçreli hekim Johannes Hofer’in tez çalışmasında bahsedilir… Hofer,
‘Gençler iyi yetişmiş, eğitim görmüş de olsalar ne yabancı âdetlere ve yaşam biçimlerine
alışabilirler ne de yuvalarını unutabilirler. Bulundukları ülkeye düşmanlıkla dolana kadar,
mutsuzluk içinde acı çekerek, gece gündüz memleketlerini düşünerek ve bu yoksunluk içinde
hastalanana kadar sılayla ilgili tatlı düşler kurarak dolanıp dururlar
Çağdaş psikiyatri literatürü, bugün de göçün insan psikolojisine yaptığı olumsuz
etkilerle ilgilenmektedir. Örneğin bugün göç edenlerde şizofreni görülme sıklığında bir
artış ortaya koyan araştırmalar vardır. Ancak çağdaş literatürdeki bu çalışmalar yöntem
açısından çok sorunludur; ‘göç’ ve ‘göçmen’ tanımlarının içeriklerinin ne olduğu
genellikle belirsiz kalmaktadır.”4
Gurbette geride bırakılan yerleri özlemenin dışında, geride bırakılan kişileri de özlemek ve
özellikle bu ruhî bunalım anlarında anne şefkatine sığınmaya çalışmak sıla hasretinin içerisinde yer
almaktadır.
Gurbetin insan psikolojisi üzerinde bir diğer önemli etkisi de uyum sürecidir. Bu süreç,
“uzun veya kısa sürede atlatıldığı gibi; atlatılamayıp depresif hallere kadar
ilerleyebilmektedir.”5 Gurbette olan kişi ne kadar çabuk çevresiyle uyum içerisine girerse o kadar
kısa sürede yalnızlık duygusundan kurtulur. Aksi halde gurbet travmatik etkilerini göstermeye
başlar. Gurbete giden kişi etrafından etkilenebilir. Ancak kitleler halinde yaşanan göçlerde gidilen
yerdeki insanları etkisi altına almak da söz konusu olabilmektedir.

4
5

Erol Göka,, a.g.e., s. 133-134.
Psikolog Şenel Karaman ile yapılan röportajdan alıntıdır. “ Atatürk Dönemi Tük Şiirinde Gurbet Temi Tezinden”
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Gurbette bulunan bireyin en çok karşılaştığı psikolojik sıkıntılardan biri, kendini gittiği yeni
yer ve yeni insanlar karşısında yabancı hissetmesidir. Bu yabancılık, yanında yalnızlığı da
getirmektedir.
Göçebe ruh halini anlayabilmek için işe göçün psikolojimiz üzerindeki etkilerini
araştırarak başlamalıyız. Ancak yeterli bilgi yok. Çağdaş psikiyatri ve psikoloji
literatüründeki göç olgusu ekonomik, toplumsal ve siyasal nedenlerle bireylerin ya da
toplulukların yerleşmek amacıyla bir başka coğrafyaya gittikleri ve orada tutunmaya,
yaşamlarını sürdürmeye çalıştıkları durumları tanımlıyor. Pek doğal olarak insan
psikolojisi üzerine etkileri olan bu süreç, göçmenlerin (refugee) ruhsal rahatsızlıklarında
artışa ve kendine özgü ruhsal sorunlara yol açıyor. Biz, bu tür göçlere ‘zorunlu travmatik
göç’ adını veriyoruz6.
Maddî anlamda gurbetin insan ruhundaki yansımalarından biri de gurbette endişe ve ölüm
korkusudur. Bu endişe genellikle bir daha kendi memleketine dönemeyeceği ve gurbette ölerek
sonsuza dek gurbeti yaşayacağı korkusudur7.
Bu bilgilerin ışığında- zaman zaman arşiv çalışmalarıyla elde edilen bir takım verileri de
paylaşmaya çalışarak- bölgedeki katliam ve göçlerin buradaki insanlar üzerine etkilerini edebi
eserlere yansıtılan kısmıyla değerlendirmeye çalışacağız.
Ölüm, ölüm korkusuyla yaşamaya çalışmak, zorunlu göç, gurbet birer rakamdan ibaret
değildir. Bütün bu rakamların, tabloların arkasında insan ve onun unutulan hikâyesi vardır.
Bütün bu duyguların edebiyata yansımaları oldukça uzun bir zaman almıştır. Katliam ve
zorunlu göç gibi büyük travmaları yaşayan insanlar bunu yazıya, şiire aktarmamışlar. Zihnin bir
köşesine iterek unutmaya çalışmışlardır. Katliamlardan kurtulabilenler için hayat kolay gitmemiş,
yollarda eşkıya takibi ve saldırısına uğramış, açlıktan, soğuktan, hastalıklardan hayatlarını
kaybetmişlerdir. Çok büyük çoğunluğun mezarı bile olmadan yollarda serpilerek bu uzun kaçışı
tamamlamaya çalışmışlardır. Bölge insanının bu uzun ve çileli kaçışa verdiği isim “Kaçakaç( kaç
ha kaç )” tır. Bu isim kaçışın sürekliliğini, açısını sıkıntılarını, trajedisini içinde barındıran hüzünlü
bir adlandırmadır. Doğu Anadolu bölgesindeki insanların büyük çoğunluğunun kurtuluş ümidi İran
olmuştur. Orada da çok büyük sıkıntılar ve zorluklar yaşamışlardır. Buralarda da yazıya geçmeyen
fakat hafızalarda derin izler bırakan acı olaylarla karşılaşmışlardır.
Erol Göka, a.g.e, s. 99.
Gürman, Asuman, Atatürk Dönemi(1923-1938) Türk Şiirinde “ Gurbet” Temi, (Basılmamış Doktora Tezi, ,Celal
Bayar Üniversitesi, Manisa 2015) (1-5 dipnottaki bilgiler bu tezden teyit edilerek alınmıştır )
6
7
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Bu konuların yazıya geçirilmesi birkaç nesil sonraya kalmıştır. Uzun yıllar unutulmaya
çalışarak, ancak aile içinde trajik bir hikâye olarak anlatılan bu anılar nihayet torunlar veya onların
çocukları tarafından çeşitli şekillerde kaleme alınmıştır. Bu tip eserlerin sayısı da gün geçtikçe
artmaktadır.
Bu tebliğde tebliğin sınırlarını dikkate alarak iki –hatıra- romanı değerlendireceğiz.
Bunlardan biri Metin Yıldırım’a ait Ölümün Ötesine Kaçış ( Kaderimi Ermeniler Yazdı.),
diğeri ise Serdar Ünsal’a ait Yüreğim İrevan’da Kaldı romanlarıdır.
Her iki roman da yazarların aile hikâyelerinin küçük bir bölümüdür.
Ölümün Ötesine Kaçış romanı Ekber adı bir 13-14 yaşlarındaki henüz ergenlik döneminin
sıkıntılarını yaşayan bir çocuğun, Aras nehri kıyısındaki köylerinin yağmalanarak yakılıp
yıkılması. Anne babasını kaybeden çocuğun Iğdır’dan Kağızman’a, oradan İran’a uzanan, yıllar
sonra Türkiye’ye dönüşüyle sonlanan uzun ve trajik yol hikâyesidir. Roman boyunca Ermeni
vahşetini bütün çıplaklığıyla izleriz. Romanda ana izleklerden biri de intikam duygusuyla intikam
ve merhamet duygularının çarpışmasıdır. Yolda gördüğü vahşetten, ,anne ve babasının yakılarak
öldürülmesinden iyice hırslanarak içi kin ve nefretle dolan Ekber, diğer yandan ergenlik döneminin
ruhsal sancılarıyla boğuşarak insani duygularını kaybetmemeye çalışır.
Yüreğim İrevan’da Kaldı romanı ise yazarın büyükannesinin- 6 asırdır Türk yurdu olan
Revan’dan, Nahçivan,İran ve Iğdır’a uzanan trajik hayat hikayesi anlatılır. İlk eşi Ermenilerce
öldürülen Seriye, Nahçivan üzerinden İran’a geçer. Orada toplumsal baskı ile kendinden çok yaşlı
biriyle evlenmek zorunda kalır. Uzun ve sıkıntılı bir hayattan sonra Iğdır’a akrabalarının yanına
gelir. Eşinin ölümü üzerine Iğdır’da yeniden evlenmek zorunda kalır.
Bu romanlar Iğdır, Nahçivan, İran üçgeninde gecen binlerce acı hikâyeden sadece ikisidir.
İlginç olan bu tarz hikâyelerin aile içinde bilinmesine rağmen konuşulmaması, hafızanın
derinliklerinde unutulmak istemesi.
Bunların dışında bu korkunç hikâyeleri farklı boyutlarıyla ele alan başka romanlar da vardır
Bunlardan biri de Mehmet Niyaz’nin Türkiyede Ağır Ceza Reisi olarak çalışan Tahir Bey’in trajik
hikâyesini anlattığı Ölüm Daha Güzeldi romanıdır. Bu Romanda kaçmaya sebep Rus zulmü olsa
da sebep sonuç açısından önceki iki romanla büyük benzerlik gösterir.
Örnekleri daha da uzatabiliriz. Burada dikkat çekmek istediğimiz bu korkunç acıların
ancak birkaç kuşak sonra yazıya aktarılması ve sadece mahalli olarak kalması, hatta mahalli olarak
da dikkat çekmemesidir. Oysa bunların yaygınlaştırılması, okunması, filme alınması bu acı olayları
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istatistik olmaktan çıkarıp sıradan insanların tarihi acıları olarak dünyanın göz önüne serecektir.
Bu da geçmişteki katliamların acısını ve o insanların yaşadıklarını unutturmasa da gelecek
kuşakların daha dikkatli ve şuurlu olmasına katkıları olacaktır.
Aşağıda 1914-1920 yılları arasındaki sadece altı yıllık süreçte Ermenilerin yaptıklarını
gösterir bir tablo verilmiştir. Bu anlatılmak istenen olayların boyutlarını göstermesi açısından
küçük bir örnektir sadece8.

Bel
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38
n
39
o

Tarih

Yer

Olayın Muhtevası

Yaral
ı

Ölü

1919-9

Allahüekber

Taarruz ve Yağma ile öldürülenler

1919-914
1919-1111

Sarıkamış

Çatışma sırasında öldürülenler.

1

2

Maraş

Sokak çatışması sırasında öldürülenler.

2

2

1919-11

Adana

Trenden atılarak öldürülenler.

4

1919-116

Ulukışla

Gözleri oyularak öldürülenler.

7

42

1919-127

Adana

Çatışma sırasında öldürülenler.

5

4

43

1920-122

Antep

Saldırı ile öldürülenler.

2

1

44

1919-9

Ünye

İşkence ile öldürülenler.

12

45

1920-228

Pozantı

Esir Türk askerlerine baskın
sırasında öldürülenler.

40

46

Çıldır

Makinalı tüfekle ile öldürülenler.

100

47

1920-210
1920-3-9

Zaruşat

Kurşuna dizilerek öldürülenler.

400

48

1920-2-2

Şuregel

Kaçarken tipiden ve
katledilerek öldürülenler.

1350

40
41

8

3
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49

1338-3

Maraş

Bomba, süngü ile öldürülenler.

50

1920-322
1920-3-9

Şüreg
el,
Zaruş
Zaruşat
at
Kağızman

Çeşitli şekillerde öldürülenler.

2000

Süngü ve baltalarla öldürülenler.

120

51

1920-316

Çeşitli şekillerde katledilerek
öldürülenler.

4

15

4

720

52

1920-4-6

Gümrü

Trenden indirilerek kurşun
ile öldürülenler.

500

53

1920-428
1920-5-5

Kars

Silahla öldürülenler.

2

Kars

İşkence, silahlı saldırı, bombalama
ile öldürülenler.

1774

1920-522
1920-7-2

Kars

Baskınla katledilerek öldürülenler.

10

Kars,
Erzurum

Baskın ile, hicret edenlere
saldırarak öldürülenler.

408

1920-7-2

Zengibasar

Kaçarken suya atılarak öldürülenler.

1500

57

1920-727

Erzurum

Baskın yoluyla öldürülenler.

69

58

1920-2-1

Zaruşat

Katliâm ve suda boğularak öldürülenler.

2150

1920-5

Kars,
Erzurum

Çeşitli şekillerde katledilerek
öldürülenler.

27

1920-8

Oltu

Muhacirlere yapılan katliâm
sonucu öldürülenler.

650

1920-8

Kars,
Erzurum
Bayburt

Ağaca bağlanıp boğularak öldürülenler.

18

99 köyde yapılan katliâm
neticesinde öldürülenler.

1387

54
55
56

59

1920-1015

60

1920-1020
1920-1017

Göle

Köylerde katliâm sonucu öldürülenler.

100

Pasinler

30 köyde yapılan katliâm
sonunda öldürülenler.

9287

1920-1018
1920-1019

Tortum

64 köyde katliâm sonucu öldürülenler.

3700

Erzurum

Muhtelif mahallerde katliâm
sonucu öldürülenler.

8439

61
62
63
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Belg
e
no

Tarih

Yer

Olayın Muhtevası

Yaralı

Ölü

64

1920-10-26

Kars civarı

Değişik işkencelerle öldürülenler.

10693

65

1920-10-28

Aşkale

Köylerde yapılan katliâm sonucu
öldürülenler.

889

66

1919-1-6

Zaruşat

Top saldırısı ve işkence ile öldürülenler.

86

67

1920-12-1

Kosor

Köylerde katliâm sonucu öldürülenler.

69

68

1920-12-3

Göle

Süngülerle ve bomba ile öldürülenler.

508

69

1920-12-4

Kosor

Köylerde katliâm sonucu öldürülenler.

122

70

1920-12-4

Kars, Zeytun

Yakılarak ve çeşitli şekillerde öldürülenler.

28

71

1920-12-4

Sarıkamış

13 köyde katliâm sonucu öldürülenler.

1975

72

1920-12-6

Göle

Köylerde katliâm neticesi öldürülenler.

194

73

1920-12-7

Kars, Digor

Çeşitli köylerde yapılan katliâmlarda
öldürülenler.

14620

74

1920-12-14

Sarıkamış

18 köyde yapılan katliâm sonucu
öldürülenler.

5337

75

1920

Göle

Kadın ve çocuklara saldırı sonucu
öldürülenler.

600

1920

Kars

Köylerde katliâm sonucu öldürülenler.

3945

76

1920

Haramivartan

Köylerde katliâm sonucu öldürülenler.

138

77

1920

Nahçıvan

Açlık, hastalık, soğuktan ve katl ile ölenler.

64408

78

1920-11-29

Zaruşat

55 köyde katliâm sonucu öldürülenler.

1026

79

1921-2

Zengibasar

Kurşunlanarak öldürülenler.

3

18

80

1920

Nahçıvan

Muhtelif köylerde katliâm ile öldürülenler.

63

5307

81

1920-2

Kars civarı

Bir kaç köyde katliâm sonucu öldürülenler.

561

82

1920-12

Erivan

İşkence ile öldürülenler.

192

83

1921

Karakilise

24 köyde felaket ve muhaceret yüzünden
ölenler.

6000

84

1921-11-21

Pasinler

Kaza ahalisine yapılan katliâm sonucu
ölenler.

53

1921-11-21

Erzurum

39 köyde baskın yolu ile öldürülenler.

1215

85

1918

Hınıs

Baskın yolu ile öldürülenler.

870

86

1918

Tercan

Köylerde katliâm ile öldürülenler.

580

87

1921

Nahçıvan

Kaçırılarak, işkence ile öldürülenler.

12

461

88

1921

Bayburt

İşkence ile öldürülenler.

580

89

1921

Arpaçay

Muhacirlere saldırı sonucu öldürülenler.

148
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154.964
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ERMƏNİSTAN’IN AZƏRBAYCAN’A YÖNƏLİK TORPAQ İDDİALARI
(1918-1920)
Ismayıl Hacıyev*
ÖZET
Məqalədə ermənilərin Naxçıvana qarşı ərazi iddialarının heç bir əsası olmadığı, tarixi
fakt və hadisələrə əsaslanmadığı ilk mənbələr, tarixi qaynaqlar əsasında izah edilmişdir.
Ermənilər bu iddianı irəli sürərkən guya Naxçıvan qədim dövrdə “böyük Ermənistan”ın
tərkibinə aid olduğunu və əhalinin milli tərkibində ermənilərin üstün yer tutduğu fakta
əsaslanırlar. Tarixi həqiqət bunların doğru olmadığını sübut edir. Məqalədə “böyük
Ermənistan” adlı dövlətin mövcud olmadığı, ermənilərin Cənubi Qafqaza, eləcə də Naxçıvan,
İrəvan, Qarabağ və başqa Azərbaycan ərazilərinə gəlmə xalq olduğu, onların Türkmənçay və
Ədirnə sülh müqavilələrindən sonra da bu ərazilərə köçürülmələrinə baxmayaraq
azərbaycanlılar əhalinin milli tərkibində 64-86 faiz təşkil etdiyini tarixi qaynaqlar təsdiq edir.
Açar sözlər: Azərbaycan, Naxçıvan, ermənilər, uydurmalar, tarixi həqiqətlər, sancaq,
qəza, müqavilələr

Armenia's territorial claims against Azerbaijan (1918-1920)

Summary
Baselessness of the territorial claims of Armenians against Nakhchivan, their not
refering to any historical facts and incidents were explained in the article through early
historical sources. While putting this claim forward Armenians base on the fact as though
Nakhchivan belonged to “great Armenia” in ancient period and Armenians were majority in the
national content of the population. But the historical reality proves it not to be true. In the article
the fact of the so called state “great Armenia” not being existed, Armenians’ being comer people
to South Caucasus, at the same time, to Nakhchivan, Iravan, Garabagh and other Azerbaijani
territories are being confirmed. In spite of Armenians’ migration to these territories after

* Prof, Dr., AMEA Naxçıvan Bölməsi, E-mail: ismayil_haciyev@yahoo.com
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Turkmenchay and Edirne treaties, the Azerbaijanis’ being 64-86 percent within the national
content of the population are proved by the historical facts.

Key words: Azerbaijan, Nakhchivan, Armenians, fibs, historical realities, sanjag, gaza,
treaties
Ermənilər əsrlər boyu Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanı işğal
etməyə, onu “böyük Ermənistan”a birləşdirməyə cəhd göstərmişlər. Bunun üçün onlar saxta
tarix yaratmış, bu ərazinin erməni torpaqları olduğunu, əhalinin milli tərkibində ermənilərin
“üstünlük” təşkil etdiyini sübut etməyə çalışmış və bu siyasəti bu gün də davam etdirirlər. Məhz
bu siyasətin nəticəsidir ki, son illərdə A.Katerçiyanın, A.Şaginyanın kitab və məqalələrində,
“Naxçıvan XX-XXI əsrin əvvəllərində: bəzi faktlar” məqalələr toplusunda Naxçıvanla bağlı
qeyri-obyektiv, saxta və uydurma faktlara geniş yer verilmişdir. A.Katerçiyanın “Ermənistan
Naxçıvanı, yaxud təhrif olunmuş Naxçıvan” kitabı haqqında məqalə müəllifinin, A.Şaginyanın
“Naxçıvan ərəb xilafətinin tərkibində” məqaləsi ilə əlaqədar akademik N.Vəlixanlının tarixi
həqiqəti ortaya qoyan məqalələri çap olunmuşdur. “Qafqaz tədqiqatçıları” seriyasından olan
məqalələr toplusunda 7 müəllifin elmi əsası olmayan, tarixi həqiqətə söykənməyən məqalələri
erməni arzularına uyğun yazılmışdır.
Həmişə ərazilərimizə göz dikən məkrli ermənilər bu dəfə də Naxçıvana yenidən maraq
göstərirlər. Bu da səbəbsiz deyildir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisini və onun ətrafındakı
7 rayonu işğal edən, buradakı 500-ə yaxın tarixi-memarlıq və mədəniyyət abidələrini məhv
edən, 900-ə yaxın yaşayış məntəqələrini viran qoyan erməni millətçiləri indi də Naxçıvana göz
dikir, guya burada olan məzar daşlarının-xaçkarların dağıdıldığını bildirirlər. Bununla onlar öz
vəhşi hərəkətlərini ört-basdır edir, dünya ictimaiyyətini əsas məqsəddən yayındırmağa
çalışırlar. Naxçıvan ərazisində ermənilərə aid heç bir qəbiristanlıq olmamış və bu gün də
yoxdur. Çünki onların Naxçıvan ərazisinə köçürülmələri son əsrlərdə olmuşdur. XX əsrin
əvvəllərində isə tarixi Azərbaycan torpağında – İrəvan ərazisində Ararat Respublikası
yaradılmışdır.

Naxçıvan

ərazisində

uzun

müddət

yaşamayan

ermənilərin

hansı

məzarlıqlarından danışmaq olar. Onlar həm də ölmüş erməniləri Ermənistan Respublikasına
aparırdılar. Hətta yaşlı nəsil bunu çox yaxşı xatırlayırlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində olan bütün tarixi, arxeoloji, memarlıq,
mədəniyyət və dini abidələr dövlət tərəfindən qorunur. Təsadüfi deyildir ki, Naxçıvan MR Ali
Məclisi Sədrinin 6 dekabr 2005-ci il tarixli “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix
və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” xüsusi
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sərəncamı olmuşdur. Həmin sərəncama uyğun olaraq Naxçıvan MR ərazisində 1218 tarix və
mədəniyyət abidəsi aşkar edilmiş və pasportlaşdırılmışdır. İkinci bir tərəfdən isə əslində
ermənilər Qafqazın, eləcə də indiki Ermənistanın, tarixi Qərbi Azərbaycanın, Naxçıvanın yerli
sakinləri olmamış, onlar bu ərazilərə gəlmədirlər [29]. Bu barədə bəhs edən erməni alimi
B.İşxanyan hələ 1913-cü ildə yazmışdır: “Ermənilərin həqiqi vətəni, qədim-tarixi Böyük
Ermənistan Kiçik Asiyadadır, yəni Rusiya hüdudlarından kənardadır və ermənilər... Qafqaz
ərazisinin müxtəlif hissələrində yalnız son əsrlərdə məskunlaşmışlar” [20, s.44].
Kiçik Asiyanın özünə də onlar gəlmədirlər. “Ermənilərin əcdadları olan arilər hələ
eradan əvvəl II-I minilliyin hüdudlarında Frakiyadan Kiçik Asiyaya köçmüşlər” [24, s.443].
Tanınmış Amerika alimi Samyuel A.Uimz yazmışdır ki, “üç min ildən artıq dövrdə
ermənilərin heç bir milli torpağı olmamışdır, indi isə onlar tarixin zibil qablarından müftəmüsəlləm “tarixi, milli ərazilər” iddiasına düşmüşlər” [13, s.246].
Erməni müəlliflərinin fikrincə, Nuh dövründə Naxçıvan Ermənistanın olmuşdur. Onlara
görə, yeni eranın əvvəllərində də Naxçıvan Ermənistanın tərkibinə daxil idi. Bu fikirlərin heç
bir elmi əsası yoxdur və erməni “alimlərinin” fantaziyasının məhsulu, arzuladıqlarının
ifadəsidir. Arxeoloji, tarixi-coğrafi tədqiqatların nəticələri göstərir ki, Naxçıvan diyarı tarixən
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi, qədim ərazisi olmuşdur [16].
Tarixi mənbələr, arxeoloji materiallar sübut edir ki, eramızdan əvvəl IV-II minilliklərdə
Naxçıvan ərazisində meydana çıxan iri tayfa ittifaqları Azərbaycan xalqının soykökünün
formalaşması prosesində mühüm rol oynamışdır. Naxçıvan ərazisində aşkar edilən daş və metal
dövrünün abidələri, Gəmiqayada sərt qayalar üzərində yazılan iki minə qədər müxtəlif
quruluşlu təsvirlər, öz sənətkarlığı ilə seçilən boyalı qablar mədəniyyəti, yüksək qədim
şəhərsalma mədəniyyətinin izləri bu ərazinin qədim türk yurdu, ilkin sivilizasiya beşiklərindən
olduğunu sübut edir [10, s.42].
Bizim eranın əvvəllərindən başlayaraq Naxçıvan ərazisində bulqar, hun, peçeneq,
kəngər və xəzər tayfalarının yaşaması məlum olur. Bu tayfaların onlarla qol və tirələri bu
bölgədə məskunlaşmışlar. Naxçıvan bölgəsində habelə səlcuq oğuzlarının bəkdilli, xələc, yaycı
və başqa tayfaları da iz qoymuşlar. Türk tayfalarından ustaclı, didivarlı, qızıllı, əmirxanlı,
ərəfsəli, hacılı, keçili, kəlfirli, qaraxanbəyli, qarxunlu, əlixanlı, muğanlı və onlarla başqaları
bölgənin aborigen xalqları olmuş, bu gün də Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində həmin
tayfaların adları ilə bağlı onlarla yaşayış məskənləri, coğrafi obyektlər mövcuddur. Bütün
bunlar bir daha onu təsdiq edir ki, Naxçıvan ərazisində ta qədimdən türk mənşəli, etnoslar
yaşamışlar. Ermənilərin bu ərazidə yaşamaları haqqında heç bir dəlil-sübut yoxdur, sadəcə
olaraq erməni “başbilənləri” arzularını həqiqət kimi göstərmək istəyirlər. Tarixin heç bir
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mərhələsində Naxçıvan diyarında ermənilərlə hay etnosu ilə bağlı yer adı, yaşayış məntəqəsi,
coğrafi ad olmamış və bu gün də yoxdur. Sovetlər dövründə (1920-1960) bir neçə uydurulmuş
kənd adı olmuşdur ki, bunlar da sonradan öz əhəmiyyətini itirmişdir.
Naxçıvan ərazisi uzun əsrlər ərzində bir-birini əvəz edən Manna, Midiya, Əhəmənilər
imperiyası, Atropatena, Albaniya, Parfiya, Sasanilər, Ərəb xilafəti və başqa dövlətlərin
tərkibində olmuş və həmin dövlətlərin ən inkişaf etmiş əyalətlərindən biri olmuşdur. Bu illərdə
də erməninin adı-sanı bir mənbədə də çəkilmir, qeyd olunmur. Həmin mənbələr araşdırılanda
erməni saxtakarlığı üzə çıxır. Naxçıvan qədim zamanlardan bu günə kimi müxtəlif böyük
dövlətlərin tərkibində olduqda da Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil etmişdir.
Ermənilərin özünə gəldikdə isə onların Erməni dövləti 387-ci ildə İran və Bizans
arasında bölünmüşdür. 428-ci ildə İran erməni çarlığı ləğv edilmişdir

[7, s.262]. 591-ci il

Bizans İran sazişi ilə erməni dövlətinin varlığına son qoyulmuş, bundan sonra “erməni etnosu”
başqa ərazilərə yayılmışdır. Professor A.Novoseltsev yazır ki, bu hadisəyə qədər nə Naxçıvan
ərazisində, nə də Azərbaycanın digər yerlərində ermənilər yaşamamışlar. Bu zamandan, əsrlər
boyu ta 1918-ci ilin may ayına qədər Ermənistan adında dövlət, erməni milli dövlətçiliyi
olmamışdır. Naxçıvan, təbii olaraq mövcud olmayan Ermənistan dövləti tərkibində olmamışdır
və ola da bilməzdi. Naxçıvanın özünə gəldikdə isə, Naxçıvanşahlıq, Naxçıvan tüməni,
Naxçıvan sancağı, Naxçıvan xanlığı, Naxçıvan qəzası kimi müstəqil, yaxud yarımmüstəqil
dövlət qurumu, yaxud inzibati-ərazi kimi mövcud olmuşdur. Doğrudur, 1080-1375-ci illər
ərzində Anadoluda Kilikiya erməni çarlığı mövcud olmuşdur [7, s.262]. Lakin Türkiyə
ərazisində olan bu erməni çarlığının Naxçıvana heç bir aidiyyatı yox idi.
Tarixin sonrakı ayrı-ayrı dövrlərində ermənilərin miqrasiyası Cənubi Qafqaza, o
cümlədən Azərbaycana davam etmiş və ermənilərin müəyyən hissəsinin ölkəmizə axını ərəb
xilafətinin işğalı dövründə baş vermişdir.
654-cü ildə Naxçıvan müqavilə yolu ilə [14, s.33] ərəb əmiri Həbib ibn Məsləmə
tərəfindən tutulmuş və ərazi xilafətin üçüncü əmirliyinin tərkibinə daxil edilmişdir [2]. Ərəb
müəlliflərinin “Nəşəva” adlandırdıqları Naxçıvan şəhəri bilavasitə Azərbaycana daxil idi. Qars
vilayətindəki Naxçıvan isə birinci əmirliyin tərkibində idi. Erməni “tədqiqatçıları” bilərəkdən
bunları eyniləşdirir, Qars Naxçıvanında baş verən tarixi hadisələri Azərbaycan Naxçıvanına aid
edirlər ki, bu da onların məkrli niyyət və maraqlarından irəli gəlir. “Məhəmməd ibn Mərvan
150-ci ildə (erməni təqvimi ilə - İ.H.; 702-703) əsir aldığı knyazları Naxçıvana gətirərək, 800
nəfəri kilsə içində kilidləyib diri-diri yandırdı” [22] fikrini əsas götürən erməni müəllifləri bu
faktlardan da öz məqsədlərinə uyğun istifadə edir və bunun Azərbaycan Naxçıvanı olduğunu
qeyd edirlər. İ.Orbeli [25] və Z.Bünyadovun [17] tədqiqatları ilə sübut olunmuşdur ki,
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“Məhəmməd ibn Mərvanın erməni knyazlarını içində yandırdığı məbəd Türkiyənin Qars
vilayətinin Kağızman mahalında yerləşən Naxçıvan şəhəridir”. Bunu da qeyd etməliyik ki,
Azərbaycan Naxçıvanda nə kilsə, nə də başqa erməni xristian tikililərinin xarabalıqlarına
təsadüf edilməmiş və belə bir abidə Naxçıvan ərazisində yoxdur.
Erməni “tarixçiləri”nin uydurmalarından fərqli olaraq, bir çox orta əsr mənbələri
Naxçıvanın Azərbaycan şəhəri olduğunu göstərir: Əbu-Müslümün “Azərbaycan şəhərlərindən
biri olan Naxçıvanı” tutması (X əsr tarixçisi Əl-Kufi), “Naxçıvan Azərbaycan şəhəridir” (XIIXIII əsr, Yaqut əl-Həməvi), “Şəmsəddin Eldəniz Naxçıvan şəhəri və Naxçıvan əyalətinin
hakimi”dir (XII-XIII əsr, Mxitar Qoş), “Naxçıvan şəhəri Azərbaycanındır, böyükdür və əhalisi
çoxdur, hündür yerdə yerləşmişdir və olduqca möhkəmdir” (XIII əsr, “Dünyanın qəribəlikləri”
əsəri), “Naxçıvan əhalisi müsəlmanlardan ibarətdir və Azərbaycanın gözəl şəhəri”dir (XIIIXIV əsr, Həmdullah Qəzvini), “Qarabağlar bol nemətli bir yaşayış məntəqəsidir. Bu diyarın
əhalisinin hamısı (50 min nəfər olmuşdur – İ.H.) müsəlmanlardır. Bu diyarda erməni və rum
yoxdur” (XVII əsr, Övliya Çələbi) kimi fikirlər bu qəbildəndir. Bu da danılmaz bir həqiqətdir
ki, ərəb istilasından sonra Naxçıvan əsrlər boyu Azərbaycanda bir-birini əvəz etmiş müxtəlif
müsəlman dövlətlərinin – Səlcuqlar, Azərbaycan Atabəyləri, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular,
Səfəvilər və başqalarının tərkibində olmuşdur.
Bir sıra erməni müəllifləri İrəvan əyalətlərinin də erməni torpaqları olduğunu sübut
etməyə cəhd göstərirlər. Əslində isə ermənilər indi Ermənistan adlanan ölkəyə gəlmə
elementidir. “İrəvan əyalətinin icmal dəftəri”ndə[5] bu barədə tutarlı faktlar vardır. Həmin
“dəftər”dən aydın olur ki, 1590-cı ildə İrəvan əyaləti iki sancaqdan – İrəvan və Naxçıvandan
ibarət olmuşdur. Naxçıvan sancağı Naxçıvan qəzasını və 16 nahiyəni (Ağcaqala, MəvaziyiXatın, Mülki-Arslanlı, Qarabağ, Dərəşam, Dərəşahbuz, Bazarçayı, Şərur, Zar, Zəbil, Əlincə,
Sisyan, Azadciran, Ordubad, Şorlut, Dərənürgüt) əhatə etmişdir [5, s.9].
“Dəftərlərdə” əyalətin şəhərlərinin əhalisi göstərilib. Məlum olur ki, XVI əsrin sonunda
əyalətin ən çox əhali yaşayan şəhəri Naxçıvan olub. Orada 4208, İrəvanda 2000, Ordubadda
1357 nəfər yaşayıb.
Ermənilərin XVI əsrin əvvəllərində də İrəvan əyalətinə - Qərbi Azərbaycana gəlmələri
barədə İrəvan qalabəyisi və Qərbi Azərbaycan bəylərbəyi Rəvan xanın I Şah İsmayıl Xətaiyə
yazdığı bir məktub dediklərimizi tam təsdiq edir: “... Son illər müşahidələrimə görə, əhalinin
bir qismi, yəni Bəynənnəhreyndən Van gölü sahillərinə, oradan da beş-beş, on-on Qafa, bizim
torpaqlara gələn ermənilər... kəsbkarlıqla, xırda ticarətlə, bənna və dülgərliklə güzəran sürüb
farağat oturmaqdansa, tabeliyindəki torpaqlarda yerdəyişmə vurnuxmalarına başlamış, geniş
oturaq həyat iddialarına qapılmışlar. İndi Ağkilsə (Eçmiədzin) kəndində əyləşən dünya
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ermənilərinin katolikosu II Qriqori zünnarına xas olmayan fəaliyyəti ilə və təxribatşılıq əməlləri
ilə idarəmizi müşküllərə məruz qoyub. Katolikos erməni dini mərkəzinin vəqf sərmayəsi
hesabına öz soydaşlarımızın türk kəndləri kənarında iki-üç ailə olmaqla oturaq
məskunlaşmasını maliyyələşdirir, onlara ufacıq kilsələr tikdirir, beləliklə, bu tayfanın Qafda
qədim mövcudiyyəti təsəvvürü yaradır ki, bunlar istiqbalda nəsillərimizə başağrısı verə biləcək
fəsadlar törənməsinə zəmin yarada bilər. İndi zikr olunan ərazidə elə bir kəndimiz, obamız
qalmayıb ki, orada üç yad ailə işığı yanmasın. İsmətsizlik əxlaqına qurşanmış hayk qız-gəlinləri
türk dəliqanlı cavanlarına sırınmağa can atır, ... oğuzlara ərə getməyə, başqa sözlə, mülkümüzə,
malımıza şərik çıxmağa çalışır, siyasətdə sakit təcavüz adlanan cinayətlər törədirlər. Qarışıq
nigahların vüsəti məni qorxudur, şahım. Mənə səlahiyyət ver, cəmi on beş min gəlməni
mövsümi işçilər kimi qisim-qisim qaytarım vətənin dışarına. Sənin qulun Rəvan xan” [3].
Səfəvilər dövləti dövründə (1501-1736) Naxçıvan, əsasən bu dövlətin, bəzən də
Osmanlı Türkiyəsinin tərkibində olmuşdur. Azərbaycan Səfəvi dövlətində “Naxçıvan ölkəsi”
əvvəllər Təbriz bəylərbəyliyinin, sonra isə Çuxursəd “Naxçıvan ölkəsi”nin idarə edilməsi
hüququnu özlərinin ən güclü dayaqlarından olan türk Qızılbaş tayfası-ustaclıların bir qolu olan
kəngərli tayfası başçılarına vermişdilər. Kəngərli tayfa başçıları Naxçıvanın irsi hakimləri
olaraq diyarı XIX əsrin 20-ci illərinə qədər idarə etmişlər. Naxçıvan qızılbaş ustaclı qəbiləsinin
iqamətgahı idi.
1723-cü ilin yazında Cənubi Qafqaza ordu yeridən Osmanlı imperiyası 1724-cü ilin
sentyabrında Naxçıvanı, sonra isə Ordubad şəhərini tutur. Naxçıvan torpaqları 1735-ci ilədək
Osmanlı Türkiyəsinin hakimiyyəti altında qalır. Osmanlı inzibati-ərazi bölgüsündə apardığı
dəyişikliklərə əsasən, Naxçıvan “Naxçıvan sancağı” adı ilə tanınır. Bu dövrdə tərtib olunmuş
“Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri”ndə (1727) məlum olur ki, həmin sancağın tərkibində
14 nahiyə olmuşdur: Naxçıvan, Əlincə, Sair Məvazi, Dərəşahbuz, Mülki-Arslan, MəvaziyiXatun, Qarabağ, Qışlağat, Dərəşam, Azadciran, Şorlut, Dərənürgüt, Sisyan və Dərələyəz [12,
s.11]. Osmanlılar Səfəvilər dövründə olmuş Zər, Zəbil və Şərur nahiyələrini onun tərkibindən
çıxararaq İrəvan əyalətinə birləşdirmişlər. Naxçıvan sancağı 315 yaşayış məntəqəsini əhatə
edirdi. Burada indiki Naxçıvan MR-in ərazisi, Ermənistanın Yexeqnadzor rayonu, Cermuk
rayonunun yarısı, Sisyan rayonunun böyük bir hissəsi, Mehri daxil olmaqla rayonun bir neçə
yaşayış məntəqəsi daxil idi. Min illər boyu Azərbaycan dövlətlərinin tərkib hissəsi olmuş
Naxçıvan diyarı XVI əsrin sonunda (1588-1603) və XVII əsrin əvvəllərində (1724-1735)
Osmanlı imperiyasının tərkibinə keçmiş və burada osmanlı idarə sistemi tətbiq edilmişdi.
1735-ci ildə Azərbaycanın digər əraziləri kimi Naxçıvan da Nadir Əfşarın
hakimiyyətinə keçir. 1736-cı ildə Nadir özünü şah elan edir və bundan sonra Azərbaycanın
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bütün ərazisini vahid Azərbaycan vilayətində birləşdirir. 1747-ci ildə Nadir imperiyasının
dağıdılmasından sonra Naxçıvan faktiki olaraq müstəqil dövlətə - xanlığa çevrildi. Yerli
feodallara arxalanan Kəngərli tayfasının başçısı Heydərqulu xan özünü Naxçıvan xanlığının
müstəqil hakimi elan etdi [4, s.60].
Naxçıvan xanlığının ərazisi indikindən xeyli böyük olub, Dərələyəz və Zəngəzur
torpaqlarının da çox hissəsini əhatə edirdi. Xanlığın tərkibində 7 mahal (Əlincə, Əylis, Bəlləv,
Dəstə, Dərələyəz, Xok, Ordubad) və iki şəhər (Naxçıvan, Ordubad) var idi.
Naxçıvan xanlığı Rusiya imperiyası tərəfindən işğal edilənədək, 1828-ci ilədək yaşadı.
Naxçıvan Rusiya imperiyası tərkibinə qatıldıqdan az sonra şahlıq üsul-idarəsi ləğv edildi.
Çarizm özünə dayaq yaratmaq üçün erməniləri kütləvi şəkildə Şimali Azərbaycana
köçürürdü. Türkmənçay və Ədirnə müqavilələrindən sonra Qacarlar İranından və Osmanlı
ərazisindən 124 min nəfərdən çox erməni əhalisi Şimali Azərbaycana köçürərək İrəvan,
Naxçıvan və Qarabağ torpaqlarında yerləşdirmişdi. Rus tarixçisi N.Şavrov bununla əlaqədar
olaraq yazırdı: “XX əsrin əvvəllərində Zaqafqaziyada yaşayan 1,3 milyon nəfər erməninin 1
milyonu diyarın yerli sakinləri olmayıb, bizim (yəni ruslar – İ.H.) tərəfimizdən
məskunlaşdırılmışdır” [27, s.63]. İ.Şopenin məlumatına görə, İrandan köçürülən ermənilərdən
265 ailə (1110 nəfər) Naxçıvan şəhərində, 36 ailə (182 nəfər) isə Ordubad şəhərində
yerləşdirildi [28, s.636-638]. Köçürülən ermənilər Naxçıvan əyalətinin 61 kəndində, Ordubad
dairəsinin 11 kəndində məskunlaşdırıldı. Ümumiyyətlə, Naxçıvan əyalətində 2137 (10652
nəfər), Ordubad dairəsində 250 (1340 nəfər) erməni ailəsi yerləşdirildi.
1828-ci il martın 21-də çar I Nikolayın fərmanı ilə keçmiş İrəvan və Naxçıvan
xanlıqlarının ərazisində “Erməni vilayəti” adlanan inzibati əyalət yaradıldı [15]. Ermənilərə
məskən salmaq üçün hökumət tərəfindən 200 min desyatin xəzinə torpağı ayrılmış və
müsəlmanlardan 2 milyon manatlıqdan çox xüsusi sahibkar torpağı satın alınmışdı.
Ermənilərin yerləşdirilməsinə Naxçıvan əhalisinin münasibəti mənfi idi. Ona görə də
naxçıvanlılar Rusiyanın müstəmləkə siyasətinə passiv müqavimət də göstərirdi [8, s.21]. Passiv
müqavimətin əsas forması yerli əhalinin-azərbaycanlıların tarixi torpaqlarının tərk edib
getmələri idi. Məsələn, əgər 1827-1829-cu illərdə Naxçıvan xanlığında yaşayan 4600 ailədən
4170-i azərbaycanlı ailəsi idisə, müqavilələrdən sonra (Türkmənçay və Ədirnə - İ.H.)
Naxçıvandan 1400 azərbaycanlı ailəsi köçməyə məcbur olmuşdu [23, s.29].
Yaradılan “Erməni vilayəti”ndə 752 kənd olmuşdur ki, onlardan 521-i İrəvan
əyalətində, 179-u Naxçıvan əyalətində, 52-si Ordubad dairəsində idi [26, s.178-179].
Dağıdılmış, xaraba qoyulmuş kəndlərlə birlikdə “Erməni vilayəti”ndə cəmisi 1111 kənd
olmuşdur. Burada 81749 müsəlman və cəmi 25131 erməni olub [1, s.181-189]. Naxçıvanda isə
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1828-ci ildə Ordubad da daxil olmaqla 4959 ailə yaşamışdır: 4149 azərbaycanlı ailəsi (83,6
faiz) və 810 erməni ailəsi (16,4 faiz).
“Erməni vilayəti”nə əvvəlcə Krasovski, A.Çavçavadze, 1830-1838-ci illərdə isə
milliyətcə erməni olan D.Behbudov rəhbərlik etmişdir. D.Behbudov bu vəzifəni icra etdiyi
müddətdə ermənilərin yerləşdirilməsi, maddi şəraitlərinin yaxşılaşdırılması, onların icra
orqanlarında təmsil olunması sahəsində xeyli iş gördü. Nəticədə işğal olunan ərazilərdə həm
ermənilərin sayı artdı, həm də hakimiyyət orqanlarının əsas həlqələrində həlledici sahələri ələ
keçirə bildilər.
Ermənilərin Naxçıvana qarşı ərazi iddialarında bu ərazidə ermənilərin çoxluq təşkil
etmələrini xüsusilə qabardırlar və bu zaman heç bir tarixi qaynağa əsaslanmır, necə və nə gəldi
söyləyirlər. R.Yengibaryan, K.Mikaelyan, Z.Balayan və başqa erməni millətçiləri bu sahədə lap
ağını çıxarıblar.
Həmin vaxtda Naxçıvan əhalisinin tərkibi haqqında ilk məlumatı Qriboyedov 1828-ci
il sentyabrın 23-də general Paskeviçə yazdığı məktubunda vermişdir. Buradan aydın olur ki,
Türkmənçay müqaviləsinə qədər Naxçıvan əyalətində 404 erməni ailəsi (16,4 faiz) olmuşdur.
İ.Şopenə görə əhalinin 14,4 faizi [28, s.509], B.Qriqoryevə görə isə 16,4 faizi [23, s.125] erməni
olmuşdur.
Naxçıvan Rusiya tərəfindən ilhaq edildikdən sonra onun əhalisinin tərkibində həm
sayca, həm də etnik cəhətdən əsaslı dəyişiklik baş verdi. Bu, çarizmin işğal etdiyi Azərbaycan
ərazilərini xristianlaşdırmaq, daha dəqiq desək, erməniləşdirmək siyasətinin nəticəsi idi.
Ermənilərin Cənubi Qafqaza, eləcə də Azərbaycana axını çoxpilləli bir proses olub, bir çox
əsrlər boyu davam etmiş və kütləvi şəkildə miqrasiyaları XIX-XX əsrin əvvəllərində baş
vermişdi. Nəticədə, 1828-1829-cu illərdən sonra 119,5 min erməni Şimali Azərbaycanda
məskunlaşmış və onların miqrasiyaları sonrakı dövrdə də davam etmişdi.
Tərkibində Naxçıvan diyarının da olduğu “Erməni vilayəti”ni İrəvandan rus generalı
idarə etməli idi. Lakin Ehsan xan Kəngərli Naxçıvanın naibi kimi diyarı 1840-cı ilə qədər idarə
etdi. 1840-cı ilin aprelində Rusiya çarı Zaqafqaziyada inzibati islahat haqda qanun verdi. 1841ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minən bu qanuna əsasən komendant üsul-idarəsi ləğv olundu,
ümumi Rusiya inzibati sistemi tətbiq edildi. Buna uyğun yaradılan Naxçıvan qəzası Ordubad
mahalı ilə birlikdə Gürcüstan – İmeretiya quberniyasının tərkibinə daxil edildi. Naxçıvan
qəzasının sahəsi 4378 kv. km, əhalisi isə 86878 nəfər idi. Naxçıvan qəzası Naxçıvan, Ordubad,
Dərələyəz, Culfa, Şahbuz və başqa ərazilərdən ibarət idi.
Çar Rusiyasının geosiyasi məqsədlərinə müvafiq olaraq Naxçıvan qəzası 1849-cu ildə
Qərbi Azərbaycandakı İrəvan quberniyasına birləşdirildi. Lakin bununla belə, İrəvan
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quberniyası tərkibində də Naxçıvana müstəqil idarəçilik statusu verilmişdi. Şərur-Dərələyəz
ərazisi və Ordubad dairəsi də yeri yaradılan İrəvan quberniyasının tərkibində idi. Əhalisinin
çox böyük əksəriyyəti azərbaycanlılardan ibarət olan Şərur-Dərələyəz qəzası təşkil edildi.
Azərbaycanın tarixi əraziləri olan İrəvan, Naxçıvan, Göyçə mahalı, Şərur-Dərələyəz, Yeni
Bəyazid əraziləri İrəvan quberniyasının tərkibinə daxil edilmişdi.
Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçməsi prosesi sonrakı illərdə - XIX əsrin II
yarısında da davam etmişdi. Əhalinin birinci Ümumrusiya siyahıya alınması materiallarına
görə, 1897-ci ildə Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarında artıq 55398 nəfər erməni və
115711 nəfər azərbaycanlı yaşamışdı. Göründüyü kimi, çarizmin erməniləri Naxçıvana kütləvi
surətdə köçürmələrinə baxmayaraq azərbaycanlılar yenə Naxçıvanda ermənilərdən iki dəfə çox
olmuşdur.
XX əsrin əvvəllərində yaranmış vəziyyətdən istifadə edən ermənilər Naxçıvan
ərazisində olan azərbaycanlılara divan tutur, onları bu ərazilərdən qovmağa və beləliklə də, bu
əraziyə sahib olmağa çalışırdılar. 1905-1907, 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın başqa
bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvanda da azərbaycanlı əhaliyə qarşı qırğınlar, soyqırımlar
törədilmişdir. Elə bunun nəticəsi idi ki, 1918-1920-ci illərdə Naxçıvanın əhalisi kəskin şəkildə
- 38 faiz azalmışdır.
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti Naxçıvanı zorla Ermənistana birləşdirmək cəhdləri
nəticəsində 1918-1920-ci illərdə Naxçıvanda olduqca gərgin hərbi-siyasi vəziyyət yaranmışdı
və bununla əlaqədar olaraq ermənilərin mütləq əksəriyyəti Naxçıvanı tərk etməyə məcbur
olmuşdur. Bu məcburiyyət ermənilərin etdikləri vəhşiliklərin nəticəsində yaranmışdır.
Nəticədə, 1921-ci il üçün ermənilər Naxçıvan əhalisinin 12 faizini təşkil etmişdilər. Ermənilərin
Naxçıvandan getmələrinə birinci növbədə Ermənistan hökuməti bais olmuşdur.
Ermənistanın birinci baş naziri O.Kaçaznuni 1923-cü ildə Naxçıvanla Şəruru
“müsəlman Naxçıvanı və Şəruru” adlandıraraq yazmışdı: “Müsəlman rayonlarında inzibati
tədbirlərlə qayda-qanun yarada bilmədik, silaha əl atmağa, qoşun yeritməyə, dağıtmağa və
qırğın törətməyə məcbur olduq. Lakin uğursuzluğa uğradıq. Vedibasar, Şərur, Naxçıvan kimi
mühüm yerlərdə hətta silah gücünə öz hakimiyyətimizi qura bilmədik, məğlub olduq və geri
çəkildik [21, s. 39].
1918-1921-ci illərdə xarici dövlətlərin köməyindən istifadə edən Ermənistan hökuməti
Naxçıvanı iddia edirdi. Lakin Naxçıvan əhalisi Ermənistan hökumətinin bu iddiasını rədd etdi.
Ermənilərin zor gücünə, hərbi yolla Naxçıvanı işğal etmək niyyətləri də baş tutmadı.
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1921-ci ilin əvvəlində Naxçıvanda referendum keçirildi. Əhalinin 90 faizindən çoxu
Naxçıvanın muxtar respublika statusunda Azərbaycanın tərkibində qalmasına səs verdi [9,
s.302; 11, v.79].
1921-ci il martın 16-da Moskvada Rusiya və Türkiyə arasında dostluq müqaviləsi
imzalandı. Moskva müqaviləsi Naxçıvanın artıq mövcud olan ərazi statusunu təsbit etdi və
Naxçıvana Azərbaycanın protektoratı altında muxtariyyət verilməsini müəyyənləşdirdi.
Moskva müqaviləsinin şərtləri 1921-ci il oktyabrın 13-də Rusiya nümayəndəsinin iştirakı ilə
Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan arasında bağlanmış Qars müqaviləsi ilə daha
da möhkəmləndirildi. Naxçıvanın sərhədləri və gələcək statusu qəti olaraq müəyyənləşdirildi
[19]. Müqavilə müddətsiz imzalandı ki, bu amil də Naxçıvanın gələcək taleyi üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı, erməni iddiaları üçün də ümid yeri qoymadı.
Ermənistan nümayəndələri Qars müqaviləsini imzalamaqla öz üzərinə bu müqavilənin
maddələrini və deməli, həm də Naxçıvanın dövlət ərazi statusu ilə bağlı maddələri pozmayacağı
haqqında öhdəlik götürdü. Lakin sonrakı dövrdə Ermənistan nəinki götürdüyü öhdəliyi yerinə
yetirdi, həmin müqavilənin ləğv edilməsinə çalışdı. Ermənistan hökuməti bu müqaviləni
pozaraq Zaqafqaziya

MİK-in18 fevral 1929-cu il tarixli qərarı ilə Naxçıvan Muxtar

Respublikasının 657 kv.km ərazisini əhatə edən 9 kəndinə (Xaçik, Horadiz, Qurdqulaq (Şərur
rayonu), Oğbin, Sultanbəy, Ağxaç, Almalı, İtqıran (Şahbuz rayonu), Karçevan (Ordubad
rayonu) və Kilit kəndi torpaqlarının bir hissəsinə yiyələndi [30, s. 68].
Bunlarla kifayətlənməyən ermənilər və Ermənistan dövləti bütün XX əsr boyu olduğu
kimi, bu gün də yenə öz məkrli niyyətlərindən əl çəkməyərək, fürsət düşdükdə Naxçıvan
iddialarını irəli sürür və buna mane olan Moskva və Qars müqavilələrinin ləğv edilməsini irəli
sürürlər. Ermənistanın Naxçıvanla bağlı ərazi iddiaları sonrakı dövrlərdə də davam etmiş və
indi də bu çirkin niyyətlərindən əl çəkmirlər.
1987-ci ildə ABŞ-da “Naxçıvanı Ermənistana birləşdirmək” təşkilatı, 1999-cu ildə
İrəvanda “Naxçıvan qardaşları” cəmiyyəti, “Naxçıvan ermənilərinin Milli Şurası” kimi təşkilat
və cəmiyyətlər yaradılır, müxtəlif mətbu orqanlarda Naxçıvanla bağlı saxta, heç bir elmi əsası
olmayan, obyektivlikdən uzaq olan yazılar dərc etdirirlər. Bununla ermənilər Naxçıvanla bağlı
uydurma fikir formalaşdırmağa çalışırlar. Onlar bu işə muzdlu bəzi “tarixçiləri” də qoşa
bilmişlər. Lakin unudurlar ki, onları himayə edən qüvvələr də əsl gerçəkliyi dərk etməyə
başlamışlar. Zaman və tarix hər kəsin obyektiv qiymətini verir.
XX əsrin 90-cı illərin əvvəllərində ermənilər Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinə
açıq hərbi təcavüzə başladılar, lakin layiqli cavab alıb geri oturduldular.
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Tədqiqatçılarımızın ermənilərin Naxçıvan iddialarına lazımi cavab vermələri, bu
iddiaların uydurma olduğu beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmalıdır. Vətən övladları
Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyünü nəinki indiki dövrdə, gələcək nəsillərimiz üçün də
qoruyub saxlamalıdır.
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ERMENİ DİASPORASI ÜZERİNE SOSYAL - PSİKOLOJİK VE
POLİTİK BİR DEĞERLENDİRME
Kasım TATLILIOĞLU*
ÖZET
Ermenilerin Türklerle teması Büyük Selçuklu Devleti'nin Doğu Anadolu'ya yaptığı
seferler esnasında olmuştur. Osmanlı Devleti zamanında Ermeniler tarihlerinin en huzurlu
dönemlerini geçirmişlerdir. Bu yüzden, Osmanlı Devleti tarafından “sadık teba” olarak
nitelendirilmişlerdir. Ermeni Tehciri yaklaşık olarak son 100 yıldır ülkemizde ve dünyada bir
problem

haline

gelmiştir.

Osmanlı

topraklarında

yaşayan

Ermeniler

milliyetçilik

hareketlerinden etkilenmeleri ve batılı devletlerin kendi çıkarları doğrultusundaki müdahalesi
neticesinde isyanlar çıkarmışlardır. Doğu Anadolu şehirlerinde çıkardıkları bu isyanlarla bu
bölgede bir Ermenistan Devleti kurmayı amaçlamışlardır. Ancak bu isyanlar sırasında yüz
binlerce Türk katledilmiştir. Bu katliamların en temel sebebi Doğu Anadolu çevresinde Ermeni
nüfusunun Türk nüfusundan fazla olduğunu ispatlamaktı. Ermeniler her zaman kendilerini
ezilmiş, mazlum bir toplum olarak göstererek kendilerine çıkar sağlamışlardır. Bir baskı aracı
olarak 1915 olaylarını kullanmakta ve bunu varlık sebepleri haline getirmektedirler. Ermeni
milletinin millet olma bilinci oluşturulurken de hep bu argüman kullanılmıştır. Diaspora
Ermenilerinin faaliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır ve her yıl özellikle 24 Nisan
tarihinin öncesinde ya da hemen ardından bazı çıkarımlar elde etmek için bulundukları
ülkelerdeki politika belirleyicileri baskı altına almaktadırlar. Bunu taşıdıkları oy
potansiyelleriyle kolaylıkla başarabilmektedirler. Gerek ABD’de gerek Fransa’da gerekse
Rusya’da Ermeni Diasporası aktif çalışmalar yürütmektedirler. Bu ülkelerde kurdukları
diaspora kuruluşlarıyla bunu sistemli bir şekilde yapmaktadırlar. İyi organize olmuş bu
organizasyonlar uluslararası konjonktürdeki gelişmeleri takip ederek Türkiye’nin uluslararası
camiada zor duruma düştüğü dönemleri özellikle değerlendirmektedirler. Ermeni Tehciri, Türk
Milleti’nin 20. yüzyıldaki meselelerinden birisi haline getirilmiş ve bu millete karşı yapılan
suçlamaların kaynağı olmuştur Netice itibariyle ortaya çıkan bu meselenin çözümü; güçlü,
dirayetli ve sağlam bir yapı üzerine kurulmuş bir devlet olmakla, devlet-millet uzlaşmasının
sürekliliği ve uluslararası bilimsel ve siyasi kamuoyu oluşturarak mümkün olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ermeni tehciri, diaspora, tehcir kanunu, örgütlenme, Ararat.
* Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü,
kasimtatlili@hotmail.com. 05056796559
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Bingöl/TÜRKİYE,

A SOCIAL - PSYCHOLOGICAL AND POLITICAL EVALUATION ON ARMENIAN
DIASPORA
Abstract
Armenians got in touch with the Turks during the expeditions of Seljuk to the Eastern
Anatolia. Armenians lived in peace and in Ottoman time. That's why they had been qualified
as "faithful subjekt" by Ottomans. Armenian relocation has become a problem for the last 100
years. The Armenians who lived in the Ottaman lands had started riots as a result of the
influences of nationalism movements and the interruption of the western countries for their
benefits. They had aimed to build an Armenian State in this region with the riots they had started
in the cities of Eastern Anatolia. Because of these riots hundred thousands of Turkish citizens
had been massacred. The main reason of these massacres was to prove that the Armenian
population was more than the Turkish one. Armenians always have showed their selves as a
"oppressed and opposed nation" and gain some advantages from this. As a pressure tool, they
have been using the events in 1915 and make it the reason of their existence. It was always used
to create the senses of being a nation for Armenian nation. The activities of Armenian Diaspora
have been increased every single day. They have pressed the policy makers in the countries,
which they still live in, especially right before and after the date of the 24th of April 1915, to
get some benefits. They managed to do it successfully because of their big voting potentials.
Armenian Diaspora is very active in the USA, France and Russia, and founded well-organized
organization to keep working systematically on their goals. Those organizations used to monitor
the international cyclical developments programs and international political issues, aiming
always to put Turkey in critical situations with the international society. Armenian emigration
has been turned into one of the problems of this Turkish Nation and has become the source of
the accusations casted upon this nation in the 20 th century of Turkish Nation. Finally the
solution of this problem depends on being a government based on a strong and a stable structure
and again, the solution is only possible with the sustainability of the compromise of government
and nation and only possible with the production of political and scientific public opinion.
Key Words: Armenian emigration, diaspora, the emigration law, organizing, Ararat.
1. GİRİŞ
Tarih boyunca Türkler, hâkimiyetleri altındaki toplumlara hoşgörü ile yaklaşmışlar,
onların din, dil, örf, adet, gelenek ve göreneklerine asla dokunmamışlardır. Bu topluluklardan
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bir tanesi de şüphesiz, Ermeni toplumudur. En imtiyazlı topluluk olan Ermeniler, devlet
idaresinde çok önemli yerlere gelmişler ve ekonomik olarak da sürekli zenginleşmişlerdir.
Osmanlı devletinin çalışan, liyakatli, dürüst ve becerikli her vatandaşına sağladığı imkânlardan
gayr-i müslimler içinde en çok faydalananlar Ermeniler olmuştur.
1000 yıl huzur içinde yaşadıkları günleri çabuk unutan Ermeniler, dış güçlerin kendi
menfaatleri doğrultusunda yaptıkları kışkırtmalarla, I. Dünya Savaşı sırasında büyük bir kısmı
cephede düşmanla birlikte Türklere karşı savaşmış ve cephe gerisinde de kadın, çocuk, yaşlı
gözetmeksizin büyük bir katliam yapmışlardır. Başlangıçta Ruslarla beraber, “gönüllü alaylar”
adıyla yürüten Ermeniler, milli mücadele döneminde de İngiliz ve Fransızlarla birlikte hareket
ederek, hain emellerini sürdürmüşlerdir.
Osmanlı devletini parçalayarak tarih sahnesinden silmek isteyen emperyalist devletler bu
amaçla 20. yy.’ın sonlarında Ermenileri kullanmışlardır. Tarihte olduğu gibi günümüzde de,
Ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekonomik çıkar sağlamaya çalışan çok sayıda ülke vardır.
Bazı ülkelerde Türkleri sözde soykırımla suçlayan anıtlar dikilmekte, bazı ülkelerde ise
soykırım iddiasını tanımaya yönelik kararları parlamento gündemlerine getirerek bu sözde
soykırımı tanımaktadırlar. Bugün ABD’nin 42 eyaleti sözde soykırım tasarısını kabul etmiş
durumdadır.
I. Dünya Savaşı’nın başlaması ve Osmanlı Devletinin itilaf devletlerine karşı
Almanya’nın yanında savaşa girmesi, Ermeni komitecileri tarafından amaçları olan bağımsız
Ermenistan’ın kurulabilmesi için büyük bir fırsat olarak görülmüştür. I. Dünya Savaşı’na kadar
büyük ölçüde silahlandırılan Ermeniler, savaş başladığında vatandaşı oldukları Osmanlı
Devletine karşı savaşarak bağımsız Ermenistan’ı kurmak amacıyla başta Rusya olmak üzere
İtilaf devletleri ile işbirliği içine girmişlerdir. Osmanlı ordusunun Sarıkamış’ta 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 başlamışlar, Osmanlı ordusuna karşı savaşmışlar ve
toplu katliamlar yapmışlardır (Karacakaya, 2005). İngiltere‟nin eski Ruster-Don Konsolos
Yardımcısı Francis Blyth Kinby tarafından 6 Kasım 1914 tarihinde Dışişleri Bakanı‟na
gönderilen bilgi notunda, Davidermoff adlı Ermeni ile kısa süre önce yapılan bir görüşmede,
“60 bin gönüllü Ermeni‟nin Kafkasya cephesindeki Ruslarla birlikte Türklere karşı savaş için
hazır oldukları ve bu gönüllülerin Rus Hükümeti tarafından silahlandırıldığı” bilgisini
edinildiğinin bildirilmektedir (Halaçoğlu, 2004).
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Bu katliamların en temel sebebi Doğu Anadolu çevresinde Ermeni nüfusunun Türk
nüfusundan fazla olduğunu ispatlamaktır.
2. ÇALIŞMANIN AMACI
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Ermeni Meselesi üzerinden çıkar sağlamaya çalışan
ülkeler vardır. Bu ülkeler Türkleri ve Türkiye’yi asılsız soykırımın faili olarak gösterip kendi
parlamentolarında soykırımı tanıyan kararlar almıştır. Bu çalışmada, Ermeni Diasporası’nın
savunmuş olduğu sözde soykırımın amacı sosyal-psikolojik ve politik boyutlarıyla analiz
edilmiştir. Türkiye topraklarının zenginlikleri ve stratejik durumu ve önemi Türkiye üzerinde
oynanan oyunlara zemin hazırlamış, bu oyunda da bir dönem Ermeniler figüran yapılırken
günümüzde hem Ermeniler hem de Kürtler aynı role birlikte soyunmuşlardır.
3. ÇALIŞMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
3.1. Ermeni Meselesi Nedir?
Ermeni meselesi, Osmanlı Devletini zayıflatarak, kontrolleri altına almak, daha sonra
parçalayarak, topraklarına, zenginliklerine el koymak amacıyla hareket eden Batılı Emperyalist
Devletlerin yarattığı suni bir sorundur. Bu sorun çoğu tarihçilere göre Berlin Antlaşması ve
kimine göre de Türkmençayı Antlaşması ile resmen başlamıştır (Sevinç, 2002). Ermeni
meselesi, insanlık ya da Hıristiyanlık sorunu değil, Osmanlı Devleti’nin içişlerine müdahale
etmek isteyenlerin, kin, nefret, düşmanlık ve çıkar üzerine kurulan bir meseledir. 3 Mart 1878
tarihi, Ermeni-Türk ilişkilerinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihte Rusya ile Osmanlı
Devleti arasında imzalanan Ayestefanos Antlaşması’nın 6. Maddesinde, ilk kez "Ermenistan"
tanımlaması kullanılarak, Osmanlıların böylesi bir ülkenin varlığını resmen tanımaları
sağlanmıştır. Sözde Ermeni soykırımı konusu, 1984 yılından beri her yıl düzenli olarak Nisan
ayında, 1990’lı yıllardan sonra da yılın çeşitli aylarında ABD Kongresi’nde bazen ‘anma’
konuşmaları bazen de “Ermeni tasarısı” olarak kendisini göstermektedir.
Almanya’nın İngiliz sömürge kaynaklarını elde etme düşüncesi ve Osmanlı Devleti’nin
jeopolitik konumundan faydalanma hedefi beraberinde Almanya’nın Osmanlı Devletine
yakınlaşmasını sağlarken, bu durum İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne karşı tutumunu
değiştirmiştir. 20. yy’ın son çeyreğinde, Osmanlı Devleti üzerindeki emperyalist duygularını
gerçekleştirmeye çalışan İngiltere, Fransa ve Rusya, yöntem olarak Osmanlı Devleti’ndeki
gayrimüslimleri kullanmışlardır (Çap, 2018: 12).
Osmanlı Devletinde Millet-i Sadıka sınıfına tabi olan ve ticaret, zanaat, sanat ve Osmanlı
bürokrasisinin önemli makam ve mevkilerinde görev alarak hayatlarını sürdüren Ermeniler,
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XVIII. yy’ın ortalarından itibaren Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü problemleri fırsat bilerek
isyan teşebbüslerine başlamışlardır. Osmanlı Devleti’nin son dönemine damgasını vuran
Ermeni meselesi dünya gündemine, 1877–1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra girmiş akabinde
imzalanan Ayestafanos ve Berlin Antlaşmaları neticesinde uluslararası bir mahiyet kazanmıştır.
Netice de Avrupalı devletlerin desteğini de arkasına alan Ermeni milliyetçiler, Osmanlı
Devleti’nin sınırları içinde ve yurt dışında ihtilalci ve silahlı terörist faaliyetlerini bir yöntem
olarak kullanan partiler, dernekler ve örgütler kurmuşlardır (Şengül, 2014: 14).
Fransız Devrimi’nin fitilini ateşlediği milliyetçilik cereyanları ile zayıflayan Osmanlı
Devleti’nin topraklarına göz koyan Avrupalı güçlerin Hristiyan azınlıklardan kendi emellerini
gerçekleştirebilmek için yararlanma arzuları, Ermeni kilisesi tarafından da desteklenen Ermeni
milliyetçiliğini teşvik etmiştir. Başlangıçta burjuva ve şehir kökenli olan ve elit bir özellik
taşıyan Ermeni milliyetçiliğinin, Ermeni toplumunun tüm katmanlarına yayılarak ayrılıkçı bir
renge bürünmesini hızlandırmıştır. Bu sürecin dönüm noktası ise 93 Harbi olarak bilinen 18771878 Osmanlı-Rus savaşı ile bu savaşı müteakiben imzalanan 3 Mart 1878 Ayestafanos ve 13
Temmuz 1878 Berlin antlaşmalarıdır (Halaçoğlu, 2002). ABD, ülkemizdeki Ermeni
isyanlarının ilk kurucusudur. Bununda temelini İngiltere kendi Elçilikleri aracılığıyla atmıştır.
1895-1896 yıllarında Asya Türkiye’sinin pek çok vilayetinde ortaya çıkan
ayaklanmaların sebebi, ne Ermeni köylülerini büyük sefaleti ne de maruz bulundukları baskı
olmuştur. Zira bu köylüler komşularından çok daha zengin ve refah içinde yaşamaktaydı.
Ermeni ayaklanması temelde 3 sebepten oluşmaktaydı:


Bunların siyasi konularda bilinen gelişimleri



Ermeni halk efkârında milliyetçilik, kurtuluş ve bağımsızlık fikirlerinin

gelişmesi


Bu fikirlerin Batı hükümetlerince desteklenmesi ve Ermeni papazların telkin ve

çabaları ile yayılması (Akçora, 1994).
3.2. Tehcirin Nedir?
Kökü Arapça olan kelime Hecera fiilinden türemiş olan tehcir sözcüğü, “bir yerden başka
bir yere göç etmek, hicret ettirmek” manasını taşımaktadır.
Ermeni tehciri XX. yüzyılın başından beri ülkemizde ve dünya gündeminde bir sorun
haline gelmiş veya bir şekilde getirilmiştir ve Türk milletine karşı yapılan asılsız suçlamaların
kaynağı olmuştur. Emperyalist batılı devletlerin desteği ile Doğu Anadolu bölgesinde bir
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Ermeni devleti kurmayı amaçlayan Ermeniler Osmanlı Devletinin farklı şehirlerinde isyanlar
çıkarmış, bu isyanlar sonucunda yüzbinlerce masum Türk hayatını kaybetmiştir.
Ermeni komitecileri, Ruslara karşı savaşan Kafkas Ordusu'nun geri hatlarını vurmaya
başlamıştır. Ermeniler, Rus ordularıyla işbirliğine girmeleri neticesinde, Van 15 Nisan 1915'te
Rus ordusunun hakimiyetine geçmiştir. Van'da büyük bir katliam yapılmıştır. Bunun üzerine
24 Nisan 1915'te Hükümet ermeni ileri gelenlerinden 2 bin 345 kişiyi tutuklamıştır. Bu olayı
Ermeniler sanki bir kıyımın yıldönümüymüş gibi, her yıl 24 Nisan'da protesto eylemlerine
dönüştürürler. Olayların yatışmayıp üstelik daha da artması üzerine Hükümet 27 Mayıs 1915
günü, Tehcir Kanunu çıkarılır ve zorunlu olarak, Ermeniler "zorunlu göçe" tabi tutulmuştur
(https://www.memurlar.net).
Ermeniler tarafından tehcir kanununun çıkarıldığı tarih olan 27 Mayıs 1915 değil de,
neden 24 Nisan tarihi “soykırım günü” olarak ilan edilmiştir? Hiç şüphesiz Ermenilerin 24
Nisan tarihini “soykırım günü” olarak ilan etmesinin temel sebebi, ülke içinde örgütlenmeyi
sağlayan, yurt dışı bağlantıları ve işbirliğini yürüten lider kadronun bu tarihte etkisiz hale
getirilmesidir. Böylece amaçlarına ulaşma konusunda elebaşılık yapacak lider kadrodan büyük
oranda yoksun kalan Ermeniler, bu durumu bir türlü kabullenememiş ve 24 Nisanı bütün
dünyada “soykırım günü” olarak ilan ederek adeta bir sanal bellek ve sunî bir tarih
yaratmışlardır.
Osmanlı hükümetinin bir güvenlik tedbiri olarak gerçekleştirdiği “tehcir” olayı dış güçler
tarafından yanlı olarak sadece Ermenilerin lehine kullanılmış ve halen kullanılmaya da devam
etmektedir. Günümüzde halen devam eden bu yanlı ve yanlış iddialara verilecek en güzel cevap
kazılarda ortaya çıkan yakılmış, kolları bacakları kırılmış, darp edilmiş tesbihli, muskalı
cesetler ve bu olayları yaşayan, gün geçtikçe sayıları yavaş yavaş azalan canlı şahitlerin
anlattıkları tüyler ürperten vahşet anılarıdır (Şener, 2004). Osmanlı Devleti, bir tedbir olarak,
savaş müddetince, önce savaş sahasına yakın yerlerdeki Ermenilerden başlamak üzere mecburi
iskân uygulamıştır.
I. Dünya Savaşı öncesinde devletin askere alma muamelesinden kaynaklı ortaya çıkan ilk
Ermeni başkaldırıları, askerden kaçanların Ermeni isyancılarına katılmasıyla daha fazla
şiddetlenmiştir. Van’ın işgal edilmesi ve bilhassa savaş esnasında Ermeni çete üyelerinin askeri
bakımdan önemli yerlerde gözdağı meydana getirmesi, karakollara baskınlar yapılması, yerel
devlet görevlilerinin öldürülmesi gibi hadiseler ile bilhassa Rus güçlerinin öncü saldırı güçleri
olarak görev yapmaları, cephe arkasında tacizde bulunmaları ve iletişim kanallarını koparmaları
tehcire yol açan şartları oluşturmuştur (McCarthy, 2006:199-202; akt: Çap, 2018: 28).
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3.3. Tehcirin Amacı
Ermenilerin düşmanla işbirliği yaparak cephede ve cephe gerisinde isyanlar çıkarmaları,
Müslümanları ana karnındaki ceninlere varıncaya kadar katletmeleri, zulmetleri üzerine 9-10
ay sabreden Osmanlı Hükümeti, savaş içinde dünya tarihinde ender rastlanan en son çareye
başvurmuştur. Ermenileri savaş gerilerine, ülkenin içlerine sevk etmiştir. Bu iş devleti yeni bir
savaş cephesi açmış gibi külfete sokmuştur. Manevi yönden getirdiği sıkıntılar ise daha büyük
ve daha uzun süreli olmuştur (Şengül, 2014).
Belgelerden anlaşıldığına göre Talat Paşa’nın başlattığı ve Meclis-i Vükela’nın da uygun
gördüğü tehcir, doğrudan doğruya cephelerin güvenini sarsacak bölgelerde uygulanmıştır.
Bunlardan birincisi Kafkas ve İran cephesinin geri bölgesini oluşturan Erzurum, Van ve Bitlis
dolayları, ikincisi ise Sina cephesi gerilerini oluşturan Mersin ve İskenderun bölgeleri olmuştur.
Çünkü Ermenilerin bu bölgelerde düşmanla işbirliği yaptığı ve bir çıkartma harekâtını
kolaylaştıracak faaliyetler içinde bulunduklarını tespit edilmiştir. Daha sonra bu uygulama
isyan çıkaran, düşmanla işbirliği yapan ve Ermeni komitacılarına yataklık eden diğer
vilayetlerdeki Ermenileride kapsamıştır. Başlangıçta Katolik ve Protestan Ermeniler tehcir dışı
bırakıldıkları halde daha sonra bunlardan zararlı faaliyetleri görülenler de sevke tabi
tutulmuştur (Halaçoğlu, 2001).
Ermeniler, Osmanlı-Rus Savaşı’ndan (1877-1878) sonra yukarıda bahsi geçen devletlerin
de etkisiyle Hınçak ve Taşnak gibi komiteler kurup defalarca silahlı eylemlerde bulunmuşlardır.
I. Dünya Savaşı’nı bağımsız olabilmek adına fırsat gören Ermeniler, Osmanlı Devleti’ne karşı
düşman saflarında savaşa katılmışlardır. Birçok Anadolu şehrinde ve İstanbul’da isyanlar
çıkarmışlardır. Ayrıca Nemesis adlı terör örgütünü kurarak birçok Osmanlı Devlet adamına
karşı kanlı eylem gerçekleştirmişlerdir.
Ermenilerin, gerçekleştirdikleri isyan ve terör olayları, Osmanlı Hükümeti’ni Sevk ve
İskân Kanunu (27 Mayıs 1915) çıkartıp Ermenileri zorunlu göçe tabi tutmak zorunda
bırakmıştır. Ermenilerin soykırım iddialarının çıkış noktası bu sevk ve iskân olayıdır.
3.4. Tehcir Kanunu
Yaygın olarak “Tehcir Kanunu” olarak bilinen, resmi olarak “Sevk ve İskân Kanunu”
adını taşıyan yasa bu tezkereden bir gün sonra 27 Mayıs 1915‟ te geçici olmak koşuluyla
Meclis- i Vükela’da kabul edilmiştir. Dört maddelik bu yasanın içeriği şöyledir:
1) Seferberlik sırasında ordu ve kolordu komutanları, bunların yardımcıları ve bağımsız
mevki komutanları, hükümetin emirlerine uymayanları, ülkenin savunmasını güçleştirenleri,
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düzeni ve huzuru bozanları ve benzeri eylemlerde bulunanları hemen en sert biçimde
cezalandırmaya, saldırı ve direnişleri temelinden yok etmekle yetkili ve yükümlüdürler.
2) Ordu, bağımsız kolordu ve tümen komutanları askeri gereksinimlerden dolayı,
casusluk ve düşmanlıklarını sezdikleri köy ve kasaba halkını, teker teker ya da toplu olarak
başka bölgelere gönderme ve yerleştirme yetkilerine de sahiptirler.
Yasanın 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ise uygulama makamının Milli Savunma Bakanlığı
ve Genelkurmay Başkanlığı olduğunu ve yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olduğunu
anlatmaktadır (Çetin, 2000; akt: Şenol, 2006: 40). Buna göre sevk edilen nüfus toplamı
438.758, Haleptekilerle birlikte iskân sahasına varan nüfus ise 382.148‟dir.
3.5. Soykırım nedir?
(Sözde) soykırım olgusu, kafalarda güçsüz Ermenistan’dan daha güçlü bir vatan olgusu
yaratırken, duyguları daha süratli harekete geçirerek günlük yaşama daha kolay entegre olabilir
ve Diaspora topluluklarına hem Ermenistan’dan daha yakın hem de daha etkili bir anavatan
hissi verebilmektedir. Bu (sözde) soykırım kavramı, zaman içinde Ermeniler için bir ulusal
mitoloji haline gelecek ve hiçbir derinliği olmayan ve hatta kim oldukları ve nereden geldikleri
konusunda herhangi bir efsane ve orijin bulunmayan Ermeni milletine adeta bir ‘Ergenekon’
benzeri bir destan yaratmıştır. Bu destan sayesinde Ermeni milleti ortak bir bilinç ve ortak
duygulanımla yeniden doğacak, esaretten kurtulacak ve çok ironik bir kimliğe sahip olacaktır.
Bu şekilde ayrıcalıklı ve elit bir etnisite kimliği de peşinden gelecektir. Ayrıca 20. yy’ın ilk
(sözde) soykırıma uğramış topluluğu olmaları açısında daha özel bir yere de sahip olacaklar,
diasporik yaşamları daha da kolaylaşacak ve süreklilik kazanacaktır. Eğer öyle olmasaydı 1915
olayları yaşandığı dönem ve takip eden yıllarda üstelik olayların canlı şahitleri yaşarken bu
iddialar yer almamıs iken şimdilerde tarihin yeniden yazılmak istenmesi, şahitlerden
arındırılmıs, dayanaksız iddialarla dolu yeni tanzimlere ugraşmanın tek bir açıklaması olabilir;
o da hiç yoktan yeni mitler yaratmak ve (sözde) soykırım masalları üretmektir (Akgönül, 2003;
akt: Tunçer, 2006: 109). Ermeniler 24 Nisanı bütün dünyada “soykırım günü” ilan ederek adeta
sanal bir bellek ve suni bir tarih yaratmışlardır. Sadece Ermeniler değil, başta Amerika ve
Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke parlamentosunun 24 Nisan 1915 tarihini “soykırımı
anma günü” olarak kabul etmektedirler.
3.6. 1915: Soykırım mı Tehcir mi?
Palabıyık, 1915’te yaşananları değerlendirdiği “1915 Olaylarını Anlamak - Türkler ve
Ermeniler” adlı, aynı isimle kitaplaştırdığı araştırmasında, yaşananların soykırım tanımına
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uymadığı sonucuna varıyor. Palabıyık, konunun tarihi veriler ışığında, hukuki olarak
değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor ve “soykırım olduğunu söyleyebilmek için Osmanlı
döneminde Ermenilere yönelik ırksal bir nefretin izlerini aramalıyız” diyor. Ona göre 1915
sırasındaki uygulamalara soykırım diyebilmek için iki önemli kavram değerlendirilmelidir:
Birincisi, o fiillerin sadece o gruba mensup oldukları için uygulanması saiki; ikincisi ise o
grubun varlığını ortadan kaldırmaya yönelik kasıttır. “1915 olayı bir tehcirdir. Osmanlı
Devleti’nde Ermenileri imha etmeye yönelik bir hükümet politikasına evrilebilecek ırksal bir
nefretin bulunmadığını görmekteyiz (https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015).
3.7. BM Soykırım Sözleşmesi
9 Aralık 1948’te Paris’te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 260 A (III) sayılı
kararıyla kabul edilip, imza, onay ve katılıma açılmıştır. Sözleşme 13. maddeye uygun olarak
12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye sözleşmeyi 23 Mart 1950’de onaylamıştır.
5630 Sayılı Onay Kanunu 29 Mart 1950 gün ve 7469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Sözleşmenin Türkiye’yi ilgilendiren iki maddesi şöyledir:
Madde 1- Sözleşmeci devletler, ister barış zamanında isterse savaş zamanında işlensin,
önlemeyi ve cezalandırmayı taahhüt ettikleri soykırımın uluslararası hukuka göre bir suç
olduğunu teyit eder.
Madde 2- Bu sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen
veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım
suçunu oluşturur.
a) Gruba mensup olanların öldürülmesi.
b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi.
c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak
yasam şartlarını kasten değiştirmek.
d) Grubun içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak.
e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek.
4. DİASPORA NEDİR?
Diaspora, menşei bakımından Grekçe’den gelmedir. Türkçe anlamı “kopuntu”
sözcüğüyle karşılık bulmuştur (Türkçe Sözlük, 2005). Köken bilimi yönünden ele alındığında,
dia ve spora kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Dia, “dağılıp saçılmak”, spora
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“tohum” manasındadır. Gerçek manada ele alındığında toprağa atılmış tohumların çeşitli
değişik yerlere savrulması manasını taşımaktadır. Bu kapsamda tanımın bitki bilimiyle ilişkili
olduğu görülmektedir (Özocak, 2015).
M.Ö. 722 yılında krallıklarının çökmesi üzerine Yahudilerin Filistin dışındaki ülkelere
sürülmesi, dağıtılması anlamına gelen diaspora, Yunanca kökenli bir kelime olup kısaca
“kopuntu” demektir. Türkçe’deki karşılığı ise “gurbetçidir”. Ermenilerin kullanmalarındaki
temel sebep, 20. yüzyılın ikinci yarısında, II. Dünya Savaşı’nda Nazilerin Yahudilere
uyguladığı soykırım ile 1915’te Tehcir sırasında Ermenilerin soykırıma uğradıkları
düşüncelerini özdeşleştirme çabaları yatmaktadır. Sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle dağınık
olarak dünya coğrafyası içerisinde yer alan Ermeniler devlet olarak ortaya çıktıklarında tüm
Ermeni nüfusunu aynı çatı altında toplamayı başaramamışlar. Göç ederek kaldıkları bölgelerde
hayatlarına devam edenler bugün “diaspora” adı altında varlıklarını sürdürmeye devam
etmektedirler.
Diaspora, günümüzde dünyanın hemen her yerine dağılmış olan Ermenileri ifade etmek
için kullanılmaktadır. Özellikle ABD’de bulunan Ermeni toplumu için daha yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ermeniler çok dağınık yaşayan ve bu yüzden de köklerine bağlı kalamamış
bir millettir. Onları ayakta ve bir arada tutan dini oluşum “kilise”, sosyal oluşumları ise
kurdukları örgütleri ve ileri sürdükleri (sözde) “soykırım” iddiasıdır. Bu iddia; Osmanlı
İmparatorluğu döneminde çok kez ayaklanan Ermenileri etkisiz ve pasif duruma getirmek için,
Osmanlı Devleti’nin uyguladığı “Tehcir” sonucunun siyasallaşmış halidir. “Diaspora”, bu
faaliyetlerini tamamen politik amaçlı olarak ve abartılı hikâyelerle destanlaştırıp, Türkiye
aleyhine, yaşadıkları ülkelerin meclislerine birer yasa tasarısı olarak gündeme getirmek ve
bunun karşılığında ekonomik ve siyasi çıkar ummak amacındadır. Diasporanın bugün en etkili
olduğu ülkelere bakıldığında, ABD ve Fransa başı çekmektedir. Diasporanın özellikle bu iki
ülkedeki yoğun faaliyetleri, Türkiye’nin dış politikada en çok basını ağrıtan unsurlardandır. Son
50 yıla damgasını vuran birçok gelişme ve olayın perde arkasında çoğunlukla Ermeni
Diasporasının lobiciliği yer almıştır (Tunçer, 2006).
Diaspora, Türkiye’deki Ermeni vatandaşlarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası
olmalarından dolayı ‘Gerçek Ermeni’ saymamaktadır. Diaspora kelimesini özellikle
1980’lerden itibaren kullanmaya başlayan Ermeniler, bu kavramı kollektif (toplumsal) bilinç
olarak yaygınlaştırmada ilk olarak Amerika ve Avrupa kıtalarını hedef almışlardır. Günümüzde
diaspora kavramının sosyolojik açıdan kullanımına baktığımızda farklı topraklara dağılarak
varlıklarını sürdüren tüm göçmen topluluklar olarak ifade edildiğini görmek mümkündür.
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Buradan hareketle, ulaşılan nokta ise diasporanın salt Ermenilere ait bir kavram olmayışıdır.
Fransa’da yaşayan Cezayirliler, Amerika’da yasayan Afrikalılar, Ortadogu’da yaşayan
Avrupalılar da bir çeşit diasporadır. Ancak bu saydıklarımızın bir çoğu ait oldukları ülkeler
aleyhinde Ermeniler kadar sistemli çalışmamış ve bu doğrultuda lobicilik faaliyeti
yapamamışlardır. Çünkü Ermeni Diasporası Emperyalist güçlerin çıkarları doğrultusunda
Türkiye’ye karsı kullanılmaktadır (Boyacıoğlu, 2005: 11). Diasporanın sahip olduğu sosyolojik
etki alanına bakıldığında farklı topraklarda yaşayan bir millet olmalarının yanı sıra geniş bir
göçmen grubuna sahip olduklarını görmek mümkündür.
4.1. Ermeni Diasporasının Amacı Nedir?
Ermenistan Devleti ve diaspora, asılsız soykırım iddialarının kabulü ve tesciline bağlı
olarak, Türkiye’ye yönelik faaliyetlerini “DÖRT T” politikasıyla uygulamaya koymuştur.
Bunlar;
 Tanıtma: Ermeni milliyetçiliğinin yeniden canlanması.
 Tanınma: Asılsız soykırımın Türkiye’ye kabul ettirilmesini ve dünya çapında
tanınmasının sağlanması.
 Tazminat: Osmanlı Devletinin varisi olarak Türkiye Cumhuriyetinden tazminat
alınması.
 Toprak: Büyük Ermenistan’a ait olduğu iddia edilen Türkiye’nin doğusu ve
kuzey doğusundaki bazı toprakların Ermenistan’a iade edilmesi.
Amaç, sözde Ermeni soykırımı iddialarını ve Ermenilerin taleplerini dünya kamuoyuna
duyurmaktır. Nihai hedef ise, Büyük Ermenistan rüyasıdır. Büyük Ermenistan'a giden yolda
atılması gereken en önemli adım, sözde iddialar konusunda kamuoyu oluşturmak ve Türkiye'ye
yönelik emellerini gerçekleştirmektir (Güler-Akgül, 2007; Uluada, 2006; akt: Şengül, 2014:
70).
4.2. Ermeni Diasporasının Sosyal-Psikolojik ve Politik Boyutu
Devlet-dışı ve uluslararası aktörlerden olan organize Diaspora tohumları, artık yalnızca
yaşadıkları ülkelerin değil, kültürel ve duygusal bağlarını devam ettirdikleri anavatanlarının dış
politikalarını da etkilemeye başlamıştır. Özellikle Amerika’daki lobicilik faaliyetlerinde
diaspora, Amerikan toplumundan büyük destek almaktadır. Bunda din, kültür ve çıkar ilişkileri
çok etkilidir. Türkiye’yi her zaman rahatsız eden (sözde) soykırım iddiaları, temel olarak
Ermeniler tarafından izlenen bir kültürel kimlik politikasının yansımalarıdır. Soykırıma dayalı
kimlik politikasının en güçlü savunucusu, Ermenistan dışında yasayan Ermeni Diasporasıdır.
485

Soykırıma

dayalı

kimlik

politikaları

bağlamında

Ermenistan,

Diaspora

tarafından

yönlendirilmektedir. Bunun temel nedeni, Diasporayı bir arada tutan cografi bir temelin
eksikliğini tarihsel bir değer yaratarak giderme gereksinimidir. Ayrıca Ermenistan diaspora
sayesinde her yıl oldukça yüklü miktarda yardım almakta, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili
konularda Diaspora sayesinde ABD’den her türlü desteği görmektedir (Arı, 2000).
Bunun yanı sıra asimile olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Diaspora varlığını
sürdürmek zorundadır. Diaspora topluluklarının (sözde) soykırım iddiaları onları bugünkü
Ermenistan ile hayallerindeki psikolojik anavatanlarıyla bir bağ kurmalarını sağlamaktadır.
Uzun yıllar Sovyet işgalinde kalan Ermenistan onların bir türlü anavatanı olamamış ve bu kendi
içlerinde bir ukte olarak kalmıştır. (Sözde) soykırım iddiaları ve yoğun karalama faaliyetleri
tamamen her sahada bugünkü Diasporanın hayat standartlarının altında kalmış bu ülkeye olan
acıma ve sahiplenme duygusunun bir tezahürüdür. Hiçbiri yaşadıkları ülkeleri terk edip
Ermenistan’a göçü düşünmezler ve yaşadıkları toplumla da çatışmak istemeyen Ermeniler,
(sözde)

soykırımı

korktukları

kültürel

ve

sosyal

asimilasyondan

korunmak

için

kullanmaktadırlar. Azınlıkların kimliklerini koruma ve asimilasyona direnme arzuları
genellikle kültürel kimlik çatışmalarına neden olmaktadır. Çoğunluğun kimliğiyle
çatışmaksızın asimilasyona direnmek isteyen Ermeniler soykırım silahına sarılarak
topluluklarını ayakta tutmak ve kimlik bunalımını bertaraf etmek gayretindedirler. Ermeniceyi
unutan yeni bir kuşağa ve dinini terk eden bir nesle verilecek en büyük ders, onları birbirlerine
kenetleyecek tarihi bir olayı belleklerine ve bilinçaltlarına kazıma, yaşadıkları toplumda
mazlum olmalarını sağlayacak ve sonsuz barınma hakkı verecek bir yaşanmış trajediyi
hatıralarda tutma ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış kültürlerini yaşatabilme direnci
kazandıracak bir mekanizmayı harekete geçirme amacını gütmektedirler. Bunun da tek çıkar
yolu (sözde) soykırım iddiasını sürdürmekten geçer. Çünkü soykırım iddiaları, Ermenileri
yalnızca ortak bir dava etrafında birleştirerek onlara bir kimlik vermekle kalmaz, aynı zamanda
bu davanın takip edilmesi için sonraki nesillere görevler yükleyerek, yaratılan soykırım temelli
kimliği nesilden nesile aktarma ve yaşatma imkanı ve fırsatı vermektedir (Sevinç, 2000).
Soykırım iddiaları, Ermeni ulusal kimliğinin diğer ülkelerde de varlığı ve daha da önemlisi,
devamlılığının sigortası olma işlevi taşımaktadır.
Dünya üzerindeki birçok ülkeye dağılmış olan Ermenilerin oluşturdukları diaspora, diğer
milletlerin sahip oldukları diasporaya nazaran koşulları daha yüksek ve ulusal karakteri daha
belirgin bir kültür içermektedir. Ermenilerin mevcut olan ulusal kimlik bilinçleri “çok boyutlu
kimlik”, çerçevesiyle “farklılıkların korunduğu bütünleşme” olarak adlandırılmaktadır. Çok
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boyutlu kimlik, bu çerçeve de Ermeni kültürel yapısının yüzyıllarca egemenliği altında
yaşadıkları çeşitli devletlerden aldıkları kültürel mozaiği ifade etmektedir. Ermenilerin en çok
etki altında kaldığı kültür yapısı Arap ve Türk kültürüdür. Son yüzyıla baktığımızda diasporanın
ulus kimliği oluşturmada öne sürdüğü en güçlü argüman “sözde soykırım” iddiasıdır (Zekiyan,
2002; akt: Boyacıoğlu, 2005: 6).
Kilisenin etkin politikalarından en önemlisi doğan her yeni çocuğa soykırımın anlatılarak
Türklere karşı nefretle dolu yeni bireylerden oluşan daha güçlü bir millet ortaya çıkarmak
olmuştur. Diaspora’da ve Ermenistan’da yasayan halk neredeyse doğdukları andan itibaren
sözde soykırım hikâyeleri ile büyümektedirler. İstisnasız her evde var olan sözde soykırım
köşeleri, halk ve yöneticilerin konuyla ilgili açıklamaları sürekli olarak sözde soykırım
etrafında şekillenmektedir. Bununla birlikte, insanların belleklerine yerleşmiş Büyük
Ermenistan hayalleri, yaşanan ufak trajedileri büyük kıyımlarmış gibi göstermekte önemli bir
etmendir (Çözmez, 2005).
Tehcirin işte bu nokta da Ermeniler üzerinde yarattığı etki farklı bir boyuta ulaşmıştır.
BM İnsan Hakları kapsamında yer alan soykırımın yarattığı yan etkilerden olan psikolojik
zararlar, ulusların kimliklerinin oluşumuna etki etmektedir. Diaspora’nın, Ermeni kimliğini
mağdurmuş gibi göstermesi ve doğrudan Türklere karşı üstünlük elde ederek “mağduriyet
psikolojisi” yaratması, Ermenilerin aynı çatı altında toplanmasını sağlamıştır. Avantajlarını,
Kilise ve diaspora sayesinde iyi bir şekilde kullanan Ermenilerin, soruna yaklaşım tarzları planlı
ve sistemlidir. Türklerin kendilerine nazaran sahip oldukları daha prestijli konumlarını, bulanık
bir alana sokma çabaları, Türkiye için uluslararası sistem sözde soykırım iddialarını
ispatlanması zor bir konuma getirmektedir. Yaşanılan bunalım her iki ülke içerisindeki
kimliklerin oluşumunda önemli bir sorun haline gelmiş ve yeni nesillerin birbirlerine karşı
nefretle bakmalarını engellenemez hale getirmiştir (Göka, 2001).
Etkin bir güç politikasına sahip olan Türklerin dünya sistemi içerisinde sahip oldukları
konumun gerekliliği, Ermeni diasporası tarafından sürekli bir şekilde gündeme getirilerek
mağdurlukları vurgulanmakta, bu durumun kendi kimlikleri üzerine yerleşmesine de fırsat
vermektedir. Ermeni diasporasının yürüttüğü kimlik politikaları, Türk-Amerikan ve TürkFransız ilişkilerini zarara uğrattığı gibi, Türkiye’ye yapılması gereken askeri ve ekonomik
yardımları engelleyecek nitelikteki faaliyetleri Ermeni kültürel kimliğinin dış politika
üzerindeki etkilerini yansıtmaktadır (Amanoğlu, 2004; akt: Boyacıoğlu, 2005: 29).
Hayatlarını devam ettirdikleri yerlerden farklı ve çeşitli yerlere giden diasporaların bir
kısmı yerleştikleri yeni farklı noktalarda öz kimlikleriyle yaşamaya devam ederken bir kısmı
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bu kimliklerini yitirerek asimile olmuş, birlikte yaşadıkları insanları ve bölgeyi
özümsemişlerdir. Fakat yaşam şartlarının iyileştiği ve teknolojik gelişmelerin hızlandığı yakın
zamanlarda bu gelişmeler sonradan yerleştikleri devletlerde asimile olma durumuna karşı güç
kazandırmıştır. Böylece diaspora, kendi öz kimliklerini yaşama, yaşatma ve koruma
imkanlarına daha kolay sahip olmuşlardır.
4.3. Diasporanın Amacı
Ermeni milletinin sahip olduğu diaspora, Yahudilerin sahip oldukları diaspora birliğine
nazaran farklılıklar göstermektedir. Farklı egemenlikler altındaki Ermeni nüfusu Yahudiler gibi
sahip oldukları toprak parçası üzerinde bir arada yasama gibi bir fikre aslında sahip değildir.
Sadece kullandıkları milliyetçilik tezlerini soyut temellere dayandırarak gerçekçi bir akım
ortaya çıkarmak istemektedirler. Bu durumdan beklenen kasıt ise Ermeni ulusunun
kaybolmakta olan benliklerini yeniden ortaya çıkarabilmek amaçlı ortaya çıkarılmış çıkar
beklentilerinden ibarettir. Bu nedenle Ermeni Diasporası geleceğe dair isteklerin belirtildiği bir
birlik oluşturmak yerine geçmişe dair ortak bir zemin oluşturarak Ermeni milletini bir arada
tutmayı amaçlamaktadır (Boyacıoğlu, 2005: 28). Ermeni Diasporasının yayıldığı ve etki altına
aldığı coğrafya; başta Amerika olmak üzere, Fransa, İngiltere, Lübnan, Suriye, Filistin,
Avusturalya, Kanada, Meksika, Arjantin, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Mısır, İran, Irak,
Ürdün’de dağınık bir biçimdedir.
Çok iyi örgütlenme düzeyi ve alanlarıyla propaganda unsurlarını etkili bir şekilde
kullandığı görülen diaspora Ermenilerinin Türkiye aleyhine yürüttüğü faaliyetler nüfuslarıyla
kıyaslanmayacak bir güce sahiptir. Diaspora Ermenilerinin Türkiye karşıtı icra ettiği çalışmaları
üç ana madde halinde şöyledir:
 “Ermeni birliğini sağlayıcı hedeflere yönelik faaliyetler. Bunlar arasında anıtlar yapma,
basın-yayın faaliyetleri ile dinsel ve kültürel törenler yer almaktadır.
 Ermeni davası konusunda uluslararası kamuoyu oluşturmaya yönelik faaliyetler.
Uluslararası yayınlar, deklarasyonlar, konferanslar, sempozyumlar ve benzeri girişimler
bu grupta yer almaktadır.
 Uluslararası örgütler ve devletler nezdinde Ermeniler lehinde yürütülen faaliyetler.
Özellikle bazı devletlerin parlamentolarında ve uluslararası örgütlerin genel
kurullarında Ermenilerin sözde soykırım hakkındaki kararları kabul ettirme girişimleri
bu faaliyetlere örnektir” (Uras, 1987:CXV; akt: Çap, 2018: 69).
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Diasporadaki Ermeniler, kurumlar ve örgütlerler kurarak bir başka ülkeye göç etmenin
beraberinde getirmiş olduğu ekonomik ve kültürel uyum sıkıntıları ile gittikleri ülke
insanlarının ayrımcılıklarına maruz kalma ve dillerine yabancı olma durumlarını gidermeye
çalışmaktadırlar. Böylece kendi aralarında bir yardımlaşma ve dayanışma olacak, çatışma ve
bölünme yaşanmayacaktır. Bu kapsamda diasporadaki Ermeniler yaşadıkları ülkelerde gençlik
ve spor kuruluşları, sosyal yardım kuruluşları ve toplumsal merkezler oluşturarak milli
duyguları sürekli taze tutmaya çalışmaktadırlar.
Ayrıca, dayanışma içinde birçok alanda olduğu gibi eğitim ve kültür alanında da
faaliyetlerini genişletmiştir. Bu alanda üniversiteler, araştırma-geliştirme kuruluşları ve
enstitülerde yapılan çalışmalar Ermeni diasporası için ciddi bir öneme sahiptir. Amerika
Birleşik Devletleri ile Avrupa devletleri başta olmakla beraber dünyanın pek çok ülkesinde
Ermenilerle alakalı gazete, dergi, kitap, vb. araçlarla basımlar yapılmaktadır. Basımlarda
Ermeniler üzerine kültür, sanat, tarih ve edebiyat incelemeleri yer almaktadır. Bu çalışmalarda
genel olarak sözde soykırım mevzusunda incelemeler yapılmaktadır (Kantarcı, 2001:79-89).
Soykırım iddiaları ve Ermeni sorunu, Ermeni diasporasının kimliğini şekillendiren,
davranışlarını yönlendiren unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Soykırım iddiaları Ermeni
diasporasının birliktelik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiş böylece Ermeniler hayallerini
süsleyen bir vatan algısına bağlanmışlardır. Bu amaç doğrultusunda birçok alanda mücadele
etme deneyimine sahip olmuşlardır. Diasporadaki Ermeniler, 1915 yılında yaşanan tehcir
olayından hareketle uluslararası alanda soykırım iddialarını kabul ettirmek amacıyla, farklı
alanlardaki kuruluşları güçlü bir şekilde kullanarak faaliyet göstermişlerdir. Bu faaliyetlerinde
yaşadıkları ülkeleri kendi taraflarına çekerek başarılı olmuşlardır. Ermeni diasporası, ABD’de
olduğu gibi Avrupa içinde özellikle Fransa’da“birlikte daha güçlü oluruz” düşüncesiyle belli
bölgelerde yoğunlaşarak iyi organize olmuştur.
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Ermeniler, 1915 sonrasında Ruslar tarafından yoğun bir biçimde maruz bırakıldıkları
asimilasyon politikası yüzünden kaybolmak üzere olan kimliklerini yeniden ortaya
çıkarabilmek için “Türk düşmanlığı” ile ulus bilinçlerini uyandırmaya çalışmışlardır.
Diasporanın yürüttüğü kimlik politikalarında nihai amaçları, içinde yaşadıkları egemen
devletlerin kendilerini asimile etmelerini önlemek ve bu doğrultuda toprakları üzerindeki
uluslarla çatışmaya girmek yerine; mağdur edilmiş bir toplum olarak kendilerini lanse ederek
varlıklarını sürdürebilme amacıdır. Bu fikirden yola çıkan Diaspora, kimliğini belirlemede
Ermenistan’da yaşayan Ermenilere nazaran daha radikal bir yapıya sahiptir. Soykırıma dayalı
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oluşturulan kimlikte, Ermenistan’da yaşayan Ermeni halkına nazaran, Ermeni Diasporası,
içinde yaşadıkları yabancı devletler sebebiyle daha güç koşullar altında varlıklarını sürdürmeye
çalışmaktadır. Kültürel kimliklerini korumak amaçlı çıktıkları yolda, uluslararası aktörlerden
biri haline gelen Ermeni Diasporası, içinde bulundukları ülkelerin Türkiye ile ilişkilerini
etkilemede önemli bir gücüne erişmiştir (Özdemir, 2004).
Ermeniler özellikle Osmanlı’dan bu yana sahip oldukları ekonomik, toplumsal ve siyasi
anlayışları, ulus bilinçlerinin oluşumunda kimi zaman yeterli derecede etkili olamamıştır. Farklı
toplumlar içerisinde yaşayan özellikle genç Ermenilerin kısa zaman içerisinde asimilasyona
uğramaları kendi kültürlerini koruma konusunda da zorluk yaşamalarına neden olmuştur. Bu
sebeple özellikle son dönemlerde bozulan Ermeni ulus bilincini yeniden uyandırabilmek için
harekete geçen diaspora ve kilise, milliyetçilik duygularını yeniden harekete geçirmek ve
kaybetmek üzere olduğu gençliği de tekrardan kazanabilmek için tehciri kullanmaktadır.
Ermenilerin soylarını Nuh peygambere dayandırmalarının arkasındaki neden Ermeni
Kilisesinin, Nuh Tufanı sonrası yeniden diriliş hakkının sadece Ermenilere verildiği inancıdır.
Bu sebeple seçilmişler olarak kabul ettikleri uluslarının soykırıma maruz kaldığı düşüncesi
Türk düşmanlığını arttırmaktadır (Laçiner, 2003; akt: Boyacıoğlu, 2005: 29).
Sorunun çözümsüzlüğünde Ermeni Diasporasının kimlik oluşturma süreci iki ülke
arasındaki ilişkilerin düzelebilme ihtimalini olumsuz yönde etkilemektedir. Ermeni ulusal
kimliği

“soykırım”

ve

1915’te

Tehcir’in

neden

olduğu

“mağduriyet”

etrafında

şekillenmektedir. Ermenistan ve Ermeni Diasporasının devlet politikası olarak “soykırım
iddialarının” çocuklara sosyalleşme sürecinde, okul çağında bilinçlice öğretilmektedir.
Diaspora Türk düşmanlığını, üç ana konu üzerinden şekillenmektedir ki; bunlar; 1915’te
gerçeklesen Tehcir, Zorunlu göçe tabi tutulan Doğu Anadolu toprakları -ki bu bölge Ermeniler
tarafından Batı Ermenistan olarak ifade edilir- ve Ermenilerin tehcir sırasında Türkler
tarafından soykırıma uğradıklarını iddia ederek 1,5 milyon Ermeni’nin öldüğünü iddia etmeleri,
şeklinde sıralanmaktadır.
Diasporaya

karşılık

Türklerde,

Ermenileri

ötekilestirici

bir

kimlik

inşası

bulunmamaktadır. Diaspora her ne kadar Türkiye’de ki Ermenilerin baskılara maruz kaldığını
iddia etse de Ermeni Patrikhanesinin gerçekleştirdiği basın açıklamaları Ermeni iddialarının
tam tersini beyan etmektedir. Türk halkı diasporanın tezlerine nazaran sözde soykırım
iddialarını kabul etmemektedir. Tehcir savaş şartlarının bir zorlamasıdır. Türkiye’de çoğunluk,
konunun serbestçe tartışılması taraftarıdır. Bu da halkın Türk tezlerine güvendiklerini
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göstermektedir. Ancak, Türk Kamuoyu, AB ve BM dâhil olmak üzere dış güçlerin soruna
müdahalesine sıcak bakmamaktadır (Boyacıoğlu, 2005: 60).
Ermeni Diasporası, yapmış oluğu propagandalar neticesinde tüm dünyayı yanıltmakta ve
yeni nesillere kin ve nefret aşılamaktadır. Bu durumun arkasında Ermeniler’in gerçekleşmesini
istediği ve bunların birbirini izleyecek olan beklentileri vardır. Ermeniler’in bu erişilemez
istekleri Ermeni ve Türk toplumu arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemiş iki toplum
arasında ilişkiler hiçbir zaman istenilen düzeye gelememiştir.
Emeniler kendi aralarında değişik konularda problem yaşasalar da, politik, mezhepsel vb.
mevzularda yekdiğerinden farklı ve ayrılmış bulunsalar da Türkiye hakkındaki tutum ve
davranışlarında tam bir mutabakat sağlamaktadırlar. Bu konuda da sözde soykırım savları öne
çıkmaktadır. Ilımlı, ölçülü olarak ifade edilen Ermeniler bile Osmanlı döneminde yaşanan
vakaların soykırım olarak kabul görmesi konusunda mutabıktırlar. Üstelik hayat sürdükleri
devletlerde yıkılmadan birlik içinde ayakta kalmak için sözde soykırım savlarını en etkili silah
olduğu söylenmektedir. Bunun ile genç nesillere Ermenilik şuurunu, hissini,duygusunu
aşılayarak bu kimlikle onlara hayat vermektedirler (Dufoix, 2008:52;akt: Çap, 2018: 76).
Bugüne kadar, asılsız Ermeni soy kırımını tanıyan birçok ülke ve birçok uluslararası
kuruluş bulunmaktadır. Tarihte olduğu gibi günümüzde de Ermeni toplumu üzerinden siyasî ve
ekonomik rant sağlamaya çalışan bazı ülkeler vardır. Bazı ülkelerde, Türkleri ve Türkiye’yi
asılsız soy kırımının faili olarak tanımaya yönelik kararlar -ki bunlar siyasîdir, gerçekleri
yansıtmamaktadır- parlamento gündemlerine getirilmektedir. Yabancı ülkelerde alınan bu
kararlar, tarihî ve bilimsel belgelerden çok, iç politik hesaplara ve Türkiye’yi uluslararası politik
alanda kıskaca almaya yöneliktir. Siyasî merkezlerin almış olduğu Ermeni soykırımı iddialarını
destekleyen kararlar tarihî açıdan olduğu gibi hukuken de geçersizdir. Ermenilerin en çok
yaşadığı Kaliforniya Yüksek Mahkemesi ve akabinde de temyiz mahkemesi Ermenilerin bu
iddialarını asılsız, gerçek dışı bularak reddetmiştir (www.trt haber.com).
Ermeni propagandacıları tüm dünyayı yanıltmaya çalışmakta ve yeni nesillere kin, nefret
ve intikam duyguları aşılamaktadır. İki ulusun arasına anlamsız nifak tohumları, Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içinde kendi örf-âdetlerini ve dinlerini özgürce yaşayan Ermeni asıllı Türk
vatandaşlarınca değil, Ermenistan’daki ve bu ülkenin topraklarından fiziken ve ruhen çok
uzakta bulunan dışarıdaki Ermeniler ile oy avcılığı uğruna halkını boş ve tehlikeli emeller
uğruna peşinden sürükleyen fırsatçılar tarafından ekilmeğe çalışılmaktadır. Ermenilerin bu
asılsız iddiaları iki toplum arasındaki barış ve huzur ortamını olumsuz yönde etkilemektedir.
Artık, tarihi gerçekler kabul edilerek, uluslararası anlaşmalara saygı duyulmalıdır. Ancak bu
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şekilde barış ve huzur ortamı sağlanabilir (Tiftik, 2009: 221). Türkiye Cumhuriyeti’nin
vatandaşlık bilinci ile kendine bağlı olan Ermeni asıllı vatandaşlarıyla hiçbir sorunu yoktur.
Ermeni asıllı Türk vatandaşları da Ermenistan’daki ve diğer ülkelerdeki Ermeni toplumunun
Türkiye aleyhindeki faaliyetlerinden rahatsızlık duymaktadır. Onlar bu rahatsızlıklarını da
Türkiye’deki Ermeni Apostolik Ortodoks, Ermeni Katolik ve Ermeni Protestan cemaatlerin
sivil temsilcilerinin Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob’un başkanlığında gerçekleştirdikleri
bir toplantı sonucunda kamuoyuna duyurdukları bildiri ile göstermişlerdir.
Günümüzde ise bütün bunlar unutularak Ermeniler, tarihleri ve geçmişleri soykırımlarla
dolu olan milletlere, devletlere “gelin biz sizinle katliamdaşız” dercesine iddia ettikleri “Sözde
Ermeni Soykırımı” masalını yasalaştırarak kabul ettirmeye çalışmaktadır. Elbetteki bu süreci
siyasallaştırarak, bunu uluslararası münasebetlerde Türkiye Cumhuriyeti aleyhine kullanmak
isteyen devletler Ermenilere desteklerini esirgememişlerdir.
Bugün Türkiye’yi asılsız soykırım iddiaları ile suçlayan bu devletler kendi geçmişlerine
baktıklarında arkalarında kanlı bir tarih bıraktıklarını görmezlikten gelmektedir. Netice
itibariyle bu meselenin tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için konunun uzmanlarına yani
tarihçilere bırakılması daha sağlıklı olacaktır. Bu tür konular, siyaset malzemesi
yapılmamalıdır.
Bu toplu mezarlar nerelerde bulunmaktadır? Türklere ait toplu mezarlar ortaya çıkarken,
Van şehrinin yıkılmış yıkıntısı bütün çıplaklığıyla ortada dururken, neden Ermeniler’e ait bir
toplu mezar bulunmamaktadır? Yoksa bu gibi iddialar Fransa’nın Cezayir’de ve Tunus’da,
İngiltere’nin Hindistan, Afrika ve İrlanda’da, Amerika’nın Kızılderilillere, Kızıl Çin’nin
Türkistan’da, Sırplar’ın Boşnaklara, Bulgarların Balkan Türklerine, Almanların Yahudilere,
İsrail’in Filistinlilere, Rusya’nın önce Yahudiler’e, sonra da tüm Kafkas halklarına karşı
uyguladıkları soykırım ve katliamlar unutturulmaya ve üstü örtülmeye mi çalışılmaktadır?
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MUSA DAĞI 1915: BİR İSYAN MI DİRENİŞ Mİ?
Kemal Çiçek

ÖZET
Musa Dağı Ermenilerinin, tehcir edilmeyi kabul etmeyip dağa çıkmaları ve orada
Osmanlı jandarmasına karşı direnmeleri Ermeni davası açısından önemli bir olaydır. Musa Dağı
Ermenilerinin bu isyanı, F. Werfel’in ünlü “Musa Dağı’nda 40 Gün” romanını yazmasıyla
bütün dünyaya duyulmuştur. Ermeni tezlerine sempati duyan yazarlar ve araştırmacılar, Musa
Dağı Ermenilerinin tehcire karşı direnişini adeta bir kahramanlık hikâyesi olarak
nakletmişlerdir. Bu olay birkaç bakımdan elbette önemlidir. Birincisi Ermeni tarih yazımı
açısından önemlidir. Çünkü Ermeniler kurtuluş mücadelelerini, Osmanlı ordusuna meydan
okuma, isyan etme ve bu isyanlar sayesinde batı kamuoyunun dikkatini çekerek müdahil
olmalarını sağlamak üzerine kurgulamışlardır. Bu kurgu çoğu kere başarısız olmuş sadece
birkaç yerde Ermenilerin istediği gibi sonuçlanmıştır. Şöyle ki bu isyan -ki ben direniş yerine
isyan demeyi tercih ediyorum- Osmanlı devletinin tehcir kararına başkaldırma şeklinde
başlamış, isyan edilmiş, bu isyan esnasında çoluk-çocuk demeden bütün Ermeniler tek bir vücut
olarak Osmanlı ordusu ile 53 gün boyunca çatışmışlar, diğer tehcir bölgelerindeki benzeri
isyanlara ilham kaynağı olmuşlardır. Yine bu isyan sırasında Batı kamuoyunun dikkatinin
çekilmesi sağlanmış, İtilaf devletleri donanması isyancılarla daima iletişim-işbirliği içerisinde
olmuş, silah ve lojistik destek sağlamış ve nihayetinde de bir kara operasyonu düzenleyerek
5000 kadar isyancıyı Port Said limanındaki kamplara nakletmeyi başarmıştır. Eylül 1915
başlarındaki bu başarı hikâyesi, Urfa’da yine benzeri bir tehcire karşı direniş şeklinde başlayan
isyana ilham vermiştir. Buna karşılık Şebinkarahisar Ermenilerinin yine tehcire karşı direnerek
şehrin kalesini ele geçirmeleri ve direnmeleri de Musa Dağı Ermenilerine ilham vermiştir. Yani
Musa Dağı isyanı Osmanlı tehcir kararına karşı direnişlerden ilham alırken daha sonra
başkalarına da ilham vermiştir.
Bu tebliğde bugüne kadar çok az değerlendirilen Osmanlı kaynakları temel alınmakla
birlikte, Amerikan, İngiliz ve Kızılhaç belgeleri ışığında Musa dağı isyanının bir analizi
yapılacaktır. Musa Dağı Ermenilerinin daima İtilaf devletleri ile işbirliği içerisinde oldukları ve
5. Kol faaliyeti yürüttüklerinden hareketle tehcir edilmelerinin haklı ve meşru sebeplere
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dayandığı vurgulanacaktır. Daha sonra da Musa dağı Ermenileri ile ilgili iddialara cevaplar
aranacaktır. Şöyle ki, bu isyanda iddia edildiği gibi bir Ermeni katliamı yaşanmış mıdır? Musa
Dağı olayı isyan mı, direniş midir? Musa Dağı olayına ilham veren veya Musa Dağı isyanından
ilham alan olaylar başka yerlerde yaşanmış mıdır? Osmanlı devleti Musa Dağı isyanını nasıl
görmüştür? Musa Dağı Ermenilerinin akıbetleri hakkında yapılan değerlendirmeler gerçeği ne
kadar yansıtmaktadır?
MUSA DAGH 1915: INSURGENCY OR RESISTANCE?
Musa Dagh incident is a crucial part of the Armenian history, because Musa daghians
had resisted the Ottoman law order for relocation and rebelled against the Ottoman army. This
incident became universally known soon after the Austrian novelist published in 1933 his
famous novel The Forty Days of Musa Dagh. Pro-Armenian authors and historians have seen
the defiance of the Musa Daghians as an heroic resistance against the Ottoman Empire. Of
course, this incdent is of importance from several points. First of all, It is significant for
Armenian historiography, because the Armenians have seen their struggle for indepent Armenia
as an heric act, defiance and rebellion agaisnt the Ottoman yoke. This is a fictive way of writing
history has not received large audiance but still preferred by the Armenian historians as it
worked in some cases as in Musa Dagh insurgency. I shall call this incident as insurgency
because all incident had started with the defiance of the Armenians to the relocation order and
ended with all out war against Ottoman military. Allthough rebellion lasted for 53 days, it had
profound impact on the other armed resistance against Ottoman execution of the relocation law.
S oto speak, it inspired other rebellions around the Ottoman realm.
We must recognise that Musa Dagh insurgency then and now attracted the World public
opinion. It was used even in those days as a propaganda tool agaisnt the Ottoman Empire and
the Turks. Thus, it was a succesfull resistance from the perspective of the Armenians, not only
because almost all 5000 rebels were rescued by the navies of the Entente Powers but because it
created sympathy to Armenian cause. Moreover as the Musa Dagh Armenians were encouraged
by the insurgents of Zeytun and Şebinkarahisar, their defiance also triggered other rebellions in
the interior parts of Anatolia like in Urfa.
In this paper, having given a summary information about population patterns and
economy of the Musa Dagh region, I will try to analyse in dept the insurgency of Musa Dagh
in 1915. The Red Cross, Ottoman and French sources will be resorted in order to have a full
stroy of what had happneed during the 53 days of insurgency. In the end I will discuss whether
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what took place around Musa Dagh in 1915 would be labelled as insurgency or heroic resistance
as many pro-Armenian historşans have claimed.
Musa Dağı Ermenileri: Nüfus ve Ekonomi
Musa Dağı isyancılarını ve isyan gerekçelerini anlamak için kısaca haklarında bilgi
verilmesi faydalı olacaktır. Musa Dağı Ermenileri ile kastedilen Samandağ (Süveydiye) ilçesine
bağlı altı köyde yaşayan Ermenilerdir. Bu köyler şunlardır: Bitias (bugünkü Batı Ayaz), Hacı
Habibli (bugünkü Eriklikuyu), Yoğunoluk, Hıdırbey, Vakıf ve Kebusiye (bugünkü Kapusuyu)
olup, son Osmanlı idari taksimatında Halep vilayetinin Süveydiye nahiyesine bağlı idiler. Bu
köyler Ermeni köyü olarak bilinmekle beraber etraflarındaki yerleşim yerleri ağırlıklı olarak
Müslüman yörüklerdi.
Süveydiye nahiyesi Ermenileri önemli bir ticaret ve sanat merkezi olan Antakya'ya
yakınlıkları ve entegre olmaları sebebiyle müreffeh bir toplumdu. 1900 başlarında altı Ermeni
köyünde yaklaşık olarak 6000 Ermeni yaşıyordu.1 Bölgeye Ermenilerin gelişleri hakkında
muhtelif rivayetler olmakla birlikte M.Ö. 83-64 yılları arasında bölgede hüküm süren Tigran
hanedanından beri varlıkları kabul edilmektedir.2 Bizans kaynaklarına göre ise bölgede Ermeni
varlığı hatırısayılır bir orana ancak M. S. 5. yüzyılda ulaşmıştır. Hatta Ionnnes Kyrisostomos
adlı Ermeni Patriği bölgede bir Ermeni vali bulunduğunu kaydetmektedir. Bizans'ın 969 yılında
Antakya'yı zapt etmesinden sonra bölgeye Ermeni göçü daha yoğun yaşanmıştır. Özellikle
Bagratuni henadanının yıkılmasından sonra Doğu Anadolu'dan önemli oranda Ermeni bölgeye
göç etmiştir. 11. yüzyıldan ortalrından itibaren Bizans da zaman zaman Doğu Anadolu
Ermenilerini bölgede zorunlu göçe tabi tutmuştur. Ani Şehrinin Sultan Alparaslan tarafından
fethinden sonra çok sayıda Ermeninin buradan Antakya ve Musa Dağı civarına göç
ettiği/ettirildiği bilinmektedir. I. Haçlı seferi sonrasında ise bölgede Ermeniler siyasi bakımdan
da varlıklarını kabul ettirmişler, Rupinyan ve Hatemiyan hanedanları Selçuklulara bağlı olarak
krallıklarını 1375 yılına kadar sürdürmüşlerdir.3 Ancak krallığın çöküşünden sonra tam aksine
bölgede Ermeni nüfus artmıştır.
Osmanlı Sultanı I. Selim'in bölgede Memluk hâkimiyetine son vermesinden sonra Musa
Dağı Ermenileri Osmanlı'ya katılmışlardır.4 1536 tarihli tahrir defterine kayıtlarına göre Musa
1
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Dağı civarındaki Ermeni nüfusu 727 hane, yaklaşık olarak 3635 kişiydi.5 19. yüzyıl sonlarında
ise Süveydiye söz konusu Ermeni köylerinde 1400 hane Ermeni tespit edilmiştir. Bölge
üzerinde araştırmalarıyla tanınan Osman Köker ise 1915 isyanı öncesinde Musa Dağı
civarındaki köylerde 9000 Ermeni yaşadığını ileri sürmektedir. Osmanlı nüfus kayıtlarında ise
5000 civarında bir nüfus kayıtlıdır ancak sayının bu ikisi arasında olduğu kabul edilebilir.6
Musa Dağı Ermenilerinin temel uğraşıları ipek üretimi ve el sanatları olarak ifade
edilebilir.7 İpekçilik özellikle Hacı Habibli köyünde oldukça gelişmiş ve Avrupa'ya açılmıştı.8
Musa Dağı Ermenilerinin ekonomik yaşamı hakkında önemli bir monografiye imza atan
Vahram Shemmassian'a göre yöre Ermenileri iepkçiliği çok profesyonel bir uğraşı alanı
görüyor ve çocuklarını eğitim amacıyla Bursa'ya gönderiyorlardı. 9 Yöre Ermenilerin bir diğer
bilinen üretim alanı ise ahşap oymacığı olup, yaptıkları tarak, tütün kutusu vs. ülkenin her
yerinde rağbet görüyordu. 1900 başlarında bölgede 1,500.000 tarak üretildiği kayıtlara geçmiş
olup ihraç edilmekteydi. Taş işçiliği ve tarım da diğer önemli ekonomik faaliyet alanları olarak
sıralanbilir. Frederick Arthur Neale Musa Dağı Ermenilerinin buğday, arpa ve darı üretiminde
söz sahibi olduklarını ve önemli miktarda üretim yaptıklarından söz etmektedir.10 Bununla
birlikte ağır vergiler sebebiyle üretimden elde edilen gelirlerin halkın refahına yansımadığını
ileri sürenler de çoktur. İngiliz konsolos David Douek (Dowek) Süveydiye Ermenilerinin ağır
vergiler altında ezildiğini rapor etmiştir.11 Bölge Ermenileriyle Osmanlı yönetimi arasındaki
ilişkilerin sırf bu vergi politikaları yüzünden sorunlu olduğu ve bu yüzden çok sayıda Ermeni
gencin Avrupa'da ve Amerika'ya çalışmak amacıyla göç ettiği de yine bu raporda belirtilmiştir.
Musa Dağında 40 Gün: Bir Propagandanın aracı mıdır?
Öncelikle şu hususa dikkat çekmek isterim ki 1915 yılında yaşanan Musa Dağı olayı
Avusturyalı bir Yahudi olan Franz Werfel'in 1933 yılında Musa Dağı’nda 40 Gün adlı romanını
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yazmasından sonra dünyada duyulmuştur. Elbette Musa dağı'nda yaşananlar da onun gözüyle
literatüre girmiş ve kabul görmüştür. Bu konuda son yıllara kadar Osmanlı resmi bakışı
hakkında herhangi bir görüş ortaya konulmaması Musa Dağı Olayının bir "şanlı Ermeni
direnişi" olarak dünyada kabul edilmesine yol açmıştır. Frans Werfel'in bilgi kaynaklarının
Ermeniler olması ve onun yalın anlatımı bu kabülde çok büyük rol oynamıştır. Kuşkusuz Werfel
anlattığüı hikâyenin doğruluğuna adeta iman etmiştir. Vartkes Aharonian ile yaptığı bir
röportajda, Franz Werfel anlattığı hikâyenin gerçekten de öte olduğunu ileri sürmüştür.12 Çünkü
Werfel dinlediği hikâyelerin tarihçilerin anlatımıyla kıyaslanamayacak kadar yaşanmış
olduğunu düşünüyordu. Hâlbuki Werfel siyasi saiklerin etkisi altında Ermenilere kulak vermiş
ve çekim alanına girdiği propaganda mekanizmasını görememiştir. Tarih metodolojisinin
duayelerinden olan John Tosh ümlü eserinde hafızanın ne kadar yanıltıcı olabileceğini ve
sonradan edinilen duyumlara göre ne kadar sahteleşebileceğini örnekleriyle ortaya
koymuştur.13 Bu yüzden tarihi bir olayın belgeler ışığında ele alınması ve sırf beşeri hafızaya
dayanmaması gerektiğini uzun uzun açıklamıştır. Buna rağmen Ermeni propaganda
mekanizması halen sadece bu olayı değil 1915 olaylarını da sözde tanık ifadeleriyle anlatmayı
sürdürmektedir.
Bu metodolojik tartışmayı bir kenara bırakırken şu hususun altını çizmekle yetinelim:
Musa Dağı olayının anlatımında da tanıklar sadece tanık olduklarını değil duyduklarını da
hikâyelerine katmışlardır. Özellikle Franz Werfel'in hikâyesinde ve anlatımında rol oynayan
Abbot Mesrob Habozia ve Papaz Aginian röoprtajları çok sorunlu ve bilinçli bir propagandanın
parçasıdır. Bu iki mehitarist din adamı Werfel'in hikâyesine derşn tesirler bırakmışlardır. 14
Albert C. Amateau noter huzurunda verdiği ifadesinde (11 Ekim, 1989) dostu Werfel'in söz
konusu iki din adamının anlatımını romanlaştırdığını, tarihi belgeleri görmezden geldiğini ama
sonradan manipülasyona kurban oldığunu utançla itiraf ettiğini söylemiştir.15 Kaldı ki Werfel'in
olayla ilgili sahip olduğu belgelerin önemli bir kısmı Alman misyoner Dr. Johannes Lepsius'un
özel arşivindendi. 16 Diğer bir arşiv kaynağı ise yine sahteliği ispatlanmış olan Naim Andonian
belgeleri idi.17

12

Minasian, Musa Dagh, s 72.
John Tosh, The Pursuit of History, 5th edition, Pearson, Great Britain, 2010, s. 2.
14
Minasian, Musa Dagh, s. 53.
15
http://www.sephardicstudies.org/aa3.html
16
Minasian, Musa Dagh, s. 55.
17
Erich Feigl, A Myth of Terror: Armenian Extremism, Its Causes and Its Historical Context, Edition
Zeitgeschichte, Salzburg, 1986. s. 15.
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Dolayısı ile bu tebliğimizde gerek Osmanlı gerekse batı arşiv kaynakları ışığında
yaşanan olaya yeni bir bakış açısı getirilmesi çok önemlidir. Nitekim Ermeni tezlerinin etkisine
girmemiş olan tarihçilerden başka bir Avusturyalı tarihçi Erich Feigl uzun uzun Werfel'in
yanılgılarını nakletmiştir.18 Değerli İngiliz akademisyen Norman Stone ise romanının ilk
sayfasına (nicht gegen Tuerken polemisieren) notunu düştüğünü belirtmekte, başka bir deyişle
Werfel'in anlattıklarının bir fiktif bir roman olarak kalmasını arzuladığını belirtmektedir.19
Maalesef bu kayıt yok edilmiş, asla olmadığı farz edilmiş, Ermeni propaganda aracı olarak
Werfel'in romanı, tarihi bir olayın gerçek anlatımı olarak lanse edilmiştir.
Musa Dağı Olayında Osmanlı'nın Sessizliği
Tebliğimizin ana konusu ve sorusuna geçmeden önce Osmanlı arşivlerine dayalı olarak
konu hakkında yapılan ilk kapsamlı araştırma olan Ahmet Acar'ın "Musa Dağının Kayıp
Ermnenileri" adlı eserinden kısaca söz etmek isterim. Musa Dağı olayını ve Musa dağı
Ermenilerinin sonraki serüvenini kaleme alan Ahmet Acar isyanın kayıtlarda çok az yer
bulduğunu tespit etmiştir. İkinci olarak da Ermenilerin anlatımının Osmanlı resmi belgeleriyle
önemli ölçüde çeliştiğini kanıtlamıştır. Eserin tümü değerlendirildiğinde Ermenilerin sözde
isyanlarını fazlasıyla abarttıkları anlaşılmaktadır. Osmanlı arşiv kayıtları Musa dağı'nda
Ermenilerin tehcire tepki olarak dağı çıkmalarının söz konusu olduğunu ama askerler ile
isyancılar arasındaki çatışma trafiğinin abartılı olduğunu göstermiştir. Başka önemli bir tespit
ise olayları bastırmakla ilgili olarak görevlendirilen asker sayısının hiç de önemli bir güç olarak
değerlendirilemeyeceğidir. Olaya dair telgraf trafiği incelendiğinde sözde şanlı bir direnişe
rastlanılmamaktadır.
Bununla birlikte dünyaya mal olmuş bir olayın/isyanın gerçek boyutlarının tartışılması
ve isyan mı direniş i sorusunun sorulması da ihmal edilemez. Ancak nu sorunun cevabına dair
elimizdeki belge ve bilgileri değerlendirmeden önce Musa Dağı Ermenilerinin tehcir kararına
karşı gelmelerinin arkasındaki bazı temel etkenlerden kısaca söz etmek faydalı olacaktır.
Tespitlerimize göre tehcir kararı kendilerine tebliğ edildiğinde Ermenileri itaatsizliğe teşvik
eden bir kaç önemli olay dikkat çekmektedir. Tehcirin hemen öncesinde meydana gelen ve
tehcir kanunu ile doğrudan alakası olmayan Zeytun ve Van isyanlarını bir kenara koyarsak,
Musa Dağı Ermenilerini cesaretlendiren en önemli olay Şebinkarahisar isyanı olsa gerektir.
Diğeri ise yine tehcir kanunu sonrasında çıkan Urfa isyanıdır. Özellikle Şebinkarahisar'da

Feigl, A Myth of Terror, s. 7. Bkz. Erich Feigl, “Franz Werfel and “The Forty Days of Musa Dagh”: A
Bestseller Serves as a Fake Bible”, Ermeni Araştırmaları, 4 (Aralık 2001 - Ocak-Şubat 2002), s. 155-56
19
Norman Stone, World War One: A Short History, Hachette UK, 2009.
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patlak veren isyan hem Musa dağı Ermenilerine ilham hem de cesaret vermesi açısından çok
önemlidir. Bilindiği gibi bu isyan Rusya’nın destek verme sözüne inanan Şebinkarahisar
Ermenilerin kaleyi ele geçirmeleri ve burada üzerlerine gönderilen Osmanlı askeri gücü ile
çatışmaya girmeleri ile 1915 yılı Haziran ayında başlamıştır. Sayıları 8477 olarak kaydedilen
Şebinkarahisar Ermenileri

20

bu isyan hakkında detaylı bir çalışma yapan Sadık Sarısaman'a

göre Rusya'nın açık kışkırtması ve müdahalesiyle başlamıştır.21 Rusya tarafından
silahlandırılan şehrin Ermenileri, Taşank ve Hınçak partisi tarafından örgütlenmişler ve tehcir
kararını tanımadıklarını ilan ederek hisara çekilmişlerdir. İsyan bastırılınca görülmüştür ki
Ermeniler uzun süre önceden isyan hazılrıklarına başlamışlar, mahallelerine sığınak ve tüneller
inşa etmişler ve nihayet 5 Haziran 1915 günü Müslüman mahallerini ateşe vererek kalede isyanı
başlatmışlardır. Bu isyanı Osmanlı birliklerinin bastırması kadın ve çocukların canlı kalkan
olarak kullanılmaları yüzünden 2 aydan fazla sürmüştür. 1500 sivil ve 500 silahlı Ermeninin bu
kadar uzun bir süre teslim olmayı reddetmesi ve defalarca cepheden isyanı bastırmak için
güvenlik gücü sevk edilmek zorunda kalınması Osmanlı askeri yetkililerini düşünceye sevk
etmiş, tehcir edilmeleri emredilmeyen kadın ve çocukların da tehcire tabi tutulmasında rol
oynamıştır. Çünkü bu isyan sırasında ikisi general rütbesinde 84 Osmanlı askeri şehit olmuş,
30 yaralı verilmiştir.
Musa dağı Ermeni isyanı ile hemen hemen aynı anda başlayan diğer bir isyan ise Urfa
isyanıdır. Bu isyan aslında bir anlamda Musa Dağı isyanının sonucudur, çünkü oaradki isyan
Urfa Ermenilerini de cesaretlendirmiştir. Üstelik Urfa isyanında Amerikan konsolos ve kimliği
tartışmalı bir grup İtilaf devletlerine mensup ajanlar da rol oynamıştır. Tıpkı Şebinkarahisar'da
olduğu gibi Urfa'da da Ermeniler tehcir edilmemek için silaha sarılmış ve daha önceden
hazırladıkları yüzlerce siper ve yeraltı tünelleri sayesinde Osmanlı ordusunu 1 aydan fazla süre
meşgul etmişler, ancak Irak cephesinden topçu biliklerin getirilmesi sayesinde teslime
zorlanmışlardır.22
Musa Dağı Olayı
Musa dağı Ermenilerine sevk ve iskân kanunu 13 Temmuz 1915 günü tebliğ edildi.
Ancak başta Zeytun'dan gelen Dikran Andreasyan adlı Papaz ile Taşnak ve hınçak komite
üyeleri Ermenilere emre itaat etmemelerini söylediler. Küçük bir grup dışında büyük çoğunluk

Sadık Sarısaman, “Birinci Dünya Savaşı’nda Bir Asayiş Sorunu Şebinkarahisar Ermeni İsyanı”, Journal of
History Studies, Vol 10, issue 7 (October 2018), s. 223. Bir telgrafta isyan öncesi şehirde 8,323 Ermeni olduğu
kaydedilmiştir. Bkz., Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri I, s.155.
21
Sarısaman, Şebinkarahisar Ermeni İsyanı, s. 225.
22
Urfa isyanı için bkz Çiçek, The Great War, ss. 176-88.
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komitacılara katıldı ve Musa dağı'nın zirvesine çıkılarak orada Osmanlı ordusuna karşı
savaşılması kararlaştırıldı.
Musa Dağı olayını inceleyen ve kısa bir makale yazan askeri tarihçi Edward Erickson
Ermenilerin bu dağa sığınarak savaşa girişmelerini isyan olarak adlandırır. Osmanlıların isyanı
bastırmasını da meşru bir güvenlik operasyonu olarak adlandırır.23 Ermeni tarihçilerin
çoğunuğunu oluşturduğu karşı tez ise bu olayı direniş olarak nitelendirir ve isyan olarak
adlandırmaktan imtina ederler. Gelişmeleri tek tek ortaya koyduktan sonra sonuca varmak daha
doğru olacaktıt bu itibarla öncelikle en başından olayların gelişimini hatırlamakta yarar vardır.
Musda dağı Ermenileri çok stratejik bir noktada yaşıyorlardı. Bu yüzden özellikle isyan
hareketleriyle meşhur Zeytun Ermenilerinin Akdenize çıkış kapısı üzerinde olduklarından 19.
yüzyıın ikinci yarısından itibaren komitacıların eylem alanı içerisinde yer aldılar ve Ermeni
olaylarından etkilendiler. 1890'lı yılardan itibaren bölgede zaman zaman güvenlik güçleri ile
komitacılar arasında spontane gelişen çatışmalar oldu. Ancak 1915 başlarından itibaren ve
özellikle Zeytun isyanının bastırılması ve isyancıların önce Konya sonra Zor'a sürülmelerinden
sonra olayların dışında kalamadılar. Çünkü Zeytun isyancılarının bazı elebaşıları buraya
geldiler. İtilaf donanmalarının doğu Akdeniz'deki faaliyetleri de onları iyice olayların içine
çekti. Özellikle Ermeni Milli Hareketi temsilcilerinin İtilaf devletlerini İskenderun körfezine
bir çıkartma yapmaya teşvik etmelerinden sonra Musa Dağı bölgesindeki komitacılar harekete
geçtiler. 40 bin kişilik bir milis kuvvetiyle isyana ve İtilaf devletlerinin çıkartmalarına
katılmaya hazır olmalarını ilan etmelerini, İtilaf devletlerinin de buraya amfik bir harekât
yapmak için ciddi planlar yapmalarına sebep oldu.24 Ermeniler silahlanmaya ağırlık verdiler.
İngilizler Osmanlı ordusunun Arabistan ile bağlantısını koparmak için böyle bir harekâtın
faydalı olabileceğini düşündüler. Bazı sabotaj hareketleri için komitacıları teşvik ettiler.25 Bu
durum komitacıları iyice cesaretlendirdi ve İtilaf donanmasıyla doğrudan temaslarını
artırmalarına yol açtı.26
Bu gelişmeler üzerine Osmanlı askeri yetkilileri bölgeyi ve Ermenileri daha yakından
izlemeye başladılar.27 İtilaf devletleri donanması da bölgede operasyonlarını artırdılar ve

Edward J Erickson, “Bayonets on Musa Dagh: Ottoman Counterinsurgency Operations – 1915, Journal of
Strategic Studies Vol. 28, No. 3, 529 – 548 (June 2005), s. 529.
24
Edward J. Erickson, “Captain Larkin and the Turks: The Strategic Impact of the Operations of HMS Doris in
Early 1915”, Middle Eastern Studies, Vol. 46, No. 1 (2010), s. 151–162.
25
Güçlü, Armenians and the Allies, s. 59-61.
26
İtilaf donanması bombardımanları hakkında bkz. Acar, Musa Dağı’nın Kayıp Ermenileri, s. 128-29.
27
Erickson, Captain Larkin, s. 157-58.
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Ermenilerin casuslukları sayesinde stratejik bazı hedefleri öğrenip bombalamayı başardılar.28
Örneğin 1915 yılı Ocak ayında Belen iki saat boyunca bombalandı ve Ermenileri isyana teşvik
edecek bildiriler dağıtıldı.29 İngiliz ajanı Joseph Catoni bir raporunda açıkça bölge
Ermenilerinin desteklendikleri takdirde isyana hazır olduklarını yazdı.30 Osmanlı ordusu
amfibik harekât planlarından haberdardı.
İngiliz mareşali Lord Horatio Kitchener Süveyş üzerinde Osmanlı tehditlerin tamamen
ortadan kalkması için İskenderun körfezine bir hareketın önemli olduğunu ve bölge
ermenilerinin kendilerine yerel destek için hazır olduklarını Lonsra'ya iletti.31 Boghos Nubar
sadece bölge Ermenilerinin değil diasporanın da böyle bir herekat durumunda seferber
olacağını bildirdi.32 Erickson'ın İtilaf donanma faaliyetlerine ilişkin çalışmaları HMS Doris,
Requin ve Philomel gibi kruvaziyerlerin Ermenilerle ilişkilerinin boyutunu ortaya koydu.33
Ermeni Savunma Komitesi iki resmi norta göndererek İtilaf devletlerini bölgeye çıkarma
yapmaya çağırdı.34
İşte bu gelişmeler Ermenileri dağa çıkmaya ve savaşmaya teşvik etmiştir. Ermenilerin
dünyaya mal ettikleri hikâyede ise bu casusluk faaliyetleri ve diğer gelişmeler göz ardı
edilmekte, tehcir edilmeyi reddeden Ermeni masum sivileri dağa sığındıkları hikâyesi
anlatılmaktadır. Tehcire direnmelerinin sebebi olarak ise tehcir edilenlerin akıbetleri
gösterilmektedir. Güya bölge Ermenileri Zeytun'dan gelenlerden tehcirin amaç değil Ermeni
milletini yok etme planının aracı olduğunu öğrenmişlerdir. Başka bir deyişle dağa çıkmaları
kendilerini korumak amacıyla yapılan meşru bir nefsi müdafaadır.
Bununla birlikte Ermeni tanık ifadeleri dahi bu tezi doğrulamamaktadır. Kısaca özetlemek
gerekirse bu tanık ifadeleri şu gerçekleri ortaya koymaktadır:


Tehcir kararı sonrası dağa çıkmak tamamen komitacıların telkiniyle olmuştur.



Dağa çıkanlar tepeden tırnağa silahlıdır.

ATASE, BDHK, Folder: 2695, File 272; Aktaran Güçlü, Armenians and the allies, s. 62.
Acar, Musa Dağı’nın Kayıp Ermenileri, s.132,135.
30
Güçlü, Armenians and the allies, s. 63.
31
Erickson, ibid. s.157. Dilan, Les Evénements Armeniens, Vol. 1, s. 244-45. M. Defrance ve M. Delcassé
arasındaki yazışmalar Bogos’un planlarını ifa ediyor..
32
Güçlü, Armenians and the allies, s. 89.
33
Erickson, Captain Larkin, s.157.
34
Ereni Ulusal Savunma Komitesi teklifleri için bkz. Dilan, Les Evénements Armeniens vol. 1, s.285-287 ve s.
288-90.
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Silahlı Ermeni sayısı 800 civarındaydı ve dağa çıkanların tamamının desteklerine
sahipti. 150 martini ve 450 muhtelif ateşli silaha sahiptiler ve ayrıca el bombası vs.
silahları vardı.



Silahlanmaya ve savunma hatlarını oluşturmaya tehcir kanunundan çok önce
başlamışlardır.



Dağa çıkan isyancılar hükümetin defaatle yaptığı barış yoluyla çözüm ve genel af
teklifini reddetmişlerdir.



Çanakkale çıkartmöası ve İskenderun’an amfibi harekat beklentisi isyancıları
cesaretlendirmiştir.



Osmanlı askerlerine karşı bilinçli bir savunma-saldırı savaşı yürütmüşlerdir.



İtilaf devletleriyle temas halinde olmuşlar ve silah desteği almışlardı.



Osmanlı askerlerine önemli kayıplar verdirmişlerdir.

Osmanlı askeri kaynaklarına göre ise isyancılar İtilaf donanmasının teşviki ile dağa çıkan
şakilerdir. General Fahreddin Paşanın bir raporuna göre onları meydana okumaya İtilaf
donanması yöneltmişti ve en başından vergi ve asker vermeyi reddetmeleri bu yüzdendi. 35
Savaşın başından itibaren casusluk yaparak, sabotaj düzenleyerek İtilaf donanmasının askeri
faaliyetlerine destek oluyorlardı.36 Silah ve mühimmat temin etmek için uzun süre hazırlık
yapmışlardı. Normal zamanlarda bu kadar sayıdaki insanın itaatsizliği ya da başkaldırısı sorun
teşkl etmeyebilirdi. Ancak savaş sebebiyle bölgede yeterli güvenlik gücü olmaması önemli bir
handikaptı.37 Bölgede komita faaliyetlerinin artması ve yeterli güvenlik gücü olmaması
sebebiyle tehcir kararı alınmıştı.
Osmanlı arşiv kaynaklarına göre Osmanlı mahalli yöneticileri isyancılarla çatışma yolunu
değil uzlaşma yolunu tuttular. Tanıklardan Boyadjian'a göre de Osmanlı valisi Halid Bey
şakilere tesim oldukları takdirde affedileceklerine dair bir mektup göndermiştir. Osmanlı askeri
dağa çıkan ve isyan başlatanlara karşı uzun süre beklemede kalmışlar ve ikna yolu aramışlardır.
Osmanlı kaynaklarına göre isyanın 53 gün sürmesi bu gerekçeye dayanmaktadır. Başka bir
deyişle Ermenilerin naklettikleri gibi en az 4 kere falan ölümcül ve dişediş çatışmalar olduğu
doğru değildir. Bu sebeple olsa gerek Osmanlı arşiv belgelerinde asker ilesözde direnilçilerin
çatışmalarına dair bilgiler yoktur. Ahmet Acar'ın monografisine göre İçişleri Bakanlığı

Tam metin için bkz. Beyoğlu, Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa, Yeditepe Publ., İstanbul, 2018, s.80-81.
Bkz. Sevgi Zübeyde Gürbüz, “History, Musa Dagh and Armenians”,
https://www.turkishnews.com/en/content/2009/10/14/history-musa-dagh-and-armenians/
36
Erickson, Bayonets, s.538.
37
Musa Dağı isyanı hakkında kısa bir özet için bkz., Güçlü, Armenians and the Allies, s. 93-95.
35
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Ermenilerin İtilaf donanması ile Port Said'e götürülmek üzere yola çıkmalarıundan sonra
olaylara vakıf/dahil olmuştur. Hatta İçişlerinden yazılan bir telgrafta bölge valisine henzü hiç
bir Ermeni tehcire tabi tutulmamasına rağmen neden dağa çıktıkları sorulmaktadır. 38 Yine
ancak kurtarma operasyonu sonrasında İçişleri Bakanlığı detaylı bir soruşturma başlatmıştır.
Valiliğin İstanbul’a gönderdiği bilgiye göre bölgedeki Ermeni nüfusu 5286 kişi olup bunların
sadece 2009’una sevk tebligatı yapılmıştır. Bu ilginç bir detaydır ve Musa Dağı Ermenilerin
komitacıların etkisiyle isyan kararı aldıklarını göstermektedir.39
Öte yandan Ermeni tanık ifadelerinde geçen abartılı çatışma hikayelerini Osmanlı kayıtları
doğrulamamaktadır. Erickson’a göre 860 (erfel 1100 kişi diyor) savaşma kabiliyeti olan ve
askeri discipline sahip Ermeni dağda teslim ol çağrılarına karşılık askere ateş etmişlerdir.
Osmanlı kaynakları 7 Ağustos tarihinde bir tenkil operasyonu olduğunu doğrulamaktadır. Bu
ilk harekatın başarısız olduğu ve bazı Osmanlı silahlarının Ermenierin eline geçtiği doğrudur
ama bunun sebebi Osmanlı askerlerinin karşılarındaki gücü hafife almalarıdır. Halbuki direniş
tam bir askeri disiplin ile yönetiliyordu. Erickson’un tespitlerine göre Osmanlı ordusu durum
değerlendirmesi sonrasında daha fazla tecrübeli askerle isyancıları kuşatmıştır. 15 Ağustos
günü çıkan çatışmada 6 asker şehit olmuş ve 25 asker de yaralanmıştır. Operasyonun başındaki
Fahreddin Paşa’nın raporu ise Osmanlı kayıpları hakkında bilgi vermemektedir. Hatta hiç ceset
bulunmadığını not düşmektedir.40 Ermeniler ise bu çatışmalarda 500 askeri öldürdüklerini ileri
sürmektedirler.41 Diğer taraftan Mg. Thorgom 10 Eylül günü çok şiddetli çatışmalar olduğunu
ve toplamda 20 ölü ve 16 yaralı verdiklerini kaydetmektedir. Buna karşılık Osmanlı
askerlerlerinin 300 ölü ve 600 yaralısı olduğunu ileri sürmektedir. Papaz Kolousdian ise
Bakü’de yayınlanan Arev gazetesine yaptığı açıklamalarda 4000 Osmanlı askerine karşı
savaştıklarını ve 15-20 kayıp vermelerine karşın 1000 düşman öldürdüklerini söylemektedir ki
çok abartılı olduğu açıktır.42
Görüldüğü gibi Osmanlı askeri arşivleri büyük kayıplardan ve çatışmalardan söz
etmemektedir. İsyancıların arasında kadın ve çocukların olmasından ve arazi yapısının top
atışına kısmen izin vermesinden dolayı Osmanlı ordusuna sözde meydan okuma uzun sürmüş
nihayet iyice sıkışan ve mühimmatları azalan Ermeniler Fransız donanmasından yardım talep
etmişlerdir. Gerçekten de Fransız kayıtları inceşendiğinde Ermenilerin aslında teslim olmaktan

BOA, DH.ŞFR, 488/76 aktaran Acar Musa Dağı’nın Kayıp Ermenileri, s. 149.
Acar, Musa Dağı’nın Kayıp Ermenileri, s. 150. Telgraf metni için BOA,DH.ŞFR, 489/103.
40
Beyoğlu, Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa, s. 81.
41
NARA, 867.4016/386, s.2.
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çok silah ve mühimmat yardımı talep ettiklerini görüyoruz. Bu da onların isyancı olduklarını,
bir hayatta kalma mücadelesinden çok yapılan amfibik herekatın öncü kuvveti olmaya
hazırlandıklarını göstermektedir. Ne var ki Fransızlar silah yardımı yapmayı uygun görmemiş
bir şafak vakti isyancıları gemilerle kaçırmışlardı. Ermenilerin Fransız donanmasına gönderdiği
mektuplarda kurtarılmayı bekleyen 5000 kadar insandan bahsettikleri açıktır. Bununla beraber
gemi ile Port Said’e gönderilenlerin sayıaı daha azdır. 5 Eylül’de gerçekleştirilen bu
kaçırma/kurtarma operasyonundan Cemal Paşa sonradan haberdar olmuş, kaçmalarına sebep
olanların cezalandırılacağını merkeze rapor etmiştir. Bu da Ermenilerin iddia ettiği gibi
kaçmadan önce şiddetli çatışmalar yaşandığı iddialarının doğru olmadığını göstermektedir.43
Ermeniler ve Fransızlar kurtarılan Ermenilerin sayısı konusunda çelişkili açıklamalar
yapmışlardır. Dağa çıkılmasından 53 gün sonra 6 gemi Ermenileri alıp Mısır’da Port Said
limanında kendileri için hazırlanan kamplara götürmüştür.

44

Kahire’den Paris’e yazılan

telgraflardan birisinde Musa Dağı’dan 3450 kişinin gedliği belirtilmektedir.45 Buna karşılık
Poghos Soupkoukian ki kurtarılanlar arasında idi 4,200 sayısını vermektedir. Sözde direnişi
yönetenlerden Rahip Dikran Andreasian ise bu sayının 4,058 olduğunu söylemiştir. Daha
güvenilir olduğunu düşündüğümüz Fransız kayıtları ise 4046 kişinin getirildiğini
kaydetmektedir.46 Fransa Dışişleri Bakanlığı ise 22 Eylül tarihinde kesin rakamı 4083 olarak
açıklamıştır.
Sonuç : Musa Dağı 1915: Direniş mi İsyan mı?
Musa Dağı olayının komitacıların yönlendirmesi ve yönetmesi sonucu olduğunu ve burada
amacın insanların tehcir yolunda öldürülmemeleri için canını kurtarmaktan isyana sevk etmek
olduğu açıktır. Komitacılar uzun üsre silahlanmış, lojistik destek kanallarını hazırlamış, dağa
yığınak yapmış ve İtilaf donanmasının desteği ile Osmanlı ordusuna karşı Musa Dağı’nda
savaşa girişmiştür. Burada komitacıların amacı İskenderun körfezine yapılmasını bekledikleri
çıkartmaya zemin hazırlamak, Osmanlı ordusunu oyalamak ve zaman kazanmaktır. Başka bir
deyişle canının derdine düşmüş masum insanların giriştikleri bir savunma/korunma eylemi
olmadığı açıktır. Nitekim tanık ifadeleri okunduğunda Ermenilerin bir taraftan çıkartmayı
beklerken diğer taraftan Çanakkale savaşlarından İtilaf devletlerinin zafer haberi beklediklerini

Acar, Musa Dağı’nın Kayıp Ermenileri, s. 152. Raporun tam metni için bkz. Askeri Tarih Belgeleri Dergisi,
Sayı 81 (Aralık 1982), s.196.
44
Dilan, Les Evénements Armeniens, vol. 1, s. 264. Şifreli telgraf Defrance’dan Dışişleri Bakanlığına 11 Eylül
1915. Ayrıca, Dilan, Les Evénements Armeniens, Vol: IV, s.4, 6..
45
Dilan, Les Evénements Armeniens, Vol. II, s.199.
46
Minasian, Musa Dagh, s. 21; Bryce and Toynbee, The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, s. 527.
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öğrenmekteyiz. Ayrıca dağa çıkan Ermeniler arasındaki en az 500-1000 civarındaki savaş
kabiliyetine sahip Ermeninin amacının Ermenistan davası olduğu tartışılamaz zira bunlar Port
Said limanına indikten sonra da geri dönmek ve savaşmak için Fransa’ya başvuru yapmışlar ve
nitekim 500 kadarı eğitim ve talim amacıyla Monarga kampına nakledilmiştir.47 Blindiği gibi
Doğu Lejyonu adı altında bu Ermeniler önce Filsitin cephesinde Osmanlı ordusuna karşı
savaşmışlar daha sonra Güney Anadolu’nun Fransa tarafından işgalinde görev almışlardır.48
Dolayısıyla eldeki kayıtlar ve arşiv belgeleri ışığında Musa Dağı Ermenilerinin devlete
isyan ettiklerini belirtmek gerekir. Ayrıca İtilaf devletlerinin amfibik harekâtının aracı olmayı
kabul etmeleri ve bu çıkartmaya zemin hazırlamak amacında olduklarından hareketle ihanetleri
de sabittir. Bu nedenle Musa Dağı olayını savunma, direniş ve benzeri şekilde nitelendirmek
doğru değildir. Ermenilerin dağ çıkmaları sonrasında binlerce Osmanlı askerine karşı
kahramanca direndiklerini anlatttıkları hikâyelerin de abartılı olduğu açıktır. Osmanlı arşiv
belgeleri olayın lokal kaldığını, yetkililerin isyancılara karşı daima barışçıl yaklaştıklarını,
teslim olmaya çağırdıklarını ve teslim olacakları inancıyla ciddi bir askeri hareakata
girişmediklerini göstermektedir. Özellikle isyancılar arasında çok sayıda kadın ve çocuk
olmasından dolayı ağır silahlarla bir tenkil herakatından kaçındıkları da söylenebilir. Yair
Auron’un da doğru bir şekilde kaydettiği gibi Franz Werfel’in romanı bir tarih kitabı veya tarihi
gerçekleri yazan bir eser değildir. Werfel edebi bir eser ortaya koymuştur.49 Anlatılan hikayede
bazı gerçekler olduğu ve gerçek bir olaydan ilfam alındığı doğrudur ve direnişçilerin tamamen
öldüğü hikayesi Dünya kamuoyunda yankı yaratmıştır. Ama Werfel’in bunu bir pazarlama
yöntemi olarak kullandığı not edilmelidir.
Diğer taraftan yine bu amaca yönelik olarak Werfel’in Osmanlı kaynaklarına ve tanık
şfadelerine göre 53 gün süren bir olayı Musa dağında 40 Gün şeklinde romanlaştırması da
manidardır. Kirby’ye göre burada Werfel İncil’e dayalı kutsal bir ekleme yaptıpına inanıyordu.
40 rakamının hemen tüm inançlarda ayrı ve etkili anlamlara sahip olduğunun çok farkındaydı.50
Yine roman gerçek bir mekanda geçse de karekterlern çoğu hayal mahsulü idi. Onun roman ile
inşa ettiği direniş ve meydana okuma tarihi yaşanmışlıklarla uyumlu hiç değildi. Ama romanın
ses getirmesi ve pazarlanması için bunların yapılması gerektiğine inanmıştır.51
Dilan, Les Evénements Armeniens, Vol. IV, s. 18, 141.
NARA T1192, Roll.4 860J.01/562.
49
Yair Auron, “The Forty Days of Musa Dagh: Its Impact on Jewish Youth in Palestine and Europe”, eds. R.G.
Hovannisian, Remebrance and Denial, Wayne State University Press, Detrit, 1999, s.147-164.
50
Kirby, History and Identity, s. 105.
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Kirby, History and Identity, s. 103 from Paul von Zsolnay, letter of 20 November 1933, cited in Artem
Ohandjanian, “Diese Sucht, zu erniedrigen…” Über Franz Werfel und seinen Roman ‘Die vierz Tage des Musa
Dagh’, Die Horen Zeitschrift für Literatür, Grafik und Kritik 35/4 (1990), s. 159.
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Sonuç olarak eldeki kaynaklar ışığında Edward J. Ericson’ın doğru bir şekilde tespit ettiği gibi
Musa Dağı olayı bir isyan olarak adlandırılmalıdır. Ermeniler savaşmak için tepeden tırnağa
silahlanmıştı ve Osmanlı ordusunun isyanı bastırmaya çalışması meşruydu. Soykırımlar üzerine
araştırmalarıyla ünlü Donald Bloxham’ın bu olayı “tamamen savunma” olarak “pure selfdefense." Nitelendşrmesi de bu nedenle Kabul edilemez.52 Bloxham Ermeni komitacıların
önceden dağda yığınak yapmasını, silahlanmasını, dağda askeri nizam tesis etmelerini ve İtilaf
devletleri ile temaslarını göz ardı etmiş gözükmektedir.
Önemsiz bir ayrıntı imiş gibi gözükse de Osmanlı ordusunun isyancılara karşı şiddetli
bir operasyona girişmemesi önemlidir. Osmanlılar için bu olay İstanbul’u rahatsız eteye
değmeyecek kadar mahalli idi. 53 gün dağda Osmanlı ordusunun çağrısına cevap vermeyen
insanlar elbette bir gün teslim olacaklardı ve acelesi yoktu. Musa dağı Ermenileri evlerini terk
ederek bir tehdit olmaktan çıkmışlardı. En sonunda da Fransız gemileriyle ülkeyi terk
etmişlerdi. Tehcir kanununun varmak istediği hedefin ötesinde görev başarılmıştı.
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DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE BAYBURT ÇEVRESİNDE YAŞANAN
ERMENİ OLAYLARI ve GÜNÜMÜZE YANSIMALARI
Kemal SAYLAN - Öznur ATALAN

ÖZET
Ermeniler, 19. yüzyılda Osmanlı devlet kademelerinde önemli mevkilere gelmişlerdir.
Yüzyılın sonlarına kadar toplum nezdinde Müslüman halkla ve diğer Gayrimüslim unsurlarla
birlikte barış ve huzur içinde yaşamışlardır. Bu dönemden itibaren ise ilişkilerinde bilhassa
Rusya ve İngiltere’nin kışkırtmalarıyla beraber ülke genelinde ayrılıkçı faaliyetlerde
bulunmuşlardır. Ruslar özellikle 93. Harbi ve cihan harbi dönemlerinde Ermenileri maşa olarak
kullanmışlardır ve cephe gerisinde Osmanlı ordularını zor durumda bırakmaya çalışmışlardır.
Ruslardan destek alan Ermeni çeteleri ise fırsat değerlendirerek Müslüman yerleşimlerini
yıkarak buralarda yaşayan halkı katletmişlerdir.
Bu faaliyetlerin ve katliamların en etkili olduğu yerlerden biriside şüphesiz Bayburt’tur.
Ermeni Arşak’ın önderliğindeki Ermeni çeteleri bölgede büyük katliamlar yapmışlardır.
Yapılan bu katliamların maddi ve manevi izleri ise bölgede halen devam etmektedir.
Bu bildirinin amacı; Ermeni çetecilerin Bayburt ve çevresinde yaptıkları katliamları ile
günümüze yansıyan maddi ve manevi izlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla bölgede yaşanılan
olaylarla ilgili bilgisi olan ve bölgede ileri gelen önde kişilerle mülakatlar yapılmış ve arşiv
vesikalarıyla kıyaslanma yapılarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. Böylece yaşanılan
olayların izlerinin ne kadar derin olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arşak, Bayburt, Çete, Ermeni, Katliam.
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TODAY’S REFLECTIONS OF THE ARMENIAN EVENTS AROUND BAYBURT
PROVINCE DURING THE FIRST WORLD WAR

ABSTRACT
Armenian nation in the Ottoman Empire in the 19th century, came to important positions
in the Ottoman state. Until the end of the century, they lived in peace with the Muslims and
other non-Muslim elements. As of this period, with the provocations of foreign states, especially
Russia and England, they carried out separatist activities throughout the country. The Russians
used the Armenians as tongs especially during the flames of 1877-1878 Russian vs. Ottoman
War and First World War periods. Thus, Russia planned to realize her own ambitions by
breaking the Ottoman State internally. The Armenians, who received support from the
Russians, burned down the region when they found the opportunity and even massacred the
Muslims living in the region.
One of the places where these activities and massacres are most effective is undoubtedly
Bayburt. Armenian gangs led by Armenian Arshak have massacred in the region. Spiritual
traces of these massacres still continue in the region.
The aim of this paper is to reveal the material and spiritual traces of the massacres of
Armenians in Bayburt and its surroundings. For this purpose, interviews were conducted with
the leading people who have knowledge about the events in the region and evaluations were
made on archive documents.
Keywords: Armenian, Bayburt, Arshak, Massacre, Gang.

GİRİŞ
19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin en zorlu ve çaresiz yüzyılı olmuştur.1 Bu dönemde 1789
Fransız İhtilalinin getirdiği ırka dayalı millet anlayışı çok uluslu yapıya sahip devletleri tedirgin
etmiş, 1815 Viyana Kongresi ise Avrupa haritasını yeniden şekillendirmiştir. Ayrıca iç siyasette
meydana gelen gelişmeler de devleti geri dönülemez bir yola sokmuştur. Bu süreçte Avrupalı
devletler, Osmanlı toplumunun bir parçası olarak kabul edilen Gayrimüslimlerin devletten
1

İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Timaş Yayınları, İstanbul 2016.
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koparılmasına yönelik faaliyetleri Şark Meselesi’nin bir parçası olarak kabul etmişlerdir. Bu
bağlamda 1821 tarihli Yunan İsyanı, devamında 1829 tarihinde Edirne Anlaşması’nın
imzalanmasını ve bağımsız bir Yunanistan kurulmasını beraberinde getirmiştir. Bu sonucu
gören diğer Gayrimüslim unsurlar da bu süreçten cesaret alarak Avrupalı büyük devletlerin de
tahrik ve destekleriyle isyan hareketlerine başlamışlardır. Bu süreçte zincirin son halkasını ise
19. yüzyılın sonlarında ve I. Dünya Savaşı döneminde yaşanan Ermeni isyanları oluşturmuştur.
Yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti’nin tebaası olarak Müslümanlar ve Rumlarla huzur ve
barış içinde yaşayan Ermeniler, 19. yüzyılın sonlarından itibaren Hınçak ve Taşnak adlı
cemiyetler kurarak ayrılıkçı faaliyetlere başlamışlardır. Bu cemiyetler; ülkenin farklı
köşelerinde isyan hareketlerini organize etmişlerdir. Bu isyan hareketleri sadece İstanbul’la
sınırlı kalmayıp, Anadolu’da Ermeni nüfusunun bulunduğu diğer şehirlere de sıçramıştır. Ekim
1895’te Bayburt şehir merkezi ve bazı köylerinde yaşanan kargaşa bu zincirin bir halkası
niteliğindedir.2 Ülke genelinde olduğu gibi Bayburt’ta Ermeniler yüz yıllardan beri
Müslümanlarla iç içe yaşamış ve birbirleriyle derin komşuluk ilişkileri kurmuşlardır. Ancak
toprağa atılan zehir o kadar etkili olmuştur ki isyan hareketleri Bayburt’taki Ermenileri içine
çekmiştir. Çok iyi organize olan Ermeni fedaileri isimlerini ve kıyafetlerini değiştirerek bir
taraftan Müslüman halk üzerinde ‘Ermeniler Türkleri Öldürüyor’ şayiasında bulunmuşlar diğer
taraftan da Müslüman köylerine saldırılar gerçekleştirmişlerdir. Bölgede yaşanan olaylar
neticesinde hem Müslüman hem de Ermeniler arasında can kayıpları yaşanmıştır. Ancak devlet
olaya kısa sürede müdahale ederek suçluları cezalandırmıştır. Böylece 1895 yılı Bayburt
olayları suçluların cezalandırılması ve daha sonra af ilan edilmesi ile sona ermiştir. 3 Fakat
yaklaşık 20 yıl sonra bölgedeki Ermeni çeteleri yeniden faaliyetlere başlamıştır. I. Dünya Savaşı
sırasında Rusların bölgeyi işgal etmesi ile Ermeni çeteleri bölgedeki faaliyetlerini artırmış,
çoluk-çocuk yaşlı-genç demeden binlerce masum sivil halkı katletmişledir.
Çalışmamızın konusunu I. Dünya Savaşı sırasında Bayburt ve çevresinde Ermeni
çetelerinin gerçekleştirdikleri katliamlar ve bu katliamların izlerinin günümüze yansıması
oluşturmaktadır. Bu dönemde Ermeni çeteciler, başta Bayburt’taki “Taş Mağazalar” başta
olmak üzere Bayburt ve çevresinde çok sayıda katliam gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın ilk
bölümünde yaşanan bu olaylar arşiv vesikalarından ve dönemin tanıklarının anlattıklarından
hareketle ortaya koyulmaya çalışılacaktır. İkinci bölümünde ise bu olayların günümüze
yansımaları üzerinde durulacaktır.
2

Yunus Özger, “Sanıkların Dilinden 1895 Bayburt Ermeni Olayları”, Geçmişten Günümüze Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu, Bayburt
Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2015, s. 272.
3
Yunus Özger, 1895 Bayburt Ermeni Olayları, IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul -2007, s.121
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1. Ermeni Çetelerinin Bayburt Ve Çevresinde Yaptığı Katliamlar
I. Dünya Savaşı döneminde Bayburt ve çevresinde Ermeni çeteleri çok sayıda masum
insanı katletmişlerdir. Bölgedeki katliamların en acımasızları “Taş Mağazalar Katliamı”dır. Bu
katliam ve çevre köylerdeki katliamlar aslen Varzahanlı olan Arşak adlı şakinin önderliğindeki
Ermeni çeteleri tarafından gerçekleştirilmiştir.4
Ermeni Arşak’ın önderliğindeki çetenin gerçekleştirdiği “Taş Mağazalar Katliamı” şöyle
vuku bulmuştur. 1 Şubat 1918 günü Arşak’ın adamları Bayburt’un sokaklarına dağılarak halkın
evlerine girmişler, ne bulurlarsa almışlar, karşı koyanları ise döverek öldürmüşlerdir. Bu durum
3 Şubat’a kadar devam etmiş ve sokaklarda rastladıkları insanların parasını, değerli eşyalarını
ve silahlarını aldıktan sonra onları Taş Mağazalar’a kapatmışlardır.5 Ermeniler Taş
Mağazalar’daki odalara toplam 193 kişi hapsetmişlerdir.6 3 Şubat 1918 günü sabahleyin ise
binaya gelerek soldan birinci odada bulunan Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi ile
Kormas Köyünden Ahmet’i, Abrans Köyünden İrfani’yi ve Vağında Köyünden Piri’yi odadan
çıkarmışlardır. Bu kişileri ellerindeki baltaları kafalarına vurarak ve süngüleyerek şehit
etmişlerdir. Diğer odalardakileri de aynı canavarlıkla öldürmüşlerdir. Daha sonra öldürdükleri
insanların üzerlerine gazyağı dökerek ateşe vermişlerdir. Ermeni caniler mağazadaki boşluğun
sonunda bulunan soldaki 48 kişilik odaya geldiklerinde ise direnişle karşılaşmışlardır. Bu odaya
hapsedilmiş olanlar ve kunduracılık yapan 22 yaşındaki Mehmet oğlu Abdullah adlı delikanlı
önderliğinde ayaklanmışlar ve içeri girmek isteyen Ermeni çetecilerle mücadele etmişlerdir.
Abdullah eline geçirdiği bir demir parçasıyla odanın zemininde döşeli bulunan kemer taşlarını
sökmeye başlamıştır. Bunun üzerine diğer arkadaşları da taşları sökerek kapının arkasında kalın
bir duvar örmüşlerdir. Ermeniler kapıyı açmakta zorlanınca bir yanından içeri bomba
atmışlardır. Ancak Abdullah içeri atılan bomların patlamasına vakit bırakmadan dışa fırlatmayı
başarmıştır. Bu sırada şehir merkezindeki cephaneliğin patlaması üzerine Ermeniler Türk
ordularının geldiğini düşünerek kaçmışlardır. Böylece kapının arkasına taşları yığarak
kendilerini savunan 48 kişi kurtulmayı başarmıştır.7 Bu koğuştan kurtulmayı başaran 48 kişiden
biri olan Malansa Köyünden Hacı Ahmed Salman yaşadıkları bu hadiseyi şöyle anlatmaktadır:
“Biz direnme gösterince üzerimize atıldılar, zorla götürdüler. Bizi taş mağazalara
doldurdular. Önce bizi kapısı olmayan bir yere koydular. İçerisi Türklerle dolu idi. Bir saat

4

Arşak’ın bölgedeki diğer katliamları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Yunus Özger, “Ermeni Çete Reisi Arşak’ın Çetecilik Faaliyetler
ve Aşiret Reislerinden Eyüp Paşa’ya Yazdığı Mektubu”, Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında Ermeniler, IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık,
İstanbul 2009, s. 55-80.
5
Sabri Özcan San, Rusların Gümüşhane İlini İşgali, Gümüşhane Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara 1987, s. 30.
6
Veysel Eroğlu, Ermeni Mezalimi, Sebil Yayınevi, İstanbul 1978, s. 176.
7
San, a.g.e, s. 30-31; Eroğlu, a.g.e, s. 176-178.
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sonra kapısız koğuştan çıkarıldık ve kapalı mağazaya doldurulduk. Burada 6 kişiydik.
Ermeniler tarafından toptan öldürtüleceğimizi öğrenmiştir. Herkes bir çare düşünmeye
başlamıştı. Bu sırada Bayburt Belediye Reisi Hafız Ağa, Abranslı İrfani, Kormaslı Ahmet,
Vağadanlı Piri ile Mamlı Şevki’yi teker teker karşımızdaki koğuştan çıkardılar. Mağazaların
her tarafın dizilmiş olan Süngülü Ermeniler önce Hafız Ağa ile İrfani’yi süngülemeye
başladılar. Sonra da diğerlerini şehit ettiler. Bizim koğuşta Kaleardılı Çerkez İlyas dedi ki
“Baba, iş işten geçti, canımızı kurtarmaya bakalım” Bu sırada Dacıraklı Hüseyin Usta eline
büyük bir pencere demiri geçirmişti. Bu demirle mağazanın altındaki kaldırım taşlarını
sökmeye başladı. Kaleardılı İlyas bu taşlarla kapıyı kapatmamızı söyledi. Biz de taşlarla kapıyı
ördük. Bir taraftan bu taşları parçalayarak Ermenilere atmak için el taşı yapıyorduk. Kapının
arkadan örüldüğünü sezen Ermeniler büyük manevelalarla kapıya giriştiler. Diğer
koğuşlardakiler işkence ile öldürüldükten sonra sıra bize gelmişti. Büyük bir kalabalık halinde
kapıya yüklendiler. Biz her ne kadar içerden dayandıksa da tutturamadık, kapıyı açtılar. Kapının
açılmasıyla bir ana baba günü başlamıştı. Biz can korkusuyla elimizdeki taşlarla amansız bir
mücadeleye giriştik. Pençeden ve kapıdan ateş etmeye başladılar. Onla kurşunla biz taşla boğaz
boğaza gelmiştik. Attığımız taşlara iki Ermeni de kapının ağzında ölmüştü. Ermeniler
mağazanın kapı ve pencerelerinden bu koğuşta başarı sağlayamayınca bacadan aşağıya bir
kemere sardıkları bombalarla bizi bombalamak istediler. İçeri düşen bombalar patlamadı. Bu
arada Ermeniler bizlere “Kapıyı açın yoksa canınızı işkence ile alırız” deliler. Biz de
“Alabilirseniz alın, kapıyı açacak değiliz” diye bağırdık. Ermenilerin bütün teşebbüsleri boşa
çıkınca bizi mağazanın içinde yakmaya karar verdiler. Bizim karşımızdaki koğuşlarda bulunan
Türkler bizim mücadelemizden önce bir taraftan kurşuna dizilmiş bir taraftan süngülenerek
şehit edilmişlerdi. Koğuşlar alevler içinde yanıyordu. İnsan eti kokusuna dayanamaz hale
gelmiştik. Yakılma sırası bize gelmişti. Ermeniler gazladıkları pamuklu eşyaları ve otları
alevleyerek mağazanın üstünden açtıkları bacadan içeri attılar. Bir taraftan da tenekelerle
gazları döküyorlardı. Biz bir taraftan canımızın telaşına düştük diğer taraftan da ateşi
söndürmeye koyulduk. Arkadaşlar içerdeki dumanın çıkması için mağazanın duvarını delmeye
çalışıyorlardı. Her tarafımız sarılı olduğu için kaçma imkânımız yoktu. Bu deliği açmakla bu
dumanı defetme imkânını arıyordu. Biz bu ölüm kalım mücadelesi sırasında iken bir ara ortalığa
derin bir sessizlik çöktü. Bir kadın çığlığı ortalığı inletiyordu “Sağ olanlar çıksınlar. Ermeniler
kaçtılar!”. Bu arada Binbaşı Hanlarındaki Ermenilere ait cephanelik bir vatansever Türk

518

tarafından ateşlenmişti. Şehre dehşet ve korku saçan bu ateşlenme sonucunda Ermenilerin
kaçtığını öğrendik.”8
Ermenilerin kasabada yaptıkları katliam bununla sınırlı kalmamıştır. Bir taraftan Taş
Mağazalardaki katliam devam ederken bir taraftan da çetecilerden bazıları kasabanın farklı
mahallelerinde evleri yağmalamaya ve insanları öldürmeye devam etmişlerdir.9 Örneğin 10
kişilik bir Ermeni grup, Çoruh Nehri kıyısındaki bir değirmene saldırmış ve burada bulunan bir
ihtiyarı öldürmüşlerdi. Şehrin birçok yerinde yangınlar çıkarmışlar Pire Mehmet Efendi’nin
konağını ateşe vermişlerdi. Bu dolaylar devam ederken bir kısım Ermeni de Haydar Bey’in
oteline kapattıkları 14 kadının üzerlerindeki kıyafetleri Şubat ayının soğuğunda çıkararak
Çavuşoğlu’nun oteline götürmüşlerdi. Burada kadınlardan üçü namuslarını kurtarmak için
otelin penceresine çıkararak kendilerini aşağı atmış, ancak Ermeniler bu duruma kanaat
gelmeyerek onları kurşunlamaya devam etmişlerdi.10
15 Ekim 1920 tarihinde Bayburt Kaymakamı adına Hasan Hüsnü Bey tarafından Erzurum
Valiliğine gönderilen yazı Ermeni çetecilerin Bayburt ve köylerinde yaptıkları mezalimi açıkça
ortaya koymaktadır. 11
Ermeni Çetelerinin Bayburt ve Köylerinde Öldürdükleri Kişi, Zarar Verdikleri Köy ve
Hane Sayısı ile Yerleşim Birimine Zarar Verdikleri Oranlar

8

San, a.g.e, s. 33-35.
San, a.g.e, s. 31.
10
San, a.g.e, s. 31-32.
11
BOA. HR. SYS. 2878/45.
9
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Tabloya bakıldığında Ermeni çetelerin kasaba merkezindeki 2.500 hane tahrip edilerek 890
kişi katlettikleri ve kasabanın yarısını tahrip ettikleri görülmektedir. Bunun haricinde çeteler
Bayburt’a bağlı 99 köyde 497 kişi katlederek 4.842 haneyi tahrip ederek oturulamaz hale
getirmişlerdir. Ermeni çetelerin yapmış oldukları bu katliam nedeniyle Bayburt Yetimler
Yurdu’nda iskân edilen 200 çocuktan 160’ı ise Trabzon ve diğer yerlere sevk edilmek zorunda
kalınmıştır. Ayrıca Ermeni çetelerinin Bayburt ve çevresindeki köylerde yaptıkları yağmalama
sonucunda Lur-i Ulya, Çimagil-i Vusta, Hınzıverek-i Ulya, Hacıoğlu gibi köylerin tamamına
yakını, kasaba merkezinin ise yarısı harap olmuştur. Bölgede harap olmaktan kurtulabilen köy
sayısı çok sınırlı kalmıştır.
17 Kasım 1921 tarihinde Erzurum Jandarma Bölüğü Kumandanlığı tarafından yazılan
yazıda ise ermeni çete üyelerinden bazıların yakalandıkları anlaşılmaktadır. Aşağıdaki tabloda
yakalanan bu çetecilerin kimler oldukları, işledikleri suçlar, öldürdükleri Müslümanlar ve
çarptırıldıkları cezalar belirtilmektedir.12

Yakalanan Ermeni Çeteciler, Öldürdükleri Müslümanlar, İşledikleri Suçlar ve Çarptırıldıkları Cezalar
12

BOA. HR. SYS. 2878/90.
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Bu belgede de görüleceği üzere çetecilerden Niv Köyünden Karakin, Lusnuk Köyünden
Antranik, Yukarı Kırzı Köyünden Babekoğlu Serki, Arot, Artin, Zankeroğlu Ahta ve Mıgırdıç,
Ohanoğlu Kurgi, Haçinoğlu Dikran, Agamoğlu Arot, Hakimoğlu Ağyak, “Karye-i mezkûre
ahâlîsinden mikdârı muharrer eşhâs katl ve mallarını gasbetmek mâddesi” maddesi gereğince
15’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Diğerleri ise “Hane İhrakı” maddesinden yargılanmış,
bu yargılama sonucunda kürek ve tazminat cezaları almışlardır.
30 Kasım 1921 tarihinde Bayburt Belediye Başkanlığından yazılan yazıda ise Rusya’nın
Bayburt’u işgalinden kurtuluşuna kadar Ermeniler tarafından Müslümanların aleyhine yapılan
mezâlim ve verilen zarar şu şekilde ifade edilmektedir:
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“Rusya Devleti’nin bulunduğu müddetçe Ermeniler tarafından ale’l-husûs Varzahanlı
Arşak David, Kısantalı Kirkor, Siptoroslu Misak, Nivli Hacı İbik oğlu Karakin, Hindili Kör
Hamas, Lusnuklu Antranik, birâderi Gorgi, Kopuzlu Serkis, Hindili Yiğit, Azorkalı Sehak,
Rumeli karyeli Masrup, Malansalı Boğos, Çakmaslı Zekyos, Hayikli Tulumbacıoğlu Bedros ve
Kopuzlu Hamparsum, Çekerdişin(?) Mahallesinden Abacı İstepan ve sâ’ir birçok hâtıra
gelmeyen daha var ise de bunlar Ermenilerin sergerdesi ve çetebaşları olduğu ve merkûmun
Ermenilerle müttefik yoluyla ve ma‘an fecâyi‘ icrâ eden Rum milletinden Meyhâneci Panço,
Kunduracı Kosti birâderi Kör Ayvaz, Furuncu Kosti ve mahdûmu ve Yanka oğulları Yatmatidi
Yanko, Talahporlu oğlu Yani ve diğeri Panço, Pavli’nin oğulları Panço ve Mardiros ve daha
birçok Rum ve Ermeniler tarafından dünyada hiçbir milletin kabûl etmeyeceği mezâlim ve
fecâyi‘i de irtikâb etdikleri hâne ve sokaklarda kadın erkek ve çocuklara varıncaya kadar
katletmek ve derilerini üzerek güyâ ibret-i mü’essire olmak üzre yapmadıkları denâ’et
kalmamış ve vüs‘alarının yetdiği mikdârda envâ‘-ı habâsetin İslâm aleyhinde îkâ‘ etdikleri ve
bununla berâber kurâya çıkarak İslâm tarafdârları bulunan kesânı tedkîk ve tahkîkle katli‘âm
derecesine vardıkları ve tecâvüz-i ırzla kadınların karınlarını yararak iskât-ı cenîn yapmak
sûretiyle fecâyi‘de bulundukları ve ilcâ’ât-ı zamân dolayısıyla mağdûr bulunan bîçâregân İslâm
milletine dakîk veyâhûd ekmek, para verileceği bâhânesiyle Ömer Ağazâde Hamdi Efendi’nin
mağazalarına cebren doldurularak ihrâk etmek sûretiyle katli‘âm etmek fikr-i fesâdâtına
binâ’en yalnız kasaba dâhiline 280 nüfûs telef etdikleri işbu mikdâra kurâ ve sâ’irede dahi vukû‘
bulan kıtâl zammedilecek olursa 500’ü tecâvüz edeceği hakîkatdir. Binâ’en-aleyh Rum ve
Ermeniler tarafından İslâm hakkında revâ görülmemiş hiçbir fecâyi‘ kalmadığı gibi hânelere
cebren tasallutla mâl ve eşyâ ve sâ’ireyi gasb ve yağma etmek ve hayvânâtı beraberlerinde
aşırmak ve ahâlî-i İslâmiyye’nin üzerlerinde bulunan sâ‘at ve kiselerinde bulunan paralarını
dahi cebren almak ve kable’l-istihlâs Zâhid, Veysi, Delişaban, Karasakal, Tuzcuzâde ve Şingâh
ve Ferecullâh Kâdızâde, Uzungâzî, Halkakal‘a vesâ’ir mahallâtda mevcûd bulunan 4 aded
kârgîr câmi‘, 7 mescid, 3 tekye, 50 medrese, 5 mahalle mektebi, 1 debbâğhâne ma‘amüştemilât, 2.000 hâne metîn ve muhteşem fevkânî 6 otel ve 130 kahvehâne ve 28 furun, 50
hayvânhâne, 300 mağaza, 700 dükkân, 2 hamâm, 1 dakîk fabrikası, 4 değirmen, 8 çeşme,
devâ’ir-i resmiyyeden 20 gözü şâmil belediye dâ’ireleri, hükûmet konağı, Ma‘den
Nâhiyesinden 20 karye, Pulur Nâhiyesinden 40, Hart Nâhiyesinden 15 ve Merkez Nâhiyesinden
30 karyenin cevâmi‘ ve mesâcid, medâris, mekâtib ve hânelerini kâmilen ihrâk ve tahrîb

523

etdikleri tevâtüren müsbet ve herkesin ma‘lûmu bulunduğu ve ayrıca yapılan tahkîkâtla
mü’eyyed bir mes’ele olduğu belediyece de müsbetdir.”13
Bölgedeki olaylarla ilgili III. Ordu Kumandanı Vehip Paşa da Rus mevkidaşı General
Odişellize’ye gönderdiği 24 Şubat 1918 tarihinde bir telgraf çekerek Rus komutanın dikkatini
bu olaylara çekmeye çalışmıştır. Vehip Paşa telgrafında “Ermenilerin Bayburt’taki önderi
Arşak’ın çevredeki Müslüman köylerindeki ahalinin 7 Şubat 1918 günü Bayburt’ta
toplanmalarını emrettiğini, korkuya kapılan halktan bazılarının Kelkit’teki Sulh Komisyonu’na
giderek savunma ve sığınma talep ettiğini geriye kalan halkın durumunun ise belli olmadığını
belirtmektedir. Odişellize’nin telgrafa cevabı ise çok ilginçtir. General, cevabi telgrafında
Bayburt çevresindeki halkın Bayburt Vilayeti Rus Komiserine Türklere hoş davranışından
dolayı teşekkür etmek için elçiler gönderdiğinden bahsetmektedir.14
Ermeni çetecilerin Bayburt ve köylerinde yaptıkları mezalimler sadece Osmanlı
belgelerine yansımamıştır. Rus görevlilerin günlüklerinde tuttukları notlarda bölgede yapılan
mezalimi gözler önüne sermekte ve Osmanlı arşiv belgelerini doğrulamaktadır. Örneğin o
dönemde Konursu Kasabasında Rus ordusunda Hemşire olarak görev yapan ayrıca Bayburt
Yetimhanesi’nin müdürlüğü görevini de yürüten Tatyana Karamelli’nin hatıraları yapılan
zulmün boyutlarını gözler önüne sermesi açısından çok anlamlıdır. Karamelli, hatıralarında o
dönemde “Sözlerimde doğruluktan ayrılmayacağım. Bütün milletlere karsı hakikati
söyleyeceğim” diyerek söz verdikten sonra yaşanan olayları şu şekilde anlatmaktadır:
“8 Ağustos sene 1917'de Bayburd'a muvâsalat etdim. Kânûn-ı Sânî'de, Arşak isminde bir
Ermeni, apoletsiz zâbit elbisesini lâbis olarak üç-dört Ermeni dostu ile Bayburd'a geldi. Bu
bayramın birinci günü yılbaşı, kumandan Popof’u ziyârete ve tebrîke gitdim. Büyük bir masada
yemeğe oturduk. Orada Arşak’ı, Popof’un sağında ve arkadaşlarını sofrada gördüm. Arşak'ın
arkadaşlarından birisi Harkof Dârü’l-fünûnu talebelerinden genç ve güzel bir Rus idi. Bunun
kim olduğunu Anna’dan sordum. O da söyledi. Bu adamla konuşmayı fâ’ideli buldum. Çünki
ben de talebe idim. Odada bahâne ile biraz gezindikden sonra hemen bu gencin yanında
oturdum ve “Talebe misiniz?” diye konuşmaya başladım. Bu adam bir sivil idi. Rus zâbiti
değildi. Kendisinin Rus olduğu hâlde niçin buraya geldiğini sordum; kızardı ve bana “Niçin
soruyorsunuz? Bu benim işim, çünki Ermenilerle Ruslar dost bulunuyoruz.” dedi ve bana îzâhât
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vermekden istinkâf eyledi. Gerçi bu adam böyle söylüyorsa da hiç bir Rus Ermenileri kat‘iyyen
sevmez. Berâber bulunulduğu zaman bi't-tab‘ böyle söylemek lâzım.
Arşak, İspir ve Bayburd kazâları meliki ve askerî re’îsi sıfatını takınarak icrâ-yı mezâlime
başladı. Türklerin paşalara hürmet ve itâ‘atini bildiği cihetle kendisine bir de paşa ünvânını
tevcîh etmişdi. Gitgide kuvvet ve mezâlimini artırıyordu. Yollar, Ermeni çeteleri tarafından kat‘
olunmuşdu. Yollardan geçmek mecbûriyetinde kalan bed-baht Türkler kadınlara, çocuklara
varıncaya kadar kesiliyordu. İhtilâl münâsebetiyle Rusya'dan firâr eden binlerce Türk üserâsı
Tiflis’den i‘tibâren yollarda Ermeniler tarafından itlâf ediliyordu. Köyler vakit vakit basılıyor,
soyuluyor ve bi'l-hâssa gençler imhâ olunuyordu.
Türklere karşı yapdıkları hıyânetden dolayı harbin ilk devirlerinde Rusya’ya hicret eden
ve âlî-cenâb Türkler tarafından tehcîr esnâsında himâye ve ihfâ olunan Ermeni erkek, kadın ve
kızları hemen umûmuyla yerli yerlerine gelmiş idiler. Bu nânkörler, diğer vahşîleri i‘tidâl ve
sükûnete teşvîk edecekleri yerde bi’l-akis önayak olarak diğerleriyle birlikde her türlü
mezâlime iştirâk ediyorlardı. Arşak, Erzincan’daki Antranik’den emir alıyordu. Bu canavarın
Erzincan'da yapdığı fecâyi‘i Arşak da Bayburd'da tekrâra başladı. Erzâk tevzî‘ olunacağı her
tarafa i‘lân olunarak, köylüler Bayburd’a da‘vet olundular. Ermenilere i‘timâd ve emniyet
olunamayacağını pek çok def‘alar acı sûretde tecrübe etmiş olan Türklerin bir kısım erkekleri
her ne vesîle ile olur ise olsun Bayburd’a cem‘ olunacak insânların âkıbetinin fecî‘ olacağını
bildikleri cihetle karla mestûr olan sarp dağlara, kayalıklara ilticâ etdiler ve Türk ordusuna
haberler göndererek imdâd taleb etdiler. Arşak’ın da‘vetnâmelerine sâf ve ma‘sûm köylülerin
icâbet ve itâ‘atini te’mîn etmek üzere Bayburd müftîsine tazyîk ile tezkireler de yazdırılmışdı.
Gördüğüm bir tezkirede müftî, şâyed gelmezseniz hakkınızda pek vahîm olacakdır diyordu.
Arşak’ın, daha doğrusu müftînin da‘vetnâmesine icâbet eden sâf ve zavâllı Türk köylülerinden
Bayburd'a girenler hemen tevkîf olunarak büyük evlere, hânlara, mağaza ve mahzenlere
dolduruldular. Bayburd’daki ahâlînin ileri gelenleri daha evvel tevkîf olunmuşdu. Hâricdeki
köylüler Bayburd’a girenlerin bir daha çıkmadıklarını görünce bir daha gelmediler. Dağlara
çekildiler. Onlar da hayâtlarını, ırzlarını müdâfa‘a etmek üzere silâh tedârikine başladılar. Fakat
bulabildiler bu da bir müdâfa‘aya kifâyet edemezdi.
Fî 2 Şubat’da (Yeni târîhiyle 15/16 Şubat gece) akşam çocuklarımın yemeklerini
yedirdikden sonra evlerine gidenleri gönderdim. Mütebâkîsini yatırdım. Sâ‘at 8[den] sonra da
bir gezinti yapdım. Fevka’l-âde hiç bir şey yokdu. Ermeni askerleri muntazam sûretde
sokaklarda geziyorlardı. Yarım sâ‘at promonaddan sonra avdet etdim, yatdım. Yanımdaki
odada benim için verilen hasta bakıcı ihtiyâr nefer vardı. Çünki Yura gitdiği için korkuyordum.
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Takrîben sâ‘at 1[den] evvel idi. Büyük bir çığlık içinde uyandım. Dışarıda ve benim
eytâmhânede birçok çocuk, kadın ve erkek feryâdları işidiyordum. Fenâ hâlde korkdum.
Askerim gelerek kapıya urdu. Sordum: “Ne var!” dedim. O da fenâ hâlde korkmuş ve ağlıyordu.
İhtimâl ki Türkler Bayburd’a geldiler diye ağlıyordu. Ben hemen paltomu, fotinlerimi giydim,
birlikde çıkdık. Fenâ halde korkdum. Birlikde ağlıyorduk. Bir de bakdım ki benim yetîm
çocuklarımdan bir kısmı hançerlenmiş, öldürülmüş. Bir kısmı yaralı olarak kanlar içinde feryâd
ediyor. Mütebâkîsi kapıdan sokağa fırlatılmış orada kesilmiş. Yatakları karma karışık, kapılar
pencereler kırılmış. Sokaklardaki bu feryâd, takrîben yirmi dakîka devam etdi. Sonra her
tarafdan tüfenk sesleri başladı. Bu silâh sesleri üç-dört sâ‘at devam etdi. Belki benim için iyi
değilse de (ya‘nî vazîfem i‘tibârıyla) yaralı çocuklarıma bakamadım. Çünki sinirim tutmuşdu.
Kendimi şaşırmışdım. Ale'ssabah Bayburd’u gezdim. Her tarafda sokaklarda birçok Türk
çocuk, kadın ve erkek na‘şları gördüm. Cenâzeleri mollalar kaldırıyorlardı.
Ermeniler Bayburd’da tevkîf etdikleri Türkleri kâmilen katl ve bazı evleri ihrâk etmişlerdi.
Yanık kadîdler enkâz arasında gözüküyordu. Bu gece Ermeniler, hemen umûmiyetle evlere de
girmişler, buldukları erkek, kadın, çocuğu vahşiyâne öldürmüşler, kuyu bulunan evlerde
kuyulara atmışlardı. Genç kız ve kadınların nâmûsuna ta‘arruz etdiklerini Türk ve Ermeni
dostlarımdan haber aldım. Bayburd’un bugünkü manzarasını görmek cidden müşkil ve hazînâlûd idi. Yalnız kârgir bir evde habsedilmiş yetmiş kadar Türk genci kapının arkasına döşeme
taşlarını çıkararak yığmışlar ve bu sûretle müdâfa‘a-i nefse kıyâm etmişlerdi. İhrâkı kâbil
olamayan bu evdeki Türk gençlerini imhâ için Ermeniler pencerelerden birçok bomba
atmışlarsa da bu bombaların patlamasına meydân vermeden içindeki Türkler bombaları dışarıya
fırlatmışlar ve Türk askerinin Bayburd’u işgâli gecesine kadar muhâfaza-i hayata muvaffak
olmuşlardır.”15
Karamelli’nin de ifadelerinden anlaşılacağı gibi Arşak önderliğindeki Ermeni çeteleri
yetimhanedeki çocuklar da dahil olmak üzere Bayburt’ta çoluk-çocuk, yaşlı-genç demeden
masum ve günahsız çok sayıda insanı gözlerini kırpmadan katletmişlerdir.
Rus ordusunda görev yapan subaylardan biri olan Yarbay Twerdo Khlebof’un anılarında
anlattıkları Karamelli’nin anlattığı şeyleri teyit etmektedir. Anılarında Ermenileri pek
sevmediğini;

BOA. HR. SYS. 2877/1; Tatyana Karamelli’nin anıları hakkında detaylı bilgi için ayrıca bkz. Özger, a.g.m,
s. 57-59.
15
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“Rus askeri birliklerindeki Ermeni askerler en aşağılık, en adi sınıftan sayılmışlardır.
Bunlar her zaman geri hizmetlerde görev yapmak için gayret göstermişler,

cepheden

kaçınmışlardır. Ermeni askerler arasında savaşın başlarında yaygın şekildeki kitlesel firar ve
savaştan kaçmak için çok fazla miktarda kendi kendini yaralama olayları bu düşünceyi
doğrulamaya yeterlidir. Türk birlikleri Erzurum’ a girinceye kadar geçen son iki ayda
gördüklerim ve duyduklarım Ermenilerle ilgili her türlü tahmin ve tasavvur sınırlarını fazlasıyla
aşmıştır.” ifadelerinden anlamak mümkündür.16
Twerdo Khlebof, Ermenilerin Müslüman Türk halkına yaptığı zulümleri şahit olduğu bir
olay üzerinde şu şekilde anlatmaktadır:
“Bir gün atla Erzurum’da dolaşırken bir sokakta yaklaşık 70 yaşlarında 2 ihtiyarı bir yere
götürmekte olan bir asker grubuna rastladım. Askerlerin başında elinde demir çubuk tutan
Ermeni bir asker vardı. Yollar derin çukurlar ve çamurla kaplıydı. Ağırlıklı olarak Ermeni
askerlerden oluşan asker grubu bu zavallı ihtiyarları sokağın bir tarafından diğer tarafına çamur
içinde yaka paça sürüklüyordu. İhtiyarlar çamura batıyorlar, tekrar ayağa kalkıyorlar, onları
tekrar sürüklüyorlar ve eziyet ediyorlardı”.17
Daha sonra anılarında tek tük olan yağma ve katliam ve soygunların çoğalmaya başladığını
belirten Twerdo Khlebof, Şubat ayının başında şehrin ileri gelenlerinden Hacı Bekir Efendi’nin
geceleyin yağmacı Ermeni askerleri tarafından kendi evinde öldürüldüğünü, yol temizleme
bahanesiyle çalışmaya götürülen insanların pek çoğunun geri gelmediğini, çabalara rağmen
Ermeni vahşetinin önlenemediğini belirtmektedir.18
Ermenilerin yaptıkları katliamların boyutlarını anlamak için Twerdo Khlebof’un bu
ifadeleri önemlidir.
2. ERMENİ ÇETELERİN YAPTIKLARI KATLİAMLARININ GÜNÜMÜZE
YANSIMASI
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz yaşanan tüm bu olaylar sonucunda Ermeniler Bayburt’un
mahallerinde cami, mescit, medrese ve evleri yakıp yıkmışlardır. Bu tarz eylemlerine 2 yıl
boyunca devam eden Ermeniler nihayetinde 21 Şubat 1918 yılında Türk güçlerinin bölgeyi
Ermenilerden kurtarmasıyla beraber bir kurtuluş destanı tarih sayfalarına yazılmıştır. Yaralarını
saran Bayburt halkı Ermeni olaylarının izlerini silmeye çalışsa da maddi ve manevi hasar halkın
Erdal Aydoğan-Şaban Ortak, “Erzurum’da Ermeni Mezalimine Şahit Rus Yarbayı Twerdo Khlebof’un
Hatıraları”, http://journals.manas.edu.kg/mjsr/oldarchives/Vol01_Issue01_2001/6.pdf,
s. 42.
17
Aydoğan- Ortak, a.g.m, s. 42.
18
Aydoğan- Ortak, a.g.m, s. 43.
16
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hafızasında günümüzde hala canlılığını devam ettirmektedir. Tüm bu yaşanılan olayların
bölgede maddi ve manevi izleri hala ilk günkü gibi sıcaklığını korumaktadır.
a. Katliamın Hatırlanmasına Dair Günümüzde Yapılan Faaliyetler
1 yıl 7 ay 5 gün işgal altında yaşayan Bayburt halkı Türk ordusunun Bayburt’a girdiği 21
Şubat günüyle hürriyetine kavuşmuştur.19 Şehirde her yıl Şubat ayının 21’in de şehrin düşman
işgalinden kurtuluşu kutlanmaktadır.
Ermeniler çetelerince gerçekleştirilen zulüm ve katliamların en şiddetli şekilde yaşandığı
Bayburt’ta halk her Şubat ayında yaşananları hatırlayıp üzüntüsünün yanı sıra Rus işgalinden
kurtulmanın mutluluğunu da hissetmektedir.20 Kurtuluş Bayramı geleneğini 1934-1941 yılları
arasında Bayburt Belediye Başkanlığı yapan Tevfik Çoruh ve Bayburt Ortaokulu Müdürü
Mahmut Kemal Yanbeğ’in başlattıklarına dair bilgiler bulunmaktadır. İlk kutlamaların
katliamın yapıldığı Taş Mağazalar önünde gerçekleştiği bilinmektedir.21
Günümüzde her yıl kutlanan “21 Şubat Kurtuluş Etkinlikleri” şehirde bir gün öncesinden
anons edilmektedir. Yılın bu zamanına kışın en soğuk günlerini geçiren Bayburt’ta o soğuğa
rağmen insanlar merkezden, köylerden kutlamalara katılmak amacıyla törene katılmaktadırlar.
Kurtuluş etkinlikleri böylece farklı görüşlere sahip insanları tek bir düşünce etrafında
birleştirmeye vesile olmaktadır.
Kurtuluş etkinlikleri kapsamında 1960’lı yıllarda oluşturulan Kurtuluş Komitesi tarafından
tiyatro, ortaoyunu ve komedi gibi sanatsal etkinliklerin hazırlanmasına önem vermekteydi.
Gündüz törenler icra edilirken akşam saatlerinde piyeslere yer verilmekteydi. 22 Bu tarihlerde
kurtuluş etkinlikleri daha canlı ve kapsamlı yapılmaktaydı. Kurtuluş bayramı etkinlikleri 2-3
güne yayılmaktaydı. Kurtuluş kutlamaları 20 Şubatta Yukarı Kırzı Köyünde başlamaktaydı.
Aynı gün Bayburt şehir merkezinde milis kuvvetler milli kıyafetleri ile şehirde gösteri yaparak
dikkat çekmekteydiler. Kurtuluş merasimi sonlanana kadar bütün mağaza, dükkân ve özel
müesseseler kapalı tutulmaktaydı. Resmi kurumlar, dükkânlar, cadde ve sokaklar bayraklarla
süslenmekteydi. O gün için belediye ve teşekküller tarafından şehrin muhtelif caddelerinde
zafer tâkı yapılmaktaydı. Cumhuriyet caddesinin şehre giren noktasında günün sembol anıtı

Ersoy Zengin, “Tarihsel Süreçte Bayburt’ta Kurtuluş Kutlamaları”, İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında
Bayburt, Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Erzurum
2019, s. 335.
20
Zengin, a.g.m, s. 336.
21
Serdar Göktaş, Cumhuriyet Döneminde Bayburt (1923-1950), Basılmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon 2017, s. 66-67
22
Zengin, a.g.m, s. 342.
19

528

dikilmekteydi.23 Ardından işgal sahnesi başlıyordu. Meydanda Ermeni askerleri siyah elbise
giyinmiş bir kızı zincire vurulmuş vaziyette sürükleyerek götürdükleri bir anda top atışıyla
beraber Türk ordusunun girişi temsil ediliyordu. Yaya ve atlı milisler, askeri birliklerle şehrin
muhtelif semtlerinden ateş açarak şehri kurtarmak için harekete geçiyordu. Ermeni askerlerinin
bir kısmı vurulup bir kısmı da kaçtıktan sonra zincire vurulmuş kızın zincirleri açılıyor ve
özgürlüğüne kavuşan kız göğsünden Türk bayrağını çıkarıyordu. Asker ve milis kuvvetleri
hükümet binasına asılmış olan esaret ve zulmü temsil eden siyah bayrağı indirerek ay yıldızlı
bayrağı çekiyordu. Sonra “Taş Mağazalar Katliamı”ndan sağ kalanların kurtarılması
canlandırılıyordu.24
Günümüzde bu tür etkinlikler sınırlı da olsa devam etmektedir. Bu gün daha çok
kutlamalarda Tiyatro gösteri öne çıkmaktadır. Tiyatro gösterilerinde Ermeni rolüne ihtiyaç
duyulmaktadır. Ancak Ermeni çeteci rolü için ücret verildiği halde hiç kimse bu role girmek
istememektedir. Aksine şehit edilen halk rolünü canlandırmak için ise gençler kuyruk
oluşturmaktadır.
b. Katliamlardan Günümüze Kalan Maddi İzler
1- Taş Mağazalar
Ermeniler, şehirdeki en büyük katliamı Ömer Ağazâde Salih Hamdi Efendi’nin Taş
Mağazaları’nda gerçekleştirmişlerdir. Arşak öncülüğündeki Ermeniler Salih Hamdi Bey’in
ticarethanesine

doldurduğu

yaklaşık

200

Bayburtlunun

bir

kısmını

feci

şekilde

katletmişlerdir.25 Ermeniler süngü ve balta ile yaptıkları katliam yetmiyormuş gibi cenazeler
üzerine gaz yağı döküp ateşlemişler; böylece arada sıkışıp kalan yaralılardan sağ kalanları da
diri diri yakmışlardır.26 Katliama şahit olan bu yapı gününüzde yıkılmış yerine başka bir bina
yapılmıştır.27 Yeni yapılan bu binada şu an esnaf dükkânları bulunmaktadır.
Şunu belirtmekte fayda vardır. Günümüzde Taş Mağazaları ile Taşhan halk arasında
karıştırılmaktadır. Halk günümüzde Ermeni katliamının geçekleştirildiği yer olarak Taşhan’ı
bilmektedir. Esasen Katliamın gerçekleştiği yapı Taş Mağazaları’dır.
Taşhan Osmanlı Devleti’nde Bayburt’ta ticari amaç elde etmek amacıyla imar edilmiş,
katliamlara tanık olmamış, mevcut varlığını çeşitli restorasyon sürecinden geçirerek günümüze

Bayburt Postası, 5 Şubat 1968, s. 3.
Bayburt Postası, 5 Şubat 1968, s. 3.
25
Özger, a.g.e, s. 122.
26
Genel kurmay Başkanlığı, İslam Ahalinin Düçar Oldukları Mezalim Hakkında Vesaike Müstenit Malumat,
İstanbul 1919, s. 31-39
27
San, a.g.e., s. 30.
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ulaşan ticari bir yapıdır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde gayet süslü ve zarif diye tabir edilen
Taşhan 2012 yılında restore edilerek orijinal haline getirilmiştir. Bugün halen maddi kalıntı
olarak bulunan Taşhan farklı yıllarda restore edilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Şu an
bulunduğu bölgede ticari amaç güden, köklü esnafların olduğu bir mekân olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu tarihi yapı zaman zaman Kurtuluş kutlamalarına tanık olmakta, Ermeni
Mezaliminin resimlerinin sergilendiği bir sergi alanı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca burada
Ramazan ayında, Bayburt Belediyesi tarafından geleneksel iftar etkinlikleri düzenlenmektedir.
Bu tarihi yapının dönemde milli bilinci canlandırması amacıyla daimi olarak müze halinde
kullanılması ve içerisinde mezalimi anlatacak resim, video vs. materyalin bulundurulması
gerekliliği kanaatindeyiz.
2- İffet Anıtı
Arşak önderliğinde Ermeni çeteleri Yukarı Kırzı köyünde de mezalim yapmışlardır. Bu
mezalim esnasında küçük bir çocuk olup yaşanan bütün olayları hatırlayan ve tüm gençlere
ağlayarak hüzünlü bir şekilde anlatan köyün ihtiyar delikanlısı ve kahramanı Mehmet Ali
Kuzuk olayı şu şekilde anlatmıştır. Kuzuk’un ifadesine göre köyde daha önce Müslüman
olduğunu söyleyen Armen isimli Ermeni bir kadın, çetenin köye gelişinde onları sevinçle
karşılamış ve kendilerine kötülük yapılacağından korkup gizlenen genç kızlar ve gelinlerin
saklandıkları yerleri Ermeni askerlerine göstermiştir. Ermeni askerleri bu gençlere sarkıntılık
yapmak isteyince, kocası Kop dağlarında şehit düşmüş bir gelin; ”Kocamın namusunu
korumalıyım diyerek” çocuğuyla beraber kendini kuyudan aşağı atmıştır. Daha sonra onu diğer
kızlar ve gelinler takip etmiştir. Mehmet Ali Kuzuk’a göre kuyuya atlayanlar yaklaşık 18, 20
kişi arasındadır.28
Yukarıda bahsedildiği üzere kurtuluş kadınları anısına, 2018 yılında kurtuluşun 100. yılını
kutlamalarını müteakip, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde
inşa edilen “Yukarı Kırzı Şehit Kadınları İffet Anıtı” dönemin yaşanılan zulmün günümüzde
iliklerimize kadar hissetmemizi sağlayarak milli bilincin uyanmasına destek olmaktadır.
Bu anıt Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı Köyünde Ermeni çetelerinin
çirkin emelleri karşısında kadınların su kuyularına kendilerini atıp şehit olmaları üzerine inşa
edilmiştir,

28

Özger, a.g. e, s. 122
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Günümüzde Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan İffet Anıtı’nda 1. Dünya savaşı
yıllarında yaşanılan Ermenilerin zulümlerine ilişkin figürasyonlar ve Müslüman Türk
kadınlarının namuslarını korumak için kendilerini attıkları kuyular sergilenmektedir. Ermeni
mezaliminin acı hatırasını gözler önüne seren anıt estetik yapısıyla da dikkat çekmektedir.
3- Süleyman Efendi’nin Mezarı
Bayburt Belediye Reisi Süleyman Efendi’nin şehit edilişi de tıpkı diğer mücahitler gibi
Taş Mağazalardaki katliamda gerçekleşmiştir. Arşak’ın toplantı çağırısı üzerine evinden iki
Ermeni eşliğinde Taş Mağazaları’na götürülen Belediye Reisi, burada diğer tutukluların gözleri
önünde şehit edilmiştir.29 Daha sonra Süleyman Efendi’nin naaşı sevenleri tarafından Taş
Mağazaları’ndan alınıp Ulu Cami avlusuna defnedilmiştir. Günümüzde Süleyman Efendi’nin
kabri, Bayburt’un Rus işgalinden kurtuluşu anısına yapılan kutlamalardan önce şehrin önde
gelenleri ve idarecilerinin ziyaret ettiği en önemli yerlerden biridir. Şehrin idarecileri
kutlamalardan önce Süleyman Efendi’nin kabri başına gelerek dualar okunmaktadır.
Bu mekân için ise naçizane önerimiz toplumda Süleyman Efendi’nin yapmış olduğu
civanmertliği ve hayatını detaylı bir şekilde aydınlatıcı levha ile hazirede yer almasının
sağlanmasıdır. Böylece camiye ibadet ve ziyaret amacıyla gelen insanların Süleyman Efendi’yi
daha iyi tanıması sağlanmış olacaktır.
c. Katliamların Günümüzdeki Manevi İzleri (Yansımaları)
Ermeni Çetecilerin Bayburt ve köylerinde gerçekleştirdikleri katliamlar halkın
maneviyatında önemli yaralar açmıştır. O dönemde yaşanan olaylar dilden dile nesilden nesile
anlatılmaya devam etmektedir. Özellikler gençler bölgedeki yaşlılardan bu olayları dinlemekte
ve yapılan katliamlara karşı tavırlarını hem davranışlarıyla hem de söylemleriyle dile
getirmektedir. Günümüzde toplumda sevilmeyen, tavırlarından hoşnut kalınmayan kişiler için
beddua niteliğinde “Seni Ermeni olasan”, “Ermeni Çocuğu”, ”Ermeni Dölü”, gibi ifadelerin
oluşması Ermenilere karşı duyulan hislerin dışa vurumu olarak nitelendirilebilir.
O dönemde yaşanan acı olaylar türkülere de konu olmuştur. Bayburt’un Ruslar tarafından
işgalini derin bir üzüntü içinde yaşayan şair Bayburtlu Zihni; “Leyla ile Mecnun” hikâyesini
işgal olayına adapte ederek, Bayburt’u Leyla’ya, düşmanı da, ibn-üs Selam’a, yani sevgilisini
alan kişiye benzetmektedir. Bu üzüntüsünü “ Leyli” isimli koşmasıyla dile getirmiştir. Bütün

29

San, a.g.e., s. 176-178.
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Bayburtluların dilden dile devrettikleri bu koşmaya Zihni’nin muakkipleri Celali ve Hicrani
nazireler yaparak onun duygularını paylaşmaktadır.30
Sökmüş çadırların göç etmiş Leyli,
Vardım ki boş kalmış yar otakları,
Dağı mesken etmiş biçare Mecnun,
Akıtmış gözünden kan ırmakları.
Zeydle gönderdim Leyla’ya name
Dedim ey yetirdin ağyar-ı kame,
Akıbet yar oldun İbnüsselame,
Neyledin o ahdi o misakları.
Zeyd oldu canib-i Mecnun
Dedi ey ciğer-i aşk ile pirhun,
Gelin etmiş bugün Leyla’yı gerdun
Asmışlar yüzünden al duvakları.
Zihni’yem akıttım didem yaşların,
Yedi yıl bekledim bulak başların,
Dağıt bu derneğin sav savaşların,
Bozulmuş kabail ittifakları.
Celali’den:
Çekmiş gam kervanın yük tutmuş Leyla,
Gözüne aldırmış pek ırakları,
Vardım ki oturmuş hicran köşküne,
Dağıtmış başından hep çırakları.
Mecnun gözyaşına derya dedikçe,
Her katresi birden Mevla dedikçe,
Sevda çöllerinde Leyla dedikçe,
Arşa direklenmiş aşk ocakları.

Bir söze aldattı Şeyda’yı Leyla,
Yedi yıl beklette sahrayı Leyla,

30

Ali Kemal Parıldar, Bayburt’un Sesi Dergisi, Sayı: 9. Ankara 1995, s. 46.
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Bilmezdi Celali Leyla’yı Leyla,
Sevdadır kaynatan bu nifakları.31
Bayburtlu Zihni’nin koşmasından etkilenen Orhan Şaik Gökay, halkın yaşadığı bu acı
olayları, Bayburt’u ziyareti sırasında şehrin içinde bulunduğu matemden ve Zihni’den
etkilenerek dizelere dökmüştür. Halk bu şiiri daha sonra o kadar benimsemiştir ki; bestelenen
şiir günümüzde halk arasında ağızdan ağıza dolaşmakta ve “Bayburt Türküsü” olarak
bilinmektedir.
BAYBURT TÜRKÜSÜ
Sıla dedim geldim, gurbete düştüm,
Gurbetten de beter buldum Bayburdu
Kavuşmak istedim, hasrete düştüm
Ta bağrımda tüter buldum Bayburdu.
Döne döne akan suları vardı,
Yana yana akan suları vardı,
Bağrı yanık yatar buldum Bayburdu,
Ne bir filiz ne bir umut yeşerir,
Bir halin var yarama köz düşürür.
Baka baka kuru gözüm yaşarır,
Derdime dert katar buldum Bayburdu.
Sılam bana ses vermiyor küs müdür?
Dağdan dağa bir perişan ses midir?
Türkü müdür, ağıt mıdır, yas mıdır?

Son deminde biter buldum Bayburdu.
Gökyayım der; geldiğime pişman
Böyle mi olur hasretine kavuşan?
Gül dalında bülbülleri perişan,
Yanık yanık öter buldum Bayburdu.32

31

Bayburt’un Sesi Dergisi, Sayı: 9, Ankara 1995, s. 46.
Çelik, a.g.e., s.116.

32
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Diğer bahsedilen şairler gibi Bayburt’u ziyaret eden ünlü edebiyatçılarımızdan İsmail
Habib Sevük, Bayburtlu Zihni’nin koşmasına gönderme yaparak işgallerden ve Ermeni
mezaliminden sonra şehrin sönüklüğüne dikkat çekmektedir.
“Çoruh nehrinin iki kıyısına serilmiş, boz renkli, taşlık evlerinin üstü dam,
sokakların yamru yamru ve yandaki tepenin kayalığı üzerinde burma bir kavuk
gurubu ile çevrelenmiş kalenin yedi buçuk asırlık miyop bakışları altında
büzülerek harabe arttığı gibi duran BAYBURT..!
Demek Zihni’nin verdiği sesten beri hiçbir şey düzelmedi öyle mi? Demek bir
asırdır yine sümbüllü, şebboyu gülü har almış öyle mi? Gene artık yıkık bahçeleri
harap, bağırlar yanık öyle mi?
Evet hala öyle. Camlar şikeste olmuş meyler dökülmüş, sakiler meclisten çekilmiş
ayağı.”33
Türkünün içeriğine baktığımızda mezalimin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala
yaşanılan olayların halkın maneviyatında izlerini taşıdığını, Bayburt’ta solunan havanın hala
bir matem havasını andırdığını görmek mümkündür.
Yahya Akengin’in yazdığı “Kop Şehidin ’den Gelen Ses” adlı şiirinde ise;
“Görmedik Bayburt’ta biz o baharı
Size yeşil size çiçek olsun
Açılır sonsuzluğun bütün kapıları
Yeter ki o ruhlarda o hilal olsun
Yüceldikçe yeryüzünde ırkımızın vatanı
Kanlarımız size helal olsun” dizeleriyle yine o acı olaylara vurgu
yapmaktadır.34
Aynı hissiyatla yazılmış Ali Kemal Parıldar’ın “ Kop Dağları’nda” adlı redifli şiiri de şu
şekildedir:
Kop savunması çok çetin oldu,
Kol bacak havada bir bir savruldu,
Mehmet’im şehadet şanını buldu,
Canını vermede Kop Dağları’nda.

33
34

Çelik, a.g.e., s.116.
SAN, a.g.e., s.109.
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Ölürsem şehidim, kalırsam gazi,
İmanla savaştı Ahmet Niyazi,
Cephane taşıyan gelini kızı,
Vurulup kalmada Kop Dağları’nda.35

SONUÇ
Ermeni çetelerinin I. Dünya Savaşı döneminde Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zor
durumdan da yararlanarak ülke genelinde gerçekleştirdikleri katliamların bir örneği de Bayburt
ve çevresinde yaşanmıştır. Bu olaylar bölge halkını o kadar derinden etkilemiştir ki bölgede
yaşanan olayların izleri maddi ve manevi olarak hala devam etmektedir. Yaşanan olayların en
önemli etkisi insanların maneviyatı üzerinde olmuştur. Bölge halkı o dönemde yaşanan olayları
canlı tutabilmek adına türkülerinde, manilerinde olayları işlemişlerdir. Ayrıca etkinlikler
düzenleyerek ve anıtlar yaparak atalarının yaşadıkları acıları gelecek nesillere aktarmaya
çalışmaktadır.
Sonuç olarak tarih bize bu olayların halen günümüzde yansımalarını bir şekilde halk
nezdinde göstermektedir. Geçmişte yaşanılan ve kötü olarak anılan bu olaylar atalarımızdan
bize kadar ulaşmış ve üzerinden bir hayli zaman geçmesine rağmen söz konusu vatan ve millet
olunca ikili devlet ilişkileri her ne kadar kurulmaya çalışılsa da, karşı tarafa beslenen duygular
toplumda varlığını her daim muhakkak gösterecektir. Yukarıda vermiş olduğumuz örnekler
beslenen bu duyguların belki de küçük bir yansıması olarak kalacaktır.

KAYNAKLAR
ARŞİV KAYNAKLARI
BOA. HR. SYS. 2878/45.
BOA. HR. SYS. 2878/90.
BOA. HR. SYS. 2878/92.
BOA. HR. SYS. 2877/1.

35

Ali Kemal Parıldar, Bayburt’un Sesi Dergisi, Sayı: 9, Ankara 1995, s.5
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REVAN KANUNNAMESİ’NİN DÖNEMİN BEŞERİ YAPISINI
YANSITMASI BAKIMINDAN TAHLİLİ
Prof. Dr. Kenan Ziya Taş*
“İmdi tâife-i reâyâ ki vedâyi’-i Hâlık-ı Kibriya’dır.
Allah’dan korkmayubve Resullulah -aleyhi efdâli’ttehâyatdan utanmayup ve ulü’l-emrimize itaât
eylemeyüb ve bu makule zulm ve teaddi eyleyenler
benim kullarım değildir.”
(Revan Adaletnâmesi)1

ÖZET
Osmanlı Arşivinde 633 numara ile kayıtlı Revan Eyâleti’nin Mufassal Defteri’nin başında
yer alan 1590 tarihli bu defter, Osmanlıların yöreyi ele geçirmelerinde sonra yapılmış en geniş
tahririnin neticelerini ihtiva eder. Bu defter, özellikle iktisadi faaliyetler ile idari yapıyı
aksettirmesi bakımından bir çok araştırma ve incelemenin konusu olmuştur. Defterin muhtevası
bu neviden konular üzerinde yapılan çaılşmalar için zengin bir malzeme sunar. Hazırlanacak
bildiride, Osmanlıların eyalet ve sancak kanunamaleri uygulaması ve bu geleneğe bağlı olarak
Revan kanununmesini ele alınacaktır. Diğer bazı kanunnameler ile karşılaştırmalar yapılarak,
daha sonraki dönemlerde bir çok tartışmanın ve hatta günümüzdeki bir takım siyasi idddia ve
taleplerin yoğunlaştığı bir coğrafya olması bakımından, kanunnamenin muhtevasını tahlil
edilecektir.
Anahtar kelimeler: Osmanlı, Azerbaycan, Revan, Ermenistan, Kanunname,

Revan, çocukluğumdan itibaren şahsen çok aşina olduğum, dilimizde olan, kulağımızı
dolduran “Kırmızı gül demet demet” türküsündeki “Şol Revan’da balam kaldı”, mısraı ile gönül
coğrafyamızın, “Revan’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak” sözü ile kültür
coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır.

* Balıkesir Üniversitesi kztas@hotmail.com
1
“Revan Kadılığına Gönderilen 1005 tarihli Adâletnâme”, Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri,
İstanbul 1994, Cilt 8, s. 627, 629.
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Yazı konumuz olan Revan Kanunnâmesi’de2 “ ”روان واليتVilâyet-i Revân3 imlâsı ile
yazılan ve Osmanlı kaynaklarında Revan olarak adlandırılan şehrinin adının söylenişini antik
dönemlerdeki bir takım ifadelerle açıklanmaya çalışılması, tamamen konjükterel siyasi durumu
ile örtüştürme gayretleri olarak değerlendirilebilir. Dilci olmadığımız çekincesinin altını
çizerek basitçe şunları ifade edebiliriz. Revan sözünün Erivan /İrevan şeklinde telaffuzu bugün
bile geçerli olan Anadolu’nun doğusunda ve Azerbaycan şivesindeki kaideye göre Türkçe
kelimelerin başında yer almayan harflerden olan “R” sesi ile başlayan sözlerinin başına “i” sesi
getirilerek söylenmesi kuralı dolayısı iledir. Türkçe’deki bir tekerleme buna güzel örnekdir:
“İreceb ilimonu al, irafa koy İramazan gelince ilazım olur.” Ayrıca yine bugün Türkiye
Türkçe’sindeki yazıdilinde ve onun etkisiyle çok büyük ölçüde konuşma dilindeki “iyi-eyi
örneğindeki gibi” (i) ve kapalı (é) arasındaki irtibatıda hatırlamak gerekir.4
Revan’ın ilk defa Osmanlı idaresine geçtiği ve bu dönemdeki ya da XVI-XVIII.
Yüzyıllardaki Revan, stratejik konumuna, idari vaziyetine, beşeri yapısına başka bir deyişle
ahalisinin terkibine, mimarisine, dair en zengin kıymetli birinci elden en ayrıntılı bilgiyi
Osmanlı arşivindeki tahrir defterlerinden elde edebiliyoruz. Osmanlıların gerek 16. yuzyıl ve
gerekse 18. Yuzyıl askeri harekatlarının ardından, İran-Azerbaycan coğrafyasında yaptıkları
nufus ve arazi tahrir defterleri oluşturmaktadır. Bu defterler şu anda İstanbul Başbakanlık
Osmanlı Arşivi’nde bulunan; 633 numaralı Revan, 645 ve 668 numaralı Tebriz, 699 numaralı
Gence, 895 numaralı Maku, 896 numaralı Erdebil, 898 ve 901 numaralı Revan, 902 numaralı
Erdebil, 903 numaralı Gence, 904 ve 908 numaralı Tebriz, 905 numaralı Nahcivan, 906 ve 907
numaralı Hemedan, 909 numaralı Meraga, 910 numaralı Urmiye, 911 numaralı Hoy ve
Karadağ, 912 numaralı Kirmanşahan ve Luristan, 1066 numaralı Erdelan tahrir defterleridir.5

2
Bu kanunnâmenin orijinal metnini, Osmanlı Arşivi’ndeki TT 0633numara ile kayıtlı Tapu Tahrir defterinin,
Azerbaycan Milli Elimler Akademiyası A. A. Bakıxanov Adına Tarih İnstitutu tarafından bir giriş ile beraber
faksimile olarak yayınlanan “İrevan Eyaletinin Mufassal Defteri”, Tertipçi: Tofiq Necefli, Bakı 2009 adlı eserden
alınmıştır.

Kanunnâmedeki orijinal yazılışıdır.
Öz Türkçe’de "L" ve "R" harfleriyle başlayan kelime bulunmadığından Türklerin gırtlak yapıları bu harfleri
söylemeye meyilli değildir. Özellikle dedelerimiz, ninelerimiz bu kelimelerin başına ı veya i harfleri getirerek
söylerler. Bilinmesini isteriz ki Türkçedeki L ve R harfleriyle başlayan bütün kelimeler dilimize sonradan girmiş
ve türkçeleşmişlerdir. Sadece bu iki harf değil, Türkçe kökenli dillerde c, ğ, l, m, n, r, v, z harfleriyle de kelime
başlamaz.
5
Revan eyaleti tahrir defterleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. H.Mehmedov (Karamanlı), Osmanlı Dönemi
Revan Eyaleti Tapu-Tahrir Defterleri, XII Türk Tarih Kongresine Sunulan Bildiriler, cilt. III, Ankara 1999, s.683690; Ferah Hüseyn, “Osmanlı Kaynaklarına Göre XVI-XVIII. Yüzyıllarda İrevan Şehrinin Tarihinden”, Yeni
Türkiye 78/2015, s. 690-695; Sinan Bilgili, “Osmanlı Tahrir Defterlerine Göre İran Azerbaycan Şehirlerinde
Ermeniler”, Ermeni Araştırmaları, Sayı %3 (2016), s. 100.
3
4
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Azerbaycan coğrafyasının bir parçası olan Revan’ın bir şehir olarak teşekkülü 16.yüzyılın
başlarında müstahkem askeri kalenin inşası ile başlar. Etrafındaki diğer kadim şehirlere nazaran
daha geç teşekkül etmiş nisbeten genç bir şehirdir. Revan, uzun yüzyıllar gayet karmaşık ve
sancılı bir dönem yaşadı. Son asırlarda ise tarihi köklerinden koparılarak asıl tarihi ve beşeri
coğrafyasından koparılmaya çalışıldı.6 Osmanlı kaynakları Revan’ı“âb-ı rû-yi memâlik-i İran
u Turan, bâb-ı Nahçıvan u Şirvan, reşk-i mülk-i Azerbaycan olan kal’a-yı Revan”,yani “İran
ve Turan memleketlerinin yüzünün suyu, Nahçıvan ve Şirvan’ın kapısı, Azerbaycan mülkünün
kıskanılan kal’ası Revân” şeklinde vasıflandırmaktalar.7
Yazı konumuz olan Kanunnâme’nin ait olduğu dönem Osmanlı’ın yöreyi ele geçirdiği
dönemdir.81647’de Revan’ı ziyaret eden Evliya Çelebi bu fethi Seyahatnâme’sinde kendine has
üslubuyle anlatır.9
Revan’ın, Çukursaad eyaletinin merkezi olması buradaki müstahkem kalenin inşası idi.
Safevi devletinin Çukursaad beylerbeyliğinin merkezi olarak önce Ustaclu, müteâkıben
Kaçarlar tarafından yönetilen Revan şehri, Osmanlı-Safevi savaşlarından oldukça zarar gördü.
1590 İstanbul anlaşması ile Osmanlı topraklarına katılan Revan eyaletini geri alabilmek için
Safevi hükümdarı 1603’te Şah I. Abbas’ın 1603’te harekete girişince Revân kalesinin
genişletilmesi yoluna gidildi. Kâtip Çelebi bununu ayrıntılı olarak anlatır.10Revan kalesi, 1604
yılı Haziran’ında Silsüpür, Şemseddinli ve Hacılar gibiKızılbaş Türkmen aşiretlerinin
iştirakiyle süren yedi aylık bir kuşatmadan sonra, Safeviler tarafından geri alındı. 1616 yılında
Öküz Mehmed Paşa kaleyi geri almaya çalıştıysa da, kalenin hakimi Emirgûne Han’ın üstün

Revan şehri tarihçesi için bkz. Raif İvecan, Osmanlı Hakimiyetinde Revân (1724-1746), Marmara Ünv. SBE
Doktora Tezi, İstanbul 2007, s. 1-3.
7
Rahîmizâde İbrâhim (Harimî), Gencine-i Feth-i Gence, AМЕАM.Füzuli adına Elyazmalar Enstitüsü, Fs649, v. 109 b
8
Bekir Kütükoğlu, Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri (1578-1612), İstanbul 1983; Fahrettin Kırzıoğlu,
Osmanlılar’ın Kafkas Elleri’ni Fethi (1451-1590), Ankara 1998.
9
“...990 senesinde Süleyman Hân diyâr-ı Nahçıvan’a sefer edüb ba`de’l-feth Revân’ı asâkir-i İslâma feth
itdirir. Muhtasar ve mukayyed kal’asını da câ-be-câ hedm itdürüb ganâim-i vâfire ile Dârü`s saâdesine avdet ider.
Sonra Murad Hân salis asrında vezir-i a`zam Ferhad Paşa diyâr-i Acem’e serdar olub, Gence, Şirvan, Şemahı,
Revân, Nahçıvan, taraflarını nehb ü garet ider, Şahın oğlu ile etba`nın saraylarını yıkıb, taşı taş üzerinde
bırakmaz. Sonra gelüb bu Revân kal’asının altında meks ü ârâm ider. Revân’ı tamamile elde etmek içün “ve
şâvirhum...” emr-i celiline tebaiyyet ile iş erlerile müşavere idüb (Tokmak Han saray) nam bağ-ı İremi ortaya
alur. Zengi nehri sahilinde cenubdan şimala bir hafr-ı azîme şürû` olunur, 150 bin asker-i İslâm cehd-i tam iderek
45 günde kal’ayı itmam, 40 günde dâhî sâir levâzim-i vacibe hanesini ikmal iderler. İbtidâ` mirmiranlığı da
Süleyman Hanın harem-i muhtereminden neşv ü nemâ bulan Ciğalazade Yusuf Paşa’ya vezâretle tevcîh olunur.
Muhâfazasına 70 bin asker koyarak Ferhad Paşa o civarda Şuregli kal’asını da termîm edüb cüyuş-i muvahiddin
ile malamal ider.”Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s.281
10
Evliya Çelebi Revan’ın Osmanlılar tarafından fethi ve bu kalenin inşası ile ilgili bilgi verir. Evliya Çelebi
Seyahatnamesi, İkinci cild, Tâ’biyi: Ahmed Cevdet, Maarif-i Nezaret-i Celilesinin ruhsatile, Der Saatde”İkdam”
Matbaası, 1314 (1896), s.281; Evliya Çelebi Seyahatnamesi,s.281; Kale ile ilgili başka ayrıntılı bilgiyi Katip
Çelebi de vermiş, Kâtib Çelebi. Fezleke. Ceride-yi havadis matbaasında tab` olunmuşdur, Cild I, 1286
(1869/1870), s. 210-211
6
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gayretleri karşısında muvaffak olamadı. Padişah IV. Murad’ın bizzat katıldığı 1635 tarihli bir
sefer-i hümâyûnla Revan geri alındı. Şiî nüfustan dört beşbin kişi şehri terkett. Revan kalesi
tamir edilip on bin kadar asker yerleştirildi. Ayrıca Revan’ın merkezi olduğu aynı adla eyâlet
teşkil edildi. Bu zaferin nişânesi olarak Topakı Sarayı içinde Revân köşkü inşâ edildi. Bu
durum uzun sürmedi, 1639 Kasr-i Şirin Antlaşması ile Revân, Safevi devletine iade edildi.
Osmanlı-Safevi siyasî rekabeti, şehrin iki taraf arasında sık sık el değiştirmesi, özellikle
mezhebi farklılıklar sebebiyle şehrin müslüman nüfusu etkilendi ve beşeri yapısının değişimine
yol açtı.11 Safevilerin zayıflaması üzerine Çar I. Petro’nun buraya yönelen nüfuzunu kırmak
için Osmanlı Devleti, 1724 yılında Arifi Ahmed Paşa kumandasında şehri kuşatarak ele geçirdi.
Bu dönemin en dikkate değer faaliyeti günümüz için de oldukça kıymetli bilgileri havi, tahrir
defterlerinin tertip ve tanzim edilmiş olmasıdır.121728 tarihli Revân Livâsı Mufassal Defteri’ne
göre Revân, Köhne Şehir ve varoş kal’a-yı Revân, Temur bulak, Derne kendi ve Depebaşı adlı
4 mahallede, toplam 428 müslüman, 244 gebrân vergi nüfusu kayıtlıdır. Buna göre şehir
ahalisinin büyük çoğunluğunu Müslüman Türkler teşkil etmektedir.13
Şah II. Tahmasb, Revan’ı geri almak için 1730’da bir teşebbüsde bulundu ise de başarılı
olmadı. 1732’de imzalanan anlaşma ile Aras nehrinin kuzeyinde yerler Osmanlılara bırakıldı.
Bu anlaşmayı onaylamayan Afşar hanedanının kurucusu Nadir Şah, Safevi handeanını tasfiye
ederek hakimiyeti ele geçirdi. Osmanlı ordusunu 1735’te Revân yakınlarında bozguna
uğratarak Revan’ın ve kaybedilen yerleri geri aldı. Osmanlılar buradaki iddiaları ve
mücadelelerini uzun süre devam ettirdiler ise de nihayet 1746 yılında yapılan antlaşma ile
mevcut durumu kabullendiler. Nadir Şah’ın ölümünden devletin dağılması ile kurulan Revan
Hanlığı’nın merkezi oldu.14 Daha sonra Rusların işgaline uğradı 1828’deki Türkmençay
Antlaşması ile Ruslara bırakıldı. 1. Dünya savaşı sırasındaki gelişmelere bağlı olarak kısa
ömürlü bir Ermeni Cumhuriyeti kurulmuşsa da 1920’de Sovyet işgaline maruz kaldı. Nihayet
1991’de Sovyetlerin dağılması ile şehir bağımsız(!) Ermenistan’ın başşehri oldu.

Sıdkî Paşa, Gazavât-ı Sultân Murâd-ı Râbi`, Hazırlayan Mehmet Arslan, İstanbul, 2006, s.72; Sadık Müfit
Bilge, Osmanlı Çağı’ında Kafkasya (1454-1829), İstanbul, 2012, s.120; Peçevî İbrahim, Tarih-i Peçevî, C.
II, İstanbul, 1867, s. 438.
12
Ferah Hüseyn, 1728 Tarihli Revân Livâsı Mufassal Tahrir Defteri’nde Türk Kökenli Etnooykonimler, XVII.
Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (IV. Cilt-VI. Kısım), s. 2279-2295; Osman G. Özgüdenli, “Osmanlı
İranı I: Batı İran ve Azerbayacan Tarihi Hakkında Osmanlı Tahrir Kayıtları Coğrafi ve İdari Taksimat, TAD, Cilt
22, Sayı 34 (2003), s.83-106.
13
Ferah Hüseyn, Osmanlı Kaynaklarına Göre XVI-XVIII. Yüzyıllarda İrevan Şehrinin Tarihinden, s. 694695.
14
Azerbaycan’da siyasi bütünlüğün bozulması ile ortaya çıkan hanlıklar devri ile ilgi çalışmalar için bkz.
İravan Hanlığı Rus İşgali ve Ermenilerin Kuzey Azerbaycan Topraklarına Göç Ettirilmesi, Edit. Yakub
Mahmudov, Ankara 2018; Tofig Mustafazâde, Karabağ Hanlığı, İstanbul 2014; İrade Memmedova, Rusya ile İran
Arasında Azerbaycan Lenkeran Hanlığı, İstanbul 2011.
11
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Hatırlatma ve burdan sonrası için söylenilecek sözlere karşı bir zemin teşkil etmek
maksadıyla verilen bu kısa özet bilgiden sonra yine aynı çerçevede Osmanlı tatbikatında
kanunnâmeler ait birtakım açıklamalar yapmak gerekmektedir.15
Kanunnâme, bir hükümet tarafından idare usulüne ve âmmenin umur ve mesalihine dair
tanzim olunup, umum tarafından icrası mecburi tutulmak üzere vaz‘ ve ilan olunan
hükümlerdir. Bunlar mahiyetleri ve tertip usul ve nizamlerına göre fermân veya adaletnâme
olarak da görülebilir. Osmanlı tatbikatında şer’î ve örfi hukukun varlığı “kavânîn-i şer‘iyye ve
kavânîn-i örfiyye” tabirlerinde karşımıza çıkar.16 Bu iki kavram, birbirinden farklı iki ayrı
hukukun varlığı şeklinde yorumlanmıştır. Ancak; “İslam hukukunda örf-adet, sedd-i zerai,
maslahat, istihsan gibi hukuk kaynakları müctehidlere ve ulü’l emre mevzuât alanında geniş
yetkiler vermektedir. Ayrıca tazir ve siyaset-i şer‘iyye sahalarında âmme nizamının gerektirdiği
düzenlemeleri yapmak yöneticilere bırakılmıştır. Selçuklular ve Osmanlılar kanunnâmeleri
vazederken şeriatın kendilerine bahşettiği bu imkân ve yetkilerden hareket etmiş, genellikle
karar ve kanunlarını müftülerin ve şeyhülislamların tasdikinden geçirmişlerdir. Bu tutum ve
usul içinde doğup gelişen adet hukuku, şüphe yok ki İslam hukuk sistemine dahil bir hukuk
nevidir.” şeklindeki anlayışın hakim olduğu anlaşılıyor.17
Osmanlı kanunnâmeleri çıkarılış şekillerine göre beş gruba ayrılır:
1-Padişah hükümleri şeklindeki kanunnâmeler
2-Sancak kanunnâmeleri
3-Belirli gruplarla ilgili kanunnâmeler
4-Devlet Teşkilatı ile ilgili kanunnâmeler
5-Genel kanunnâmeler
Bu yazıda ele alınan kanunâme sancak kanunâmeleri grubuna giren bir kanunnâmedir. Bu
kanunnâmeler belirli bir yöreye (livâ veya sancak) ait mufassal defterin başında bulunur ve
Padişahın onayını ifade eden tuğra ile başlar. Bu kanunnâmelerin en bariz vasfı vergi toplama
esas ve usullerinin göz önünde tutulmasıdır.18

Osmanlı Kanunâmeleri ile ilgili genel bilgi ve örnekler açısından bkz. İnalcık, Halil, “Adaletnameler”, TTK
Belgeler, 1967, c. II, sy. 3-4, s. 49-142; Barkan, Ö. L, XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Zirai
Ekonominin Hukukive Mali Esasları, c. I, Kanunlar, İstanbul, 1943; Akgündüz, Ahmet, Osmanlı Kanunnâmeleri
ve Hukuki Tahlilleri, (Osmanlı Hukukuna Giriş ve Fatih Devri Kanunnâmeleri), c. I, İstanbul, 1990.
Kanunnâmelerle ilgili literatür için bkz. M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı Kanunnameleri Neşriyatı Üzerine Bir
Tahlil, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 3, Say› 5, 2005, 141-186.
16
M. Z. Pakalın, “Kanunnâme”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1983, c. II, s. 162163. Mübahat S. Kütükoğlu, “Ferman”, DİA, c. XII, s. 400.
17
Hayrettin Karaman, “Adet”, DİA, c. I, s. 372.
18
Halil İnalcık, “Kanunnâme”, DİA, s.334-335.
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Kanunnâmenin yer aldığı Tahrir Defteri ve tahrirlerle ile ilgili olarak kısaca şunları
söylemek mümkündür.19
“Tahrir”, sözlük anlamı itibarıyla, “yazma, kaydetme, deftere geçirme” manalarını ihtiva
etmekte olup, Osmanlı Devleti’nde toprağın mülkiyet ve tasarruf hakkının, reayanın
yükümlülüklerinin, vergi cins ve miktarlarının belli usul ve kaidelere göre tespit edilip
kaydedilmesidir. Bu kayıt işleminin yapıldığı defterlere ise “Tahrir Defterleri” veya “Defter-i
Hâkânî” adı verilir. Devletin ana kütükleri olan bu defterlerde, belli bir tarihte herhangi bir
bölge yaşayan vergiye tabi olan erkek nüfusu, tasarruf ettikleri toprak miktarını, vergi yükünü
ve vergiden muaf olanların isimleri, ziraî mahsulleri, hayvan sayısı ve bununla ilgili vergiler
kaydedilirdi.20
Tahrir Defterlerinin tanzim ve tertibi göz önünü alındığında idari ve coğrafi meskûn ya da
gayr-i meskûn yapıların şu başlıklar ile kaydedildiğini görürüz: 1- Beylerbeylik (Eyâlet), 2Sancak (Livâ), 3-Nahiye, 4-Köy (Karye), 5-Mezraa, 6 -Çiftlik 7- Zemin. İdari anlamda bu
yapıdan bağımsız olan Kaza ise bazen bunlardan sancak altı birimlerinin birleşiminden
meydana gelen adlî-idarî bir birimdir.21
Tahrir neticesinde mufassal, icmal ve evkaf olmak üzere üç tip defter ikişer nüsha olarak
tertip edilir biri merkeze Defterhane’ye gönderilir diğeri ilgili eyalette kalırdı. Mufassal
defterler, genellikle bir mukaddime ve sancağın özelliklerine göre hazırlanmış vergi ve cezaî
hususları havi bir kanunnâme ile başlar. Daha sonra belirttiğimiz idarî ve iskân durumuna göre
vergiye tabi nüfus, muaflar ve gelirler kaydedilirdi. Defterhâne-i Hakanî’deki bu defterlerin
“Kuyud-ı Hâkânî tezvirden salim olmakla ma‘mulün-bihtir”muktezasınca yani “Defterhâne
defterleri her türlü yalan ve şüpheli bilgiden uzak olup, yürürlükte olan kanunları ihtiva eden
defterler” olmak itibariyle, tahrir usulü terk edilmesinden sonra da “derkenarlar” ve “visale”
adı verilen ek belgelerile devletin yıkılışına kadar kullanılmaya devam etmişir.22
Revan kanununâmesinin yer aldığı Defter-i Mufassal-ı Eyalet-i Revan (TT 633)
Muharrem 990 (Kasım 1590) tarihlidir. Defter 393 sayfadır (sayfa 15, 95, 98-99, 131, 134, 137138, 157, 163, 181, 197-199, 213, 239, 253, 259, 325, 329, 339, 366367, 387'de yazı yoktur).
Defter tuğrasızdır. Dua (s. 2-3) ile başlayan bu defterin, Revan eyaletinin sosyal ve ekonomik
Bu kısımda özetlenen bilgi sistematik olma itibariyle umumen şu eserden derlenmiştir. Yeri geldiği ilgili
kaynaklar da verilmiştir. Sevgi Işık, Songül Kadıoğlu, Mehmet Yıldırır, Kuyûd-ı Kadîme Arşivi Kataloğu, Ankara
2012, s.3-21
20
Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana
Mahsus İstatistik Defterleri-I”, Osmanlı Devleti’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi, C.I, İstanbul 2000, s.175-176;
Barkan, Hüdavendigar Livası Tahrir Defterleri, Ankara 1988, s.3
21
Buna en iyi örnek bu yazının konusu 1590 tarihli mufassal defterin fihristinde nahiye olarak geçen birçok
bölge defterin içinde kaza olarak yazılmıştır.
22
Abdurrahman Vefik, Tekalif Kavaidi, Ter. F.Hakan Özkan, Ankara 1999, s.160
19
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hayatının birçok yönleri ile ilgili bir kanunnamesi (s. 4-12) de vardır. Rakamlar, “erkam-i
divaniye” ile yazılmıştır.23 Defterin başında yer alan bilgiye göre defter, Ferhad Paşa’nın emri
ile mal defterdarı Mehmet ve divan-ı hümayun katiblerinden olan Hasan Bey tarafından
hazırlanmıştır. Defterin aslı Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunmaktadır.8633 numaralı
mufassal defter ciltli ve ebrusuz olarak 52,5 cm.ye 20cm.ebadında olup sayfa usulünde
hazırlanmış olup toplam 394 sayfadır. Defterin 276’ncısayfasından sonuna kadar olan 118
sayfası Ordubad Kazası’na tahsis edilmiştir.
Bu defterin fihristindeki kayıtlara göre Revan eyaletinde 27 nahiye bulunmaktadır; 1Revan, 2-Karbi, 3-Karni, 4-Vadi, 5-Aralık, 6-Talin, 7-Ermoy(?), 8-Abnik, 9-Abaran, 10Şarabhane, 11-Ağçakale, 12-Nahcıvan, 13-Mevazi-i Hatun, 14-Mülk-i Arslanlu, 15-Karabağ,
16-Dereşam, 17-Dereşahbuz, 18-Bazarçayı, 19-Şerur, 20-Zar, 21-Zebil, 22-Alınca, 23-Sisyan,
24-Ordubad, 25-Azadciran, 26-Şorlut, 27-Derenürgüt.16.yy sonunda 1.883 köyü, 62 mezre'ası,
5 çiftliği ve 1 zemin kayıtlıdır.24 Kazaî idare söz konusu olduğunda Revân kazası, merkez
nahiye ve Kerpi, Gârnı, Vadi, Aralık, Talin, Armavi, Abnik(?), Abaran, Şarabhane nahiyeleri
ile toplam on nahiyedir. Revan Kazası’nda şehir nüfusu 403, kır nüfusu ise 840 hanedir. Kır
nüfusunun büyük kısmı ise Sa’adlu, Alpavud, Rumlu (Ayrumlu) ve Çemişgezeklü gibi,
konargöçer topluluklardı. Mevcut köy isimlerinin ekserisi yine Ozanlar, İsalu, Pürnek,
Takıcılu, Cebecilü gibi Türkçe olup, Türkmen boy ve oymaklarının adlarını taşıyordu. 25
Revan eyaletinin dahil olduğu coğrafya uzun yıllar Osmanlı Safevi çatışma alınına ve
hakim olma mücadelsinin şiddetli yaşandığı ve bu yüzden uzun süreli ve istikrarlı bir idarenin
tesis edilmediği bir bölge olmasına rağmen özellikle Revan, Nahçıvan ve Ordubad’ın şehir
hayatına bir canlılık getirdiği hissedilmektedir. Tahrip olunmuş şehirlerin ma’mur hale
getirilmesi, savaş sonrası Osmanlı idaresinde esas yer tutuyordu. 1593 tarihli kanunname, ticari
hayatın canlandırılması ve nizamlandırılması, vakıfların geniş ölçüde yaygın oluşu, cami ve
mescidlerin, kale duvarlarının inşaatı vb. işler şehir hayatına yeni bir ruh getiriyordu.
Karamanlı, bu dönemin tahrir verilerinden hareketle eyaletin nüfusunu takriben 43.780 olarak
hesaplamıştır. Bu nüfusun % 10,9'nu şehir nüfusu teşkil ederken şehir nüfusunun içinde %
42,1’ini Revan, % 29,3’ünü Nahçıvan, % 28,6’sını ise Ordubad şehirleri paylaşılıyordu. 1593
tarihinde Revan şehrinin1-Mardiros, 2-Mezere(?), 3-Küçük Kayık, 4-Iyali, 5-Börkçü Ohan, 623
Bu defterin icmali de 1 nolu dipnotta zikrettiğimiz enstitü tarafından yayınlanmıştır. Bu defter yani Defteri İcmal-i Eyalet-i Revan, 1593 tarihlidir. Defter 341 sayfadır (sonuncu 341. sayfa boştur). Defterin ilk sayfasında
Sultan III. Murad'ın tuğrası vardır. Rakamlar bu defterde de "erkam-i divaniye" ile yazılmıştır.H.Mehmedov
(Karamanlı), Osmanlı Dönemi Revan Eyaleti Tapu-Tahrir Defterleri,, s. 683-684 .
24
Defter-i Mufassal-i Eyalet-i Revan, s. 9
25
T.D. 633, s.1421; Hasan Babacan, “1590 Tarihinde Revân’ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, Yeni Türkiye,
Sayı (2015), s. 663.
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Dereköy adlarında 6 mahallesi; Nahçıvan şehrinin1-Kadı-i Cihan/Hoca Mirihan, 2-Seyyid
Hüseyin, 3-Molla Ahmed, 4-Mirzabey/Mahalle-i Cami, 5-Şahab, 6-Künbed/Nur-i Kemanlar,
7-Bala, 8-Hocabey, 9-Huzemerk, 10-Tizhiran, Kale, 11-Mahalle-i Gebran adlarında 11
mahallesi; Ordubad şehrinin1-Mingis, 2-Kürdetal/Meydan, 3-Anbaras, 4-Serşeher, 5-Mahallei Eramine adlarında 5 mahallesi vardı. Mahalle-i Eramine adına rağmen müslüm ve
gayrimüslim nüfus karışıktır. 26
Revan kanunnâmesinde vergiye ait bahislerde de geçen ifadeler yöredeki gayri müslim
nüfusla ilgili en mühim ipuçlarıdır. Kanunnâmedeki ilgili maddeler aynen şöyledir: Ve vilâyeti mezbûrede baczı marhasalar vardır ki kara bâş dimekle macrûflardır. Her birinin taht-ı
yedlerinde birer Vânkî olub ol Vânk sebebi ile üzerlerine marhasa akçesi deyü hâllû hâlince
ber vech-i maktûc birer mikdâr akçe kayd olunub mîriye tacyîn olunduğu üzere edâ eyledikden
sonra mukâbelede ispençlerin virmeyüb ve âyîn-i bâtılâları üzere mâbeynlerinde vâkıc olan
rüsûm-ı nikâhlarına ve beytü’l-mâllarına ellerinde olan ahkâm-ı şerîfenin mûceb-i münifi ile
mutasarrıf olub kimesne mânic olmaya. Ve mezkûrun marhasalar Vânklerinde eküb biçdikleri
zemînlerinin behrelerin virürler ve Vânklerine mütecallik âsiyâb ve bağ ve bahçelerinde resm
ve behresin virirler.” “...Ve kefere tâ’ifesini dahî yerleri atâlarından intikâl idüb ber-vech-i
iştirâk mutasarrıf olmakda ve eyyân-ı zirâcate kâdir olub yarayınca atâları yeri emânete
virilmekde ve karındâşı yeri karındâşa ve dede yeri oğlu oğluna intikâl itmekde kezalik ve
vilâyet-i mezbûre keferesi haraçların edâ eylediklerinden sonra rüsum-ı çiftden bedel
sipâhilerine her haraç güzâr başına yiğirmi beşer akçe isbenç vazc olunmuşdur. Edâ
itdiklerinden sonra zemînlerinden resm-i çift ve resm-i nim ve resm-i dönüm virmezler.”27
Buradaki, vank, resm-i ispenç, marhasa ve cizye-i marhasa tabirleri gayri müslim
nüfusun varlığına işaret etmesini dışında onların hususiyetlerini de yansıtırlar. Vank, (Venk)
Ermenice bir kelime olup, büyük manastır anlamındadır. Osmanlı arşiv kayıtlarında mezra,
çiftlik, kom gibi köy altı yerleşim yeri olarak karşımıza çıkmaktadır.28Marhasa, Osmanlıca
sözlüklerde Ermeni kilisesinin hiyerarşide “bir şehir veya bölgedeki başepiskopos”tur.
Başepiskopos bir bölgedeki en yüksek rütbeli din adamını ifade etmektedir.29 Kanunnâme
metininden anlaşıldığına göre yöredeki vanklarin idaresinden sorumlu kişidir.

Karamanlı, Osmanlı Dönemi Revan Eyaleti Tapu-Tahrir Defterleri, s. 689.
Yazının sonunda kanunnâme metnini orijinali ve transkripsiyoununa bakınız.
28
Abdülkadir Gül, “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Erzincan ve Köylerinin Demografik İskân Yapısı,” Erzincan
Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı: 11-2 (2009), s. 176.
29
Ramazan Erhan Güllü, “İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin Kuruluşu ve Statüsü”, (24.08-2019 tarihli web
sayfası)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SU9tVMSX6XsJ:turksandarmenians.marmara.edu.tr/tr/i
stanbul-ermeni-patrikhanesinin-kurulusu-ve-statusu/+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
26
27
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İspence sözünün kökeni balkan dillerine dayanmaktadır. Örfî bir vergi olan ispence, çift
resminin karşılığı olarak evli veya bekâr yetişkin her gayri müslim erkekten alınan bir çeşit baş
vergisidir.Örfi bir vergi olan ispence ve çift resmi “kulluk” adıyla da anılmaktaydı.30 Burdanda
anlaşılacağı üzere resm-i ispenç başlangıçta daha ziyade hıristiyan nüfusun yoğun olduğu
Balkanlar söz konusu olduğunda kullanılan bir tabirdir. Ancak daha sonraları Doğu Anadolu’da
hakimiyetin kesinleşip yerleşmesi ve yayılmasına bağlı olarak buradaki gayri müslim nüfus ve
bilhassa vank ve marhasa tabirlerinde olduğu gibi Ermenilerin dahil olduğu nüfusdan alınan
vergi için kullanılır olmuştur. Cizyei Marhasa, ispençeden ve cizyeden muaf olan, sadece
Hristiyan din adamlarından alınan bir vergidir. Doğu Anadolu’da bir kısım Ermeniler yine
marhasiye adı altında maktu bir resim ödeyerek ispençeden muaf tutulmuşlardır.31
Kanunnâmenin vazedildiği tarihlerde Revan Eyaletin’deki gayri müslim nüfusun varlığı,
yekunu ve bunların muhatap olduğu vergiler için hesaplamalar yapılmıştır. Buna göre: “1590
tarihli tahrire göre Revân’da 6222 kişi yaşamaktaydı. Bunların % 92’sini Ermeniler yani
gayrimüslimler oluşturmaktadır. Müslümanlar ise genel nüfus toplamında % 8’lik bir paya
sahiptir. Müslüman nüfusun çoğunluğu köylerde yaşamaktadır. Şehir merkezinde 29 hane (145
kişi) müslüman vardır. Şehirde toplam altı mahalle bulunmaktadır. Merkez nahiyeye bağlı 89
köy vardır ve bunların yalnız 25’inin meskûn olduğu görülmektedir.” Kaza’da 1138 kişiden
28450 akça ispenç resmi alınmıştır. Bu miktarın toplam vergi geliri içindeki yüzdesi, %4.47’dir.
Cizyei marhasa adı altında 4000 akça vergi alınmıştır. Bu verginin kaç din adamından alındığı
veya kimlerden alındığı belirtilmemiştir. Cizyei marhasanın toplam gelir içindeki yeri,
%0.63’tür.32 Aynı defter üzerinden yapılan bir başka hesaplam aile şu neticler elde edilmiştir:
“Tahrir defterine göre, Revan Eyaleti’nin yaklaşık vergi nüfusu 45.800 kişidir. Bu nüfusun
28.600’unu Ermeniler, 17.200’unu Türkler oluşturmaktadır. Ancak eyaletten göçen binlerce
kişi dikkate alındığında nüfusun %80'inin Türk olduğu söylenebilir. Bir başka deyişle tahrir
defterine kayıtlı eyalet vergi nüfusunun %38’i Türk, %62’si Ermeni’dir. (Tablo 4 Ekte verildi)
Ancak bu oranlar, yukarıdaki açıklamalara gore, Revan Eyaleti’nin gerçek nufusunu
göstermemektedir. Tahminimize göre eyaletin nüfusunun %80’inin üstünde bir oranı Türk
nüfusu oluşturmaktadır.33”
Revan eyaletinde 18.yy’ın ilk yarısında bazı idari, arazi, sosyal ve ekonomik değişimler
sonucu yerleşim sahalarında önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Köy sayısı 1527'ye düşmüş,

Halil İnalcık, “İspence”, TDVİA, Cilt 23, s. 177.
Halil İnalcık, “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”, Belleten, Cilt XXIII/92, s.607.
32
Babacan, “1590 Tarihinde Revân’ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s.677.
33
Bilgili, “Osmanlı Tahrir Defterlerine Göre İran Azerbaycan Şehirlerinde Ermeniler, s. 106.
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mezraa sayısı 113’e çıkmış, 105 köy “hâli” olmuş, 51 kışlak ve 7 yaylak deftere kayıt
olunmuştu.34
Bu durumun izahını coğrafyanın aslî sahiplerine mensup tarihçilerin ifadeleri verelim.
“XVI. Asrın evvellerinden başlayarak devam eden Safevi-Osmanlı muharebelerineticesinde
Azerbaycan’ın garp bölgesinin şia mezhepli ahalisinin hayli hissesi öz doğma yurdunu terk
etmeye mecbur oldu. Kaydetmek lazımdır ki,1578-1590. yıllar Safevi-Osmanlı muharebesinin
gidişinde de Azerbaycan’ın işgal olunmuş diğer vilayetleri gibi İrevan bölgesinde de yerli türkmüslümam (şia) ahali Safevi ordusunun Osmanlılarla döğüşdeki uğursuzluğundan sonra
Osmanlı hakimiyetini kabul etmeyerek yaşadıkları ata-baba yurtlarını terk etmek
mecburiyetinde kalmıştır. Osmanlı sultanı ise ele geçirilen Çukursaad bölgesine özüne sosyal
dayanak yaratmak maksadıyla Azerbaycanlı ahalinin mecburen terk ettiği topraklara sünni
kürtlerle yanaşı (beraber) hıristiyan ahalisini de göçürdü. Bu sebepden de hemin Azerbaycan
Türklerinin sayı(sı) muvakkati da olsa azaldı.”35 “Ermenilerden Osmanlı devletine karşı bir
araç gibi istifade etmek siyasetini güden Rusya, bilhassa 1826-1828’deki Rusya-İran
muharebesinden sonra imzalanan Türkmençay Anlaşması ile İran arazisinden 40 binden
fazla,1828-1829’da Rusya-Türkiye muharebesinden sonraimzalanan EdirneAnlaşması ile
Türkiyearazisinden 90 bine yakın Ermenileri kütlevi suretde yeni işgal olunan Kuzey
Azerbaycan topraklarına (Revan-Nahçıvan-Karabağ hanlıkları arazisine) göçürmüşdü.”36 Bu
tarihlerden sonra günümüze kadar uzanan zaman sürecinde anılan bölgenin yer adları üzerinde
yapılan değişikliğin tahribat ve imha boyutuna ulaştığını ve buradan hareketle yani yörenin
toponomisi üzerindeki değişimler üzerinden beşeri yapının tarihi köklerinin kaybedilmesi ve
unutturulması yoluna gidilmiştir.37 Herşeye rağmen aşağıdaki harita bu gerçeğin kolay kolay
kapatılamayacağını ve değiştirilemeyecğini en açık delilidir.

Mehmedov (Karamanlı), Osmanlı Dönemi Revan Eyaleti Tapu-Tahrir Defterleri,, s. 685.
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bkz. İravan Hanlığı Rus İşgali ve Ermenilerin Kuzey Azerbaycan Topraklarına Göç Ettirilmesi, s. 465-540.
34

35

548

Azerbaycan Cumhuriyeti Haritası

EK: Tablo. 4: Revan (Cukur Sa’d) Eyaleti’nin Etnik Vergi Nufusu (1590)

549

REVAN KANUNNAMESİ
Bismillahirrahmanirrâhim ve bihi ictisâm emmâ bî sayn fi’l yedü’l-müctimim hamd ve senâ-i
firâvan ve şükr ve sipâs bî-pâyân ol hâlık-ı ins ve cân ve Rezzâk-ı hâlık-ı cihân dergâh-ı aclâsına
ki süyûf-ı aklâm ve cerîde-i câlemde ahvâl-i câlamete nizâm-ı ictâ ve salavât-ı fâîkât-ı bî-nihâye
ve tahiyyât-ı lâyıkan bî gaye-i ser defter-i mevcûdât ve server-i kâ’inat Muhammedü’l Mustafa
c

aleyhi efdali’s-salavat ve ekmel-i tahiyyâtın ravza-i culyasına ki tacyîn-i şericat-ı gâza ve teblîğ-

i ahkâm-ı mülk birle mesâlih benî âdeme kıyâm dîn-i mübîn ile intizâm catâ kıldı. Ve ol ve ashâb
c

izâmü’n-ervâh-ı mutaharrelerine ki levâzım-ı merâsim-i islâmî nass-ı icmâliden mufassal

beyân ve cayânda ihtimâm-ı tâmm ile itmâm eylediler. Amma bacd pâdişâh-ı câlempenâh-ı
şehinşâhî felek dergâh-ı sâye-i lütf ilahi halîfe-i Resûlullah kaser-i rikâb-ı ekâsire kasr-ı fekâ-i
akasıra sahibü kurân zamân mâlik-i cihân-ı devrân kazâ-i tuvân kadr-i fermân sultân ibn-i
sultân sultân Murad hân edâmallahü kiyâm-ı hıyâm sultân câvitatü’l ebed ve itnâbü’l-hulûd fî
zıllahü’l zelâhü’z-zelîl bi’l emn ve’l emân hazretlerinin müsvâbat-ı gazây-ı cennet ceza bâbında
küllî himmet hemâ-i hemtârları ve cell-i nihmet-i cinkâ himyâları fark-ı zâlehu râfızın ve zümrei mudalle-i mülhidin üzerine ikdâm ve etm olub ol tâ’ife-i bed girdârın vücûd-ı mazarrat-ı
âludların izfâr-ı tığ-i abdâr-ı cerîde-i alemden hak eylemek olmağın merrâren şark diyarına
cûnûd-ı mücenned-i bî şumâr ileSerdâr-ı reficül mikdârlar gönderüb tâ’ife-i makhûre tacme-i
şemşir ve nize ve tir ve vilâyet-i Şirvân ve baczı Gürcistan feth ve teshîr olunduktan sonra
bakıyye-i Gürcistân ve vilâyet-i Revân ve Nahçivân belki cumumen milkât-ı Azerbâycân dahî
havza ve hareste ve huma-i himâyete getürülmük içün vüzerây-ı cuzmâ-i âsaf ârâdan vezîr-i
rûşen zamîr-i müşîrü müşteri tedbîr dilîr-i iklim-i teshîr asâf-ı evsâfın zamâne-i skender müssafı yegâne-i hurşid-i Pertev-i cemşîddir. Ve Rüstem-i rezm-i hâtemi bezm-i hamra hazm cala izz
u kitigir-i kisver güşâ âna Ferhâd pâşâ edâmallahü ikbâlehu ve iclâlehu cilâ yevmiddîn ve
eyyedehu dâ’imâ nusret ve feraseden cila esleheddin hazretleri serdâr-ı zafer şicâr tacyîn
buyurulmağla müşârü’n ileyh dahî casâkir-i mansûre-i mevfûre ve ecnâd-ı bî tacdad-ı gayr-ı
mahsûre ile gelüb me’mûr oldukları zikr olunan umûr-ı celîlü’ş-şucura bezl-i makdûr ve sacyi
nâ-mahsûr idüb kuvvete-i kâhire-i şehriyârî ve satvetü bâhire-i tâcdârî ile bi-cavnillahi’lmelikü’l-mennân bakıyye-i Gürcistân ve vilâyet-i Revân ve Nahçivânı dahî feth ve teshîr ve çerk
ve şirk-i küfr ve ilhâddan tathîr idüb baczı emsâr ve bilâdına lem neclek meseluha fi’l-bilâd
mısdakına mâsdâk kılâc bedicü’l-ibdâc iccâd ve ihsâ eyleyüb memâlik-i mahrûsa-i sâ’ire gibi
zabt ve tasarruf olunduktan sonra zikr olunan vilâyet-i Revân ve Nahçivânda dahî kemâyenbaği
kavânin-i cadalet âyîn-i pâdişâhî merci ve mazbut ve kavâcid-i fevâidi nısvet rehin-i dîn-i penâhi
mehâmi ve merbut olması içün vilâyet-i mezbûrenin cumumen kurâ ve mezaric ve mehâris ve
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metâric ve gallât ve hukuk ve mersûmânı tağyir ve katmir-i tahrîr ve mücmel ve mufassal
defterler tasfîr ve tastîr olunmak müşârü’n-ileyh serdâr-ı câli makam-ı felek râmm hazretlerinin
merâm-ı şerîfleri olmağın ol bâbda zümre-i ümeradan defterdâr-ı emvâl bu cabd-ı bî-mecâl
Muhammed bendelerine ve dîvân-ı hümâyûn sacâdet me’al kâtiblerinden elkâtib Hasan
kûllarına fermân-ı kaza cereyân nâzil ve vâsıl olub mazmûn-ı hümâyûn lâzımü’l-izcan ve
vâcibü’l-emcânında kânun-ı kadîm ve tavz-ı müstakîm üzere mufassal ve meşrûh fermân olunan
hasebü’l-imkân maclûm ve izcân olundukda imtişalen fi’l-emri’l-âlî tahrire şürûc ve mübâşeret
olunub olbâbda fermân olunan me’mûrât cala kadril vüsca va’t-taka ricâyet ve ahvâl-i tahrîr ve
tevzicde mümkün oldukça nâstikâri ve istikâmet himâyet kılınub zikr olunan mesâlih ve mehâm
ısrâc ikdâm-ı aklâm ile ikdâm nâm ve ihtimâm-ı mâlâkelâm ile eyyâm-ı devlet rûz-ı efzûn-ı
hüsrevânîde begâyetü’l mülkü’l-callâm ihtitâm ve encâm bulmuşdur. El vâkıc fî evâhir-i şehr-i
Muharremü’l-haram li seneti tisca ve tıscin ve tiscâmiye tafsîl-i eczây-ı şerciyye mütecâmele ve
kavânin-i rüsum-ı cörfiyye-i mütecârefe mekâl-i defâ tir-i cOsmaniyye ve hâhz-ı ahkâm-ı
sultâniyye ki vilâyet-i Revân müceddeden tahrîr olundukda icrâ olunan kavânin-i mucâmele
kabâ’il-i recâyâ ve tavâ’if-i tüccâr ve ahâli-i memâlik-i mahrûsada cenâh-ı hüsrevâninin zelâl
c

adâlet ve sâye-i merhamet bahşları tahtında mütezallil olmaları ki mûcib-i devâm-ı devlet ve

bâcis-i nizâm-ı memleket olmağın ber muktezây-ı emr-i câlî zikr olunur. Fasl resm-i çift. Üzerine
tamâm çiftlik kayd olunan raciyyetden elli akçe ve nim çiftden yiğirmi beş akçe ve bir mikdâr
yer tasarruf iden ekinlü bennâkdan on sekiz akçe ve caba kayd olunan kimesnelerden ki kânunı kadîm üzere on iki alınur. Ve defter-i hâkânide çift veya nim veya bennâk kayd olunan
recâyâdan bir fevt olub birkaç oğulları kalsa yeri mücerredine kayd ûlûları cebe kayd olunub
ve resm-i cebe ile yîr resmi dahî birikdirilüb be kadr-i hisse suhum resimlerin edâ idüb yeri
müşterek tasarruf iderler. Zîrâ cebe bennâklık rağbeti atâsı yerinden menc itmez. Fi’l-hakîka
mülk-i mevrûsu gibidür. Ve bir raciyyet fevt olub sagîr oğlu ve çiftliği kalsa sagîr çiftliğinin
hakkından gelemeyecek atân çitliğüdür deyü sipâhi resm-i çift tâleb eylemeye. Sagîr yarayınca
emânet tarîkiyle âhere virilür. Ve yetim yetişüb zirâcata kâdir olub atâsından kalub emânete
virilen yerin taleb itse teslîm olunub sipâhi ândan tâpu almak yokdur. Ve bir raciyyet fevt olub
oğulları kalub bâbâları yir yerine müşâc ve müşterek mutasarrıflarının bir vefât eylese oğlu
kalsa hissesi oğluna intikâl ider. Ve oğlu kalmasa karındâşunun yeri karındâşına eylemez. Anûn
gibi vâkıc olsa müteveffanun hissesi ecnîye virilmeyüb il virdüğün karındâşı virirse karındâşına
virile. Ve sipâhi dahî karındâşı hissesin girü karındâşına virdikde ehl-i hibre macrifetiyle hakkı karâreyn ilâ ve mevâzica ile ziyâdenesne almaya. Meğer ki karındâşı rağbet eylemeye. Ol
vaktin sâhib-i tîmâr ehl-i karyeden tâlib olanlara vire. Ve bir raciyyet ki defterde bütün çift
veyâhud nim çift yazılmışdır. Ol raciyyetin oğlu ve oğlunun oğlu olsa oğlu fevt olub bacdehu
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kendü fevt olub oğlunun oğlu kalsa dedesinin yeri oğlu oğluna intikâl eylemez. Karındâşı yeri
karındâşına intikâl itmediği gibi ammâ hakk-ı karârıyla tapûya alub ol isterken ecnebiye
verilmeye. Ve kefere tâ’ifesini dahî yerleri atâlarından intikâl idüb ber-vech-i iştirâk mutasarrıf
olmakda ve eyyân-ı zirâcate kâdir olub yarayınca atâları yeri emânete virilmekde ve karındâşı
yeri karındâşa ve dede yeri oğlu oğluna intikâl itmekde kezalik ve vilâyet-i mezbûre keferesi
haraçların edâ eylediklerinden sonra rüsum-ı çiftden bedel sipâhilerine her haraç güzâr başına
yiğirmi beşer akçe isbenç vazc olunmuşdur. Edâ itdiklerinden sonra zemînlerinden resm-i çift
ve resm-i nim ve resm-i dönüm virmezler. Ve vilâyet-i mezbûrede baczı Müslümanlar mülkiyyet
tarîkiyle mutasarrıf oldukları bağ ve bahçelerin cöşürü mukayyed olanların cöşrünün ve
zemînlerinin ve salâriyyelerin virürler. Ve salâriyye onda bir cösür alındıkdan sonra kırk kilede
bir kile alınur. Ve hums virenler salâriyye virmezler. Ve cavret tasarruf eylediği yeri boz
komayub hakkından gelüb behresin ve rüsumun virdikden sonra elinden alınmak kânuna
muhâlifdir. Ve tekrâr cöşr şol raciyyetden alınur ki kendü sipâhisinin timârında zirâcate kâbil
çiftliğin terk idüb gayrı yerde zirâcat eyleye. İki cöşür alınmak kânun-ı macrûfeden ammâ
sipâhisinin timârından zirâcata yer olmasa veyâhûd sipâhisinin toprağında olan zirâcate sâlih
yerlerin bi’t-tamâm ekdikden sonra varub âherin yerinde dahî ekse behresin sâhib-i arza virür.
Ve recâyâ tâ’ifesi ki ellerinde yerleri olub müteferrika ölse sipâhi geçürüb yerlerine getürmek
kânûndur. Ammâ on yıldan ziyâde varub bir yerde mutavattın olan kimesne geçürüb(göçürüb)
getürmek memnûcdur. Ve raciyyet oğlu raciyyetdir. Madam ki âhere kayd olunmaya. Âhere kayd
olundukdan kayd olunduğu üzere me’mûldür. Ve bir harç raciyyetin ber vech-i tapu mutasarrıf
olduğu yer elinden alınub dâhil-i raciyyete verilmek memnûcdur. Hâriç ile dâhil arasında tercîh
menc olunmuşdur. Ve defterde kayd olunan Müslüman mücerredlerinden nesne alınmaz. Ve
mücerred olan te’ehhül etse cebe resmi alınur. Ve cebe ekünlü ölse keünlü resmi alınur cebe
alınmaz. Ve çift kayd olunmayanlar çiftliği mâlik olsa resm-i çift alınur. Ve bu bâbda ictibâr
çiftlik mikdârına dâ’irdir. Ve çiftliğinden ziyâde yer tutsa ziyâde tutduğu yerin resmin virür. Ve
sipâhi çiftlik tutân hâriç raciyyetden temâm çift resmin ve nim çiftlik tutandan nısf resmin alub
ve nısfdan ekall olan yerlerden ekünlü bennâk resmin alurlar. Ve bu zikr olunan dâhil-i
raciyyetdir. Hâric raciyyete döner çift virür. Eğer âclâ yer olub her yıl ekülürse iki dönüme bir
akçe eğer edna olursa üç dönüme bir akçe alınmak kânun-ı kadîme mutâbıkdır. Zîrâ hâs yerden
seksan dönüme ve mutavassıt olan yerden yüz dönüme ve edna yerden yüz otuz dönüme bir
çiftlik ictibâr olunur. Ve dönüm dahî hutuvât-ı mütecarife ile tûlen ve arzen kırk hatve yerdir.
Ve resm-i çift dahî Mart ayında alınur. Ve recâyâ hâriç-i kurâda ekdüğü mahsulünden sipâhi
harman hakkı tâleb itmeyüb nesnelerin almayalar. Ve recâyânın zirâcata kâbil yerlerinden bilâ
c

özür üç yıl mütevâliya boz kalsa timâra zarar olduğu takdîrce defc-i zarar içün sahibinin
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elünden alınub gayrı kimesneye tapûya virmek câ’izdir. Ammâ dağ ve bâyır yerler olub veyâhûd
su basmayub her yıl zirâcate kâbil olmayub boz kalsa alub gayre virmek memnûcdur. Ve
raciyyetin çifti ve davârı maslahatı içün ve harman yeri içün birkaç dönüm yer bırakub mercâ
edinmek memnûc değildir. Ve kadîmü’z-zamandan şehirlünün ve ehl-i kurânın davarları örüsü
içün tacyîn olunan mercalarının ekilmesi ve kurutulması memnûcdur. Ve bağdan ve bahçeden
behre ev kânun ve şerce mutâbıkdır. Ammâ recâyânın bağ ve bahçelerinin almakda sipâhi tazyîk
idüb mevsiminde almamağın recâyânın defc-i müzâyakaları içün behre mikdârına bedel ehl-i
vukûf tahmin-i sahihi ile bağ ve bahçelerine maktuc kayd olundu. Ve recâyâ ve zucemâ ve
sipahinin cöşürlerin akreb bâzâra iletmek ve hâricden gelüb zirâcat idenler köylerde olan
anbâra iletmek kânundur. Ve harman vaktinde recâyânın gallâtı tacşîr olunduktan sonra salâr
olanlar tavakkuf göstermeyüb fî’l-hâd hâzır olan harmanı tacşîr idüb te’hîr itmeyüb recâyâyı
taccîz ve tazyîk etmeyeler. Ve eğer kesret-i hizmetden ayruşmayub veyâ tacarruz veyâ ihmâl
idüb üç gün te’hîr olmağla zarar müretteb olursa defc-i zarar içün karyenin imâmı ve
kethüdâları macrifetleriyle ölçüb behresin alub sahibi gelincek teslîm eyleyeler. Ve bir hassa
çiftlikle bağ değilse rucb hâsılı sâhib-i timârındır. Fasl-ı resm-i âsiyâb ekser memâlikde
harman vaktinde alınmak kânun olmuşdur. Ve resm-i âsiyâb defterde kayd olunduğu üzere
alınub ziyâde alınmaya. Ve defterde mukayyed olmayan âsiyâbdan kaç ay yürerse ayda beş
akçe alına. Fasl-ı kışlâk bir kimesne bir sipahinin timârında kışlasa evlü olsa resm-i kışlâk altı
akçe alına. Ve mücerred olsa tütünü olsa resm-i duhân üç akçe alına. Ve kışlayan kimesne dahî
kışladuğu yerde zirâcat ider olsa resm-i zemîn virir. Resm-i kışlâk virmez. Ve kışlâkçı olan
kimesne üç yıla dek resm-i kışlâk virüb üç yıldan ziyâde oturursa resm-i bennâk alına. Fasl
yerlüde resm-i ağnam iki koyuna bir akçedir. Ve koyun ile kuzu bile sayılmak kânun olmuşdur.
Vilâyet-i mezbûrede olan caşâyir ve kabâ’il mütemekkin oldukları karyelerde zirâcat ve hırâset
iderlerse resm ve behrelerin sâhib-i arza edâ idüb tamâm bâd-ı hevâ ve carûsiyye ve câdet-i
ağnamları hâss-ı hümâyûna kayd olunmuşdur. Ve resm-i ağnâm dahî bir yıl ayının evvelinde
alınmak mukarrer olunmuşdur. Fasl cağıl resmi kışladuğu takdirce resm-i yatâk deyü her
sürüden mutavassıtü’l-hâl bir koyun alınmak kânun-ı mukarrerdir.Lakin vilâyet-i Revânda
ziyâdece alınur imiş. Göde hakkı deyü kânun-ı kadîm üzere her sürüden mutavassıtü’l-hâl bir
koyun alınmak üzere defter-i cedîde kayd olundu. Fasl cöşr-i caselden bedel câla kovandan iki
akçe ve ednasından bir akçe alına. Ve bir timâr ki kovân ve koyun ve bağ ve bahçe ve âsiyâb
olmayub sonradan hâdis olsa cöşür ve rüsumu sâhib-i timâra mütecallikdir. Fasl rüsûm-ı
c

arûsâne dahî hassa-i hümâyûndan ve mîr-i mîrân ve mîrlivâ haslarından ve zecâmetlerden

vesâ’ir serbest olan timârdan bâkire kızdan altmış ve seyyibe cavretden otuz akçe mezkûrun
zâbitleri olub vesâ’ir erbâb-ı timârın nısf-ı carûsiyyesin âğâları alub ve nısf-ı âherin mîr-i
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mîrâna kayd olunan mîr-i mirâna ve mîrlivâya ve zecâmete kayd olunanı zâbitleri alurlar. Ve
bâkire kızun carûsiyyesin her ne yerden göçse atâsı kimin raciyyeti ise âna virür. Ve seyyibe
c

avret her kimin toprağında vâkıc olursa resm-i carûsiyyesin toprak âğâsı alur. Yörük ve yüzdeci

tâ’ifesinin mekân-ı mucayyeneleri olmaduğu sebebden atâsına tabic olmakda bâkire ve seyyibe
bereberdür. zucâmâ ve erbâb-ı timârın kızlarının resm-i carûsaneleri sancâğa kayd olunan
sancâğa ve hassa-i hümâyûna kayd olunanı hassa-i hümâyûna alınur. Fasl vilâyet-i mezbûrede
c

abd-i âbık ve kenizek ve ecnâs-ı devvab her kim tutarsa defter-i cedîdde kime mukayyed ise

zabitlerine getürüb müjdegânesin alub teslîm eyleye. Ve sâhibleri zâhir olmayub müddet-i
c

örfiyyesi temâm olduktan sonra vilâyet kâdısı macrifetiyle men-yezîd idüb bahasın zabt

eyleyeler. Müddet-i cörfiyye dahî kûlda ve câriyede üç ay saklamakdur. Ve çarpacinşir bir ay
saklanmakdur. Vesâ’ir esbâb ve kumâş ve halı ve kilim ve bunun emsâli nesmeler bulsalar
saklamayub teslîm eyleyeler. Ve eğer saklarlar ise mücrîm olalar. Fasl ve cerâyim ve hayvânat
dahî recâyânın atı veyâhûd sığırı ve bi’l-cümle çarpa cinsi biri birinün mezrûcâtına ziyânlık itse
ekin sâhibinin zararı tazmîn ittirildikden sonra davâr sâhibine beş değnek urûlub her davâr
başına beş akçe cerîme alına. Ve sipâhi ile recâyâ mâbeyninde hâneden hâneye bey akçe maktûc
vazc idüb deştbânî deyü nesnelerin almayalar. Fasl akmişe-i muhtelife ve emtica-i mütenevvica
satılsa yüz akçede iki akçe ve cubûr itse at yükünden ikişer akçe ve deve yükündün dört akçe
alına ve dahi baldan ve yağdan ve yâş kuru meyve cinsinden ve basdırmadan ve pirinçden her
nevinden ikişer akçe ve kâpanda vezn olsa at tâyından bir akçe ve deve tâyından ikişer akçe
alına. Ve bi’l-cümle kâpanda tartılan bu üslûb üzere alınub ziyâde nesne alınmaya. Ve esîr
satılsa dört akçe alandan ve dört akçe satandan alına. Ve her at bahasından iki satandan ve iki
akçe alandan alına. Ve kâtırdan ve câmûsdan ve kara sığırdan iki akçe satandan ve iki akçe
alandan alına. Ve himârdan satandan ve alandan birer akçe alına. Ve kasâbhânede câmûsdan
dört akçe alınub kara sığırdan iki akçe alına ve iki koyuna bir akçe alına. Fasl kâdı olanlar
taht-ı kazâlarında vâkıc olan keferenin âyîn-i bâtılâları üzere nikâhlarına resm-i kısmetlerine
sagîr ve sagîreden hilâf-ı kânun-ı kısmet deyü nesnelerin almayalar. Ve vilâyet-i mezbûrede
baczı marhasalar vardır ki kara bâş dimekle macrûflardır. Her birinin taht-ı yedlerinde birer
Vânkî olub ol Vânk sebebi ile üzerlerine marhasa akçesi deyü hâllû hâlince ber vech-i maktûc
birer mikdâr akçe kayd olunub mîriye tacyîn olunduğu üzere edâ eyledikden sonra mukâbelede
ispençlerin virmeyüb ve âyîn-i bâtılâları üzere mâbeynlerinde vâkıc olan rüsûm-ı nikâhlarına
ve beytü’l-mâllarına ellerinde olan ahkâm-ı şerîfenin mûceb-i münifi ile mutasarrıf olub
kimesne mânic olmaya. Ve mezkûrun marhasalar Vânklerinde eküb biçdikleri zemînlerinin
behrelerin virürler ve Vânklerine mütecallik âsiyâb ve bağ ve bahçelerinde resm ve behresin
virirler. Fasl bâc-ı bâzâr galle-i buğdây ve arpâ şehre gelüb satılsa her müdde buçuk kile alına.
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Vesâ’ir hubûbât dahî böyledür. Ve bâzâra un gelüb satılsa her yük altı kile olduğu takdîrce
satandan yükde iki akçe alına. Ve müddün dahî haddî İstanbûl’un yiğirmi kilesi bir müddür. Ve
şehirde muhtesib olanlar şehirden hâriç kurâya çıkub ihtisâbiye deyü kimesneden nesne
almaya. Fasl vilâyet-i mezbûrede mecra ve mütedâvil olan batmân on iki nökidedir. Ve her nöki
iki yüz dirhemdir. Ve ihtisâbiye dahî eksük satılan nesneden dirhem başına bir akçe cerîme
alınub ve narh virdüğün macrifet-i kâdı ile narh virüb hizmet deyü nesne almayalar. Ve dirhem
başına bir akçe alınan cerîme dirhem ile satılur kıymetdârca olandandır. Ve şol nesne ki az
kıymetli ola ânın gibilerden macrifet-i kâdı ile satduğu metâca göre alına. İncîr ve üzüm ve erük
ki kuru meyve cinsinden vesâ’ir yâş meyve cinsinden dahî bakkâl niceye alınursa her müdde
beş akçe ziyâdeye narh virile. Ve bal ve yağ ve şirnûgân ve peynir ve duşa ve sâ’ir bunun emsâli
nesnelerden bakkâl alur satar olursa onu on bir üzere narh virile. Ve kuzu eti ki iki yüz dirhem
bir akçeye ola. Koyun eti iki yüz elli dirhem bir akçeye ola ve keçi eti üç yüz dirhem ve kara
sığır eti üç yüz yetmiş beş dirhem narh virile. Ve sâ’ir bir ehl-i hırefin dahî vâkıc olan noksanın
ve bi’l-cümle ihtisâbiyye mütecallik umûru görüb şehrden gayrı kurâdan ihtisâbiye deyü nesne
alınmaya. Fasl ihtisâb-ı vilâyet-i Revânda muhtesib olanlar olugelmişe muhâlif meyveden çaşnı
deyü damgadan gayrı bir mikdâr meyve almayalar. Ve bâzâr ve gayrı dükkânlara nevbet tutub
kendü metâcın ziyâdeye füruht iddirüb ve habbazlara un ve bakkâllara acı yağ viramez. Bal ve
hubûbât ve gayrı tarh idüb tacaddi itmeyeler. İhtisâbda kânun-ı kadîme ricâyet olunub tecâvüz
itdiklerinde hükkâm menc ve defc eyleye. Fasl-ı casesiyye şehirde vâkıc olan ehl-i mucâmele
dükkânlarından her ayda ikeşer akçe alına. Ve ehl-i hiref dükkânlarından birer akçe alına.
Ziyâde alınmaya. Ammâ zikr olunan ehl-i mucâmele ve ehl-i hiref dükkânlarından âclâ ve evasıt
ve edna ictibarı üzere tecazül olunub cemcü’l- mecâmicinden ehl-i mucâmele dükkânlarına her
dükkân başına ikişer akçe ve ehl-i hiref dükkânları başına birer akçe hesâbı üzere alınub ziyâde
alınmaya. Fasl kalcaların ve sancâk beglerinin mehterleri yılda birkaç defca recâyâ içine çıkub
gezüb oğul everdiniz ve kız çıkardunuz ve bi’l-cümle cemciyyet eyledüğünüz bizüm beş akçemiz
vardır deyü hilâf-ı kânun nesmelerin alurlar imiş. Ve kuru sâzendelerine dahî bizum
macrifetimiz yoğiken varub köylerde düğün çalarsuz deyu tutub cerîmelerler imiş ânlar dahî
bedac-ı macrûfeden olmağın nefc olundu. Min bacd itmeyeler. Fasl harâmiye ve uğruya ve
kanluya ve sâ’ir hısûzlara ki hasbe’l merâtib siyâset eylemek atlu sancâğı beğinindir. Ammâ
bir sebeb ile şercen ve cörfen cavf olunsa bedel-i siyâset deyü akçe alınması kânun-ı kadîme
muhâlifdir. Ve siyâset olan kimesnelerden cürm alınmak yokdur. Ammâ cavf olunduğu takdîrce
cürümlük sâhib-i raciyyetindir. Cürm dahî be-gayr-ı hakk katl-i nefs iden kimesnenün
âclâsından dört yüz akçe ve mutavassıtü’l-hâlden ikiyüz akçe ve ednâdan ikiyüz akçe ve zinâ
iden evlü olursa âclâ hallûden üçyüz ve evasıtdan ikiyüz elli ve ednâdan ikiyüz ve zinâ iden
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ikrârken olursa bu ictibâr üzere ikiyüz ve yüz elli ve yüz akçe alına. Ve göz çıkaran ve el düşürün
kimesneden cürm nefesdir ve bâş yarub süğün çıksa ve diş çıksa ve kılıç ile ve çomak ile ve bâkî
alât-ı harbile mecrûh olub döşeğe düşse yüz akçe ve bunlardan mâdûn cerîme ki taczîr ve te’dîb
lazım ola otuz akçe ve kara pâreden on akçe cürm almak cörf-i macrûfdur. Ve cürümü olan
kimesne teftîş olunmadın veyâhûd üzerine zâhir olan senâyic yerine varmadın sancâkbeği ve
sübâşıları ve âdemleri nesnelerin alub salıvirmek memnûcdur. Ve illâ kendüler mahall-i töhmet
ve âdemleri mücrîm ve müstehak-ı citâb olur. Ve her mücrimin ve müttehemin cerîmesi vilâyet
kâdısı katında veyâ müfettiş huzurunda sâbit ve zâhir olmadın ehl-i cörf tutub siyâset itmek şerce
ve kânuna muhâlifdir. Ammâ mücrîm ve müttehim olan kimesne mütemerrüd ve mucânnid olub
mahkemeye gelmede imtinac eylerse bu takdîrce cebr ile mahkemeye getürmek memnûc değildir.
Fasl vilâyet-i Revân’ın her karyenin hîn-i tahrirde defter-i hakânîye yazılmayub hâriç kalan
recâyâsının resmi yine karyeye mahsûb olun hâricdir deyü dahl olunmaya. Ve köylerde sâkin
olan alpavut ve terekeme ve nöker tâ’ifesi dahî recâyâ emsâli resm-i carûsâne ve bâd-ı havâsının
nısfı oturdukları karyeye mahsûbdur. Ve hâric-i müstakil kalem olmayub her karyenin sipâhisi
zabt ider.
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Birinci Dünya Harbi’nden İstiklal Harbi’ne Iğdır ve Çevresinde
Gerçekleşen Askeri Harekâtlar

Levent ÜNAL

ÖZET
Iğdır ve çevresi, tarih boyunca birçok topluluk ve devletin egemenliğine girmiştir. 11.
yüzyılda Selçuklu hâkimiyetine geçen bölge, sonrasında değişik Türk devletleri veya Türkmen
Beyleri tarafından yönetilmiştir. 16-19 yüzyıllar arasında Osmanlı ile Safeviler arasındaki sıkça
el değiştiren bölgede egemenlik mücadelesine 19. yüzyıldan itibaren Ruslar da katılmıştır.
Bölge 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sırasında Rusların hâkimiyetine geçmiş, Birinci Dünya
Savaşı başlayıncaya kadar olan sürede Iğdır ve çevresi Rusya sınırlarında kalmıştır.
Güney Kafkasya’da hâkimiyet mücadelesine Rusların dâhil olmasından itibaren
bölgede Müslümanlarla Ermeniler arasında yaşanan çekişme Birinci Dünya Savaşı sırasında
doruk noktasına ulaşmıştır. Savaş devam ederken Rusya’da patlak veren Bolşevik Devrimi
sonrası önce Rus askerlerinin cepheden firar ederek bölgeyi boşaltması, ardından Rusya’nın
savaştan çekilmesi ile bölge Ermeni birlikleri ve çetelerinin kontrolüne geçmiştir. Bu durumda
bölge yeniden Ermeni saldırılarının hedefi haline gelmiştir. Doğu illerindeki Ermeni
vahşetinden Iğdır ve çevresi fazlasıyla etkilenmiştir. Bölgedeki Türkler ya öldürülmüş ya da
Ermeni silahlı çetelerce alınıp götürüldüklerinden akıbetleri belli olmamıştır. Bu gelişmeler
üzerine Osmanlı ordusu Birinci Dünya Harbi’nin son çeyreğinde Kafkas ileri harekâtını
başlatarak Ermenileri püskürtmüştür. Ermenilerin boşalttığı kentlere giren birliklerin
gönderdiği raporlar, yaşanan vahşeti tüm açıklığı ile gözler önüne sermiştir.
Ancak savaşın sonunda imzalan Mondros Mütarekesi gereği birlikler bölgeyi boşaltarak
harp öncesi sınırlara çekilince bölgedeki Türkler bir kez daha Ermeni saldırılarının hedefi haline
gelmiştir. Iğdır ve çevresinin kurtuluşu ancak Türk İstiklal Harbi içinde 14 Kasım 1920’de
mümkün olabilmiştir. Gümrü Antlaşması ile Türkiye sınırlarına dâhil olan bölgenin kaderi
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Sovyetler Birliği ve TBMM Hükümeti arasında imzalanan Moskova ve Kars Antlaşmaları ile
kesinlik kazanmıştır. Bu suretle günümüzdeki sınır hattı belirlenmiştir.
Bu bildiride, Birinci Dünya Harbi’nden İstiklal Harbi’nin sonuna kadar olan dönemde
bölgede yaşanan askeri gelişmeler ortaya konulacak, Iğdır’ın kurtuluşuna giden süreçte
yürütülen askeri harekât ve sonuçları değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Harbi, İstiklal Harbi, Doğu Cephesi Harekâtı,
Iğdır’ın Kurtarılması, Kâzım Karabekir Paşa.

Military Operations in and around Igdir from First World War to the War of
Independence
Igdir and its arounds have been dominated by many communities and states throughout
history. In the 11th century, the region became dominated by the Seljuks and was later ruled by
various Turkish states and Turkmen seigneurs. The Russians also participated in the struggle
for in the sovereignty since the 19th century in the region, which changed hands frequently
between the Ottomans and Safavids between the 16th and 19th centuries. The region was
dominated by the Russians during the Russian-Ottoman War of 1877-1878 and Igdir and its
environs remained within the borders of Russia until the beginning of the First World War.
Since the Russians involvement in the struggle for sovereignty in the South Caucasus,
the conflict between Muslims and Armenians in the region reached its peak during the First
World War. After the BolshevikRevolution that broke out in Russia while the war is going on,
Russian troops fled from the front and evacuated region, later on the Russian withdrawal from
the war, the region was under the control of Armenian troops and gangs. In this case, the region
became the target of Armenian attacks again. Igdir and its environs were greatly affected by the
Armenian atrocities in the eastern provinces. The Turks either killed or taken away by
Armenian armed gangs and their fate was not known. Upon these developments, the Ottoman
army started the Caucasus advanced campaign in the last quarter of the First World War and
repelled the Armenians. The reports sent by the troops who entering the cities which evacuated
by the Armenians, revealed the brutality in all its clarity.
However when the troops evacuated the region and retreated to pre-war borders
according to the Armistice of Mondros signed at the end of the war, Turks in the region once
again became the target of Armenian attacks. The libareation of Igdir and its environment was
only possible on 14 November 1920 in the Turkish War of Independence. The fate of the region,
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including the border of Turkey with the Treaty of Gyumri, became definite with the treaties of
Moscow and Kars signed between the Soviet Union and the Parliamentary Government. Thus
the current boundary line was determined.
In this paper, the military developments in the region from the First World War to the
end of the War of Independence will be revealed and the military operations carried out in the
process leading to the liberation of be evaluated.
Key Words: First World War, War of Independence, Operations of the Eastern Front,
Salvage of Igdir, Kâzım Karabekir Pasha.

Birinci Dünya Harbi’nde Kafkas Cephesi
Doğu Anadolu’da savaş, Rus birliklerinin sınırı geçmesiyle 2 Kasım 1914’te başladı.
1915 Ocak ayının ortasında Türk birlikleri Sarıkamış’ta yenildi, askerlerinden dörtte üçünü
kaybetti ve bu büyük kayıpla beraber Ruslara Anadolu yolu açıldı. 1916 yılının Ocak ayında
ilerlemeye geçen Rus ordusu, 16 Şubat’ta Erzurum ve Muş’u, 3 Mart’ta Bitlis’i, 8 Mart’ta
Rize’yi, 16 Nisan’da Trabzon’u ele geçirdi. Müteakiben 17 Temmuz’da Bayburt, 25
Temmuz’da Erzincan kaybedildi.1
Ruslar bundan sonra 1916 yılı Ekim ayına kadar olan sürede kuzey mihverde
Tirebolu’ya, güney mihverde Kemah’a kadar takip harekâtını sürdürdüler. Ancak 1916-1917
kışı erken başladı ve çok şiddetli oldu. İki tarafın mevzileri çok yerde 2000-3000 metre
yükseklikteki dağlarda bulunuyordu. Yüksek dağlarda, tipili havalarda hayvan ve insanla da
nakliyat yapılamıyordu. Denilebilir ki kış aylarını Türk ve Rus orduları kış ile mücadele ederek
geçirdi. Harekât; keşif faaliyetleri ile bazı yerlerde küçük ölçüde yapılan baskınlardan ibaret
kaldı. Rusların Sinop, Sivas dâhil olmak üzere Doğu Anadolu’dan başka boğazları almak da
emelleri idi. Ancak bu tasavvur hayalden ibaret kaldı.
1917’ye girilirken Doğu Cephesi’nde Rusların 250.000 mevcuduna karşılık Türk
Ordusunun toplam muharip mevcudu 60.000 idi.2 Fakat kış bittiğinde soğuk ve soğuğa bağlı
sebeplerden dolayı Ruslar 100 bin kişiyi kaybetti. Bu kadar kayıp Rus Kafkas Ordusunu takatsiz
bir hale getirdi.

1
2
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9 Mart 1917’de Rusya’da ihtilal başladı. 16 Mart’ta Çar tahttan indirildi. Fakat kurulan
yeni hükümet müttefikleriyle birlikte harbe devam ediyordu. Ruslar kaybettikleri 100 bin kişi
yerine Kafkas Ordusunu ikmal erleriyle takviye ettiler. İlkbahara doğru ordu mevcudu yeniden
250 bin insana çıktı.3 Bununla birlikte 1917 yılında karşılıklı büyük çaplı bir harekât
gerçekleştirilmedi. İhtilalden sonra Ruslarda başlayan gevşeme ve disiplinsizlik tüm Kafkas
ordusuna yayıldı, firarlar arttı. Askerler trenlere zorla biniyor ve Rusya’ya dönüyordu. 1917 yılı
Aralık ayında cephede 40 bin asker kalmış, 200 bin kişi firar etmişti. Birçok malzeme ve 100
bin hayvan muhafazasız terk edildi.4 18 Aralık 1917’de Ruslarla imzalanan Erzincan
Mütarekesi ile taraflar arasında üç sene bir buçuk ay müddetle devam etmiş olan savaşın artık
sonuna gelindi. Ruslar işgal ettikleri bölgeleri yavaş yavaş terk etmeye başladı. Fakat bu kez de
başka bir sorun açığa çıktı. Çarlık Rusyası gibi Bolşevikler de Doğu Anadolu’da Ermenilerin
kuvvet kazanmasını istediğinden çekildikleri bölgeleri Ermeni birliklere ve çeteler
bırakıyorlardı. Zaten iş başındaki Bolşevikler arasında üst kademelerde birçok Ermeni yönetici
bulunuyordu.5 Ermeni birlikleri ve çeteleri Türklere karşı bölgede harp boyunca tarihin
görebildiği en kanlı katliamları gerçekleştirdi.6Ermenilerin boşalttığı kentlere giren birliklerin
yazılı raporlarını aldığında Ermeni vahşet eylemlerinin kanıtlarını gören 3'üncü Ordu Komutanı
Vehip Paşa, İstanbul'daki Başkomutanlık Vekâletine gönderdiği 13/14 Mart 1334 (1918) tarihli
raporunda bu acıklı durumu tüm açıklığı ile anlatmıştı.7
Rus ordusunda biner kişilik gruplardan oluşan Ermeni taburları vardı. Rusya’nın
politikası gereği bu birliklere fazla taviz verilmiş, asker olsalar da şımartılmış, bu sebeple de
askeri disiplin altına alınamamışlardı. Bu Ermeni taburlarının askerleri işgal edilen yerlerde
Türk ve Müslüman ahaliye büyük zulümlerde bulundu. Ermeni birlikleri büyük katliamlar
gerçekleştirdi.8 Ermeni birlikleri içinde, harbin başlangıcında Osmanlı ordusundan kaçıp
düşman tarafına geçen Ermeni erler de vardı. Hatta Ermeni doktorlardan bile kaçanlar oldu.
Hâlbuki ordu bunları kendi öz evladından hiç ayırmamıştı. Taburlarda onbaşı ve çavuşların
oldukça fazlası Ermenilerden seçilmişti.9 Ermeni askerlerin sayısına ilişkin olarak Rus General
Karganof, 1918 yılı hareketlerine ait kitabında Kafkas cephesinden çekilen Rus kuvvetlerinin
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yerini alan Ermeni kuvvetlerini; 1 avcı tümeni, 3 süvari alayı ile toplam 36 piyade taburu olarak
göstermektedir. Ermeni Kuvvetlerinin geri teşkilleri ile birlikte 50.000 kadar kişi olduğu tahmin
edilmektedir.10 Rus alayları kuruluşunda teşkil edilen Ermeni taburlarından başka, yardım
kampanyası düzenleyerek Ermeniler elde ettikleri 1.540.000 Ruble gelirle gönüllülerden oluşan
5 Ermeni alayı daha kurmuşlardı.11 Rusların çekildiği bölgelerde bu alaylar da faaliyet gösterdi.
Kazım Karabekir Ermeni askerlere ilişkin olarak “Cihan harbinde Rus ordusundaki muntazam
Ermeni subay ve askerlerin yekûnu 180.000 kişi idi. Ermeni kolordu komutanları da vardı.”
şeklinde değerlendirme yapmıştı.12
1918 yılında Doğu Cephesi’nde yer alan olaylar, başlıca üç safhada cereyan etti:
- Birinci safhada; Rusların Doğu Anadolu’da 1914-1916 arasında işgal ettikleri
toprakların kurtarılması ve 1877-78 Türk-Rus sınırına ulaşılması,
- İkinci safhada; 1877-78 sınırının doğusunda üç sancağın (Kars, Ardahan ve Batum)
geri alınması ve daha doğuda Hazar denizinin batı sahillerine varılması,
- Üçüncü safhada; Hazar denizi sahilinden tekrar 1877-78 sınırına geri çekilmesi safhası
oldu.13
1918 yılında cephe hattı üzerindeki kara harekâtı daha ziyade baskınlar ve karşılıklı
keşif faaliyeti şeklinde geçti. Cephe hattında seyrekleşen ve azalan muharebelere karşılık Ruslar
denizde ve havadaki faaliyetlerini arttırdı. Doğu Karadeniz sahillerindeki kasabalarımızı
denizden ve havadan bombardıman etti.14 Ruslarla barış anlaşması görüşmeleri uzayıp,
çekildikleri bölgelerde Ermenilerin bölge halkına mezalimleri artınca 12 Şubat 1918’de 3 üncü
Ordu ileri harekâta başladı.
3 üncü Ordu kuzeyde Erzurum-Sarıkamış-Kars-Gümrü mihveri, güneyde Ağrı ve Van
istikametlerinde ileri harekâtını sürdürdü. Yalnız bu harekât süresinde kısmi çatışmalar dışında
Rus ordusu ile büyük çaplı bir muharebe yaşanmadı. Tüm muharebeler Ermeni kuvvetleri ve
silahlı Ermeni çeteleri ile yapıldı.
Brest-Litovsk Antlaşması’nın imzalandığı 3 Mart 1918 tarihinde, Türk ordusu Doğu
Anadolu’nun önemli bir bölümünü kurtarmıştı. Brest-Litovsk Antlaşması’na göre Kars,
Ardahan ve Batum sancaklarından Rusların çekilmeleri gerekiyordu. Rus ordusu dağıldığı için
10
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bu sancaklar boşaltılmıştı. Fakat Ermeniler Kars ve Ardahan’ı, Gürcüler ise Batum’u işgalleri
altında tutuyorlardı.
3’üncü Ordu Kumandanı Vehip Paşa, merkezi Tiflis olan Ermeni, Gürcü ve Azerilerin
teşkil ettiği Mavera-yı Kafkas Hükümetinden bu sancakların boşaltılmasını istedi. Ancak
Mavera-yı Kafkas Hükümetinden bu talep doğrultusunda herhangi bir hareket görülmediği gibi
Brest-Litovsk Antlaşmasını da tanımadıklarını açıkladılar. Osmanlı Devleti soruna siyasi
alanda bir çözüm bulmak için hükümet temsilcilerini görüşmelerde bulunmak üzere Trabzon’a
çağırdı. Osmanlı Devleti ile Mavera-yı Kafkas Komiserliği arasında 14 Mart 1920’de başlayan
ve bir ay süren Trabzon Konferansı müzakereleri bir anlaşmaya varılamadan sona erdi.
Müzakereler sırasında ileri harekâta devam eden Türk ordusu25 Mart 1918’de 1877 sınırını
aştı, görüşmelerin kesildiği 14 Nisan 1918 tarihinde Batum’a girdi.15Türk ordusu 14 Nisan’da
Batum’u aldıktan sonra Çürüksu-Ozurgeti-Ahıska-Ahılkelek ve Kars istikametlerindeki askeri
harekâtı hızlı ve başarılı bir şekilde yürüttü.
Bu durumda Mavera-yı Kafkas Hükümetinin önünde iki seçenek vardı; ya savaşa devam
edecek ya da Osmanlı Devleti ile barış masasına oturacaktı. 22 Nisan 1918’de toplanan
‘Seym(Mavera-yı Kafkas Komiserliğinin en yüksek yasama organı olan meclisin adıdır.)’de
Mavera-yı Kafkasya’nın Rusya’dan ayrılarak bağımsız bir cumhuriyet olduğu resmen ilan
edildi.Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’dan oluşan devletin ismi, “Mavera-yı Kafkasya
Demokratik Federatif Cumhuriyeti” oldu. Federasyonu oluşturan bu unsurlar, kendi içlerinde
bağımsız fakat dışişlerinde Seym’e bağlıydılar. Yeni hükümeti kurma görevi verilen Gürcü
Çhenkeli, 23 Nisan 1918’de Vehip Paşa’ya gönderdiği telgrafta, “Seym’in bağımsızlığını ilan
ettiğini ve Mavera-yı Kafkasya Federatif Cumhuriyeti’nin kurulduğunu belirterek, barış
müzakerelerinin yeniden başlaması için delegelerin Batum’a gelmesini ve Türk ileri harekâtının
durmasını” talep etti. Mavera-yı Kafkas Devletinin Brest-Litovsk’u tanımasını ve barış
görüşmelerine devam kararı almasını olumlu karşılayan Osmanlı Devleti, 25 Nisan 1918’de
Mavera-yı Kafkasya Cumhuriyetini tanıdı.16 Aynı gün, 25 Nisan 1918’de Türk ordusu Kars’ı
ele geçirdi. Albay Kazım (Karabekir) Bey Erzincan, Erzurum ve Sarıkamış taarruzlarında
enerjik tutumu, kararlı sevk ve idaresiyle geriden fazla bir destek görmeden, mevcut şartlardan
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yararlanarak ve çekilen düşmandan elde ettiği ganimetle 1 inci Kolordu’yu Kars’a kadar
muzaffer bir şekilde taşımayı başarmıştı.17
11 Mayıs 1918 tarihinde görüşmelerin başladığı Batum Konferansında Mavera-yı
Kafkas Cumhuriyeti'nin istikrarlı bir devlet olmadığı, Gürcüler, Ermeniler ve Azerbaycan
Türklerinin bir arada yaşamalarının imkânsız olduğu anlaşılmıştı. Bu durum karşısında Türk
heyeti, yapılacak kati bir barışı temin etmek için her üç zümrenin ayrı birer müstakil hükümet
haline gelmelerini istedi. Sonunda Seym’in kendini feshettiği gün 26 Mayıs 1918’de Gürcüler
istiklâllerini ilan ettiler. Bunun üzerine, Ermeniler ve Azerbaycan Türkleri de aynı yolu takip
ederek 28 Mayıs 1918’de bağımsızlıklarını duyurdular. Bunlardan Gürcistan’ın başkenti Tiflis,
Ermenistan’ın Erivan ve Azerbaycan’ın ise Bakü olacaktı. Fakat Bakü, Bolşeviklerin elinde
bulunuyordu. Bundan dolayı Azerbaycan’ın başkenti geçici olarak Gence (Yelizavetpol) oldu.
Üç yeni cumhuriyet ile görüşmeler kısa sürede tamamlandı. Azerbaycan bu sırada topraklarının
hepsine hâkim olmadığından son derece sıkıntılıydı.18
Kısa süre sonra Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında, 4 Haziran
1918’de “Dostluk ve Barış Antlaşması” imzalandı. Bu antlaşma gereğince Azerbaycan
herhangi bir saldırıya maruz kaldığı takdirde Osmanlı Devleti'nden yardım isteyebilecek,
Osmanlı Devleti de maddi ve manevi yardımda bulunabilecekti. Nitekim Azerbaycan Hükümeti
Bakü’nün kurtarılması hususunda yardım istemekte gecikmedi. Almanlar da Gürcistan ile
ittifak yaparak bu devleti desteklemeye başladılar.19
İleri harekâtın bundan sonraki bölümünde 1918 yılı Eylül ayına kadar Türk ordusu üç
ayrı mihverde; kuzeyde Bakü, Derbent ve Mahaçkale’ye, orta mihverde Nahçıvan üzerinden
Tebriz ve güneyine, güney mihverde İran’da Rumiye Gölü güneyine kadar ilerledi. Ne gariptir
ki 1918’de 3 üncü Ordu 15 Eylül 1918’de Bakü’ye ulaşırken Suriye ve Irak cephelerinde 4, 6,
7 ve 8 inci Ordular Misak-ı Milli sınırlarına doğru çekilmekteydi.20 Aynı dönemde Avrupa’da
İttifak Devletleri artık savaşı kaybetmiş, mütareke arayışları başlamıştı. İttifak Devletleri
arasında ilk ateşkes anlaşmasını 29 Eylül 1918’de Bulgarlar, bir ay sonra 30 Ekim 1918’de
Osmanlı Devleti imzaladı. Böylece Osmanlı Devleti için Birinci Dünya Harbi fiilen sona ermiş
oldu.21
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Mondros Mütarekesi Sonrasında Kafkas Cephesi
Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Mütarekesi’nin çok
ağır hükümlerinin Kafkasya ile ilgili olanları şöyleydi:“İran’ın kuzeybatı kısmındaki Osmanlı
kuvvetlerinin derhal harpten evvelki hudut gerisine alınması hakkında evvelce verilmiş bulunan
emrin yerine getirilmesi, Mavera-yı Kafkas’ın Osmanlı kuvvetleri tarafından kısmen
boşaltılması emredilmiş olduğundan, kalan kısmı müttefikler tarafından mahalli durum tetkik
edilerek talep olunursa boşaltılması ve Mavera-yı Kafkas demiryolları da dâhil tekmil
demiryollarının İtilaf subay ve memurlarının idaresine bırakılması, İtilaf devletlerinin Batum
ve Bakü’yü işgal edebilmeleri”22.
Öte yandan Sadrazam Ahmet İzzet Paşa da Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından
önce 21 Ekim’de Kuzey Kafkas Ordu Komutanlığı’na gönderdiği şifre telgrafta “müttefiklerle
beraber bugün mağlup bir vaziyette kalarak şeref ve namus-ı millimize mugayir olmayarak
gösterilecek şartlar ile sulh temennisinde bulunduklarını” belirttikten sonra “sınırlar dışındaki
Müslümanları koruma amacıyla yapılan faaliyetlerin ve şimdiye kadar Kafkasya’da Müslüman
unsurlarına edilen yardımların devamına maalesef imkân kalmadığını” söylemekteydi.23
Bu durumda bölgenin savunması yerli kuvvetlere bırakılacak, ancak Türk askerlerinden
isteyenler bölgede kalabileceklerdi. Ancak Osmanlı Hükümetince alınan 20 Kasım 1918 tarihli
yeni bir kararla Kafkasya’da hiçbir Osmanlı askerinin kalmaması, buradaki kıtaların süratle
bölgeyi terk etmeleri emredildi. Bu karara uyularak 15’inci Piyade Fırkası, Derbent ve
Petrovsky (Mahaçkale) istasyonlarından ayrıldı. Müteakiben 5’inci Piyade Fırkası da Bakü’yü
terk etti. Bu suretle Osmanlı Devleti’nin zor bir dönemde Azerbaycan ve Dağıstan’da
gerçekleştirdiği askerî harekât sona erdi. Nitekim Bakü 17 Kasım 1918 sabahı, Azerbaycan
hükümetinin protestosuna rağmen İngilizler tarafından işgal edildi.24Kafkas İslâm Ordusu
Komutanı Nuri Paşada 30 Kasım 1918'de İstanbul'a döneceğini, Gence'den9'uncu Ordu
Kumandanlığı vasıtasıyla Harbiye Nezareti'ne bildirdi.25 Böylece Mondros Mütarekesiyle,
Batum ve Kafkasya'nın mukadderatında artık İngilizler rol oynayacaktı. Batı dünyasının Brest-
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Litovsk Antlaşması ile korktukları, Almanların Berlin-Batum-Bakü-Bombay yolu ve Türklerin
Turancılık fikirleri bu mütareke ile tarihe karıştı.26
Kafkas Cephesinde bu olaylar cereyan ederken Yakup Şevki Paşa komutasındaki 9'uncu
Ordu bölgesindeki Kars ve Iğdır'da Müslüman ahali tedirgindi. Türk ordusu 1914 yılından
önceki sınırlarına çekilince, İngilizler Kars bölgesini Ermenilere bıraktılar. Bu sıralarda sözde
ateşkes hükümlerini uygulamak için Erzurum’da görevli bulunan İngiliz Yarbay Rawlinson
3’üncü Türk Ordusunun düzenlenmesi ve yeniden kurulan 15’inci Kolordunun silahlarını
toplamayla uğraşıyordu. Diğer taraftan bu sıralarda Ermenilerin Türk halkını öldürme ve
tecavüz olayları gittikçe artıyordu.27
Savaş öncesinde Kars, 1878'den beri Rus çarlığının bir parçası durumundaydı. 1917
Devriminden sonra, Kars ilinin Ermeni halkından çoğu ileri harekâta başlayan Türk ordusunun
önünden kaçarak Güney Kafkasya'ya göçmüştü. Savaştan önce Kars'ta Müslümanlar tartışma
götürmez bir biçimde çoğunluğu oluşturmaktaydılar.28
Türk ordusunun Kafkasya'da başladığı tahliyede en önemli mesele, tahliye edilen
yerlerdeki Müslüman ahalinin durumunun ne olacağıydı. Osmanlı devlet adamları Ahıska'nın
Gürcülere, Ahılkelek'in ise Ermenilere bırakılmasını kararlaştırmıştı. Bu nedenle tahliyeye önce
Ahıska ve Ahılkelek bölgeleriyle başlandı.29
Türk ordusunun bu bölgeyi terk edeceğini öğrenen yerel halk heyecana kapıldı ve Yakup
Şevki Paşa'ya başvurarak Müslüman ahalinin korunmasını istediler. İstanbul’daki
Genelkurmaya (Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti) bu durumu soran Yakup Şevki Paşa'ya
cevap olarak, böyle bir durumun resmen mümkün olamayacağı bildirildi. Bunun üzerine
Müslüman halk, Ermeni ve Gürcülerin tahliye edilen yerlere yerleşmek istemelerine silahla
karşılık vereceklerini belirterek, 29 Ekim 1918'de Ahıska Hükümet-i Muvakkatası'nı kurdular.
Bu hükümetin kurulmasında ve teşkilatlanmasında 3'üncü Kafkas Fırkası Kumandanı Halit
(Karsıalan) Bey yardımcı oldu.
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Ahıska ve Ahılkelek dışında, Osmanlı Devleti'nin tahliye edeceği bölgeler arasında Aras
mıntıkası da yer almaktaydı. Bu bölgedeki Müslüman halk, Ermeni tehdidi üzerine,3018 Kasım
1918’de merkezi Iğdır olmak üzere Aras Türk Hükümetini kurdu. Bu hükümetin kuruluşuna da
9'uncu Fırka Kumandanı Rüştü Bey yardımcı oldu. Mondros Mütarekesi'nde açıkça geçmese
de Osmanlı Devleti Elviye-i Selâse'yi (Kars,Ardahan ve Batum) tahliye edecekti. Kars'ta
bulunan 9'uncu Ordu Kumandanı Yakup Şevki Paşa, Kars'ın İngilizler ya da onların koruması
altındaki Ermeniler tarafından işgal edileceğini düşünmekteydi. Bu nedenle Müslüman ahaliyi
korumak için Kars Mutasarrıfı Hilmi Bey'in de yardımlarıyla 5 Kasım'da Kars İslâm Şurasının
kurulmasına öncülük etti ve Kars'ın idaresini resmen bu hükümete devretti.
Kars İslâm Şurasının 14 Kasım'da düzenlediği Birinci Kars Kongresine Oltu, Ardahan
ve Kağızman'dan temsilciler geldi. 30 Kasım'da düzenlenen büyük kongrede merkezi Kars
olmak üzere Milli Şura Hükümetinin kurulması ittifakla kabul edildi. 12 kişiden oluşan
hükümetin reisi Cihangirzade İbrahim Bey oldu.
Türk komutanlar bölgede teşkilatlanmaya çalışan Müslümanlara açıkça ve resmen
destek vermese de el altından silah ve mühimmat yardımında bulunmaktaydılar. Özellikle
Yakup Şevki Paşa ve Halit Bey'in faaliyetleri bu konuda ön plana çıkmaktaydı. Bu kişiler, söz
konusu faaliyetleri nedeniyle ileride İngilizler tarafından tutuklanacaklar listesinde yer
alacaktı.31
Ermeni tecavüzlerinin sürdüğü sırada 5 Kasım 1918’de kurulan İslâm Şûrası, 13 Ocak
1919’da Kars’a giren İngiliz askeri kuvvetleriyle iyi ilişkiler kurdu. 17 Ocak 1919’da Kars’ta
toplanan İslâm Şurası Kongresi bir anayasa hazırladı ve Güneybatı Kafkas Geçici Milli
Hükümetini (Cenubi Garbî Kafkas Hükümeti) kurdu. Cihangiroğlu İbrahim’in başkanlığında
kurulan Güneybatı Kafkas Hükümeti doğuda Ermeni, kuzeyde de Gürcü saldırılarına karşı
direniyordu.32
Kars bölgesindeki Müslümanların kıyımdan geçirilmesi özellikle ilin kırsal
kesimlerinde, Türkçe konuşan halkın yoğun bulunduğu yörelerde görülmekteydi. Ermeni
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çeteleri, Kars ile Oltu arasındaki Türk köylerini ve Akçakale’yi, Babirgend’i, diğer kasabalarla
köyleri talan ettiler. Kağızman vePuzant köyünün Müslümanlarını öldürdüler. Iğdır’daki
Türkler ya silahlı çetelerce alınıp götürüldüler ya da öldürüldüler.
Kars yaylasında ya da Erivan yöresinin kuzey yanında hiçbir yerde Müslüman köyleri
güvenlikte değildi. İngiliz Albayı Rawlinson raporlarında, Müslüman sığınmacılardan oluşan
kafilelerin sürekli olarak Kars yaylasını terk ettiklerini bildiriyordu. Raporlarında sıkça hem
işkence hem de cinayet iddialarıyla karşılaştığından bahsediyordu. Bunlar hakkında araştırma
yapmış ve iddiaların doğru olduğunu görmüştü.33
3 Mart 1919’da Cenubi Garbî Kafkas Hükümetinden Fahrettin (Erdoğan) ve Hasan
Ağa’dan (Nahçıvanlı) müteşekkil bir heyet Erzurum’a hareket etti. Bir hafta süren çetin bir
yolculuk sonunda Erzurum’a vardılar. 10 Mart 1919’da kurulan Vilayât-ı Şarkiyye Müdafaa-i
Milliye temsilcileriyle görüştüler. Bu cemiyetin kurucusu Hüseyin Avni (Ulaş) ile görüşerek
Cenubi Garbi Kafkas Cumhuriyeti’nin çalışmalarını belirten İntibâh-Name’yi hazırladılar ve
bu beyanname Albayrak (Erzurum) gazetesi sahibi Süleyman Necati Bey’in yardımlarıyla Türk
Basımevinde basıldı. Bu sırada İngilizlerin Kars baskını henüz duyulmamıştı.
Erzurum’a gönderilen heyet dışarıda bulunduğu sırada General Kvinitadze
komutasındaki düzenli Gürcü ordusu ile savaşa giren Server (Atabek) müfrezesinin bozularak
dağılmasıyla birlikte Gürcü birlikleri Ardahan’a girdi, müteakiben bundan cesaret alan İngiliz
Alayı 12 Nisan 1919’da 12 bin İskoçyalı ve Yeni Zelandalı askeri, Kars’ın müstahkem
mevkilerine ve kritik noktalara yerleştirdi.3419 Nisan 1919’da da bölgedeki İngiliz Generali
Thompson askerleriyle birlikte parlamentoyu bastı ve yakalanan Cumhurbaşkanı İbrahim
Cihangiroğlu Bey ve arkadaşları tutuklanarak Batum ve İstanbul yoluyla Malta’ya sürgüne
gönderildiler.35
Sonuçta 1919-1920 yıllarında bölge Ermenilerin zulmüne maruz kaldı. Müslüman halk
uzun süren savaşlar, kısıtlı imkânlar ve Kars civarında her türlü fedakârlığa katlanarak
topraklarını savunmaya çalıştı.1920 Eylül ayı başlarında Ermeni saldırıları had safhaya ulaştı.
İstiklal Harbi’nde Doğu Cephesi
Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı tarihte düşmanlar tarafından işgal edilmemiş ve
sınırlarımız içinde kalmış olan yerler Türk vatanı olarak kabul edildiğine ve doğudaki “Üç
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Sancak” da (Kars, Ardahan ve Batum) o tarihte işgal edilmemiş olduğuna göre bunların da milli
sınırlar içinde düşünülmesi tabii idi. Onun için Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, oralardaki
Türk ve Müslümanların durumları ile yakından ilgilenmekte idiler.36
Kazım Karabekir Paşa 22 Mart 1920’de “Erivan Cumhuriyeti Askeri Komutanlığına”
bir mektup yazarak Müslümanlara karşı Ermenilerin yaptıkları kötülükleri anlattı.
Müslümanlara karşı girişilmiş olan zulüme son verilmesinin, Müslümanların uğradıkları
zararların ödenmesinin ve İslamların ırz, namus, can, mal ve her türlü hukuklarının muhafaza
altına alınmasının Ermeni Hükümetine düşen bir görev olduğunu hatırlattı.37Aynı tarihte
“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi namına Mustafa Kemal
Paşa da Ermeni mezalimini devletler katında protesto etti.38
Bu dönemde Rusya’da Denikin kuvvetlerinin son direnişleri de kırılmış ve Ermenistan’a
yürümek için müsait bir durum meydana gelmişti.39 Üstelik bu tarihlerde İngiltere de bile
Ermeniler aleyhinde konuşan politikacılar görülüyordu.40
Bu durum karşısında Mustafa Kemal Paşa Doğu Taarruzu hakkında öteden beri mevzu
bahis olan fikrin, zaman ve uygulama imkânları hakkındaki düşüncelerini Kazım Karabekir
Paşa’dan sordu.41Karabekir Paşa, Bolşevik ordularının bir aya kadar Kafkaslara ineceklerini
tahmin ediyordu. Bu süre içerisinde Türkiye’nin sınırları içinde hareketsiz olarak beklemesini
zararlı görüyor ve mevcut durumdan faydalanarak Brest-Litovsk antlaşmasıyla çizilmiş olan
sınıra kadar ilerlemeyi düşünüyordu. Bu sebeple Aras Nehri’ne kadar olan mıntıkayı ve
Elviyeye-i Selase’yi işgal etmek üzere harekete geçmenin gerekli olduğunu ve bu hareketin 15
Nisan 1920’den sonra yapılmasının doğru olacağını 28 Mart 1920’de Mustafa Kemal Paşa’ya
bildirdi.42Mustafa Kemal Paşa onun düşündüğü hareket tarzını çok yerinde buldu ve bu
hareketin devlet ve milletimizin tahlisi ve istiklalinde yegâne amil olarak mütalaa edildiğini
bildirdi.43
Öte yandan bu tarihlerde İngiltere’de bir Büyük Ermenistan kurulması fikri zayıflamıştı.
Çünkü böyle bir devletin kurulabilmesi için çok sayıda savaşçıya ihtiyaç vardı.44Nitekim San
Remo Konferansı’nda Lloyd George, Erzurum’da çok az Ermeni bulunduğunu, Mustafa Kemal
Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, Sayı 26, Belge 681, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1960.
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Paşa’yı yenmek için ise büyük kuvvetlere lüzum bulunduğunu söylemiş45 ve Doğu Anadolu’da
bir Ermenistan’ın kolay kurulamayacağını anlatmak istemişti.46Bu nedenledir ki İngiltere San
Remo Konferansı’nda 25 Nisan 1920’de ABD Başkanı Wilson’dan Ermeni mandasını kabul
etmesini, bu benimsenmediği takdirde Ermenistan hudutlarının tespitini tavsiye etmesini rica
etmişti.47
Bu gelişmeler bilindiği veya tahmin edildiği için Ermeni meselesi Ankara’da Bakanlar
Kurulunda görüşüldüğünde, Ermenilere yönelik bir harekâta mevcut aşamada başlanması
uygun bulunmamıştı.48Ancak Kazım Karabekir Paşa Ermenilere karşı harekâtta ısrarlıydı.
Meseleyi yeniden inceleyen Bakanlar Kurulu 1 Haziran 1920’de Kazım Paşa’ya Ermenistan
seferinin açılması vaktinin henüz gelmediğini bildirdi.
Tam da bu sırada Rus ordusuna Menşevik Ermenistan ve Gürcistan’ı Sovyetleştirmek
görevinin verildiği49ve üç sancağın Rusların eline geçeceği anlaşılınca50 TBMM ve hükümeti
Ermenistan’a taarruz etmeye karar verdi. Bu sebeple 9 Haziran 1920’de Doğu vilayetlerinde
seferberlik ilan etti51 ve 15. Kolordu Komutanlığını Doğu Cephesi Komutanlığına çevirerek
yetkisini arttırdı.52
Bununla birlikte;
-Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Chicherine’nin Anadolu’nun sınır bölgelerinde
referandum yapılması ve Doğu sınırının tespitine yönelik teklifleri içeren mektubunun 15
Haziran 1920’de Ankara’ya ulaşması,
-Aynı tarihlerde Anadolu’da yer yer ayaklanmalar olması,
-Yunanlıların kısa sürede taarruza geçeceklerinden şüphelenilmesi,
-İngilizlerin Kafkasya’daki kuvvetlerini geri çekme kararı almış olmalarına rağmen
henüz bu kararlarını uygulamamaları,
-Rusların Ermenilerin lehine harekete girişebilecekleri düşüncesinin hâsıl olması
sebepleriyle çekingen davranılarak taarruz bir kez daha geciktirildi.
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Kars Harekâtı
Ermeniler Ankara Hükümetinin çekingen tutumundan cesaret alarak saldırılarını
sürdürdüler. Saldırılar karşısında Ermenilere bir takım notalar gönderildi. 9 Temmuz 1920
tarihli notada “Önceki uyarılara rağmen Oltu bölgesine karşı girişilen saldırılardan
vazgeçilmediği görülmektedir. Hâlbuki bu bölge Brest-Litovsk ve Batum antlaşmaları ile
Osmanlılara bırakılmıştır. Bu sebeple Oltu bölgesine karşı yapılan saldırılar iyi komşuluk ve
dostluk ilişkilerine aykırıdır. Ermeni kuvvetlerinin yöreden hemen çekilmeleri gerekir” 53 diye
Taşnak Hükümeti uyarılıyordu.
Buna rağmen Ermeni saldırganlığı gün geçtikçe arttı. 12 Ağustos 1920’de Oltu
bölgesinde bazı köyleri işgal ettiler. 20 Ağustos 1920’de bir Ermeni birliği Türk kuvvetlerine
saldırdı, Eylül’de iki Ermeni uçağı Türk mevzilerini bombaladı. Ayrıca Doğubayazıt
kuzeyindeki Türk kuvvetlerine saldırmaktan çekinmediler.54
Bu durum karşısında 20 Eylül 1920’de Ankara’da Ermenilere taarruz edilmesi
kararlaştırıldı ve Doğu Cephesi Komutanlığına emir verildi. Zaten bir savaş için hazırlıklı
bulunan Doğu Cephesi Komutanlığı 27 Eylül 1920’de harekete geçmek üzere hazırlık
yaparken, 24 Eylül 1920’de Ermeniler baskın tarzında taarruzla Bardız cephesinden Türk
topraklarına girdiler.Bunun üzerine Türk kuvvetleri de 28 Eylül sabahı sınırı geçerek ilerlediler
ve 29 Eylül’de Sarıkamış’ı,30 Eylül’de de Merdenek’i işgal ettiler. Fakat Türk ordusu bazı
mülahazalarla 28 Ekim 1920 tarihine kadar bir ay Sarıkamış-Laloğlu hattında kalmayı lüzumlu
saydı.55Çünkü Ermeni Hükümeti 30 Eylül 1920’de Ermenistan tehlikededir diye bir beyanname
yayınlamıştı.
Türkiye, Ermenistan taarruzunu devam ettirme konusunda Rusya çekincesi nedeniyle
tereddüt yaşarken, Rusların Taşnaklarla ilişkilerinin zayıfladığı, hatta Ermenistan’a taarruz
etme ihtimallerinin belirdiği görüldü.56Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet
Paşa ile durum değerlendirmesi yaptıktan sonra, 21 Ekim 1920’de Kazım Karabekir Paşa’ya
Ermeni ordusunun yok edilmesi görev ve yetkisini verdi.57 28 Ekim 1920’de Türk ordusu
yeniden harekete geçti. Üç günlük çetin bir savaştan sonra, 30 Ekim 1920’de Kars’ı geri aldı.58
Kars’ın alınmasıyla Türkiye’nin doğu sınırları güven altına alınmış, Misak-ı Milli sınırlarına
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varılmış ve Ermeni ordusu Türkiye için tehlikeli olamayacak bir hale sokulmuş, böylece amaca
ulaşılmış oldu.
Iğdır’a Taarruz
Doğu Cephesi Komutanlığı, Kars taarruzu başlamadan önce bu taarruzun daha uygun
bir durumda yapılabilmesi için sağ kanadın Aras Nehri’ne kadar olan bölgeye hakim olması
lüzumunu düşünerek 18 Ekim 1920’de Sarıkamış’tan Doğubayazıt’ta bulunan Sağ Kanat
Grubu Komutanlığına “Kars’ın işgali için harekâtın kararlaştırıldığı, bu sebeple Şahtahtı ve
Iğdır taarruzlarının mümkün olduğu kadar çabuklaştırılmasını ve bunun için bütün Sağ Kanat
Grubu cephesinde faaliyet göstermesi lüzumunu” belirtti ve Iğdır’ın işgaliyle Aras’a kadar olan
bölgeye hakim olunduktan sonra tasarruf olunabilecek aşiret kuvvetlerinin Alaca-Başgedikler
istikametinde sevk ederek Ermenilerin yan ve gerilerini tehdit etmenin çok faydalı olacağı,
Şahtathtı ve Iğdır’ın işgalinden sonra Erivan’ı tehdit edecek bir durum alınmasını” istedi.
Cephe Komutanlığının bu emri üzerine Sağ Kanat Grup Komutanlığı 20/21 Ekim
1920’de

Doğubayazıt-Musun-Karakilise

(Karaköse)

bölgelerindeki

kuvvetlerle

Iğdır

istikametinde bir taarruz tertip etti. İki zayıf piyade taburu ve geri kalanı aşiretlerden ibaret bir
kuvvetle (2 nci ve 3 üncü Mürettep Tugaylar) yapılan bu taarruz, geceleyin irtibatsızlık
yüzünden istenen sonucu sağlayamadı.
24 Ekim 1920’de Iğdır istikametinde yapılan yeni bir taarruzda kuvvetler Iğdır’ın 3 kilometre
güneyinde Erhacı-Halefli (Halkalı)-Hoşhaber hattına kadar ilerledi. Ermenilerin Iğdır kasabası
etrafında kuvvetli direnmeleri yüzünden kasabaya girilemedi.59
Iğdır’daki Ermeni kuvvetlerinin çekilme istikametini Markara Köprüsünde tıkamak
maksadıyla, aşiret süvarileri ve dağ bataryası ile takviye edilmiş 34 üncü Alayın 1 inci Taburu
bu kuvvetlerin doğusundan taarruza katıldı. Bu taburun taarruzu da Iğdır’ın 15 kilometre
kuzeydoğusunda Alican köyüne kadar ilerledi. Güçlü Ermeni direnişi sebebiyle taarruz
Markara Köprüsüne ulaşamadı.
Kars Harekâtı Sonrası Gelişmeler
Türkiye Doğu Harekâtına başlarken zaten Ermenilerin siyasi varlığını ortadan
kaldırmayı hedef almamıştı.60Sadece kendi topraklarına göz diken Taşnakları zararsız hale
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getirmek istemişti. Nitekim Türk ordusu Kars’a girdiği zaman, kendi milletini yok etmek
isteyenlere karşı bile görülmemiş derecede soylu hareket etti.61
Öte yandan Ankara Hükümeti öteden beri dünyaya duyurduğu barışseverlik isteğinde
samimiyetini göstermek için 1 Kasım 1920’de bir nota ile Ermenilere barış teklif etti. Eğer
bundan sonra Türklerin aleyhine hareket edilmez ve doğuda İngiliz kapitalistlerin öncüsü
olmaktan vazgeçilirse barış müzakerelerine girişilebileceği açıklandı.62
Ancak Ermeniler Türkiye’ye değil, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’ne başvurarak
düştükleri sıkışık durumdan kurtulmayı denediler. Fakat Ruslar katında yaptıkları teşebbüsten
bir sonuç alamadılar. Amerika ise onlara uzlaşmazlıkların halli yolunda aracılığa hazır
bulunduğuna dair boş bir cevap verdi.63
Genelkurmay Başkanlığı 31 Ekim 1920’de Doğu Cephesi Komutanlığına direktif
vererek, kazanılan zaferden faydalanarak kesin sonuç alınması lüzumunu belirtti. Ermenileri
silahtan tecrit ve mümkünse barışa mecbur edinceye kadar harekâta aralıksız devam etmek
gerektiğini belirtti.
Genel durum bakımından Doğu Ordusu’nun önemli kısımlarının bir an önce serbest
kalması gerekliydi. Özellikle Ermenilerden alınacak silah ve cephaneye batıda pek çok ihtiyaç
olacaktı. Bu sebeple; durum, Ermeni kuvvetleri ve yapılacak harekât hakkındaki Doğu Cephesi
Komutanlığının düşünceleri soruldu ve acele cevaplandırılması istendi. Ayrıca barış teklifinin
Dışişleri Bakanlığı tarafından Doğu Cephesi Komutanlığı aracılığıyla yapılacağı da bildirildi.64
Buna karşılık olarak Doğu Cephesi Komutanlığı Genelkurmay Başkanlığına şu cevabı
verdi. “Kesin sonucun alınması için harekâtın uzatılması iki istikamette olabilir: Kars-Erivan
istikameti ve Kars-Gümrü istikameti. Kars-Erivan istikameti çabuk ve kesin bir darbe etkisi
yapar ve başkaları tarafından Ermenilere yardım edilmez. Başka bir durum meydana gelmezse
Doğu Ordusu kısmen serbest kalır. Fakat bu harekât alanı içinde iaşe maddeleri ve muhabere
hatları eksik ve yolları mevsim itibariyle kötüdür, zorluklarla karşılaşırız. Kars-Gümrü
istikametinde kesin sonuç muhtemelen biraz gecikir ve kış dolayısıyla da fazla yorgunluk olur.
Fakat harekât emin olarak cereyan eder. Demiryollarından ve muhabere hatlarından faydalanılır
ve belki de Gümrü’nün zaptıyla, harekâtın Erivan ve Delican istikametlerinde uzatılmasına
lüzum kalmadan mesele halledilebilir. Bu sebeple, harekâtın Gümrü istikametinde
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yönetilmesini tercih ederim. Kıtalara gerekli istirahat verdikten sonra 3 Kasım 1920’de harekâta
başlamanın düşünüldüğünü arz ederim.”
2 Kasım 1920’de Genelkurmay Başkanlığınca Doğu Cephesi Komutanlığına, Gümrü
istikametine yapılacak harekât hakkında kendisiyle aynı görüşte olunduğu bildirildi.65
Şahtahtı’nın Zaptı
Gümrü istikametinde yapılacak harekâtta kuvvetlerin kolaylıkla ilerlemesi için Şahtahtı
ve Iğdır’ın zapt edilmesi gerektiğini düşünen Doğu Cephesi Komutanlığı, 2 Kasım 1920’de Sağ
Kanat Grup Komutanlığına “Gümrü’ye taarruz sırasında Ermenileri büsbütün şaşırtmak, barışa
zorlamak ve silahsızlandırmak maksadıyla Şahtahtı taarruzunun bu günlerde yapılması ve
Iğdır’ın ele geçirilmesi gerekmektedir. Taarruzun Hacıbayram Köprüsü ve Iğdır bölgesinden
Erivan’a tevcih edildiği hissi verilmeye çalışılmalıdır” emrini verdi.66
Bu emir doğrultusunda Nahçıvan Müferezesi Komutanı 6/7 Kasım 1920 gecesi
Nahçıvan’dan hareket etti. 7 Kasım sabahı birlikler Şahtahtı bölgesindeki Ermeni kuvvetleri ile
temasa geçti. O gün yapılan muharebeler sonrası Ermeniler Şahtahtı bölgesinden çekildi. Ertesi
gün Erivan istikametinde devam eden muharebeler sonrasında Ermeni kuvvetleri yaklaşık 35
kilometre kuzeybatı istikametinde çekilmek zorunda kaldı. Son olarak Ermeni kuvvetleri
Dehne-Sederek hattına yerleşti. Bu sırada Türkiye ile Ermenistan arasında mütareke yapıldığı
haberi alındı.
Gümrü Taarruzu
Gümrü taarruzu direktifi kapsamda 4 Kasım 1920 günü sabahı 9’uncu ve 12’nci
Tümenlerle Gümrü taarruzu başladı. Şahnalar Muharebesi sonrası Türk kuvvetleri ilk gün
Gümrü’nün 20 kilometre batısında, Gümrü çevresindeki istihkâmlar önüne kadar ilerlediler.
Türk birliklerinin Ermenistan topraklarına doğru hızla ilerlemesi ve bunun karşısında
Ermeni kuvvetlerinin hiçbir varlık göstermemesi sonucu olarak, Gümrü’deki Ermeni Komutanı
6 Kasım 1920 akşamı mütareke ve barış istek mektubunu Doğu Cephesi Komutanlığına
gönderdi.67
Mektubu inceleyen Cephe Komutanlığı, yine aynı tarihte, mütareke şartlarını belirten
cevabi mektubu Gümrü Komutanlığına gönderdi ve durumu Genelkurmay Başkanlığına
bildirdi. Mütareke şartı olarak öncelikle Arpaçay’ın batısında bulunan Ermeni kuvvetlerinin
Türk İstiklal Harbi Doğu Cephesi, s. 204-205.
Türk İstiklal Harbi Doğu Cephesi, s. 211.
67
Gnkur. ATASE Arşivi, No: 4/6663, Dosya No: 26.
65
66
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Gümrü’yü de boşaltarak en az 15 kilometre doğusuna çekilmesi isteniyordu. Ermeniler, geçici
mütarekeyi kabul ederek Gümrü kasabası doğusuna çekildiler.68
Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclis Hükümeti 8 Kasım 1920’de Ermeni hükümetine
yeni mütareke şartlarını bildirdi. Yeni mütareke şartları çeşitli silah ve cephanenin de teslimini
öngörüyordu. Ermeniler bu şartları kabul etmeyince iki taraf arasında çatışmalar yeniden
başladı. 14 Kasım 1920’de Türk ordusu yeniden taarruza geçti.69 Gümrü’nün doğusunda
gerçekleşen Cacur ve Golgat muharebeleri sonrası taarruza katılan 9 uncu ve 12 nci Tümenler
Gümrü’nün 12 kilometre doğusuna kadar ilerlediler. 14 Kasım 1920’den sonra bu bölgede
başkaca bir harekât yapılmadı. Buna karşın bozguna uğrayan Ermeniler 17 Kasım 1920’de
mütareke şartlarını kabul ettiklerini bildirdiler.
Iğdır’ın Kurtarılması ve Gümrü Barış Antlaşması
Gümrü taarruzu öncesi, Şahtahtı bölgesindeki yenilgileri üzerine gerilerinin tehlikeye
girdiğini gören Ermeni kuvvetleri 13 Kasım 1920’de Iğdır’ın kuzey doğusundaki Markara
Köprüsünü yakarak Aras kuzeyine çekildiler. Bunu gören Türk birlikleri takibe geçerek Iğdır’ı
işgal etti ve Aras Nehri kıyılarına kadar ilerlediler. O gün akşama kadar Ermeni kuvvetleriyle
ateş muharebesi icra ettiler.70
14 Kasım 1920’den sonra Gümrü doğusunda başka bir harekât yapılmasa da 15-16
Kasım 1920 tarihlerinde Sağ Kanat Komutanlığında Nahçıvan Müfrezesi kuvvetleri Şahtahtı
bölgesinde Erivan istikametinde taarruz ettiler. Norşin ve civarında tertiplenen müfreze
kuvvetleri Erivan istikametinde taarruza geçtikten sonra büyük kısmıyla 17 kilometre, bir kısım
birlikleri ile de 35 kilometre kadar ilerledi. 17 Kasım 1920’de Ermeniler mütareke şartlarını
kabul edince Erivan istikametindeki harekâtta sona erdi.
Mütarekenin imzalanmasının ardından 26 Kasım 1920’de barış görüşmelerine başlandı.
Gümrü’de gerçekleşen barış görüşmelerini Türk hükümeti adına Kazım Karabekir Paşa,
Erzurum Valisi Hamit Bey ve Erzurum Milletvekili Necati Bey yürüttü.71
Görüşmeler sonunda 2/3 Aralık 1920’de Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. Ankara
Hükümeti’nin imzaladığı bu ilk antlaşma ile Türkler, 1877-1878 Harbi sonunda kaybettiği
Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır’ı yeniden topraklarına kattı, çok miktarda silah ve
cephane ele geçirdi.Böylece Türk kuvvetlerden bir kısmının ve çok sayıda silah ve gerecin Batı
TBMM Zabıt Ceridesi, C. V, s. 299.
Türk İstiklal Harbi Doğu Cephesi, s. 215-217.
70
Türk İstiklal Harbi Doğu Cephesi, s. 219-220.
71
Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C. III, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1978, s. 244.
68
69
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Cephesine gönderilmesi mümkün oldu. Sonuçta bu zafer Ankara Hükümeti’ne rahat bir nefes
aldırdı.72
Antlaşmanın 18. maddesi gereğince barış antlaşması iki hükümet arasında
onaylanacaktı. Fakat imzadan bir gün sonra Erivan Sovyet Ermeni Hükümeti kurularak, Taşnak
idaresi çöktü ve Ermenistan Kızılordu’nun işgali altına girdiğinden Gümrü Antlaşması da
onaylamadı. Bunun yerine önce Moskova’da Sovyet Rusya ile 16 Mart 1921’de Moskova
Antlaşması, daha sonra Kars’ta Türkiye ile Rusya Ermenistanı arasında 13 Ekim 1921’de
yapılan Kars Antlaşması yürürlüğe girdi.73
Sonuç
Bugünkü milli hudutlarımız içerisinde, yakın tarihimiz içerisinde en çok acılara maruz
kalan bölgeler şüphesiz Kars ve Iğdır ile çevresi olmuştur. Çünkü bu bölgeler 1877-1878 Harbi
sonrası Osmanlı Devleti’nden koparılarak 40 yıl Rusya’nın egemenliğinde kaldıktan sonra,
ancak Birinci Dünya Harbi’nin sonlarına doğru esaretten kurtulmuştur. Bununla birlikte
özgürlük havası kısa sürmüş, Mondros Mütarekesi imzalanınca Türk ordusu 1878 sınırlarına
geri dönünce bölge kendi kaderine terk edilmiştir. Kafkasya’da iç karışıklıklar ve siyasal
belirsizliğin en yoğun yaşandığı bu dönemde, tek belirgin gerçek olan Ermeni kuvvetleri ve
çetelerinin insanlık dışı saldırılarına karşı bölge halkı kendi başlarına direnmek zorunda
kalmıştır. İki yıl süren bu ara dönemde bölgede oluşturulan küçük devletçikler kendi sınırlı
imkânları ile çok yoğun süregelen Ermeni saldırılarına karşı kendilerini savunmaya
çalışmışlardır.
İstiklal Harbi’nin başlamasının ardından, başarılı muharebeler sonrası bölge Türk
ordusu tarafından yeniden ele geçirilerek Ermeni kuvvetleri ve çetelerinden temizlenmiştir.
Doğu Cephesi İstiklal Harbi’nde düzenli birliklerin kullanıldığı ve taarruz harekâtının ilk
yapıldığı cephe olmuştur.
Aslında 1920 yılının ilkbaharında düşünülen harekât özellikle Rusya’nın Kafkasya
politikasının belirsizliği sebebiyle ve Milli Mücadele sürecinde Rusya ile husumet yaşamamaya
gösterilen özen nedeniyle 1920 yılı kışına kadar beklenmiştir.
Strateji dehası Mustafa Kemal Paşa, Doğu Cephesi Harekâtını stratejinin unsurları olan
kuvvet, zaman ve mekânı en akılcı şekilde kullanarak planlamış, Kazım Karabekir Paşa askeri
harekâtı en başarılı şekilde uygulamıştır.
72
73

Karabekir, a.g.e., s. 903.
Türk İstiklal Harbi Doğu Cephesi, s. 225.
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Doğu Cephesi Harekâtının 1920 yılı Aralık ayı başlarında tamamlanmasından sonra,
doğu sınırını güvence altına alan TBMM ve Hükümeti, bundan sonra tüm gayret ve önceliğini
Batı Cephesine ayırma fırsatı bulmuştur.
Aslında Sovyet Rusyası ile çatışma veya kriz potansiyeli taşıyan bu harekât zamanlama,
uygulama, ilerleme sınırı ve mütareke hükümleri açısından öylesine akılcı ve gerçekçi icra
edilmiştir ki, harekât Milli Mücadele’nin en temel koşulu olan Sovyet Rusya ile dostluk
ilişkisinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Nitekim Taşnak Ermeni Hükümeti ile yapılan Gümrü
Barış Antlaşması, sonrasında Sovyet Rusyası ile yapılan Moskova ve Sovyet Ermenistanı ile
yapılan Kars Antlaşmaları içinde temel teşkil etmiştir. Türkiye-Sovyet Rusya ilişkilerinin
belirginleşmesi, geliştirilmesi ve pekiştirilmesi bakımından bu antlaşmalar somut etkenler
olmuştur.
Askeri harekât yönünden değerlendirme yapıldığında şüphesiz Doğu Cephesinin sol
kanadında sağ kanadına göre daha büyük çaplı muharebeler gerçekleşmiştir. Bunun sebebi her
iki tarafın da sıklet merkezini bu bölgede bulundurmasından kaynaklanmıştır. Dolayısıyla
cephenin kaderi Kars-Gümrü istikametinde yapılan muharebeler sonucunda belirlenmiştir.
Sağ Kanat bölgesi, yani Iğdır-Erivan istikameti tali cephe olmuştur. Doğu Cephesi
Komutanı, harekâtın maksadı olan Ermeni ordusunu tümüyle etkisiz hale getirmek için düzenli
birliklerin tamamına yakınını sol kanatta toplayınca, sağ kanatta birkaç tabur hariç ancak aşiret
kuvvetleri kullanılabilmiştir.
Eğitimleri, disiplinleri ve silahları çok yetersiz bu kuvvetlerle kati neticeler almak
mümkün olamamıştır. Bu sebepledir ki Kars harekâtı öncesi Iğdır istikametinde başlatılan
taarruzda Sağ Kanat unsurları Iğdır’ın hemen güneyine kadar ilerlemesine rağmen, Ermenilerce
kuvvetle savunulan kasabayı ele geçirememiştir. Bu durumda Sağ Kanat Komutanlığı Şahtahtı
bölgesine ağırlık vererek Iğdır’daki Ermeni kuvvetlerini çekilmeye dolaylı yönden mecbur
bırakmıştır.
Mustafa Kemal Paşa ve Kazım Karabekir Paşa’nın, harekâtın maksadını ve hedefini
farklı değerlendirmeleri halinde sonuçları şüphesiz olumsuz olacaktı. Örneğin harekâtın
maksadını Ermeni ordusunu tümüyle etkisiz hale getirmek yerine toprak ele geçirmek olsaydı,
ele geçirilen toprakları sonunda iade edilmek zorunda kalınması yanında Rusya ile ilişkiler
bozulacaktı. Üstelik gücünü büyük oranda elde bulunduracak Ermeni ordusu İstiklal Harbi
süresince bir tehdit olarak varlığını sürdürecekti.
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Harekâtın askeri hedefi Gümrü yerine Erivan olsaydı, Rusya’nın dışında tüm dünyanın
gözünde de Ankara Hükümeti’nin emperyalist amaçlar taşıdığı izlenimi görülecek, İngiltere ve
özellikle ABD’nin Ermeni meselesine doğrudan müdahale etmesi söz konusu olacaktı.
Sonuç olarak Doğu Cephesi Harekâtı, her yönüyle titizlikle incelenmiş, muhakeme
edilmiş, siyasi konjonktürün en uygun olduğu zamanda harekete geçilmiş ve durulması gereken
noktada sonlandırılmıştır. Dolayısıyla gerek uluslararası ilişkiler, gerek siyaset bilimi ve
gerekse askeri strateji yönünden Doğu Cephesi Harekâtı’ndan çıkarılacak pek çok dersler
bulunmaktadır.
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ERMENİLERİN KATLİAM İZLERİ TOPLU MEZARLARIN TARİH
AÇISINDAN ÖNEMİ
Makbule SARIKAYA*
Tarihi açıdan toplu mezarlar katliamın tüm süreçlerini yansıtması bakımından tarihi
belge olarak büyük önem taşımaktadır. Toplu mezarlar bölgede sistematik bir soykırım
uygulandığını ve Türklerin evlerinde, köylerinde ve ibadethanelerinde nasıl topluca yok
edildiğini göstermektedir. Mezarlardaki kadın, çocuk, cenin ve yaşlıların ağırlıkta olduğu
iskeletlerde ağır işkence izlerinin tespiti; toplu mezar olarak seçilen cami, samanlık, ahır gibi
yerlerde kapıların üzerine kilitlendiği savunmasız insanların kurşunlanıp, parçalanarak ve
yakılarak yok edildiğine dair izler cesetlerden kolaylıkla anlaşılmaktadır. Nüfusun Türklerden
oluştuğu bu köylerde birbirine yakın tarihlerde ve yakın yerlerde bulunan toplu mezarlar, geride
hiç canlı şahit bırakılmama gayretiyle ve sistematik olarak bir katliam yapıldığını
göstermektedir. Çalışmada, kıyımlardan şans eseri kurtulan şahitlerin, hatıraların ve resmi
belgelerin anlattığı bu durumun toplu mezarlardaki iskelet ve mezar buluntularına yansımaları
Kars Subatan toplu mezar alanı örneği ile değerlendirilecektir.
TRACES OF MASSACRES CARRIED OUT BY ARMENIANS THE IMPORTANCE
OF MASS GRAVES IN TERMS OF HISTORY
From a historical point of view, mass graves are of great importance as historical
documents in terms of reflecting all the processes of the massacre. The mass graves show how
a systematic genocide was carried out in the region and how the Turks were collectively
destroyed in their homes, villages and places of worship. The determination of the traces of
heavy torture in the skeletons of women, children, fetuses and elderly in the graves; the traces
of the bullet, dismemberment and burning of the defenseless people who were locked on the
doors in the mosques, haystacks and stables chosen as mass graves are easily apparent from the
corpses. The mass graves found in these villages, where the population is composed of Turks,
at close dates and close to each other, show that a massacre was carried out systematically with
the effort of not leaving any living witnesses behind. In the study, witnesses who survived the
massacres by chance, recollections and official documents describe this situation to skeletons
and grave finds in mass graves.

Doç. Dr., Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ardahan,
makbulesarikaya@ardahan.edu.tr
*
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Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve
medeniyetlerini belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içinde
inceleyen objektif bir bilimdir. Tarihin konusunu insan faaliyetleri ve onun sonuçları
olduğundan tarihçiler olay ve olgular üzerinde yoğunlaşır. Olay ve olguların neden-sonuç
ilişkileri içerisinde incelenmesi, somut bulgu ve belgelere dayandırılması tarihe bilimsellik ve
objektiflik kazandırır. Ancak bazen tarih bu esaslara dikkat etmeksizin salt güç ve baskı ile de
yazılmak istenebilir. Bunun en dikkate değer örneği emperyalist batının icadı olan Ermeni
meselesidir. Yaklaşık 140 yıllık süreciyle soykırım endüstrisinin bir malzemesi olarak bilimsel
gerçeklerden uzak tutulup Türkiye’ye çok yönlü bir baskı aracına dönüştürülen Ermeni
meselesi bu özelliği ile yakın tarihte yer almıştır.
En bilindik haliyle tarih bilimi, konuyla ilgili gerçekleri incelerken o dönemin sivil,
askeri ve resmi belge, hatırat, gazete, rapor gibi yazılı, türkü, ağıt, destan, hikaye gibi sözlü ve
tarihi eser, fotoğraf, mezar, takı ve giysi gibi sanatsal ve görsel unsurlarını kullanır. Ermenilerin
katlettiği ve büyük bir mezarlık haline getirdiği Türkiye ve Kafkasya’da o dönem nelerin
yaşandığını ortaya koyacak kaynaklar arasında toplu mezarlar incelenmesi gereken çok yönlü
bir kaynaktır. Tarih bilimi için de son derece önemli bir kaynak olan toplu mezarlar, o dönemde
yaşananları anlatabilecek konuyla ilgili en somut ve şüphe götürmez bilgileri sunabilir
niteliktedir. Bu yönüyle Türkiye’de seçilecek herhangi bir toplu mezarın, yazılı ve sözlü tüm
kaynakları onaylar nitelikte tarafsız ve net bilgiyi ortaya koyarak Ermeni meselesinde sorulan
sorulara cevap verebilir nesnel malzeme barındırdığını rahatlıkla söylenebilir. Buna bir örnek
Haziran 1991 yılında açılan Kars- Subatan’daki toplu mezar verilebilir. Bu toplu mezar
buluntuları, o zamana kadar anlatılanları, görselleri, haber, belge ve raporları ispatlar nitelikte
olup Türklerin öz yurtlarında nasıl bir katliama maruz kaldıklarını özetler niteliktedir.
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Subatan’ın konumu ve tarihi önemi; Subatan Büyük ve Küçük Yahni tepelerinin
doğusunda ortaçağın büyük şehirlerinden biri olarak 1829’da Şüregel kazasının merkezi olup
kalesi ve konumu ile stratejik bir sınır bölgesidir.1 1829’da Rusların eline geçen sonra geri
verilen Subatan, yanı başında Rus hakimiyetinde kalan Ahıska, Ahılkelek ve Gümrü’ye ermeni
nüfus yerleştirilmesinin sonuçlarından etkilenmiştir. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşıyla sınırı
geçen Ermenilerin Subatan karyesinde 24 Nisan 1877’de kanlı olaylar cereyan etmiştir.2 Hatta
93 harbinin kaderi bu bölgedeki Alacadağ meydan muharebesi ile belirlenmiş ve Kars, Ardahan
Rusların eline geçmiştir. 1917 Bolşevik ihtilali ile 40 yıllık Rusya esareti Subatan’da bitecek
iken otorite boşluğundan yararlanan Ermenilerin Karadeniz ve Doğu Anadolu’da Türk
kıyımına başlamasıyla daha karanlık günlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Geniş bir bölgedeki
Ermeni zulmü üzerine 12 Mart 1918’de Erzurum’a ulaşan Türk birlikleri doğu yönünde
ilerlerken Nisan 1918’de geri çekilen ermeni birlikleri ve çeteleri Kars köylerinde sistematik
temizlik yapmayı da sürdürmüşlerdir.3 İşte bu süreçte Subatan karyesi ve çevresinde de ağır bir
kıyım gerçekleştirilmiş,4 durum canlı şahitlerin ifadelerinde, askeri rapor ve resmi belgelerde
açıkça yer almıştır.

1

Enver KONUKÇU, “Subatan Ve Ermeni Mezalimi”, Yakın Tarihimizde Kars ve Doğu Anadolu Sempozyumu,

Kars 17-21 Haziran 1991, s.133, (133-143)
2

KONUKÇU, “Subatan Ve Ermeni Mezalimi”, s.134-135

3

Esin DAYI, Elviye-i Selase/Üç Sancak (Kars, Ardahan, Batum)’Da Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim”,

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 23, Erzurum, 2004, s. 246-247 (s.245-261)
4

Subatan gibi bölgedeki birçok köy ve şehirlerde Ermeniler tarafından yapılan kıyımlara ait açılan veya henüz

açılmayan yüzlerce toplu mezar, 1918 ilkbaharında gerçekleşen kıyımların kalıntılarıdır. Bilindiği üzere Kars’ın
da içinde bulunduğu Elviye-i Selase 1878’de Rus hâkimiyetine girmiş, nüfus ve ekonomik dengelerin tamamen
değiştiği 40 yıllık esaret altında kalmıştır. 1917 Ekiminde Rusya’nın yıkılıp Sovyet hükümetinin kurulması
sürecinde dünya savası bitmeden 3 Mart 1918’de Brest Litovks Antlaşması yapılmış ve Sovyetler Kars ve çevresini
Osmanlıya geri vermeyi kabul etmiştir. Ancak bu antlaşmayı tanımayan ve çarlığın desteği ile güçlenen Ermeniler
otorite boşluğundan yararlanan Kars ve çevresinde köy köy yağma ve katliamlar gerçekleştirmeye başlamışlardır.
Bu arada dünya savaşının bitmesi Osmanlı devletinin yenilmesi ve 30 Ekim 1918’de Mondros mütarekesini
imzalamasıyla Türk ordusunun Kars ve çevresini boşaltması, bölgenin İngiliz işgaline girmesi ile Ermeni
saldırılarının dehşeti daha da büyümüştür. XV. Kolordu komutanı Kazım Karabekir paşa komutasındaki 28 Eylül
1920 doğu harekâtına kadar bölgede Ermenilerin yaptığı katliamlar devam etmiştir. 22 Kasım 1920’de Ermeniler
ile yapılan Gümrü antlaşmasıyla savaş durumu bitmiş, Kars ve çevresi düşman işgalinden kurtarılmıştır.
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1915-1920 arasında Kars ve çevresinde yaşanan otorite boşluğu ve batılı devletlerin
desteği ile Ermenilerin kıyım faaliyetleri sistematik bir hal aldığının net kanıtları toplu
mezarlardır. Toplu mezarların yakın tarihte büyük bir yekuna ulaşmasında 28 Mayıs 1918’de
kurulan Ermenistan’da seferberlik ilan edilmesinin ve önce Rus sonra İngilizlerin desteğiyle
bölgede katliamlara eğitimli çetelerin yanında düzenli ermeni birliklerinin de katılmasının
büyük rolü olmuştur.5 Böylece geniş bir coğrafyada gerçekleşen katliamlarda daha doğmamış
çocuklar dahi katledilerek kitlesel ve sistematik bir yok etme hareketi başlatılmıştır. İşte
Subatan köyünde birkaç kez yenilenen katliamlar bu tarihler arasında ve bu şartlar içerisinde
gerçekleşmiştir.6 Tarih araştırmalarında toplu mezarlardan önce konuyla ilgili belgeleri
toplamak ve incelemek gerektiği için öncelikle dönemin resmi belgelerinde konuyla ilgili bilgi
aramak ilk iştir. Çünkü tarihin gerçek bilgileri ilk elden orijinal kaynaklara yani arşiv
belgelerine dayanır. Belgesiz tarih yazılamayınca olayların gerçek yönleri ortaya konulamaz.
Tarih bilimi devrin kaynaklarını değerlendirerek ilmi bir hüküm verebilmek için arşiv
belgelerini incelediğinde Kars ile ilgili arşiv belgelerinde Subatan ve civarında yapılan katliam
kayıtları ortaya çıkmaktadır. 1918 Nisan sonlarında Subatan’a gelen Kazım Karabekir’in
katliamın delillerini de içeren raporu,7 Subatan’daki katliama ilişkin başka arşiv belgeleri de
desteklemektedir.8 Yine, Karargah-ı umumi 11. Şubeye memur Yüzbaşı Ahmet Refik Bey’in
15 Mayıs 1918’de Kars’a ait notlarında, Mirliva Yakup Şevki Paşa’nın Osmanlı ordu
başkumandanlığına yazdığı yazıda Subatan karyesinde 570 nüfusun balta, kama, bıçak
kullanılarak ve ateş ile yakılarak şehit edildiği ve Magasberd, Alaca, Tekneli, Hacı Halil, Kalo,
Harabe, Diğor, Milanlı, Kötak karyelerinde de aynı Subatan’daki akıbetin gerçekleştiği
belirtilmektedir.9 Arşiv belgelerinden anlaşılacağı üzere Ermeniler bu dönemde Kars’ın 400
köyünde kıyımlar yaparak Türk köylerindeki savunmasız kadın, çocuk yaşlı 40.000 kadar
insanı cami, merek, ahırlara doldurarak işkence etmiş ve yakmıştır.10

5

Şenol KANTARCI, Ermeni Sorunu Pencereden Bakmak Ya Da Manzaranın Bütününü Görmek, Isparta, 2005,

s.105-106
6

Kars’ın Ermeni yönetiminde iken vali Korganov’un 1 Nisan 1920’deki emri ile Türk köylerinde başlatılan

katliam hareketinde Subatan’da 700 kişinin katledilmesi Doğu Harekâtından hemen önceye rastlamaktadır.
Fahrettin KIRZIOĞLU, Kars ili ve Çevresinde Ermeni Mezalimi, Ankara, 1970, s.101.
7

Azmi SÜSLÜ, Ermeniler, Tehcir ve Sonrası, Ankara, 2009, s.308

8

Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda Ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi, IV, Ankara, 1998, s.143, 146.

9

SÜSLÜ, Ermeniler., s.307 detaylı bilgi için bkz. Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda Ve Anadolu’da Ermeni

Mezalimi, I- IV, Ankara, 1996-1998
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Resmi belgelerin yanında anı ve hatıratlarda da Subatan’daki katliamlara ilişkin Türk,
Rus, ermeni veya başka milletlerden kişilerin de eserlerine bakmak gereklidir. Bu yönüyle Rus
ve ermeni ordusunda subaylık yapmış ve Kars’taki katliamlara katılmış Ohanes Apresyan’ın
hatıratında Kars’ın köylerinde yapılan katliamların uygulanma şekli toplu mezardaki
buluntular, resmi belgeler ve görgü tanıklarının ifadeleriyle birebir örtüşür şekildedir. Yazarın
İnsanlar böyledir adlı eserinde köyleri kuşattıkları, top ateşine tutarak köyleri yakıp yıktıkları,
insanları makineli tüfeklerle öldürdükleri anlatılırken “koyunlar gibi biçare ve savunmasız” bu
insanlardan geriye dilsiz harabeler bırakıldığı itiraf edilmektedir.11 Rus makamlarıyla yapılan
yazışmalar,12 Dr. Stefan Eşnaniye,13 General Mayewski,14 Yarbay Rawlinson vb. Türk
kaynakları arasında ise Kazım Karabekir Paşa’nın İstiklal Harbimiz başta olmak üzere tüm
eserleri ve dönemi yaşayan kişilerin anı ve hatıraları incelenebilir.15
Resmi belgeler ve hatıratların yanında dönemin basın kayıtları da bilgileri karşılaştırma
ve iz sürmede tarih bilimi için bir kaynak olduğundan incelenmelidir. Özellikle Amerikan
misyoner ve yardım örgütlerinin ermeni taraftarı YMCA, Yakın Doğu Yardım Örgütü,

10

KANTARCI, Ermeni Sorunu…, s.107 detaylı bilgi için bkz. Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu’da

Ermeni Mezalimi, I- IV, Ankara, 1996-1998; Nurhan Lezgi Qızı Aydın, Qars ve etrafında ermeni zorakılığı (19121920-ci İller), Naxçıvan, 2010, s.59, 62, 155.
11

KANTARCI, Ermeni Sorunu…, s. 108-109

12

Ermeniler yağma ve katliam için başka bölgelerden gelerek Rus işgalindeki alanlarda Türklere saldırıyordu. Rus

Kafkas orduları başkomutanı General Perjevalski’nin 24 Kanunusani 334 tarihli 7312 nolu telgrafında “gerek yerli
gerek hariçten gelen Ermeniler tarafından mal ve can ve ırzları heder ve paymal edilen” Müslümanların durumları
hakkında Rusların çaresizliği belirtilmektedir. Kazım KARABEKİR, Soykırım Yalanı Ermeni Mezalimi Soykırım
İddialarına Belgelerle Cevaplar, İstanbul, 2005 (Hazırlayan Ömer Hakan Özalp), s.25.
13

Harp muhabiri Dr. Stefan Eşnaniye, 23 Mayıs 1918’de Avrupa’ya çektiği telgraflarında her adımda kaçan ermeni

çetelerinin yaptığı mezalimi gördüğünü, arazinin Türklerden temizlenmek suretiyle milliyet meselesini halletmek
isteyen Ermenilerin Kars’ta 360 Türk esirinin de katledildiğini belirtmektedir. Hamit PEHLİVANLI, “Mütareke
Sonrası Güneybatı Kafkasya’da Durum ve Ermeniler” Yakın Tarihimizde Kars ve Doğu Anadolu Sempozyumu,
Kars 17-21 Haziran 1991, s.265, (265-273)
14

Mayewski (Rus Generali), Ermenilerin Yaptıkları Katliamlar, (Çeviren: Azmi Süslü), Ankara, 1986; Alfred

RAWLİNSON, Adventures İn The Near East (1918-1922), London, 1923.
15

Kazım KARABEKİR Paşa, Doğunun Kurtuluşu (Yayına Hazırlayan Enver Konukçu), Erzurum, 1990. Kazım

KARABEKİR, istiklal Harbimiz, İstanbul, 1988. Fahrettin ERDOĞAN, Türk Ellerinde Hatıralarım, İstanbul,
1954. Ahmet Refik, Kafkas Yollarında, İstanbul, 2004.
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Amerikan Board gibi cemiyetlerinin yayınlarında konuya ilişkin bilgiler yer alabildiği gibi,16
Azerbaycan’da yayınlanan Kardaş Kömeği başta olmak üzere birçok gazete Türkiye’de
Albayrak, istikbal gibi gazetelerde konuyla ilgili bilgiler arşiv belgeleriyle karşılaştırılabilir.
Ancak Rus işgalindeki yerlerde Müslümanlara yapılan mezalim ve Ermenilerin yaptığı
kıyımlardan habersiz olan İstanbul gazetelerinde17 vahşetle ilgili pek bilgi bulunmaması da
dikkate değerdir.18
Belgelerin dışında sözlü ve görsel kayıtları da tarih bilimi kullanır. Özellikle görgü tanığı
ve canlı şahitlerin ifadeleri konuların aydınlatılmasında çok önemli bir başka belgedir. Bu
yönüyle yıllar sonra köyün büyüklerinin anlatılarında, destan ve ağıtlarından öğrenilen
geçmişin izleri sayıları çok azalan canlı şahitlerin hafızalarından bize aktarılabilmektedir. Bu
yönüyle Nisan 1918’de Kars’ta gerçekleşen kıyımlar, bölgeden kaçan Rum muhacirlerin
Tiflis’te, kıyımdan canını kurtarıp yaya olarak Bakü’ye ulaşabilenlerin anlatılarıyla cevrede
duyulurken,19 toplu mezarlar açıldığında Subatan’daki katliamın canlı şahitlerinin ifadeleri de
tarihi hakikatleri ortaya koymakta çok mühim bir rol oynamıştır. Örneğin Subatan’daki
katliamdan kurtulabilen birkaç kişiden biri olan görgü tanığı Aşık Kahraman’ın 24 mısralık
ağıtı bu kıyımda 360 kişinin 15 Nisan 1918’de samanlıkta nasıl yakıldığını “üç yüz altmış canın
sönmemiş közü, yanan can dumanı arşa dayandı” ifadesiyle dile getirilirken onun hatıralarında
olayların nasıl gerçekleştiği de detaylı olarak anlatılmıştır. Aşık Kahraman’ın anılarında,
katliamdan kaçıp dağ yolu ile Digor’a gitmeye çalışırken Ermenilerin eline esir düştüğü
Arpaçay’a götürülürken yol üzerinde Şüregel düzlüğünde Subatan, Külveren, Karakaş,
Daynalık, Aküzüm, Yılanlı, Astahana, Kinegil’de zulüm manzaralarına şahit olduğu
anlaşılmaktadır. Aşık, “kahraman seni sağ kalmaz olaydın, Şüregeli böyle bilmez olaydın”
diyerek olayları başka bir ağıtta anlatmaktadır.20 Aşık Kahramanın dışında bu katliamı yaşayan
görgü tanıklarının ifadesine göre Subatan’da bu olaylarda 570 kişi katledilmiştir. Görgü
tanıklarının belirttiği şekilde işlenen işkence ve imha işlemi uygulanan bu cesetlere 21 20
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Arşiv belgelerine göre Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi, II, Ankara, 1995, s.79. Detaylı bilgi için

bkz. Fatih GENCER, Amerikan Yakın Doğu Yardım Komitesi ve Komitenin ABD’nin Anadolu Politikası
Üzerindeki Etkileri (1915-1923), Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Van, 2006.
17

Hüseyin DEMİRBAĞ, Tanin Gazetesinde Ermeni Sorunu, 1914-1918), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

Van, 2008.
18

Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda Ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi, I, Ankara, 1995, s.308.

19

Gardaş Kömeyi/Kardeş Yardımı, Bakı, 2012.

20

KONUKÇU, “Subatan Ve Ermeni Mezalimi”, s.138

21

SÜSLÜ, Ermeniler…, s.309.
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Haziran 1991 yılında yapılan Subatan kazısında ulaşılmıştır. Tarih biliminin araştırmalarında
kullandığı belgeleri, görgü tanıklarının ifadelerini onaylayan kanıtlarıyla bu toplu mezar, farklı
disiplinlerden birçok bilim insanı, dünyanın dört bir yanından gelen bilim ve yayın ekiplerinin
huzurunda açılmıştır.
Subatan toplu mezar kazısı, 17-21 Haziran 1991 tarihinde yapılan Yakın Tarihimizde
Kars Ve Doğu Anadolu Sempozyumu esnasında yapılmış ve bildirilerde katliamın izlerine ait
belge ve bilgiler de sunulmuştur. Müteakiben yapılan Subatan toplu mezar kazısıyla tüm
bilgilerin sahada nasıl örtüştüğü gösterilmiştir22 ve Türklere nasıl bir soykırım yapıldığı
kanıtlanmıştır.23 Birbirinden farklı kişi, kaynak ve bulguların adeta bütünleşip tek bir doğruya
dönüştüğü bu kanıtlar görmezden gelinemeyecek ve inkar edilemeyecek en net tarihi,
arkeolojik, antropolojik, görsel kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Suçlunun kim olduğunu
gösterir bu deliller kayıt altına alınıp diğer toplu mezar alanlarıyla karşılaştırıldığında büyük
benzerlikler ortaya çıkmaktadır. Antropolojik kayıtlardan Subatan’da kemiklerde tespit edilen
kafa ve uzuvlarda kesilme izleriyle işkenceye uğrayarak katledilenlerin ölüm şekilleri
belirlenirken; ölçümler ile kafataslarının Ermenilerin ait Dinarik ırk değil de Türklerin dahil
olduğu Alpin tipine ait olduğu tespit edilerek kimin soykırım uyguladığı kimin maruz kaldığı
açıkça ortaya konulmuştur.24
1986’dan beri açılan Türkiye’deki toplu mezarların hemen hemen hepsi benzer niteliklere
sahip olup sistematik bir katliam izlerini sunmaktadır. Türklere öz yurtlarında yapılan
soykırımın nasıl gerçekleştirildiğini de gösteren bu kanıtlar batının desteği ile yapılan Ermeni
propagandalarının aksini ortaya koyar niteliktedir. Yani soykırımla suçlanan Türkler aslında
Ermeniler tarafından yapılan sistematik bir soykırıma maruz kalmışlardır. Öyleki farklı
yerlerdeki toplu mezarlardaki bulgular katliamın yapılış şeklinden, iskeletlerdeki izlere kadar
her şey benzer yöntemlerin kullanılarak kıyımın yapıldığını göstermektedir. 25 Nisan 1918’de
Subatan’da yapılan katliamın izlerinin araştırıldığı bu toplu mezar kazısında katledilen kadın
ve çocuk cesetleri arasında ceninlerin de bulunduğu uluslararası televizyon ve basın
mensuplarınca da görüntülenmiştir.25 Devam eden yıllarda Subatan’a yakın köylerde yapılan
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Azmi SÜSLÜ, “Toplu Mezarlar-Şehitlikler”, Makaleler, Bildiriler Elektronik Yayınlar I, (Yayına Hazırlayanlar

Semih Yalçın-Mustafa Ekincikli), Ankara, 2006, s. 531.
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KONUKÇU, “Subatan Ve Ermeni Mezalimi”, s.139.

24

Metin ÖZBEK, “Toplu Mezardan Çıkarılan İnsan İskeletlerinin Antropometri Tekniğiyle İncelenmesi”, Yakın

Tarihimizde Kars ve Doğu Anadolu Sempozyumu, Kars 17-21 Haziran 1991, s.304-304, (301-305)
25
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toplu mezar kazılarında da aynı dram ve vahşet ile karşılaşılmıştır. 26 Bazılarında iskelet sayısı
3.000’den fazladır.27 Kazılsa daha yüzlerce toplu mezarın çıkacağının kesin olduğu bölgede bu
kanıtlar özenle korunmalı, ne anlama geldiği iyice irdelenmeli ve bulgular anıt ve müze eserleri
olarak insanlık tarihine sunulmalıdır.
Arkeoloji ve Antropoloji bilimi kullandığı teknik ve yöntemlerle toplu mezardaki
iskeletlerin ölüm yaşı, cinsiyeti, ölüm nedeni ve şekli gibi birçok konuya açıklık getirerek
tarihçilere önemli bilgiler sunmuştur. Bu yönüyle Ermeniler tarafından yapılan katliamın şekli,
tarzı ve tüm süreçler sistematik bir soykırıma işaret etmektedir. Şöyleki tüm toplu mezarlardaki
buluntular, toplu katliamların nasıl yapılacağının eğitimi alınarak yapıldığı izlenimini
vermektedir.28 Yağma, kıyım ve kanıt yok etmenin sistematik yapıldığı dönemin belgelerinde
belirtilmekle birlikte29 mezarlardaki buluntular da bu durumu teyit etmektedir. Şöyleki,
26

Subatan karyesi dahilindeki kalo/derecik köyü toplu mezarının açılışı 30 Haziran -1 Temmuz 2003 tarihlerinde

Türk tarih kurumu başkanlığı tarafından yürütülen bir çalışma ili yapılmış, yerli ve yabancı bilim adamı, basın
mensupları 67 gözlemci ve bölgedeki yüzlerce kişinin katıldığı arkeolojik kazı yöntemleriyle gerçekleştirilen
çalışma ile ortaya çıkarılmıştır. Çok sayıda çocuk iskeletinin bulunduğu bu toplu mezar kazıları dikkatle takip eden
gözlemcilerin huzurunda açılarak incelenmiş ve olayların nasıl gerçekleştiği gösterilmiştir. Bkz. KANTARCI,
Ermeni Sorunu…, s. 112-113
27
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yazılı olarak cemiyetlerde yeminle ve eğitimle veriliyordu. Örneğin, 1887’de kurulan Hınçak ermeni komitesinin
talimatnamesinin 8. Maddesinde komitenin cellat başsısına bağlı görev yapan ve onların işlerine engel olmaya
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yapılan taarruzların bir program dahilinde olduğu Rus askerlerinin ifadesi ve yapılan müracaatlardan
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mezalimi, s. 25, 27-28 geniş bilgi için, İslam Ahalinin Duçar Oldukları Mezalim Hakkında Vesaike Müstenit
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karşılaştığı Ermeni vahşetinin kayıtlarına ilişkin fotoğraflardan oluşmaktadır.
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savunmasız ve soyulmuş Türk köyleri silahlı Ermeni çetelerinin ani baskını ile çaresiz
bırakılmış, köylerden ev ev toplanan ve geride kimsenin kalmadığı yerlerde insanlara hakaret,
işkence uygulandığı sonra bunların toplu bir alanda kurşunlandığı, süngülendiği ve son olarak
da gazyağı dökerek ateşe verildikleri anlaşılmaktadır. Canlı şahitlerin, hatıratların anlattığı bu
durum toplu mezarlardaki iskelet ve mezar ortamında da aynı şekilde ortaya çıkmakta ve
gerçekliği ispatlamaktadır. Toplu mezarlardaki iskeletlerin üzerinde hiçbir değerli eşya veya
para bulunmadığı gibi herhangi bir silah çıkmaması, kapının dışarıdan kilitlenmiş olması,
içeridekilerin üzerine ateş açılmasıyla oluşan kurşun ve mermi çekirdekleri kalıntıları, yanık
izleri savunmasız çocuk ve kadın iskeletlerindeki darbeler onların nasıl katledildiğini ortaya
koymaktadır.30 Toplu mezardaki cesetlerin kafataslarının yüzükoyun olması, iskeletlerin
parçalanması, erimiş demir ve yanık ahşap kumaş ve kağıt parçaları, yoğun toprak yığının
çökmesiyle geriye iz bırakılmayacak şekilde bir yok etme uygulamasını göstermektedir. Toplu
mezarlardaki iskeletlerde çeşitli bölgelerdeki darp izleri (kafa ve kollardaki balta izleri) ve
ayrıştırılmış veya eksik uzuvlar (iskeletlerin ellerinin olmaması) gibi ağır işkence izleri
bulunmaktadır. Bu

durum, canlı

şahitlerin

belirttikleri

gibi

işkence

uygulayarak

öldürüldüklerini ortaya koymaktadır. İskeletlerin büyük çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan
oluşmaktadır. Katliamdaki iskeletlerden yaş aralığından bu durum tespit edilirken ceninlere ve
bebeklere ait iskeletlerin de bulunması görgü tanıklarının verdiği bilgileri doğrulamakta ve
henüz doğmamış çocuğun dahi yok edildiği bir soykırım olduğunu ortaya koymaktadır. Canlı
şahitlerin sıklıkla dile getirdiği hamile kadınların karnı deşilerek bebeklerinin çıkarıldığı ve
işkence uygulandığı gerçeği toplu mezarlardaki cenin iskeletlerinden ispatlanmıştır.
Geriye şahit ve iz bırakılmamıştır. Toplu mezarlar Türklerin yaşadığı öz köylerindedir.
Haneye tecavüz edildiği açıktır. Baskın ile köylerine girilmiş ve gündelik hayatındaki bu kişiler
tamamen yok edilmiştir. Canlı şahitler ise şans eseri hayatta kalmışlardır. Amaç hiçbir şahit
bırakmamaktır. Bu minvalde Ermenilerin vahşetinden kaçanlar (Revan, Göyçe, Nahçıvan,
Ahıska gibi) ermeni çetelerince takip edilerek katledilmişlerdir.31 Canlı şahitlerin tesadüfen
hayatta kalması dışında toplu mezarların üzeri örtülerek, yakılıp bastırılarak veya su kuyusunda
yok edilerek iz bırakılmadığı bu eylemlerin bilinçli ve sistematik yapıldığını ortaya
koymaktadır. Şahit ve iz bırakılmadığı gibi batı medyasında konu özenle çarpıtılmıştır. Hem
suçlu hem güçlü olunan bu durumun yanlışlığı toplu mezarlardaki buluntularla ortaya konulmuş

30

SÜSLÜ, “Toplu Mezarlar-Şehitlikler”, s. 298-299

31

Kardaş Kömeği, s.41,43. PEHLİVANLI, “Mütareke Sonrası Güneybatı Kafkasya’da…”, s.267.
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ve yaklaşık yüz yıllık çalışmaların sonucunda oluşturulan ortak senaryonun yanlışlığı dünyaya
duyurulmuştur.
Toplu mezarlarda cesetlerin üzerinden çıkan kuran parçaları, muska, tuğralı boncuk ve
akik gibi Müslümanların takı ve inanç eserlerine ait detaylar islam ahaliye ait ilk göze çarpan
unsurlar olmaktadır. Toplu mezar alanlarının cami, samanlık, ahır, su kuyusu gibi yerler olarak
seçilmesi, bu ortamlarda kapıların kilitli ve kapatılmış vaziyeti onların kaçmalarını önlemek
kadar toplu bir şekilde kolayca yok edebilmek ve yine izleri silebilmek maksadıyla yapıldığını
ortaya koymaktadır. 32 Çünkü cami, merek, tandır damı veya samanlık gibi ahşap yapı veya
yanması kolay malzemelerin olduğu yerler seçilmesi ve cinayetlerin aynı nitelikte işlenmesi
katliamların benzer teknik ve yöntemlerle yapıldığını göstermektedir. Ayrıca katliamların
tarihleri ve yerlerinin de birbirine çok yakın olması sistematik, kitlesel ve hızlı bir kıyım
yapıldığını göstermektedir.
Toplu mezar ve şehitliklerdeki buluntulara rağmen binlerce insanın yollarda, açık
alanlarda imha edilmiş oldukları bazılarının ise sabit bir yerde duramadıkları göç edip kaçtıkları
için geriye iz bırakacak pek belge ve bilgi kalmadığı da düşünülürse Türklerin 1915-1920
arasında çok acı uzun bir beş yıl geçirdikleri anlaşılacaktır. Tahmin edileceği gibi katliamların
ve vahşetin duyulduğu yerlerde halkın panik içinde yurdunu yuvasını terk etmesinin
sağlanmasıyla yağma ve işgal için uygun ortam yaratılabilecektir. Bu yönüyle Ermenilerin
korkunç saldırılarını öğrenen insanların umutsuzca yollara düştüğü ve göçen/kaçan bu kişilerin
akıbetlerinin belli olmadığı, yollarda soygun, saldırı, esaret ve kıyımlara maruz kaldığı
bilinmektedir. Yurdunu terk ettirme ve kalanları da katletme yöntemiyle 1800’lerde nüfusu
%100 Türk iken, Rusların Kafkasya’ya inmesiyle Ermeni yerleştirdiği Revan’da bu gün hiç
Türk bırakmaması Ermenilerin bu yöntemi etkin kullandıklarını göstermektedir.33
1880’lerden beri fesat yaratıp, suikast ve cinayetler işleyen terörist Ermenileri, Osmanlı
devletine karşı Rus, İngiliz, Fransız, Amerikan ve Almanlar büyük bir başarıyla
kullanmışlardır.34 Ermenilerin ilk ihaneti 1828 Osmanlı Rus savaşında Ruslarla bilirlikte
Türklere saldırmasıyla kaydedilmiş olmakla birlikte hep tekrarlanan bir harekete dönüşmüştür.
Ermeniler hami bulunca ve güçlenince artık daha kitlesel ihanet eylemlerine başlamış35 en
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SÜSLÜ, “Toplu Mezarlar-Şehitlikler”, s. 299-301

33

Hanifi IŞIK, Soykırımda Kara Leke Kime, Ankara, 2015, s.20.

34

Ermeni Komiteleri (1891-1895), Ankara, 2001, s.21,23

35

KANTARCI, Ermeni Sorunu…, s.10
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önemli aşamayı dünya savaşı olarak düşünmüşlerdir. Bu yüzden en şiddetli boyutlara ulaşarak
daha geniş sahalarda cereyan eden bu katliamlarda kılıçtan geçirme, kurşuna dizme, kendi
mahkemelerinde idam cezasına çarptırma, yakma, hastaları işkenceyle öldürme, açlıktan
öldürme, ölüleri pişirip yakınlarına yedirme, yağma, ırza tecavüz, akarsu, dere veya kuyulara
atarak öldürme yoluyla binlerce insanı yok ettikleri36 Osmanlı arşivlerindeki 1915-1920
belgelerinde sıklıkla yer bulunmaktadır.37 Yine Kars ve Ardahan’da 30.000 kadar Osmanlı
esirinin Ermenilerce işkenceyle katledildiği,38 1922’ye kadar yüz yıl içinde Ermenilerin
Osmanlı coğrafyasında 5.5 milyon Müslümanı yok ettiği bilinmektedir.39 Yani bu sebeplerle
toplu mezarların dışında farklı yer ve ortamlarda kıyılan Türklerin sayısı ve tespiti çok zor
olduğu düşünüldüğünde toplu mezarların mesajları daha da anlam kazanmaktadır.
Ermeni yalanlarına verilecek en sağlam ve net kanıtlar toplu mezarlardadır. Bu yönüyle
dünyanın gözü önünde açılan toplu mezarlar, Ermeni iddialarının asılsız olduğunu en somut
delillerle çürütebilecek envanterle kayda geçirilmiştir. Yıllardır arşiv kayıtları ve hatıratlar ve
görgü tanıklarının/canlı şahitlerin anlattıklarının kanıtları ortaya konulmuştur ve bu kanıtlar yer,
sayı ve olayın anlatıldığı şekilde gerçekleştiğini toplu mezar bulguları ispatlar delillere sahiptir.
Açılan Subatan toplu mezarı hem kendinden önce açılan hem de daha açılmamış yüzlercesinin
yer tespiti ve nitelikleri hakkında Ermenilerin katliamlarının ortak özelliklerini ortaya koyar
örneklerden biridir. Toplu mezarlardaki izlerin benzerleri 1991 tarihli Hocalı’daki katliamında
da ortaya çıkmaktadır. Hocalı’da aynı yöntem ve teknikleri kullanan Ermenilerin, hala aynı kin,
vahşet ve gaddarlıkla Türklere karşı yok etme siyaseti güttüklerini ortaya koymaktadır.
Kazılar ile Türk ve dünya kamuoyu bölgede yaşanan ile ilgili bilgilendirilmiş, batı ve
Ermeni propagandalarının asılsızlığı somut gerçeklerin ortaya konulmasıyla bilimsel yayınlar
kadar iç ve dış kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesinin önü açılmıştır. Kazıdaki
buluntular kadar toplu mezar alanları ile müze materyalleri oluşturulmuş ve yerli ve yabancı
turistlere olduğu kadar araştırmacılara somut ve nesnel örnekler sunulabilmiştir. Örneğin
Subatan toplu mezar alanındaki şehitliğe dikilen anıt ile tarihi gerçekler şimdikilerin dikkatine
sunulmuştur. Ermenilerin yalanları ve Türk düşmanlığı ortak paydasında buluşan bazı ülkelerde
Ermeniler lehine birçok anıt dikilirken, biz için birer hakikat membaı olan toplu mezar
alanlarının iyi düzenlenmesi ve buralara anıt ve abidelerin dikilmesi çok daha önemli hale
36

Emrah BEKÇİ, Ermeni Yalanları Çığlık, Ankara, 2015, s.87-96.
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Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Ankara, 1995.
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gelmektedir.40 Ancak gözlemleyebildiğimiz kadarıyla Ermeni meselesinde elimizdeki en güçlü
kanıtlar olan toplu katliam alanlarındaki eserler, bir zamanlar Kars, Erzurum, Iğdır ve Van
müzelerinin katliam bölümlerinde sergilenirken şimdi bu en eserler sanki yok edilmiş, anıtlar
bakımsız ve gündelik hayattan ve tarihten soyutlanmış hale getirilmişlerdir.41 Bunun en hazin
bir örneği Iğdır’daki soykırım müzesi ve anıtının durumudur. Zaman içinde içi boşaltılmış
müzesi, çevresi kuşatılmış ve harabe olmaya yüz tutmuş haliyle bu anıt, devletin ilgili
kurumlarının sorumluluğunda olduğu kadar, bizim de millet olarak korumak ve geleceğe
aktarmakla yükümlü olduğumuz tarihi bir ata mirasıdır.
Sonuç olarak, tüm azınlıkları -kendi dindaşlarınınki de dahil- her türlü baskıdan özenle
koruyan Osmanlı Devleti, Ermenilere yüzyıllarca devletin yönetim ve ekonomisinde önemli
roller vermiştir. Ermenilerin iddia ettiği gibi yok etme siyaseti gütmemiştir ki öyle olsaydı
devlet en güçlü döneminde bu yapılırdı. Ancak Osmanlı devletinin iyice güçsüzleşip halkını
koruyamadığı bir dönemde tüm ortak geçmişe rağmen Türk’e düşman olan ve nüfusun
çoğunluğuna yönelik sistematik soykırıma başlayan Ermenilerin bu hareketi hiçbir ülke
tarihinde görülmeyecek cinstendir. Ermenilerin çoğunluğu yok etme cüretinin somut örnekleri
olan toplu mezarlar aynı zamanda tarih biliminin demagoji, siyaset ve propagandayla saklanan
tarihi gerçeklerini de ortaya koyacak nesnel gerçekleri de barındırmaktadır. Tartışmalara son
noktayı koyacak nesnel gerçekliklerin bulunduğu toplu mezar alanları şimdiye kadar bu
konudaki birçok yayın, belge, anı/hatırat ve sözlü edebiyat ürünleriyle de tam uygunluk
göstererek onları da doğrulamıştır. O halde tarih “güçlüysen haklısın” düşüncesine değil
“doğru ise haklıdır” düşüncesine göre kanıtlanabilir nesnel gerçekliklere dayalı bir bilim olarak
son sözünü söylemiş ve Ermenilerin lafazanlıktan öte bir şey üretmediğini ortaya koymuştur.

40

O masum şehitlerin bize vefa ve vicdan borcu olarak yükledikleri bu sorumluluk aynı zamanda geçmişi

unutmadan geleceği planlama ruh ve şuurunu gelecek kuşaklara verecektir. Bu yönüyle Şıpka kahramanı
Süleyman Paşa’nın “şehitlere, menkıbelerine layık kabirler yapmak için zaman olsaydı, imkan olsaydı, bu hamaset
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I. DÜNYA SAVAŞI VE MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ ERMENİ
ESİRLERİ VE MÜBADELESİ
Mehmet ÇANLI*1
ÖZET:
Ermeniler, I. Dünya Savaşında Doğu Cephesinde Ruslarla, Güney Cephesinde
Fransızlarla birlikte hareket etmişlerdir. Milli Mücadele döneminde ise işgalci bütün
devletlerle Osmanlı Devleti ve daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devletine aleyhinde
her türlü işbirliği yapmıştır. I. Dünya Savaşı döneminden başlayıp, Milli Mücadelenin
sonuna kadar olan dönemde işgalci devletlerle direkt veya dolaylı işbirliği yapmış olan
Ermenilerden alınan esirlerin büyük bir kısmı Osmanlı vatandaşı olduğu için sivil tutsak,
savaş suçlusu veya siyasi suçlu şeklinde görülmüştür. Yabancı uyruklu olanlar ise askeri
esir olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle esirlerin uluslararası antlaşmalardaki
statüsünü tespit etmeye çalışılmıştır. Daha sonra I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele
döneminde Osmanlı Devletinin ve Ankara Hükümetinin esir teşkilatı ve muamelatı ile
ilgili yapıyı ortaya konulmuştur. Son olarak da, Ermenilerden alınan esirlere uygulanan
hukuk ve mübadelesi işlenmiştir.
Konuyu ortaya koyarken, Kızılay Arşivinden, ATASE Arşivinden ve dönemin
Antlaşma ve hukuki metinlerinden faydalanılmıştır.
Anahtar Kelime: Ermeni, Ermeni Esirler, I. Dünya Savaşı, Esir Mübadelesi, Sivil Tutsak,
Savaş Suçlusu, Siyasi Mahkum
Armenian War Prisoners and Their Exchange during World War I and the National
Struggle Period
Abstract
Armenians collaborated with the Russians in the Eastern and with the French in the
Southern Front during World War I. They collaborated with all the occupational countries
during the National Struggle Period and later against The Turkish Republic. Starting from
World War I and continuing until the end of the National Struggle Period, the Armenians
taken as war prisoners who helped the occupational countries directly or indirectly were
taken as civilian prisoners, war criminals or political criminals because they were Ottoman
citizens. Those who were from foreign nationalities were taken as prisoners of war. In this
* Prof. Dr. Hitit Üniversitesi- mcanli4545 gmail.com
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study we initially tried to determine the war prisoners’ positions according to international
treaties and agreements. Next we tried to reveal the procedure and prisoner organization
of the Ottoman Empire and the Ankara Government during World War I and the National
Struggle Period. Finally we looked at the laws and legislations applied to these prisoners’
and their Exchange in the perspective of how they collaborated with the occupational
forces.
We benefitted from the Kızılay (Red Crescent) Archives, ATASE Archives and the
legislative documents and treaties of that period while researching this topic.
Key Words: Armenian, Armenian War Prisoners, World War I., Prisoner Exchange,
Civilian Captive, War Criminal, Political Prisoner

Giriş
Esir veya esirlik kavramı, insanların topluluklar halinde yaşamaya başlamasıyla
birlikte görülen ve kuvvetlinin zayıfa tahakkümünden doğmuştur.2 Toplumlar, birbirlerine
karşı düşmanca tavırları ve sürekli savaş halinde bulunmalarından dolayı her zaman
birbirlerinden esir ve köle alabilmişlerdir. Başlangıçta savaşlarda ele geçirilen esirler,
genellikle öldürülürdü. Sonraları savaş alanında komutanın vereceği kararla ya askerler
arasında pay ediliyor, ya devlet payına ayrılıyor ya da satılıyordu. Zamanla esirlerden
ekonomik fayda sağlanması görüşü ağırlık kazanarak öldürülmekten vazgeçilmiştir.3 Esir
ile köle kavramları yakın zamana kadar aynı anlamda kullanılmıştır. Hiç bir hukuki hakka
sahip olmayan esir, köle haline getirilerek çeşitli işlerde çalıştırılmıştır. Esirler, ağır işlerde
çalıştırıldığı gibi tarım alanlarında, ev hizmetlerinde, madenlerde, arenalarda ve ticaret
işlerinde de çalıştırılmıştır.4 Devlet mülkiyetinde olan esirlerden ise, askerlikten de
faydalanıldığı görülmektedir.
Bütün dinler, esir ve köleliğe karşı çıkmamıştır. Bazı dinler, esir ve kölelik
hukukunda bazı iyileştirmelere gitmiştir. Her toplumda veya her dinde esir, genellikle
savaşlarda alınırdı. Bunun yanında toplumların birbirini düşman telakki etmeleri ve her
zaman savaş veya cihat halinde bulunmaları inancından dolayı korsanlık veya şekavetle de
esir alınmıştır. Alınan esirler, fidye karşılığında serbest bırakılmakta veya anlaşmalar
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.II, İstanbul, 1983, s.300
Ali Fuat Başgil, Roma Hukuku Ders Notları, Ankara, (Ankara Hukuk Fakültesi 2. sınıflar için ), s.5.
4
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gereği mübadele edilmektedir. Bu iki kurtulma yolunun yanında karşılıksız serbest
bırakılma da olmuştur. Buna pek fazla başvurulmamıştır. Kölelik 20. yüzyılın ilk
çeyreğinde

bütün

ülkelerde

kaldırılmasına

rağmen

esirliğin

kaldırılması

hiç

düşünülmemiştir. Ancak esirlik, belli şartlara bağlanmıştır. Esirlerin durumlarının
iyileştirilmesi, On Dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir takım uluslararası
düzenlemelere gidilmiştir.
1. Esirin Uluslararası Antlaşmalardaki Statüsü
Esirlerin statüsü ve savaş kuralları hakkında On Dokuzuncu Yüzyılın ikinci
yarısından itibaren bazı düzenlemelere gidilmiştir. Bu düzenlemeler, 1859’daki Salfarino
Savaşı'ndan sonra olmuştur. Bu çalışmalar, aynı zamanda Kızılhaç teşkilatının
kurulmasıyla yakından ilgilidir. 1859’daki Salfarino Savaşının ağır sonuçlarını gören
Henry Dunan, savaş izlenimlerini "Bir Salfarino Hatırası" adlı eserinde dile getirmiştir.
Dunan eserinde, çeşitli milletlere mensup teknik adamlardan oluşacak bir heyet vasıtasıyla
uluslararası mahiyete haiz ve ilerde Avrupa'da teşekkül edecek cemiyetler için tatbik
edilecek bazı kurallar ile savaşlarda yaralı veya esir düşecek askerlere yardım edilmesi
temennisinde bulunmuştur.
Dunan’ı daha sonra Dr. Loui Apya, ve Cenevre Cemiyet-i Hayriye Reisi Gustov
Mavanya desteklemiştir. “Bir Salfarino Hatırası" adlı eserde ortaya konulan meseleye,
muharip ordulara bir de gönüllü hasta bakıcı heyeti ilave edilerek Cenevre Cemiyet-i
Hayriyesi’nin, 6 Şubat 1863'teki müzakeresinde ele alınmıştır. Yapılan toplantıda, İsviçre
Ordu Komutanı General Dofor, Gustov ve Dunan ile birlikte iki doktordan oluşan beş
kişilik heyet oluşturulmuştur. Bu heyetin ve Cenevre Cemiyet-i Hayriyesi’nin
öncülüğünde 26-29 Ekim 1863’te Avrupalı on altı devlet temsilcisinin katılımı ile bir
konferansın yapılmasını sağlamıştır. Cenevre Konferansında Cemiyet-i Hayriye,
uluslararası komite adını alacaktır. Konferansın amacı, orduların sıhhiyesine yardım etmek
üzere gönüllü hasta bakıcı heyetinin oluşturulmasına ve yaralıların tarafsızlığı düsturuyla
memurlar ve sıhhi personelin korunmasını temin etmekti. Bu konferansta Kızılhaç’ın
kurulması da kararlaştırılmıştır.5
Kızılhaç'ın teşebbüsüyle de 22 Ağustos 1864’te, ilk defa uluslararası Cenevre
Sözleşmesi imzalandı. Üç yıl içinde (1867’ye kadar) Avrupa devletleri bu Sözleşmeyi

T.C. Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmisi Tarafından 1339 Hilâl-i Ahmer Meclîs-i Umûmisine Takdîm
Edilen (1335-1338) Dört Senelik Devreye Ait Rapor, İstanbul, R.1339, s.281-285.
5
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onayladılar. 1864 Cenevre Sözleşmesi: Savaş zamanında yaralıların durumunun
iyileştirilmesiyle ilgilidir. Bu Sözleşmeyle, yaralı ve hasta askerleri tedavi eden bütün
kuruluşların, personeliyle birlikte dokunulmazlığı sağlanarak, saldırıya uğramaları ve yok
edilmeleri önleniyor ve taraf tutmaksızın bütün askerlerin bu kurumlara kabulü ve tedavisi
öngörülüyordu. Yaralılara yardım eden siviller ve sözleşme kapsamına giren kişilerle
donanımın Kızılhaç işaretini taşıması da kararlaştırılmıştır.6
1864’teki bu Sözleşme, 1906’da imzalanan II. Cenevre Sözleşmesi ile değiştirilip
genişletildi. 1899 ve 1907 La Haye Sözleşmeleriyle, Cenevre Sözleşmelerinin hükümleri
deniz savaşlarına da uygulandı. I. Dünya Savaşı başladığında bu sözleşmeler geçerliliğini
sürdürmektedir. Cenevre ve La Haye Sözleşmelerine daha sonra I. Dünya Savaşından
sonra ilaveler yapılmıştır.7 Uluslararası hukuki düzenlemeler çerçevesinde şimdide esir,
sivil tutsak gibi kavramların üzerinde durmaya çalışalım.
Esir hakkında yukarıda genel bir tanım yapmış isek de, bizim üzerinde duracağımız
kavram harp veya savaş esiri kavramıdır. Harp esiri hakkında çeşitli tanımlar yapılmış ise
de detaylı bir şekilde tanımı milletlerarası antlaşmalarda yapılmıştır. Batı dillerinde
"Prisoner Of War", (İng.)8 "Prisonnier de Captif" (Fr.)9 şeklinde kullanılan, Harp Esiri:
Harp usul ve kaidelerine göre geçici olarak düşman-ı gâlibin esiri addolunan devlet-i
muhâsama asker ve teb’ası10 olarak tanımlanmıştır. Diğer bir tanımda ise, savaşta ele

Kızılay'ın 1929 Senesine Ait Merkez-i Umûmi İcraat Raporu, İstanbul, 1930, s.66, 67.
1906 II. Cenevre Sözleşmesinin maddeleri, Kızılhaç'ın teşebbüsüyle 1929’da yapılan bir konferansta
değiştirilerek bazı maddeler ilave edilmiştir. Sözleşmeye harp esirlerine yapılacak muameleler, hasta ve
yaralıların durumlarının düzeltilmesine dair maddeler konmuştur. Bu Sözleşme, daha sonra 27 Temmuz
1929'da III. Cenevre Sözleşmesi olarak imzalanmıştır. Savaş esirlerinin korunmasını sağlayan ve konusu
1907 La Haye Sözleşmesinde de ele alınan bu sözleşme, savaşan devletlerin esirlere insancıl davranmasını,
haklarında bilgi vermesini ve tarafsız ülke temsilcilerinin esir kamplarını ziyaret etmelerine imkân tanımasını
öngörmektedir. Bunun yanında esirlere yeterli besin ve gerektiğinde ilaç verilmesi hükmü getirilmiştir.
Esirlerin verebilecekleri en az bilgiden fazlasını elde etmek için esirlere baskı yapılmasını yasaklıyordu. Bu
hükümler II. Dünya Savaşına kadar geçerliliğini korudu. Savaş süresince bazı devletlerin bu ilkelere
uymamaları üzerine yine Kızılhaç'ın teşebbüsüyle 20-23 Ağustos 1948'de Stockholm'de bir konferans
toplandı. Konferansta, var olan hükümlere ekler yapılarak, maddeler halinde toplanması kararlaştırıldı. Daha
sonra IV. Cenevre Sözleşmesi olarak 12 Ağustos 1949’da Cenevre’de kabul edilecektir. Bu sözleşme, dört
ayrı sözleşmeden oluşuyordu. Aynı zamanda bu Sözleşme, 1864'ten beri yapılan Cenevre ve La Haye
sözleşmelerinin yerine geçmiştir. Düstur 3.Tertip, C. 34, Ankara, 1931, s.183...
8
A.D. Alderson-Fahir İz, The Oxford English Tukish Dictionary, İstanbul, 1990, s.422; A. S. Hornby,
Oxford Advenced Learners Dictionary Of Current English, Oxford, 1974, s.675; L. Barnhart ClarenceRobert K.Barnhart, The World Book Dictionary, C.II, Sydney, 1978, s.1657; David B. Guralnik, Websters
New World Dictionary Of American Language, Newyork, 1980, s.1131
9
Şemsettin Sami, Resimli Kamus-ı Fransevi (Fransızcadan Türkçeye Lügat Kitabı), İstanbul, 1905, 4.
Baskı, s.393.
10
Şemsettin Sami, Kamus-ı Türki, İstanbul, 1902, s.115.
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geçirilen ve savaş süresince bir kampta tutulan silahlı kuvvetler mensupları11 olarak
değerlendirilmiştir.
Yabancı dildeki sözlüklerin bazıları harp esiri tanımının içine askerlerle birlikte, sivilleri
de dâhil etmiştir.12 Genelkurmay Başkanlığının hazırladığı İngilizce-Türkçe Askeri
Terimler Sözlüğünde Harp Esiri: Milletlerarası antlaşmalardaki istisnai durumlar dışında
savaşan kuvvetlerin, karşılıklı birbirlerinden aldıkları ve enterne ettikleri kimseler13 olarak
tanımlanmıştır. Bu tanımda hiç bir ayırım yapılmamıştır. Diğer tanımlardan farklı olarak
harp esiri, karşılıklı alınan kimseler şeklinde tanımlanmıştır.
Milletlerarası sözleşmelerde de harp esiri tanımı, hemen hemen aynı şekilde
tanımlanmıştır. 1907 La Haye Sözleşmesinde harp esiri: meşru ve silahı alınmış bir
düşman olarak kabul edilmiştir. Yine bu Sözleşmede esirler, kendilerini esir eden şahsın
esiri olmaktan çıkartılarak düşman devletin esiri sayılmış ve harp esiri kavramının içine
siviller de dâhil edilmiştir.14
Harp esirinin tanımı uluslararası sözleşmelerin yanında İtilaf nâme ve talimatlarda
da görülmektedir. Örneğin İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında esirlerin iadesi
konusunda 1917 yılında yapılan bir İtilaf nâmeye göre, harp esiri tanımında şu ayırım
yapılmaktadır. Harp esiri tabiri, asker esirleri ifade ederken, esir tabiri hem askeri esirleri
hem de sivil mevkufları ifade etmektedir.15 Yapılan bu tanımda askeri esirlerin yanında
mültecilerden de söz edilmektedir. Mülteciler asker olabileceği gibi sivil de olmaktadır.
Bu tanım, gerek I. Dünya Savaşında ve Milli Mücadele döneminde sık sık karşımıza
çıkacaktır.
Yapılan tanımlara baktığımızda esirin veya harp esirinin savaşta iki veya daha çok
tarafın karşılıklı aldıkları asker, milis ve gönüllüler olarak ele alındığını görmekteyiz.

11

Hornby, s.675.
Guralnik, s.1131.
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İngilizce-Türkçe Askeri Terimler Sözlüğü, Genelkurmay Yayını, Ankara, 1971, s. 482.
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Muzaffer Kıran, Harp Esirleri, Ankara, 1958, s.75; 1929 ve 1949 Cenevre Sözleşmelerinde de bu tanım
aynen tekrarlanarak bazı eklemeler yapılmıştır. 1929 Cenevre Sözleşmesi, Düstur 3. Tertip, C.12, Ankara,
1931; Türkiye bu Sözleşmeyi 26 Mart 1931'de kabul etmiştir. Örneğin 1949 Cenevre Sözleşmesinde, harp
esirlerini hükmünde tutan devletçe tanınmış bir hükümet veya idareye tabiiyet iddiasında bulunan silahlı
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edilmiştir. 1949 Cenevre Sözleşmesi, Bap I, Madde 4 (Harp esirleriyle ilgili sözleşme) 1949 Cenevre
Sözleşmesi, Düstur 3.Tertip, C.32, Ankara, 1953.
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Üserâ-yı Harbiye İle Sivil Üserâya Dair İngiltere İle Hükümet-i Osmâniye Beyninde Mün'akid
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Ancak esirin alınabilmesi için savaşın olması gerekmektedir. Bu durumda savaş kavramı
ve hukuku üzerinde durulması gerekmektedir.
Harp veya Savaş kavramı, kavga, cenk ve savaş16 anlamlarına gelmektedir. Daha geniş
anlamı ile savaş, iki veya daha fazla düşman kuvvet arasında yapılan ve birbirlerine siyasi
emellerini kabul ettirme amacı güden silahlı çatışmadır.17 Başka bir ifade ile savaş, 2941
sayılı "Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 3. Maddesinin 5. Fıkrasına göre, devletin
bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli hedefleri elde etmek amacıyla,
başta askeri güç olmak üzere, devletin maddi ve manevi kuvvetinin, hiç bir sınırlandırmaya
tabi tutulmaksızın kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeledir.18
I. Dünya Savaşının sonlarına kadar klasik devletler hukukunda ve uygulamada,
egemen devletlerin başta gelen haklarından biri savaş hakkıydı. Savaş hakkı, egemen bir
devletin, çıkarlarını gerçekleştirmek ya da çiğnenmiş saydığı bir hakkını korumak üzere
kendi değerlendirmesine göre girişmeye karar vereceği, silahlı ve çok kapsamlı bir zorlama
yoluydu.19
Devletler hukuku, uzun zaman savaşın meşruluğu üzerinde durmaksızın yalnız
kullanış kurallarını belirlemekle uğraşmıştır. Bugünkü savaş kurallarının bir bölümü,
savaşın olabildiği ölçüde insancıl kılınmasıyla ilgilidir. Savaşın yapılış biçimine ilişkin
teknik kurallar geniş kapsamlı derlenmiş ve yasalaştırılmış değildir. Bununla birlikte savaş
tutsakları, savaş aldatmacılıkları, düşman kamu malları, savaşın açılışı, mütareke,
kapitülasyon ve görüşücülerle ilgili kurallar derlenmiştir.
Kısaca özetlemeye çalıştığımız savaş kavramı ve hukukundan sonra savaş hali
nedir? Bunu ortaya koymaya çalışacağız. Savaş hali: Düşmanlık hareketlerinin başlaması
anından, bu hareketlerin sona ermesine kadar devam eden haldir.20 Savaşın bitimini
müteakip yapılan anlaşma ile de esirlerin ülkelerine iade edileceklerine dair 1906, 1929 ve
1949 Cenevre Sözleşmelerinde hükümler mevcuttur. Bu sözleşmelerde, esirler konusunda
genel hükümler yer almıştır. Esirlerin alınış şekli, esirlere yapılacak muamele, esirlerin
iaşesi, çalıştırılması ve mübadelesi gibi konular, gerek ilgili devletlerin kendi

Şemsettin Sami, Kamus-ı Türki, s. 543.
İngilizce-Türkçe Askeri Terimler Sözlüğü, s. 476.
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Silahlı Kuvvetler İçin Savaş Hukuku Bilgisi, Ankara, 1987, s. 8.
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L. Seha Meray, Devletler Hukukuna Giriş, C.II, Ankara, 1975.
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yönetimlerince yayımladığı talimatnameler ve gerekse savaşan ilgili devletler arasında
yapılan anlaşmalarla tespit edilmiştir.
Örneğin Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı esirlerine uygulanacak kuralları
R.1331’de (1915) "Üsera Hakkında Talimatname"21 adı altında yayınlamıştır. Milli
Mücadele döneminin başlarında bu talimatnamenin kuralları uygulanırken, R.1339’de
(1923) yeni bir "Üsera Talimatnamesi"22 yayınlanmıştır.
Yine devletlerarasında yapılan ve esirlerin durumları ve mübadelesi hakkında da bir
takım itilaf nâmeler yayınlanmıştır. Örneğin 27 Kasım 1917 tarihinde "Üserâ-yı Harbiye
İle Sivil Üserâya Dair İngiltere Hükümeti İle Hükümet-i Osmaniye Beyninde Mün'akid
İtilafnâme" yapılmıştır.23 Buna ek olarak 1917 tarihli "Osmanlı ve İngiliz Ordularına
Mensûb Hasta ve Mecrûh Üserâ-yı Harbiyenin Mübâdelesine Dair Şerait" de tespit
edilmiştir.24 Fransız ve Osmanlı esirleri konusunda da bu İtilaf nâmenin hükümleri geçerli
olacaktı. İngilizlerle yapılan İtilaf nâmenin sivillere ait kısmının birinci ekinin 7.
maddesinde bu konu ele alınmıştır. Buna göre, Osmanlı ve Fransızlardaki mevkuf esirlerin
ülkelerine iadesi hakkında İngiltere ile Osmanlı arasında yapılan İtilaf nâmeyi eğer Fransa
talep ederse, Osmanlı Devleti bunu kabul edecekti.25
Rusya ile her ne kadar Milli Mücadele döneminde esir alış verişi olmamış ise de, I.
Dünya Savaşı esirlerinin mübadelesi bu dönemde yapılmıştır. 16 Mart 1921 tarihli
Moskova Antlaşmasıyla birlikte 28 Mart 1921'de "Türkiye ile Rusya arasında Mün'akid
Üserâ Mukâvelesi" yapılmıştır.26 Mukavelede esirlerin mübadelesi, detaylı olarak ele
alınmıştır.
Türk-Yunan esirlerin mübadelesi, Lozan Konferansı'nın görüşmeleri devam ederken 30
Kanun-ı Sani 1923’de (30 Ocak 1923) imzalanan "Sivil Mevkûfînin İadesiyle Harp
Esirlerinin Mübâdelesine Dair Türk-Yunan İtilaf nâmesi" ne göre yapılmıştır.27 Bu İtilaf

Üsera Hakkında Talimatname, Matbaa-ı Askeriye Süleymaniye, İstanbul, R.1331.
Üsera Talimatnamesi, İzmir (Bornova), R.1339.
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Mün'akid İtilafnâme, Matbaa-ı Askeriye, İstanbul, R.1334.
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nâme beş maddeden oluşmakta olup, genel bilgiler ihtiva etmektedir. Detaylı bilgiler
muhtelit mübadele komisyonunca tespit edilmiştir.
Diğer taraftan devletlerarası antlaşmalarda esirlerle ilgili konular ele alındığı gibi
Mondros Mütarekesiyle başlayan antlaşmalarda esirlerle ilgili konular tekrar ele alınmıştır.
Bu antlaşmalarda esirlerle ilgili işler, mübadele komisyonları veya tali komisyonlara
havale edilmiştir.
Türkiye, ilk defa Ermenistan ile 02 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşmasını imzalamıştır.28
Antlaşmaya göre Ermenistan, taahhütlerini yerine getirdikten sonra esir iadesine
başlanacaktı. İadeyi ise, tali komisyon yapacaktı. (Madde 17)
İngiltere ile 27 Şubat 1921’de Londra Sulh Konferansında esirler gündeme
getirilmiştir.29 Ancak Türkiye bunu çeşitli sebeplerden dolayı kabul etmemiştir.
Türkiye'nin yapmış olduğu antlaşmalardan başka biri de, Rusya ile yapılan Moskova
Antlaşmasıdır. (16 Mart 1921)30 Moskova Antlaşmasında harp esirleri ve sivillerin
iadesinin üç ay zarfında yapılacağı ve iadenin şartları özel bir mukavele ile tespit edileceği
karara bağlanmıştır. Bu Mukavele Moskova Antlaşmasına ek olarak 28 Mart 1921’de
“Türkiye ile Rusya Arasında Mün'akid Üserâ Mukâvelesi” olarak yapılmıştır.
Diğer bir antlaşma da Gürcistan ile yapılan Kars Antlaşmasıdır. (13 Ekim 1921).31
Antlaşmada, esirlerin iadesi konusunda genel affın ilan edilmesiyle birlikte, 1918-1920
yılları savaş mültecileri hakkında özel bir itilaf namenin yapılması taahhüt edilmektedir.
Bunun yanında esirler, iki ay zarfında iade edilecekti. (Madde 14, 15, 16).
Fransa ile yapılan Ankara Antlaşmasında da (20 Ekim 1921) esirler konusu ele
alınmıştır.32 Antlaşma ile esirler karşılıklı serbest bırakılacaktı. Bunun yanında genel af
çıkarılacaktı. (Madde 2, 5).
Son olarak da Türkiye, Lozan Barış Antlaşmasını imzalamıştır. Lozan Barış
Antlaşmasında esirler konusu tekrar ele alınmıştır. Özellikle Türk-Yunan esirlerinin
mübadelesi ele alınmıştır. Ancak Lozan Barış Konferansının görüşmeleri devam ederken
daha önce de belirttiğimiz gibi 30 Ocak 1923’de esirler konusunda Yunanistan ile itilaf
name imzalanmıştır.
Atatürk'ün Milli Dış Politikası (Milli Mücadele Dönemine Ait 100 Belge), C.I, Ankara, 1985, s.527.
Atatürk'ün Milli Dış Politikası..., I, s. 43, 44.
30
Düstur 3.Tertip, C. 2, s. 102.
31
Atatürk'ün Milli Dış Politikası..., I, s. 575.
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2. I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemi Esir Teşkilatı ve Muamelatı
I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletinde esirle ilgili işlemleri Harbiye Nezareti,
Milli Mücadele döneminde ise Müdafaa-ı Milliye Vekâleti yürütmektedir. Bunların
yanında Kızılay’ında bazı işlemleri yürüttüğü bilinmektedir. Gerek Osmanlı ve gerekse
Milli Mücadele döneminde alınan esirler, alındıkları bölgedeki kolordu veya cephe
komutanlıklarının sorumluluk alanında muhafaza edilmiştir. Yabancı esirle ilgili
evrakların büyük bir kısmı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşması sonrasında İtilaf
Kuvvetlerinin eline geçmiştir.33 Bundan dolayı Osmanlı Devletinin esirlerle ilgili teşkilat
yapısı ve esir sayıları ile ilgili sağlıklı bilgilere ulaşmak zordur. Osmanlı Devletinde esirler,
kolordular tarafından muhafaza edilmektedir. Bunların teftişi, Nezarete bağlı “Üsera
Müfettişliği” tarafından yapılırdı. Mondros Mütarekesi veya Sevr Antlaşmasından sonra,
esirler, tek taraflı olarak serbest kalmasından sonra bu müfettişlik Ekim 1920 tarihinden
sonra “Muvakkat Üsera Müfettişliği” adını alacaktır.34
“Muvakkat Üsera Müfettişliği” ne bağlı olarak alt birimler kurulmuştur. Bu alt
birimlerden biri Muamelat şubesi müdürlüğüdür. Bu şube de, Osmanlı Devletinin elinde
ne kadar yabancı devletin esiri varsa, her bir grup için ayrı bir alt şubeye ayrılmıştır.
Milli Mücadele döneminde ise, esirlerle ilgili işlemler, Müdafaa-ı Milliye
Vekâletince yürütülmüştür. Başlangıçta Vekâletin bünyesinde Sıhhiye Dairesi'nin 4.
Şubesine bağlı olarak muhtemelen 1921 tarihinde Üsera Şubesi kuruldu.35 Üsera Şubesinin
görevi, esir garnizonlarında tutulan esir kayıt defterleri, künye defterleri, tahsisat defterleri,
vukuat defterleri tutulması ve esirlerin işlem ve kayıt defterlerinin kontrol edilmesi gibi
işlemleri yapmaktı. Üsera Şubesi, esir taburlarının kurulmasını, numara verilmesini,
taburların veya orduların esirler için çıkardığı emir ve talimatların bir suretinin alınmasını
ve kontrol edilmesini ve taburlar arası irtibatı sağlardı. Başlangıçta esirlere gönderilen
mektupları sansüre tabi tutardı.36 Bu arada taburların genel kuvvetlerini ve her türlü
ihtiyaçları yerinden karşılanamazsa bunun karşılanmasını sağlardı. Üsera Şubesi, Üsera
Taburları Müfettişliği ve Üsera Taburları Komutanlığı'nın kurulmasına kadar esirlerin her
türlü haberleşmelerini ve muamelatını yürütmüştür. 1 Ocak 1922’de esirlerin önemli

Harbiye Nezaretinde esir dosyaları, Sevr Antlaşmasının yedinci Bölümündeki yaptırımlar adı altında
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muamele ve haberleşmeleri Üsera Taburları Müfettişliğine bağlandı.37 Daha sonra 16
Aralık 1922’de kurulacak olan Üsera Taburları Komutanlığı, esirlerin bütün işlemlerini
yürütmeye başlayacaktır.
Üsera Taburları Komutanlığının kurulmasıyla birlikte Sıhhiye Dairesine bağlı olan
Üsera Şubesi Müdürlüğü, 16 Aralık 1922 veya 31 Aralık 1922’den sonra "Müstakil Üsera
Şubesi Müdürlüğü" haline getirilmiştir. Müstakil Üsera Şubesi Müdürlüğü, esir
taburlarının sayılarının ihtiyaca göre arttırılmasını, taburların kadrolarının ve
numaralarının verilmesini sağlamıştır.38 Müstakil Üsera Şubesi Müdürlüğü, esirlerin
mübadelesine başlanmasıyla birlikte 28 Şubat 1923 tarihinde esirlerin mübadelesinin daha
hızlı yapılabilmesi için Müdafaa-ı Milliye Vekâleti Sevkiyat ve Nakliyat Genel
Müdürlüğüne bağlanmıştır.39
Esirlerin mübadelesinin sona ermesiyle bu şube, tekrar Müstakil Üsera Şubesi
Müdürlüğü haline getirilmiştir. Bu şubenin tekrar müstakil hale gelmesi büyük bir
ihtimalle 01 Ağustos 1923 tarihinden sonradır. Çünkü bu tarihte Müdafaa-ı Milliye
Vekâleti 01 Ağustos 1923 tarih ve 4434 numara ile yayımladığı bir emirde askeriyenin
elinde esir kalmadığı için garnizon ve taburların kaldırıldığını bildirmiştir.40 Bu tarihten
sonra Üsera Şubesi, bir süre tekrar müstakil olarak faaliyetlerine devam etmiştir.
I. Dünya Savaşı döneminde alınan esirler, alındıkları bölgedeki kolordu veya cephe
komutanlıklarının sorumluluk alanında muhafaza edilirken, Milli Mücadele döneminde
buna uyulmamıştır. Bu dönemde esirler, başlangıçta mahalli kuvâ-yı milliye birliklerince
muhafaza edilirken, daha sonra düzenli birlikler harekatına geçilmesi ile esirler, güvenli iç
bölgelere gönderilmiştir. Örneğin, Fransızlar Urfa‘dan çekilirken, Urfa‘nın 15 km.
batısında Firuzmaşa Şebike Boğazı Deresinde aşiretler tarafından alınan 140 Fransız esiri,
Urfa Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti tarafından muhafaza edilmiştir.41 Bu esirler daha sonra
Kayseri’ye nakledilmiştir.
Yine güneyde Fransızlarla yapılan mücadelede alınan esirlerin Konya bölgesinde
toplandığını görmekteyiz. Adana Cephesi Komutanlığının kurulmasıyla Konya’da
toplanan yaklaşık 200 Fransız esiri, Kayseri’ye nakledilmiştir.42 Adana Cephesi
37
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Komutanlığının kurulmasından sonraki dönemde de Fransızlarla Toroslarda yapılan
mücadelede 9 subay ve 550 Fransız askeri esir alınmıştır. Bu esirler, Kayseri'ye
gönderilmiştir.43 Kayseri esir garnizonunda bin civarında Fransız esiri bulunmaktadır. Bu
garnizonun kapasitesi dolduğu için diğer Fransız esirleri, Elazığ bölgesindeki esir
garnizonuna gönderilmiştir. Elazığ esir garnizonunda, aynı zamanda Fransız esirlerinin
yanında İngiliz, Cezayirli ve Faslı toplam 86 esirin bulunduğunu görmekteyiz. Bu esir
garnizonunda İtalyan, Rus ve Rum esirleri de bulunmaktadır.
Kayseri Esir Garnizonu, Milli Mücadele döneminde kurulan ilk garnizondur. Bu
garnizon daha sonra kurulacak olan garnizonlara örnek teşkil edecektir. Bu garnizona 20
Ekim 1921’de Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşmasından sonra Fransız esirleri
boşaltılıp, Batı Anadolu'dan alınan Yunan esirleri konulmuştur.
I. Dünya Savaşı ve sonrasında esirlerle ile ilgili Harbiye Nezareti ve Müdafaa-ı
Milliye Vekâletinin yanında Kızılay’ın da ilgilendiğini görmekteyiz. 1864 yılında
Kızılhaç’ın kurulmasına rağmen Osmanlı Devletinde, Kızılay’ın kurulması 1911 yılında
gerçekleşmiştir. Kızılay’ın esirlerle ilgili teşkilatı, başlangıçta yoktu. Balkan Savaşları ve
I. Dünya Savaşı'na girildiğinde bu teşkilat kurulamamıştı. Avrupa devletlerinde de esirlerle
ilgili Kızılhaçlar bir teşkilat kuramamıştı. Almanya ve Fransa esirler ilgili işleri Harbiye
Nezaretine bırakırken, Rusya ve Avusturya, esirlerle ilgili işleri Kızılhaç teşkilatına
bırakmıştır. Osmanlı Devletinde de esirlerle ilgili işler I. Dünya Savaşının başlarında
Harbiye Nezareti'ne bırakılmıştır.
I. Dünya Savaşının başlarında Kızılay'ın, Harbiye Nezaretine bu konudaki
müracaatı, bazı askeri ve siyasi gerekçelerle kabul edilmemişti. Başkomutanlığın, Hariciye
Nezaretine gönderdiği bir yazıda yukarıdaki sebeplerden dolayı karşı çıkıldığı
belirtilmektedir.44 Yazıda, esirlerle ilgili Harbiye Nezaretinin bütün dairelerinin ilgilendiği
belirtilerek her türlü karışıklığa mahal verilmemesine özen gösterildiği belirtilmektedir.
Çanakkale Savaşı sırasında Milletlerarası Kızılhaç Komitesi, Kızılay’dan Osmanlı
Devletinin elinde bulunan İngiliz, Fransız ve diğer devletlere ait esirlerin listesini istemişti.
Bu isteğe Kızılay, esirlerle ilgilenmediği için bilgi verememişti. Bilgi verilmeyince İtilaf
Devletlerinin elindeki Türk esirleri hakkında da bilgi alınamıyordu. Bunun üzerine Kızılay
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genel merkez üyelerinden Mehmet Ali Bey ve Haydar Bey'den oluşan bir "Üsera
Komisyonu" kuruldu. Üsera Komisyonunun kurulmasından sonra Nisan 1915’ten itibaren
esirler

hakkında

bilgi

alınmaya

başlandı.45

Kızılay,

bundan

sonra

Avusturya-Macaristan’dan esir işlemleri ile ilgili yardım isteyecektir. Hatta Kızılay
temsilcisi Avusturya’ya giderek (Nisan 1916) çalışmalar hakkında bilgi aldı. Böylece
Avusturya’dan esir muamelatı ile ilgili alınan bilgiler çerçevesinde Osmanlı Devletinde de
uygulamaya konuldu.46
Kızılay, Kasım 1915’ten itibaren esirlerin aileleriyle haberleşmelerini sağlamaya
başlamıştır. Bunun yanında esirlere kitap, para ve çeşitli yardımlar yapmıştır.47 Kızılay
Cemiyetinde esir işleriyle ilgili işlemlere Tahrirat Şubesi bünyesindeki İstihbarat kısmı
bakmaktaydı. Esirler için yapılan masraflar ise, Muhasebe Şubesince ödenmekteydi. Bu
durum

I.

Dünya

Savaşının

başlarında

görülmektedir.

Bu

dönemde

maddi

imkânsızlıklardan dolayı ayrı bir şube kurulamamıştır. Esirlerle ilgili işlerde çalıştırılacak
memurlar, yevmiyeli olarak istihdam edilmişlerdir.
Cemiyetin bünyesinde kurulan üsera komisyonu, esirlerin her türlü işleriyle
ilgilenmiştir. Daha sonra bu komisyona bağlı olarak bir de Üsera Şubesi Müdürlüğü
kurulmuştur.48 Bu Şube ile birlikte İstihbarat Şubesi de esir işleriyle ilgilenmiştir.
Mondros Mütarekesi’nden sonra Kızılay’ın, esir teşkilatının faaliyetlerinde bir
duraklama görülmektedir. Bunun sebebi İtilaf Devletlerinin, Osmanlı Devletine yapmış
olduğu baskı ve tabiatıyla devletinde Kızılay’a yapmış olduğu baskıdan dolayıdır. Diğer
bir sebepte maddi imkânsızlıklardır. İşgallerin artması sonucunda Anadolu'dan götürülen
sivillerle, harp esirlerinin artması ve işgal altındaki yerlerle irtibatın kesilmesi üzerine
Kızılay’ın esir şubesinin faaliyetlerini ve teşkilatını genişletmiştir.49 Ankara Hükümetinin,
İstanbul Hükümeti ile ilişkilerinin kesilmesinden sonra Kızılay Üsera Şubesi, Anadolu'da
bulunan memurların maaşlarının verilmesi şehit ve kayıpların tahkikini yapmıştır. Bu işler
için de birde "Tahkikat Şubesi" kurulmuştur.50
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Cemiyetin yetki ve sorumlulukları, Kasım 1921'den itibaren Anadolu temsilciliğine
devredilmesinden sonra Ankara'da, Anadolu temsilciliğine bağlı olarak üsera komisyonu
kurulmuştur. Bu komisyon bünyesinde genel merkez bünyesindeki hemen hemen bütün
şubelerin birer temsilciliği kurulmuştur. Bu çerçevede Üsera Şubesinin temsilciliği de
kurulmuştur. Üsera Şubesi Müdürlüğü'ne önce Ali Muzaffer Bey getirilmiştir. Ali
Muzaffer Bey’in esir mübadelesinin başlamasıyla birlikte Muhtelit Mübadele
Komisyonuna Türkiye delegesi olarak seçilmesinden sonra yerine Saffet Bey
getirilmiştir.51 Bu şube, Kızılay'ın diğer şubelerinde olduğu gibi İstanbul'daki genel
merkeze bağlıydı. Yurt dışı işlemlerde ise, genel merkezdeki üsera şubesi aracılık
yapıyordu.
Mudanya Mütarekesinden sonra Ankara Hükümetinin, İstanbul’a hâkim olmaya
başlamasıyla birlikte, Kızılay teşkilatında da birlik sağlanmaya başlandı. Nitekim 01 Ekim
1923'de Kızılay’ın Ankara Temsilciliği kaldırılmasıyla birlikte Üsera Şubesi de kaldırıldı.
Ancak genel merkezdeki Üsera Şubesi’nin faaliyetleri devam etti. Daha sonra Kızılay'ın
03 Eylül 1925'de Ankara'ya taşınmasıyla birlikte Üsera Şubesi de Ankara'ya taşınarak
faaliyetlerine devam etti.
3. I. Dünya Savaşında Ermeni Esirleri ve Sivil Tutsaklarının Mübadelesi
Esirin hukuki statüsü üzerinde üstte bilgiler vermiştik. Esirin alınabilmesi için meşru bir
savaşın olması veya ülkeler veya devletlerin savaş halinde olması gerekmektedir. Savaş
halinin yanında savaş meydanında alınan askeri esirin yanında askeriyeye yardım veya
işbirliği yapmış sivillerinde esir sayılabileceği konusunda gerek 1899 Cenevre ve gerekse
1907 La Haye Mukavelelerinde hükümlerin olduğunu belirtmiştik. Bu bilgilerden sonra I.
Dünya Savaşı döneminde kurulmuş meşru bir Ermeni Devleti mevcut değildir. Ermenilerin
devlet kurması, I. Dünya Savaşı sonrasında 1918 yılından itibaren Kafkaslarda ortaya
çıkan kargaşa ortamından faydalanarak 1920 yılında gerçekleşecektir.52
Osmanlı coğrafyasında uzun zamandan beri komitacılık ve çetecilik yapan
Ermenilerin Taşnak Komitası, Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girmesiyle birlikte
Haziran 1914 yılında Erzurum’da düzenledikleri bir toplantıda Rusya’nın yanında savaşa
girmeye karar vermişlerdir. Kısa süre içerisinde Dünya Ermenilerinden yardım istenilerek
oluşturulan yaklaşık yüz elli bin kişilik gönüllü birlikler ile Rusya’nın yanında savaşa
51
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katılmışlardır.53 Ruslara katılamayan Ermeniler ise, iç bölgelerde çetecilik faaliyeti
yaparak askeri ve sivillere zarar vermiştir. Ruslar, yerli ve gönüllü Ermeni birliklerinin
yardımıyla Doğu Anadolu Bölgesine girerek büyük katliam yapmıştır.
6 Mayıs 1915 tarihinde Van alınarak burada Ruslar, yönetimi Ermenilere
devredecektir. Van’ın alınması ve burada yaşanan Ermeni katliamları sonucunda Osmanlı
Hükümeti, Ermeni komita liderlerini ve olaylara karışanlardan 235 kişiyi tutuklamıştır.
Bununla birlikte Ermenilerin her türlü kuruluşlarını kapatmıştır. Devlet, güvenliği
sağlamak ve vatandaşlarını korumak amacıyla 27 Mayıs 1915’te sevk ve iskân kararını
almıştır.54
Doğu Cephesinde Ruslarla birlikte hareket eden gönüllü Ermeni birlikleri ve cephe
gerisinde çetecilik yapan Ermenilerden birçok esir alınmıştır. Alınan esirlerin bir kısmı
Ruslarla birlikte askeri esir olarak esir kamplarında muhafaza edilirken, cephe gerisinde
çetecilik yapanlar ise, sivil tutsak, mülteci, siyasi mahkûm ve savaş suçlusu gibi
kelimelerle adlandırılarak, suçları oranında ya hapishanede ya da esir kamplarında
muhafaza edilmişlerdir. Bunların sayısı hakkında belirli bir rakamdan söz etmek mümkün
değildir. Ülke çapında farklı kamp ve hapishanelerde tutulduklarından dolayı net bir
sayıdan bahsedilmemektedir. Farklı kaynakların verdikleri rakamların genel sayıdan ileri
gidememektedir. Belirli bir sayının verilmemesinin birçok nedeni vardır.
Öncelikle I. Dünya Savaşı esnasında Ermeniler, sadece Ruslarla işbirliği
yapmamışlardır. Rusların yanından İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar ve hatta İtalyanlarla
da işbirliğine gittiğini farklı kaynaklarda görmekteyiz. Bunun yanında belirli bir askeri
kıyafeti olmadığı için ya da işbirliği yaptığı ülkenin ordusuna kayıtlı olmadığı için hangi
ülkenin askeri olduğunu tespit etmek zorlaşmaktadır. Diğer taraftan cephe gerisinde
işbirliği yaptığı ülkeler adına istihbarat görevi yaptıklarından dolayı vatana ihanetten veya
siyasi suçlu şeklinde mahkûm edildiklerini görmekteyiz. Bunların sayısının tespiti savaş
ortamında veya kargaşalıkta mümkün olamamaktadır.
I. Dünya Savaşının devam ettiği dönemde, İngiliz, Fransız hasta ve yaralı esirlerinin
yanında bunlarla işbirliği yapmış Ermeni esirlerin mübadelesi de yapılmıştır. Bunların
sayısı hakkında da bir rakamdan söz edilmemektedir. Bu mübadele, İngiltere ile Osmanlı
Devleti arasında 27 Kasım 1917 tarihinde yapılan "Üserâ-yı Harbiye İle Sivil Üserâya Dair
Mim Kemal Öke, Ermeni Sorunu (1914-1923), Ankara, 1991, s. 102.
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İngiltere Hükümeti İle Hükümet-i Osmaniye Beyninde Mün'akid İtilafnâme" itilafnameye
göre gerçekleştirilmiştir.55 Buna ek olarak 1917 tarihli "Osmanlı ve İngiliz Ordularına
Mensûb Hasta ve Mecrûh Üserâ-yı Harbiyenin Mübâdelesine Dair Şerait" de tespit
edilmiştir.56 Bu İtilaf nameye göre, yabancı uyruklu olan Ermeni sivil ve askeri esirlerin
iadesi yapılmıştır. Osmanlı vatandaşı olan Ermeni esirlerin, esaretleri devam etmiştir.
I. Dünya Savaşının başında Ruslarla işbirliği yapan Ermeniler, Ekim 1917 Bolşevik
İhtilalinden sonra İngilizlerin ve özellikle Fransızların himayesinde terör faaliyetlerini
devam ettirmişlerdir. Karşılığında da İngilizlerin ve Fransızların yardımıyla Mondros
Mütarekesinden başlamak üzere Osmanlı Devleti ile yapılan bütün antlaşmalarda
Ermeniler sürekli kollanmıştır. Örneğin Mondros Mütarekesinde, İtilaf Devletlerinin
esirleri ve Ermeni esirleri, kayıtsız şartsız serbest bırakılması sağlanmıştır. Mütarekenin
dördüncü maddesinde, “İtilaf Hükümâtına mensûb üserâ-yı harbiye ile Ermeni Üserâ ve
Mevkûfini İstanbul’da cem edilecek ve bilâ kayd-ı şart İtilaf kuvvetlerine teslim
olunacaktır” denilmektedir.57 Mondros Mütarekesinin dördüncü Maddesi gereğince, bu
defa mağlup olmuş olan Osmanlı Devleti, yerli ve yabancı Ermeni sivil ve askeri esirlerin
yanında mahkûmları da kısa sürede serbest bırakmıştır.
Mondros Mütarekesinden sonra serbest bırakılan Ermenilerin bir kısmı, Doğu
Anadolu bölgesine giderken, diğer bir kısmı ise, Güney Anadolu Bölgesindeki Fransız
işgal bölgesine gitmiştir. Kafkaslar ve Doğu Anadolu Bölgesine gidenler, İngilizlerin ve
Fransızların kışkırtmasıyla kargaşa ortamından faydalanan Ermeniler, mücadeleler
sonucunda ve Sovyetlerinde desteği ile 1920 yılında Ermeni Devletinin kuruluşunu ilan
etmiştir. Ermenilerin Kafkaslardaki ve Doğu Anadolu’daki mücadeleleri sonucunda
Kazım Karabekir’in komutanlığını yaptığı On Beşinci Kolordusuna yenilmiştir. Savaş
sonucunda Türkiye ilk defa Ermenistan arasında 2 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması
imzalanmıştır.58 Antlaşmaya göre alınan esirlerin, Ermenistan taahhütlerini yerine
getirdikten sonra iadesine başlanacaktı. Esirlerin iadesini tali komisyon yapacaktı. (Madde
17). Gümrü Antlaşmasının uygulanması, Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşmasından sonra
yapılacaktı. Bu Antlaşmada da esirlerin sayısı hakkında bilgi bulunmamaktadır.
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Rusya ile I. Dünya Savaşının devam ettiği yıllarda esir mübadelesi yapılmamıştı. Bu
dönemde alınan esirlerin mübadelesi, 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşmasında harp
esirleri ve sivillerin iadesinin üç ay zarfında yapılacağı ve iadenin şartları özel bir
mukavele ile tespit edileceği karara bağlanmıştır. Antlaşma ile birlikte 28 Mart 1921’de
"Türkiye ile Rusya arasında Mün'akid Üserâ Mukâvelesi" yapılmıştır.59 Bu Mukavele ile
esirlerin mübadelesi, detaylı olarak ele alınmıştır. Bu Mukavele çerçevesinde Rus
esirlerinin içerisinde bulunan Ermeni esirlerinin bir kısmı da iade edilmiştir. Ermeni
esirlerin sayısı konusunda her hangi bir rakamdan söz edilmemektedir.
Mondros Mütarekesi sonrasında İngilizlerle işbirliği sonucunda tutuklanan Ermeni
esirleri veya sivil tutsaklarının sayısı her ne kadar fazla değilse de, İngiltere ile yapılan 27
Şubat 1921 tarihli Londra Sulh Konferansında İngiliz esirlerinin yanında Ermeni esirleri
de gündeme gelmiştir.60 Ancak Türkiye bunu çeşitli sebeplerden dolayı kabul etmemiştir.
Mondros Mütarekesi sonrasında serbest kalan Ermeni esirlerin bir kısmı da Güney
Anadolu veya Fransız işgal bölgesine gitmiştir. Giden Ermenilerin bölgede farklı
kaynaklara göre, Fransız işgal kuvvetlerinin yarısını oluşturmaktadır. Yukarıda da
belirttiğimiz gibi Güney Cephesinde Fransızlardan ve işbirlikçi Ermenilerden yüzlerce esir
alınmıştır. Bu esirler, önce yerel kuva-yı milliye birliklerince muhafaza edilirken, daha
sonra Kayseri ve Elazığ esir garnizonlarında muhafaza edilmiştir.
Fransız ordusunda görevli olanlar Ermeniler, askeri esir garnizonlarında tutulurken,
işbirlikçi sivil Ermeniler ise, suçlarına göre hapishanelerde tutulmuştur. Askeri ve sivil
Ermeni esirlerin iadesi, Fransız askerleriyle birlikte Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması
(20 Ekim 1921) çerçevesinde yapılmıştır.61 Antlaşma ile esirler karşılıklı serbest
bırakılacaktı. Bunun yanında genel af çıkarılacaktı. (Madde 2, 5). Fransızlarla işbirliği
yapmış olan ve esir alınanların sayısı hakkında da net bir rakamdan söz etmek mümkün
değildir. Bu kişilerin iadesinde Amerikan Genç Hıristiyanlar Cemiyeti ve Yakın Doğu
Yardım Cemiyeti gibi misyoner cemiyetlerinin önemli rol oynadığı bilinmektedir. Yine
iadesi yapılan Ermenilerin büyük bir kısmı Fransız işgal bölgesi olan Suriye ve Lübnan’a
götürülmüştür. 1924 yılında Türk Genelkurmay Başkanlığının tespitlerine göre,62
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Fransa’nın Suriye’deki işgal kuvveti, yirmi sekiz bin kişidir. Bunlardan sadece bin kişi
kadarı Fransız’dır. Yarısından fazlası Ermenilerden oluşmaktadır. Ermenilerden oluşan
birliklerinin büyük bir kısmı, Türkiye sınırlarında muhafızlık yaptığını görmekteyiz.
Lübnan Bölgesindeki Fransız işgal kuvvetlerinin de büyük bir kısmı Ermenilerden
oluşmaktadır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da İngiliz ve Fransızlarla işbirliği yapmış ve esir
alınmış Ermenilerin bir kısmı da İngiliz işgali altında bulunan Irak’a gitmiştir. Gidenlerin
büyük bir kısmı İngiliz işgal ordusunda görevlendirildiğini görmekteyiz.
Anadolu’da bulunan Ermeni esirlerinin miktarı hakkında tam bir bilgiye sahip olmasak
da, tahmini bir rakam verilecek olursa, Mondros Mütarekesine kadar olan dönemde
Osmanlı Devleti’nin elinde 15.702 İngiliz, 4.935 Rus, 700 İtalyan ve 169 Fransız askeri
olmak üzere toplam 21.506 İtilaf devletleri esiri bulunmaktadır. Ölen esirler hesaptan
çıkarıldığında yaklaşık 13.500 esir, Osmanlı Devleti’nin sınırları içindeki muhtelif
kamplarda bulunmaktadır.63
4. Milli Mücadele Döneminde Ermeni Esirleri ve Sivil Tutsaklarının Mübadelesi
Mondros Mütarekesi sonrasında serbest bırakılan Ermeniler, tekrar İngilizlerin ve
Fransızların himayesi ve teşvikiyle terör faaliyetlerine başlamışlardır. Serbest kalan
Ermenilerin bir kısmı Doğu Anadolu Bölgesine giderken, bir kısmı Fransız işgal bölgesine
gittiğini yukarıda belirtmiştik. Doğu ve güney Anadolu’da işleri biten Ermeni çetelerinin
bir kısmı 1921 yılından sonra Batı Anadolu Bölgesine doğru göç etmiştir. Göç eden
Ermenilerin bir kısmı da bu bölgede, İngilizler ve Yunanlılarla işbirliğine girmiştir.
Anadolu’da başlayan işgaller sonucunda yerli Ermeni ve Rumların şikâyetleri sonucunda
sivil-asker ayırımı yapılmadan birçok Türk ve Müslüman kişiler tutuklanmıştır. Bu kişiler,
işgal bölgelerinde günlerce aç susuz bir şekilde işgalci kuvvetlerin işlerinde zorla
çalıştırılmıştır. Özellikle Yunan işgal bölgelerinde I. Dünya Savaşı döneminden kalma
İngilizlerin elinde bulunan sivil-asker Türk esirleri, Yunanlılara teslim edilmiştir.64 Aynı
şekilde I. Dünya Savaşı döneminden kalma Ruslara esir düşen Türk esirlerinin de bir
kısmına Yunanlılar, el koymaya çalışmış ise de, Kızılay’ın teşebbüsüyle kurtarılmıştır.65
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Milli Mücadele döneminde Ermeniler, Anadolu’nun her bölgesinde olduğu gibi
işgalcilerle birlikte hareket ettiği görülmektedir. Batı Anadolu Bölgesinde de Ermeniler,
Yunan işgal kuvvetleriyle birlikte hareket etmişlerdir. Türk Ordusunun başlattığı Büyük
Taarruz ve akabinde başlayan takip harekâtında Anadolu'dan birçok sivil Rum ve Ermeni
de İzmir'e doğru kaçmaya başlamıştır. İzmir’de toplanan sivil Rum ve Ermenilerin
kaçabilenleri kaçmışlar, kalanlar ise gitmeleri için kendilerine mühlet verilmiştir. İzmir’de
toplanan sivil Rum ve Ermenilerin kargaşalığa mahal vermemesi için Ordu Komutanı
Ferik Nurettin Paşa’nın Ermeni ve Rum işbirlikçileri ile ilgili bir takım beyannameler
yayınladığı görülmektedir.
Nurettin Paşa’nın yayınladığı 5 numaralı beyannamesinde, İzmir’e toplanan sivil
Rum ve Ermenilerin birçoğunun Osmanlı tebaası olduğu belirtilerek, Mondros
Mütarekesinden sonra Osmanlı uyruğunu değiştirmiş olanların, uyruklarının geçerli
olmayacağı ve kendilerinin Türk vatandaşı kabul edileceği belirtilmektedir. Hatta Osmanlı
uyruğundan iken her hangi bir ecnebi devletin himayesine giren kişiler de yine Türk
vatandaşı sayılacaktı. Bu sıfatlara haiz olan kişilerden 18-45 yaşlarındaki erkekler, esir
garnizonlarına sevk edilecekti. İzmir’de toplanan Rumlara 30 Eylül 1922’ye kadar
gitmeleri için mühlet verilmişti. Kalacak olanlar azınlık temsilcileri tarafından tespit
edilerek 30 Eylül’e kadar Komutanlığa bildirilmesi istenmiştir. Ermeniler ise, içerlere
doğru sevk edilecekti. Hatta bu beyannamede evlerinde Rum ve Ermeni saklayan kişilere,
ellerindeki Rum ve Ermenileri teslim etmeleri için iki gün mühlet verilmiştir. Teslim
edilmediği takdirde idam edileceği bildirilmektedir.66
Nurettin Paşa’nın 7 numaralı Beyannamesinde ise, (16 Eylül 1922) İzmir’de
toplanan Rum ve Ermenilerin eli silah tutanlarının, Türkiye aleyhine çalışmasını
engellemek için 18-45 yaşındaki erkekler, esir garnizonlarında tutulacağı belirtilmektedir.
Hatta İzmir'de toplananlara 30 Eylül 1922’ye kadar mühlet verildiği belirtilerek asayişi
bozanların yaşları ne olursa olsun esir garnizonlarına sevk edileceği bildirilmektedir.67
30 Eylül 1922’ye kadar verilen süre dolduğunda İzmir’de yeterli vapur
bulunamadığı için bu süre, sekiz gün daha uzatılmıştır. Kara yoluyla gidenler ise en yakın
karakola müracaat ederek gideceklerdi. Bu arada Ayvalık, Urla ve Kuşadası sahillerinden
de Rum ve Ermeniler gidiyorlardı. Bu kişilerin gece sokağa çıkması da yasaklanmıştı.68
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İzmir’de toplanan Rum ve Ermenilerin 18-45 yaşları arasındaki kişilerin esir
garnizonlarına gönderilmesine Yunanlılar, tepki göstermişlerdir. Bu durumu Yunanlılar,
müttefikler nezdinde teşebbüslerde bulunarak Türkiye’ye baskı yapılmasını istemişlerdir.
Amerikan basınında çıkan haberlerde esir alınanların sayısı abartılırken, bu dönemde
İzmir’de bulunan bir Amerikalı gözlemcinin ifadesine göre, içteki esir garnizonlarına
gönderilen kişilerin sayısını sadece 2000 olarak belirtmektedir.69 Konuyla ilgili Lozan
görüşmeleri sırasında da Yunanlılar, bu kişiler üzerinde tekrar durmuşlardı. Bunun üzerine
İsmet (İnönü) Paşa, Bakanlar Kuruluna gönderdiği bir telgrafta, bu kişilerin sayısını
sormaktadır.70 Dönemin Başbakan Hüseyin Rauf Bey’in, İsmet Paşa'ya gönderdiği cevabi
telgrafta bu kişilerin sayısının Müdafaa-ı Milliye Vekâletinin bildirdiğine göre, 10 137 (on
bin yüz otuz yedi) kişi olduğunu belirtmiştir.71 Yunanlılar, verilen bu sayıyı kabul
etmeyerek bu kişilerin yüz yirmi bin kişi olduğunu iddia etmiştir.72
Yine Takip Harekâtı sonrasında İzmir’de olduğu gibi Anadolu’nun çeşitli
yerlerinden ve özellikle Karadeniz sahillerinden İstanbul’a gelen Rum ve Ermenilerin
sayısı artmıştı. Şubat 1923’ün sonuna kadar İstanbul’a yirmi beş bin Rum ve Ermeni
gelmişti. Bu kişiler, peyderpey gönderilmeye çalışılırken asayişi bozanlar esir olarak askeri
garnizonlara sevk edilmiştir.73 İstanbul’da toplanan Rum ve Ermenilerden esir
garnizonlarına gönderilenlerin sayısı konusunda hiçbir kaynakta her hangi bir rakam
verilmemektedir.
Anadolu’daki sivil ve asker Rum esirlerin mübadelesi, Lozan görüşmelerinin
devam ettiği bir dönemde 31 Ocak 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan
bir protokolle mübadelesine karar verilmiştir. Bu protokol, her ne kadar Rum esirlerin
mübadelesini içerse de, Anadolu’daki diğer Ermeni ve yabancı esirlerin mübadelesine de
ışık tutmaktadır. Protokol görüşmelerinde yüz yirmi madde üzerinde durulmuştur.
Protokole göre, Lozan Antlaşmasının imzalanmasını müteakip Eylül 1923’ten itibaren
esirlerin iadesi yapılacaktı. Sivil ve askeri esirler içinde çeşitli cezalara çarptırılarak,
hapishanelerde bulundurulan esirler için genel af ilan edilecekti. Ancak, bu kişilerin
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inzibata ait suçlarından başka özel suçlarından dolayı aldıkları cezalarının affedilmeyeceği
karara bağlanmıştı.74
Kayıp esirlerin araştırılması için her türlü kolaylık gösterilecekti. 75 Esirlerin para,
özel eşya gibi emanetlerinin de iade edileceği karara bağlanmıştır.76 Mübadele
protokolünde hasta ve yaralı esirlerin iadesinden söz edilmezken, aynı tarihte imzalanan
başka bir protokolde, (malul) hasta ve yaralı esirlerin durumları ele alınmıştır.77 Malul
esirler, hiç bir sınırlamaya tabi tutulmadan iade edileceği karara bağlanmıştır. Malul
esirlerin tespitini icra komisyonu yapacaktı. İcra komisyonunun, malul esirler için tespit
ettiği her hangi bir kurala veya şarta rastlamadık. Yalnız bu konu ile ilgili olarak 1917
yılında Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında yapılan hasta ve yaralı esirlerin iadesine dair
şartlar belirlenmişti. Bu şartlara benzer kurallar da Türk ve Yunan ve Ermeni malul
esirlerinin iadesinde geçerli olabilir.
Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında yapılan 1917 tarihli mukavelenin birinci
bölümünde ele alınan malul, hasta ve yaralı esirlerin iadesi veya mübadelesi, kısaca akli
dengesi yerinde olamayanlar, yaşlılar, on yedi yaşından küçük olanlar ve ağır yaralıların
iadesi öncelikli yapılacaktı.
Şubat 1923 tarihinden itibaren, sivil esirlerin iadesine başlanmıştır. Anadolu’daki
sivil Rum esirleri Yunanistan kabul ederken, Ermeni esirlerini kabul edecek ülke
bulunmamaktadır. Amerika ve Fransa, Yunanistan'a baskı yaparak Anadolu Ermenilerini
de kabul etmesini isteyecektir. Hatta Amerika, Yunanistan'a Ermenileri kabul etmesi
karşılığında ayda 40 bin ton buğday vermeyi taahhüt etmiştir.78 Baskılar karşısında
Yunanistan, bir miktar Ermeni’yi kabul etmek zorunda kalmıştır. Yunanistan’a giden
Ermenilerin sayısı kırk bin civarındadır. Bu kişiler, daha sonra Amerika’ya gideceklerdir.
Milli Mücadele dönemi ve sonrasında Anadolu’nun iç bölgelerinde, İstanbul’da ve
Batı Anadolu’da kalan sivil Ermeni halkı ve esirleri, Fransa, Amerika ve İngiltere’nin
desteği ile Anadolu’dan götürülmüştür. Fransa, Doğu ve Güney Anadolu’daki Ermenilerin
bir kısmını Fransa’ya götürürken, büyük bir kısmını da işgal ettiği Suriye ve Lübnan
bölgesine yerleştirmiştir. İngiltere ise, kendi yandaşı olan Ermenileri, Irak ve Mısır
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bölgesine gönderilmesini sağlamıştır. Amerika da, azda olsa Anadolu’daki Ermenilerin bir
kısmını Amerika’ya naklini sağlamıştır. Ermenilerin Anadolu’dan yurt dışına çıkarılması
işini bu dönemde Anadolu’da misyonerlik faaliyetlerini yürüten Amerikan Genç
Hıristiyanlar Cemiyeti ve Yakın Doğu Yardım Cemiyeti ve buna benzer misyoner
cemiyetlerince yapılmıştır.
Milli Mücadele döneminde, alınan yabancı esirlerden savaş suçlusu ve asayişi
bozan kişiler mahkûm edilmiştir. Bunların bazıları İstiklal Mahkemelerinde yargılamıştır.
Yerli Rumların davaları genellikle Ankara İstiklal Mahkemesinde bakılmıştır.79 Örneğin
Ankara İstiklal Mahkemesinde 1920-1921 yıllarında casus veya şüpheli olan 57 kişiden
28’i idam edilmiştir. Yunanlıların, İzmir’den çıkartılmasından sonra kurulan İstiklal
Mahkemelerinde ise, işgal sırasında düşmanla işbirliği yapan ve durumdan faydalanarak
soygun, cinayet ve yolsuzluk gibi suçları işleyen kişiler de yargılanmıştır. Bunun için de
işgal gören yerlerde üç İstiklal Mahkemesi kurulmuştur.80
Lozan’da esirlerle ilgili imzalanan protokolün genel uygulamalarına bakıldığında
Anadolu’da bulunan esirlerin milliyetine bakılmaksızın iadesi veya serbest kaldığını
görmekteyiz. Özellikle askeri esirlerin dışındaki sivil tutsak veya mültecilerin tespit
edilmesi konusunda başlangıçta Müdafaa-ı Milliye Vekâleti Üsera Şubesince tespiti
yapılmaya çalışılırken, daha sonra Dâhiliye Vekâletinin valiliklerce yerli ve yabancı sivil
ve askeri esirleri tespit etmeye çalıştığını görmekteyiz.81
Milli Mücadele sonrasında Anadolu’da ve yurt dışında kalan akıbetlerinden haber
alınamayan yerli ve yabancı esirlerin araştırılması ve iadesi ile ilgili İstanbul’da Nokta
Komutanlığı kurulmuştur. 15 Kasım 1922'de kurulan İstanbul Nokta Komutanlığına önce
vekâleten, Albay Abdurrahman Nafiz Bey atanmıştı.82 Daha sonra bu komutanlığa 22
Kasım 1922'de Selahattin Adil Paşa atanmıştır.
İstanbul Nokta Komutanlığı, kurulmasından itibaren yakınları tarafından müracaat
edilen esirlerin, tahkikini yapmaya başlamıştır. Yerli ve yabancı esirlerin ve kayıpların
bulunması için Üsera Şubesi ve Üsera Taburları Komutanlığına müracaat yapılırdı. Bunun
yanında Kızılay, valilikler, Menzil Mıntıka Müfettişlikleri ve İstanbul'daki TBMM
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Murahhaslığına da müracaat yapılırdı. Esirlere Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti de
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) yardımcı olmaktadır. Bu Bakanlık özellikle mübadele
bittikten sonra Anadolu’da kalan ecnebi esirlere yardımcı olmaya çalışmıştır.83
Yerli ve yabancı esirlerin ve kayıpların araştırılması, daha sonra tek elden
yapılmaya çalışılmıştır. Müdafaa-ı Milliye Vekâleti, basına bir ilan vererek esirlerin
araştırmasını sadece Vekâletin bünyesindeki Üsera Şubesinin yapacağı bildirmektedir.
Bunun da sebebi bu dönemde bazı kişiler esirlerinizi getireceğiz diye esir ailelerinden para
almaları Bakanlığı bu yönteme başvurmaya itmiştir.
Kısaca özetlemek gerekirse, I. Dünya Savaşı dönemindeki Ermeni esirleri, işbirliği
yapmış oldukları ülkelerle Osmanlı Devleti arasında yapılan antlaşmalar sonucunda iadesi
yapılmıştır. Ermenistan ile sadece 1920 Gümrü Antlaşması ve Moskova Antlaşmasıyla esir
iadesi yapılmıştır. Osmanlı coğrafyasında yaşayan ve Osmanlı vatandaşı olup ta
işgalcilerle işbirliği yapmış Ermenilerin büyük bir kısmı, sivil tutsak, mülteci ve siyasi
mahkûm şeklinde telakki edilmiştir. Bu yüzden Anadolu’daki Ermeni esirlerin sayısının
tespit edilmesi çok zordur. Buna rağmen, Lozan Antlaşması sonrasında bu kişilerin büyük
bir kısmı, kişisel suçlar haricindeki sivil ve askeri tutsakların iadesi yapılmıştır.
Lozan antlaşmasından sonra Anadolu’da kalmış olan Ermeni sivil tutsak, mülteci
ve siyasi mahkûmların araştırılması ve durumlarının incelenmesi için birçok kurumun
devreye girdiğini görmekteyiz. Örneğin, Kızılay Arşivindeki belgelere göre, Milli
Mücadele sonrasında sivil ve askeri mahkûm esirlerin siyasi, istihbarat, asayiş ve
istihdamları konusunda Dışişleri Umur-ı Siyasiye Umum Müdürlüğü, Nafia Vekâleti
(Bayındırlık Bakanlığı), İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Matbuat ve
İstihbarat Genel Müdürlüğü gibi kurumlar ilgilenmiştir.

83
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SONUÇ
Geçmişi insanlık tarihi kadar eşki olan esirlik, kuvvetlinin zayıfa tahakkümünden
doğmuştur. Esirlerin durumları ilk defa 1864 Cenevre Sözleşmesiyle ele alınmıştır. Ancak
belirli kuralları 1906 Cenevre ve 1907 La Haye Sözleşmeleriyle tespit edilmiştir. Bu
sözleşmelerde esirler, kendilerini esir eden kişilerin esiri olmaktan çıkartılarak, düşman
devletin esiri sayılması karara bağlanmıştır.
Esirlerin bugünkü statülerini kazanmalarında Kızılay ve Kızılhaç'ın fonksiyonu
büyüktür. Kızılay veya Kızılhaç'ın çalışmalarıyla Cenevre ve La Haye Sözleşmeleri
imzalanabilmiştir. Nitekim I. Dünya Savaşına gelindiğinde hala eski sisteme göre yani
fidye ve takas usulüyle iadesi yapılıyordu. Aynı zamanda esirlerin durumu, düşman
devletin insiyatifine kalmıştı. Ancak I. Dünya Savaşı döneminde Kızılhaç'ın
teşebbüsleriyle esirlerle yakından ilgilenilmiş ve bu dönemde esirlere birçok hizmet
götürülebilmiştir. Kızılay ve Kızılhaç'ın I. Dünya Savaşı döneminde edindiği tecrübelerle
Milli Mücadele döneminde esirlere daha da fazla hizmet götürülebilmiştir.
I. Dünya Savaşı’nın başladığı dönemde Ermenilerin bir devleti mevcut değildir. Savaşın
başlamasıyla birlikte Ermenilerin Taşnak Komitasının kararıyla Ruslarla birlikte hareket
ederek Doğu Cephesinde savaşa katılmışlardır. Savaşa katılan Ermenilerin bir kısmı Rus
Ordusu saflarında savaşırken, bir kısmı da gönüllü birlikler şeklinde cephe gerisinde terör
faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Savaş döneminde esir alınan Ermenilerin büyük bir kısmı
Osmanlı vatandaşı olup aynı zamanda sivil işbirlikçi kişilerdir. Bunların sayısı konusunda
resmi bir rakamdan söz edilmesi mümkün değildir. Bu kişiler daha çok savaş veya siyasi
suçlu olarak telakki edildiğinden dolayı mahkûm olmuşlardır.
Mondros Mütarekesinden sonra kayıtsız şartsız olarak serbest bırakılan askeri ve sivil
Ermeni esirler, işgal döneminde İngilizlerin ve Fransızların daha sonra da Yunanlıların
teşvikiyle Osmanlı aleyhine hareket edeceklerdir. Serbest bırakılan Ermenilerin büyük bir
kısmı işgal kuvvetleriyle birlikte terör faaliyetlerine karışacaklardır. Terör faaliyetlerine
katılan Ermenilerin büyük bir kısmı, sivil veya Osmanlı vatandaşı olduğu için siyasi
mahkûm veya savaş suçlusu telakki edilmiş, ülkenin iç bölgelerindeki hapishanelerde
muhafaza edilmiştir. Bunlardan Osmanlı vatandaşı olmayan ve Fransızlarla işbirliği
yapmış olan Ermenilerin iadesi, 1921 Ankara Antlaşmasıyla yapılmıştır.
İşgal döneminde (1918-1920) Doğu Anadolu’da isyan ve terör faaliyetlerine katılan
Ermenileri, Osmanlı On Beşinci Kolordusu esir almıştır. Bu dönemde esir alınan
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Ermenilerin iadesi, 1920 Gümrü Antlaşması ve 1921 Moskova Antlaşmasıyla iadesi
yapılmıştır. İngilizler işbirliği yapanlar ise, Lozan Antlaşması sonrasında iadesi
yapılacaktır.
Milli Mücadele döneminde Batı Cephesinde Yunanlılarla yapılan savaşlarda da
Ermeniler, aktif bir şekilde rol aldığını görmekteyiz. Diğer cephelerde olduğu gibi Batı
Cephesinde de sivil gönüllü birlikler ve cephe gerisi istihbarat faaliyetleri yürütmüşlerdir.
Bu çerçevede esir alınan Ermeni gönüllü birlikleri ve işbirlikçilerinin büyük bir kısmı,
Eylül 1922 Takip Harekâtından sonra alındığını görmekteyiz. Takip Harekâtı sonrasında
kıyı bölgelerinde toplanan işbirlikçi Ermeni ve Rum esirleri Fransa, Amerika ve
İngiltere’nin desteği ile Anadolu’dan götürülmüştür. Fransa, Doğu ve Güney Anadolu’daki
Ermenilerin bir kısmını Fransa’ya götürürken, bir kısmını da işgal ettiği Suriye ve Lübnan
bölgesine yerleştirmiştir. İngiltere ise, kendi yandaşı olan Ermenileri, Irak ve Mısır
bölgesine gönderilmesini sağlamıştır. Amerika da, azda olsa Anadolu’daki Ermenilerin bir
kısmını Amerika’ya naklini sağlamıştır. Ermenilerin Anadolu’dan yurt dışına çıkarılması
işini bu dönemde Anadolu’da misyonerlik faaliyetlerini yürüten Amerikan Genç
Hıristiyanlar Cemiyeti ve Yakın Doğu Yardım Cemiyeti ve buna benzer misyoner
cemiyetlerince yapılmıştır.
Milli Mücadele döneminde, alınan yabancı esirlerden savaş suçlusu ve asayişi bozanlar
kişiler mahkûm edilmiştir. Bunların bazıları İstiklal Mahkemelerinde yargılamıştır. Genel
asayişi bozan sivil ve askeri esirlerden mahkûm olanlar, Lozan’da imzalanan protokole
göre genel aftan faydalanarak mübadelesi yapılırken, kişisel suçlardan dolayı ceza almış
kişiler ise, cezasının bitimini müteakip işbirliği yapmış olduğu ülkeye iadesi yapılmıştır.
Lozan antlaşmasından sonra Anadolu’da kalmış olan Ermeni sivil tutsak, mülteci ve
siyasi mahkûmların araştırılması ve durumlarının incelenmesi için birçok kurumun
devreye girdiğini görmekteyiz. Bu kurumlar esirlerin siyasi, istihbarat, asayiş ve
istihdamları konusunda Dışişleri Umur-ı Siyasiye Umum Müdürlüğü, Nafia Vekâleti
(Bayındırlık Bakanlığı), İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Matbuat ve
İstihbarat Genel Müdürlüğü gibi kurumlar ilgilenmiştir.
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OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE DOĞU’DA YAŞANAN
ULUSLARARASI MÜCADELEDE ERMENİLER İLE AŞİRETLERİN
KONUMU
Mehmet GÜNEŞ, Makul YILDIRIM

ÖZET
Doğu Anadolu olarak isimlendirilen Osmanlı ile Türkiye’nin Serhat bölgesi, Yavuz Sultan
Selim'in doğu siyaseti neticesinde Osmanlı sınırlarına dâhil edilen ve tarih boyunca birden fazla
devletin mücadele sahasını teşkil eden stratejik öneme sahip bir coğrafyadır. Bu sahada yerleşik
veya yarı göçebe bir biçimde yaşayan farklı dini ve etnik gruplar, Osmanlı Devleti idaresinde
yüzyıllar boyunca barış içinde yaşamayı başarmışlardı. Ne var ki 19. yüzyılda, bünyesinde pek
çok milleti barındıran imparatorlukların uğraşması gereken meselelerden biri haline gelen
milliyetçilik hareketleri Osmanlı Devleti'nin de gündemine geldi. Henüz yüzyılın başlarında
Osmanlı’nın batı sınırlarında görülen ayrılıkçı hareketler, Rusya ile İngiltere gibi güçlü
devletlerin de destekleriyle, Osmanlı’nın sadık millet olarak nitelendirdiği Ermeniler arasında
da yayılma imkânı buldu. Ermeniler, ayrılıkçı faaliyetlere girişerek 19. yüzyıl sonlarından
itibaren kurdukları örgütler vasıtasıyla, bölgede çıkarları bulunan devletlerin de desteğiyle 19.
yüzyılın son yılları ile 20. yüzyılın ilk yıllarını kapsayan zaman diliminde Osmanlı’nın doğu
bölgesinde huzuru ve asayişi bozdular. Doğu vilayetlerinde yaşayan diğer bir unsur olan Kürt
aşiret mensupları ile yakın temas halinde bulunan büyük devletlerin niyetlerine karşılık olarak
dindaşları ile hareket etme kararı alan Sultan II. Abdülhamid, bölgedeki aşiretler ile kişisel
bağlar kurdu, onların devlete sadık kalmalarını ve devlet için çalışmalarını sağlamak üzere
Hamidiye Alayları projesini devreye koydu. Bu projeyle birlikte Kürt aşiretleri, Hamidiye
Alayları çatısı altında bir araya getirildi, kendilerine birtakım imtiyazlar tanındı ve devlete bağlı
kalmaları temin edildi; bu şekilde Ermeniler ile Kürtlerin bölgede birlikte hareket etme
ihtimalleri bertaraf edilmiş oldu. Bu çalışmada, Rusya ile İngiltere'nin Doğu’da Ermeni
meselesinin büyüyüp gelişmesindeki payları, Ermeni ayrılıkçı faaliyetlerinin Doğu
vilayetlerinde çatışma ortamı doğurması ve buna karşı Osmanlı Devleti’nin izlediği siyaset
üzerinde durulacaktır. Çalışmada yer alan hususlar aydınlatılır iken yerli ve yabancı literatür ile
Osmanlı arşiv vesikalarından istifade edilecektir.
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Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Ermeniler, Hamidiye Alayları
GİRİŞ
Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu ile ilgisi 15. yüzyıla kadar uzanır. Bununla birlikte
bölgenin tamamen imparatorluğa dâhil edilmesi ve idari statüsünün tespiti Çaldıran zaferinden
(1514) sonra oldu.1 Doğu Anadolu için Osmanlı kaynaklarında Vilayat-ı Sitte denilen altı
vilayet Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ ve Sivas vilayetleridir.2 Anadolu'nun doğusu,
Osmanlı için kontrolü zor olan bölgelerden biriydi. Merkezi idareyi kurmayı amaçlayan idari
reformları hayata geçirmek için 19. yüzyılda çabalar harcanmasına rağmen bölgenin idaresi,
vergi ve asker toplanması zor bir iş olmaya devam etti. Kırsal kesimlerde yerli halk, aşiret
reislerinden ve şeyhlerden oluşan liderlerini devletin yöneticilerinden daha fazla önemsiyordu.3
Bölgede büyük devletlerin mücadelesi nedeniyle konsolosluklar, ajanlar ve yabancı okullar
mevcuttu.4 II. Mahmud tahta geçtiğinde aşiret emirleri yarı bağımsız olmanın yanında
Anadolu’da hükümetin işlerini üzerine almışlardı.5
19. yüzyıla kadar doğuda geniş bir bölgede iktidar tesis eden aşiret emirlikleri Osmanlı
Devleti’nin merkeziyetçi siyasetiyle birlikte ortadan kaldırıldıysa da aşiretler, zamanla tekrar
öne çıkmaya başladılar.6 Merkezi otorite güçlenirken 19. yüzyılın sonlarına doğru doğuda yerel
beylerin hâkimiyeti azaldı. Ancak bölgede meydana gelen otorite boşluğunda Ermeni
faaliyetleri arttı ve huzursuzluklar oluştu. Durumu gören II. Abdülhamid, merkezi otoritenin
gücünü takviye etmek ve Ermeni faaliyetlerini frenlemek için eski beylerin ve hanedanların
rakibi durumunda olan bölgedeki güçlü aşiretleri teşkilatlandırma yoluna gitti.7 Abdülhamid,
1891’de devletin doğu vilayetlerini korumak üzere aşiret reislerinin idaresinde aşiret milisleri
oluşturdu.8 Abdülhamid'i bu tedbirleri almaya yönlendiren önemli bir sebep, büyük güçlerin
bölgedeki faaliyetleri neticesinde artan milliyetçi hareketler oldu. Anadolu'nun doğusunda
dağınık vaziyette yaşayan Ermeniler arasında başlayan milliyetçi hareketler, uluslararası bir
mesele oldu. Osmanlı hükümeti, büyük güçlerin baskısına maruz kaldı.9 Yabancı devletler,
Osmanlı iç işlerine karışmak için her fırsatı kullanırken Ermeni sorunlarından istifade ettiler.10
Ermeni meselesiyle uğraşan Abdülhamid'in konuyla ilgili görüşlerine dair Vambery,
Bayram Kodaman, Sultan II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara Üniversitesi
Basımevi, Ankara 1987, s. 10.
2 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c. 4, Türkiye Basımevi, Ankara 1972, s. 332.
3 Janet Klein, Hamidiye Alayları İmparatorluğun Sınır Boyları ve Kürt Aşiretleri, İletişim Yayınları, İstanbul 2014, s. 19.
4
Kodaman, Sultan II. Abdülhamid, s. 26-27.
5 Martin von Bruinessen, Ağa, Şeyh, Devlet, İletişim Yayınları, İstanbul 2013, s. 269.
6 A. Vahap Uluç, "Kürtlerde Sosyal ve Siyasal Örgütlenme: Aşiret", Mukaddime, 2, 2010, s. 41, 42.
7 Kodaman, Sultan II. Abdülhamid, s. 11.
8 Bruinessen, a.g.e., s. 285.
9 Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul 2000, s. 123.
10 Yuriy Aşatoviç Petrosyan, Sovyet Gözüyle Jön Türkler, Bilgi Yayınevi, İstanbul 1974, s.169.
1
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Ermenilerin Bulgarlara benzer bir mesele olmadığını; padişahın bağımsız bir Ermenistan
kurulmasına müsaade etmektense kellesini kesmeyi tercih ettiğini; Ermenistan’ın tesisini kendi
iktidarının ve Türkiye’nin sonu olarak gördüğünü belirtir.11
Sultan II. Abdülhamid, büyük güçlerin Ermeni planına karşı koyduğu süreçte taktik olarak,
bir şeyi kesin olarak reddederken ardından taviz vermek, sonra yine reddetmek, yolunu seçti.
Sultan, ayrıca büyük güçler arasındaki ayrılıkları kullanmaya çalıştı. Nitekim Avrupa
devletlerinin Ermeni reformları konusunda aynı yaklaşıma ve çıkarlara sahip olmadıklarını fark
etmişti. Öyle ki Rusya, Ermeni meselesinde İngilizlerle hemfikir gibi görünmekle birlikte
Ermenilere özerklik ve bağımsızlık getirecek ayrıcalıklar tanınmasına karşıydı. 12
1. ERMENİ MESELESİNDE RUSYA'NIN ROLÜ
Birçok devlet, Osmanlı ülkesinde bulunan Ermenilerle ilgilenmelerine rağmen özellikle
Rusya, konunun bir probleme dönüşmesinde etkili oldu.13 Rusların Osmanlı'nın doğu
bölgeleriyle ilgilenmesi, 1805 yılına kadar uzanır. 1805 yılında aşiretlerle temas kuran Ruslar,
1828-1829 ve 1853-1856 yıllarında Osmanlı ile yaptıkları savaşlarda bu ilişkilerini daha da
geliştirdiler. Osmanlı Devleti'nde meydana gelen bazı iç isyanlara destek verdiler. Kırım Savaşı
sırasında ve sonrasında Van, Bitlis, Siirt, Hakkâri ve Musul'da çıkan Şir Yezdan İsyanı ile 1880
yılında çıkan Şeyh Ubeydullah İsyanı'nı teşvik ettiler ve desteklediler.14
Rusya, konsolosları vasıtasıyla bölgedeki hareketliliğe müdahale etti. Rus askeri yetkilileri,
bilgi bile vermeden Osmanlı sınırlarını ihlal ederek Rus konsoloslarıyla müzakerede
bulunurken, Ermeni çeteleri de Rusya üzerinden Osmanlı sınırlarından içeri girdiler.15 Rusya,
Osmanlı Devleti’nin kendi sınırlarında yaşayan komitacı Ermenilerin asayişi bozacak
faaliyetlerine müdahale etmesini konsolosları vasıtasıyla önledi.16 Diğer devletler de benzer bir
siyaset takip ettiler. Çok sonraları 1890 yılında Erzurum olaylarında tutuklanan kişiler İngiliz,
Fransız ve Rus sefaretlerinin baskıları sonucu serbest bırakıldılar.17 Başka bir örnekte,
Ermenilerin Zeytun isyanını takiben konsolosların araya girmesiyle 1896'da isyanın elebaşları,
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İngilizlerin himayesinde Marsilya'ya geçebildiler.18 Böylece güçlü devletlere güvenen
komitacılar, daha büyük terör eylemleri yapmaya tevessül ettiler.
Rusya, İran ve Orta Asya üzerinden Hindistan'a ulaşarak ticari gelişme sağlamak için
Kafkaslara hâkim olmak istiyordu.19 Bu nedenle Kafkasya'ya yönelen Rusya, bölgedeki
Osmanlı ve İran hâkimiyetini zayıflatmak için Ermeniler ile Gürcüleri kullandı.20 Ruslar, 1828
Türkmençay ve 1829 Edirne antlaşmalarından sonra İran ve Osmanlı topraklarında yaşayan
Ermenileri göç ettirerek bölgede Erivan merkezli bir tampon bölge oluşturdu. Osmanlı
topraklarından göç ettirilen Ermenilerin çoğu, yeni durumu beğenmeyerek geri dönmelerine
izin vermesi için Osmanlı hükümetine müracaat ettiler. Geri dönemeyen Ermenilerin bir kısmı
isteyerek, bir kısmı da istemeyerek Rusya'nın siyasetine alet oldular.21 1828-1829 Osmanlı Rus
Savaşı'ndan sonra Rus ordusunun Erzurum'dan çekilmesi üzerine bölgede yaşayan Ermeniler,
Müslüman ahalinin intikam için kendilerine saldıracakları korkusuyla Rusya'ya göç etmek
istediler. Bu dönemde Anadolu'dan Kafkaslara yüz bine yakın Ermeni gitti. Rusya, bu
Ermenileri Osmanlı-Rus sınırına yerleştirdi.22
Sonradan Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan edince Meclis-i Mebusan'da kürsüye çıkan
Halep mebusu Manuk Efendi, ''Rusya, Hıristiyanları hiçbir zaman himaye etmediği gibi
Hıristiyanlar da bu himayeye asla arz-ı ihtiyaç etmemişlerdir... Biz Rusya'nın himayesine
muhtaç değiliz. Şimdiki halimizden memnunuz ve Rusya'nın taarruzunu defetmek ve
memleketimizi ve padişahımızı müdafaa için mal ve canımızı fedaya hazırız'' demişti.23 Osmanlı
Devleti'nin doğu vilayetlerinde karışıklık çıkaran Ermeniler, genellikle Rusya'dan gelen talimli
Ermeni fedailerdi.24 Osmanlı Devleti'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunmayı reddeden önemli
bir kesim vardı. Bunlar da komitacı Ermenilerin hedefiydi. Nitekim ihtilal çıkarmaya
yanaşmayan Ermeni papazı Sökyas Efendi, komite üyesi Ermeniler tarafından silahlı saldırıya
uğradı. Bu konunun üzerine 1889 yılında yapılan muhakeme neticesinde suçlu bulunan
Ermeniler cezalandırıldı.25
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Mart 1878 tarihli Ayastefanos Antlaşması'nda Ermenilerle ilgili olarak bölgede ıslahat
yapılması ve Hıristiyanların Kürtlerden ve Çerkezlerden korunmaları, şeklinde bir maddeyi
devreye koyan Ruslar, ıslahatın yapılması bahanesiyle bölgeden çekilmediler. Berlin
Antlaşması imzalandıktan sonra reform projesi hazırlayarak idari, adli, mali ve asayiş
konularında düzenlemeler istediler.26 Aslında ıslahat değil, bölgede kendi egemenlikleri için alt
yapı oluşturmak istiyorlardı. Ne var ki Rusya, zamanla Ermeni siyasetinde değişiklik yaptı.
Nitekim kurulmalarına vesile olduğu Balkan devletlerinin kendisine yüz çevirmesi nedeniyle
Balkanlar üzerinden Akdeniz'e inme imkânını kaybeden Rusya, bu hatayı tekrarlamamak için
Anadolu'da yolunu kesebilecek bir Ermenistan teşkilini tehlikeli görmeye başladı. 27 Ancak
Rusya'nın bu siyaseti uzun sürmedi. 20. yüzyılda Ermeni meselesinde İngiltere’nin inisiyatifi
ele alması nedeniyle Ruslar, Ermeni politikasını esnetti ve yeniden Ermenileri kazanmak için
çaba harcamadı.28
2. ERMENİ MESELESİNDE İNGİLTERE'NİN ROLÜ
İngiltere, 18. yüzyıldan itibaren doğu coğrafyasını elinde tutmak için Hindistan'ı muhafaza
etmek ve bölgedeki Müslüman halkı kontrol altına almak üzere uğraştı. Bu sebeple Osmanlı
Devleti'nin Ermeni ahalisi üzerinde etkili olmaya çalıştı ve doğuda bir Ermeni Devleti kurmak
için diplomatik faaliyetlerde bulundu.29 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nı kazanarak İngiltere
için önemli bir rakip olan Rusya, Hindistan yolunu da tehdit etmeye başlayınca İngiltere,
manevra olarak Ermenilerin koruyuculuğu rolünü üstlendi.30 Rusya'nın, Osmanlı ülkesindeki
milliyetçi hareketleri tahrik ettiğini gören İngiltere, ülkedeki gayrimüslim unsurları Rusya'ya
karşı kullanmaya, Osmanlı Devleti'nden kopacak bu unsurları Hindistan yolu üzerindeki Rus
tehdidine karşı tampon devletler olarak tutmaya yönelik politikalar geliştirdi. Böylece
Ermenileri Rusya'ya karşı bir silah olarak kullandı.31
İngiltere, öncelikle 1878'de Berlin Kongresi toplanmasını sağladı ve kongre neticesinde
imzalanan Berlin Antlaşması'nın 61. maddesiyle Ermeniler lehinde ıslahat yapılmasını
gündeme getirdi.32 Böylece Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumaya yönelik politikasını terk
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ederek, Osmanlı topraklarını Rusya'ya kaptırmamak üzere harekete geçti. 33 Berlin Antlaşması
sonrasında Ermeniler için ıslahat teklif eden İngilizler, Kürt aşiretleri de Osmanlı'ya karşı
ayaklandırmaya çalıştı. İngiltere, 1878’den sonra özellikle doğuda konsolosluklar açtı ve onlara
geniş yetkiler verdi.34 Berlin Antlaşması'yla birlikte Ermeni davası, İngiliz davası haline geldi.
Ermeni meselesi, İngiltere için Osmanlı Devleti'ne karşı kullanabileceği önemli bir silah oldu.35
İngilizler, Ermenilere "Siz Sırbistan gibi kan dökmedikçe bir imtiyaza muvaffak olamazsınız"
şeklinde hitap ederek onları teröre sevk etti, böylece meseleyi dünya kamuoyunun gündemine
almaya çalıştı.36 İngilizlerin müdahaleleri sonucunda Ermeniler, ayrılarak bir kısmı Rusların,
bir kısmı da İngilizlerin himayesinde devlet kurmak için faaliyete geçtiler.37
İngiltere, Berlin Antlaşması'ndan I. Dünya Savaşı'na kadar Ermenileri himayesi altında
görerek onlar için imtiyazlar koparmaya çalıştı. I. Dünya Savaşı zamanında bir taraftan
Ermenileri savaşçı olarak kullanırken gibi diğer taraftan onların katledildiklerine dair
propaganda yaparak uluslararası destek almayı planladı.38 Ermeni örgütleri, Londra'yı merkez
haline getirdiler. Osmanlı aleyhine Londra'da yayınlar çıkarılarak İngiliz misyonerler
vasıtasıyla İstanbul'da ve Anadolu’da dağıtıldı.39 Ermenilerin Anadolu'da zulme uğradıkları
yönünde kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. İngiliz Parlamento üyeleri, Ermenilerin haklı
olduğunu savunan yayınlar neşretti. Osmanlı yönetimi, İngiliz politikasına göre hareket eden
İngiliz konsoloslarının halkı kışkırtmalarına karşı tedbirler aldı, konsolosların faaliyetlerini
sınırlandırmaya çalıştı.40
3. II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE OSMANLI-ERMENİ İLİŞKİLERİ
3.1. Genel Vaziyet
Osmanlı Devleti, şer'i ve örfü hukuka uygun olarak diğer dinlere karşı hoşgörülü davrandı.
Bu nedenle Hıristiyan ve Yahudi halk, Osmanlı ülkesinde güvenle yaşadılar.41 Son yüzyılda
diğer gayrimüslim unsurlar gibi Ermeniler de milliyetçilik akımı, büyük devletlerin
kışkırtmaları, komitelerin ayrılıkçı faaliyetleri neticesinde devlete karşı isyan hareketine
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girdiler.42 Bu hareketler, henüz 19. yüzyılın başlarında Rusların Kafkasları ele geçirmeleriyle
başladı. Bölgede bir Ermeni kilisesi kuruldu. Ermeni idareciler tarafından yönetilen bölgeler ve
Ermeni generaller tarafından idare edilen ordular oluştu.43 Ermeni din adamlarının ayrılıkçı
faaliyetlerde önemli rolleri vardı.44 Berlin Kongresi'nden sonra Osmanlı ülkesinde doğuda ve
Çukurova bölgesinde Ermeniler harekete geçtiler,45 Ermeniler arasında teşkil edilen örgütler,
1880 yılında Ermeni Birlik Cemiyeti adıyla birleştiler.46 1887'de Cenevre'de mülteci öğrenciler
tarafından Hınçak adlı örgüt, ardından 1890'da Tiflis'te Taşnaksutyun (Ermeni İhtilal
Federasyonu) teşkil edildi. Bu komiteler, Ermenilerin bağımsızlığı için saldırılar yoluyla
dünyanın ilgisini çekmeye çalıştılar.47 Önce doğuda paramiliter veya askeri güç olmak üzere
köylere kadar uzanan silahlı komiteler ve çeteler organize edildi.48 Askeri silah ve teçhizat
hazırlandı, kiliselere ve misyoner okullarına bu amaçla görevler verildi.49
Faaliyetler sonucunda 1890 yılında Erzurum'da Müslümanlar ile Ermeniler arasında birkaç
kişinin ölümüyle sonuçlanan bir olay meydana geldi.50 Bunun dışında 1890'da Kumkapı
olayları, 1894'da Sason isyanı, 1895'te Babıâli'ye yürüyüş yapılması, 1895'te Zeytun isyanı ile
zaman zaman doğu vilayetlerinde olaylar çıktı.51 1895'te İstanbul'da çıkan olaylar, doğuya da
sıçradı. 1896'da Osmanlı Bankası'na baskın yapıldı, büyük bir isyan da 1904'te ikinci defa
Sason'da meydana geldi.52 Ermeniler, daha da ileri giderek bağımsızlıklarına karşı önemli bir
engel olarak gördükleri II. Abdülhamid'i öldüremeye karar verdiler. Temmuz 1905'te padişah
Cuma namazından çıkarken bomba patlatarak onu ortadan kaldırmayı planladılar. Ne var ki
padişah, şeyhülislam ile konuştuğu için gecikince bomba patladığı zaman padişah suikasttan
kurtuldu.53 Ancak birçok kişinin öldüğü ve yaralandığı olay sonunda yargılanan suçlular idam
edilmediler.54
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Abdülhamid döneminde büyük devletler de Berlin Anlaşması'nın 61. maddesinde taahhüt
edilen ıslahatın icrası için devlete baskılarda bulundular.55 Ancak özel bir girişimden ziyade
genel bir ıslahatı tercih eden Sultan Abdülhamid, Ermeniler için özel bir ıslahat yapmamak için
ısrar etti ve pasif direniş gösterdi.56 Bölgeye müfettiş gönderilmesini gündeme getiren
İngiltere'nin amacı, ileride doğuda kurulacağını beklediği bir Ermenistan'ı elinde tutmak oldu.
Sultan, 1895'te Ahmet Şakir Paşa'yı Anadolu Vilayetleri Genel Müfettişi olarak tayin ederek
İngiltere'nin isteklerini karşılamaya çalıştı.57 1895'te İngiltere Rusya ve Fransa'nın ıslahat
taleplerine cevap olarak, doğu vilâyetlerinde yapılan nüfus sayımına göre bölgede %79
Müslüman, %17 Ermeni ve %4 diğer gayrimüslim cemaatler olduğu belirtildi.58 1896 yılında
Babıâli, altı vilayet için bir Islahat Kararnamesi yayımladı.59 Bir süre sonra Şakir Paşa'nın vefat
etmesiyle birlikte teftiş heyetinin diğer üyeleri İstanbul'a çağrıldı. 1900'de müfettişliğin
görevine son verildi.60
Osmanlı hükümeti, doğudaki Ermenilerin Rusya'ya göç etmelerini önlemek istiyordu. Eylül
1878'de bu kabil göçlerin önünü almak için aralarında bir Ermeni'nin de bulunacağı Divan-ı
Harb kurulmasına karar verdi.61 bunun dışında bölgede genel olarak nüfus hareketliliğini de
durdurmaya gayret etti. Ermenilerin Kafkas cephesinde Rus birliklerine yardımcı olmaları
üzerine bölgede kargaşa artış gösterdi. Bölgede kalmaktan korkan Ermeni köylüler, evlerini
bırakarak kaçtılar.62 Sonradan Ermeni göçmenlerin Osmanlı ülkesine girmeleri yasaklandı.
Rusya'dan dönmelerine izin verilmeyen ve Rusların iade etmek istediği Ermenilerin içeri
sızmalarını önlemek üzere sınırları kapatma yoluna gidildi.63
3.2. Hamidiye Alayları
Abdülhamid, ülkedeki ve dünya genelindeki Müslümanları harekete geçirerek hilafet
bayrağı altında birleştirme politikasıyla hareket etti. Ancak bu duruşunu, emperyalist güçlere
karşı koz olarak kullanmakla yetindi. Padişah, yerine göre büyük devletlere halifeliğin dünya
genelinde kendileri için bir tehdit olduğunu göstermek üzere “Halifenin bir sözü, iki yüz elli
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milyon Müslüman’ı geçirmeye yeter” şeklinde konuştu.64 Abdülhamid, ülkede Müslümanların
lideri ve koruyucusu olduğunu kabul kabul ettirdiği gibi, dini birlik paydasından hareketle
Hamidiye Alaylarını da doğudaki Müslüman aşiretleri kendisine bağlamanın bir enstrümanı
olarak teşkil etti.65 Hamidiye Alayları, Osmanlı Devleti'nin savaşlarda aşiretlere yönelik
asırlarca takip ettiği askere alma siyasetinin devamı gibiydi.66
Padişahı bu alayları kurmaya sevk eden birçok etken vardı. Bölgedeki aşiretler, büyük güçler
ve hassaten İngiltere tarafından kullanılabilirdi.67 Rusya'nın sınırdaki aşiretlerle ilişki halinde
olduğu biliniyordu.68 Sultan Abdülhamid, aşiret reislerini kendisine bağlamaya ve bu bağlılığı
aşiretler arası sadakatten daha üstün bir duruma getirmeye çalışacaktı.69 Kürtleri tercih
etmesinin sebebi, Ermenilerin de yaşadığı bölgede Rusya ve İran'la olan sınır üzerinde etkili
Müslüman unsur olmaları;70 1880'li yıllarda Ermenilerin bu aşiretlerle ittifak kurmaya
çalışmaları ve Osmanlı'ya karşı ortak cephe kurma girişimleri oldu.71 Rusya, İngiltere ve İran,
bazı aşiretleri kendi yanlarına çekerek politikalarına göre kullanmaya çalışıyorlardı. Hamidiye
Alayları projesiyle bu ihtimallerin hepsi bertaraf edilecekti. Sultan Abdülhamid, büyük
devletlerin bölgeye ortak müdahale girişiminden, özellikle de Ermeni meselesinde Rus ve
İngilizleri ittifak etmelerinden çekiniyordu. Ermeni ve Bulgar meseleleri yüzünden 1885-1890
döneminde Rusya ile İngiltere’nin arasının açılması, padişaha beklediği fırsatı verdi. Ülkeyi
bölmeye çalışan iki devletin arasının açılması, Hamidiye Alaylarının teşkili için uygun zemini
hazırladı. Haziran 1890’da Erzurum’da Ermeni isyanının çıkması üzerine 4. Ordu komutanı
Müşir Mehmed Zeki Paşa harekete geçti.72
Zeki Paşa'nın girişimiyle 1890 yılından itibaren Hamidiye Alayları kurulmaya başlandı. Bu
uygulama bazı yönleriyle aşiretlerin de menfaatine uygundu. Öyle ki alaylara dâhil aşiret
mensupları nizami askerlikten kurtulurken kendi ortamlarından uzaklaşmadan askerlik yapmış
sayılacaklardı. Aşiretler kendi güvenliklerini devlet yardımıyla emniyet altına alacak, mevcut
sosyal ve politik durumlarını alaylar yoluyla resmileştirecek; küçük aşiretler, alaylara katılan
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diğer aşiretlerle aynı seviyede olabilecek, aşiret reislerinin devlet katında itibar ve rütbesi
artacaktı.73
Alayların teşkilinde Zeki Paşa'nın yanı sıra Anadolu Islahat-ı Umumi Müfettişi Ahmed Şakir
Paşa ile Teftiş-i Askeri Komisyonu üyesi Miralay İbrahim Bey de görev aldılar. 74 Aşiretler
büyüklüklerine göre bir veya fazla alay oluşturabilirdi, alaylarda aşiret hiyerarşileri korundu,
süvariler kendi teçhizatlını getirirlerdi. Buna karşılık alayları oluşturan aşiretler vergiden muaf
tutuldular. Bu şekilde 30-35 bin süvarilik bir kuvvet toplanarak Zeki Paşa'nın komutasına
verildi.75 Zeki Paşa, Hamidiye Alaylarının kuruluşundan İttihatçılar tarafından azledilene kadar
bu görevde bulunacaktı.76 1901 yılında bu alayların sayısı altmış beşe ulaştı. Erzurum, Erzincan,
Diyarbakır, Van ve Urfa’da kurulan alayların bir kısmı 5. Ordu bölgesinde iken, geriye kalan
alaylar 4. Ordu bölgesinde yer aldılar.77 Alayların kurulması, yabancı devletler tarafından hoş
karşılanmadı ve onlar, bu teşkilatın lağvedilmesi gerektiğini belirttiler. Bu konuda İngiliz devlet
adamı Lord Salisbury, Müslümanlar ile Hıristiyanlardan oluşan bölgede bir tarafa cesaret
vermenin diğer tarafın şikâyetlerine sebep olacağını ifade ediyordu.78
Hamidiye Alayları bazı açılardan, sultandan ziyade Zeki Paşa'nın ordusu gibiydi. 79 Paşa,
uygun gördüğü alay mensuplarını yönetici olarak tayin ediyor,80 aşiretlerin Ermeni köylerine
tecavüzlerini ve Ermeni eşkıyasının uygunsuzluğunu önleyen idarecilerin ödüllendirilmesini
sağlıyordu.81 Bu durum ise bölgedeki mülki idarecilerle sorunlar yaşanmasına yol açıyordu.
Mesela Erzurum valisi, Hamidiye Alaylarının başlarına buyruk hal ve hareketlerinden şikâyetçi
olmuştu.82 Nitekim Zeki Paşa bu alayların eğitimi ve kontrolleriyle ilgileniyor, Zeki Paşa’dan
güç alan alaylar bir süre sonra hükümeti temsil eden memurlarını dinlemez oluyorlardı.83 Aşiret
reisleri de memnun olmadıkları valileri, Zeki Paşa’ya şikâyet ediyorlardı.84 Böyle zamanlarda
valiler, zor durumda kalabiliyorlardı. Erzurum Valisi Hasan Hayri Paşa, Hamidiye Alaylarına
gerekli özeni göstermediği gerekçesiyle görevden alınma tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.85
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Bayezid Sancağı Mutasarrıfı İbrahim Bey, 1897'de Zeki Paşa’nın politikaları ile ters düşünce
azledilmişti.86
Doğuda yaşan girift iktidar mücadelelerin yanı sıra Ermeniler, 20. yüzyılın başlarında Sultan
Abdülhamid'e karşı mücadele eden İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin içinde yer aldılar. Ermeni
isyanları, Rusya ile İngiltere'nin desteğiyle sürdü.87 1908 yılında Meşrutiyet'in ilanı üzerine
bütün siyasi suçlular için genel af ilan edildi, önceden yabancı ülkelere gitmiş olan Ermenilerin
Osmanlı ülkesine geri dönmelerine izin verildi.88 Ancak iyi niyetli bu çabalar, Sultan
Abdülhamid dönemindeki Ermeni faaliyetlerinin Meşrutiyet döneminde artarak devam
etmesini önleyemedi. Mesela 1909 yılında Harbiye nazırının hazırladığı bir raporda, Bayezid
sancağındaki bir kısım Ermeni’nin küçük dukalıklar oluşturarak Ermenistan adıyla bir idare
kurmaya çalıştıkları, bunların Kürtlerden ve Rusya'dan silah ve cephane satın aldıkları, birçok
Ermeni’nin Rusya üzerinden söz konusu bölgeye geldikleri yönünde ihbarlar olduğu ve bu
nedenle durumun araştırılarak askeri tedbirler alınması gerektiği belirtildi.89
Sultan Abdülhamid’in Osmanlı’nın doğu topraklarını korumak amacıyla teşkil ettiği
Hamidiye Alayları, kimi zamanlar kontrol edilemeyen serbest hareketleri nedeniyle eleştiriler
alsalar da bölgede önemli işler gördüler. En önemlisi de Ermenilerin doğuda bir devlet
kurmalarını engellediler. Osmanlı’nın doğu coğrafyası, bir Rumeli veya Makedonya olmaktan
bu alaylar sayesinde kurtarıldı. Bu politikayla aşiretler ile Müslüman halk, silahlandırılarak
varlıklarını ve doğuyu muhafaza edebildiler.90 Alaylar, 1912 ve 1913 yıllarındaki Balkan
Savaşı’na katıldılar. I. Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda doğu cephesinde savaştılar,
Türkiye’nin kurulmasında Mustafa Kemal Paşa’ya yardım ettiler.91
SONUÇ
Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda milliyetçilik akımından etkilenen pek çok azınlık grubun
isyanıyla uğraşmak durumunda kalmış ve bu hareketlere karşı çeşitli önlemler alarak devletin
bütünlüğünü korumaya dönük politikalar geliştirmişti. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde
yaşayan Ermeniler, bu yüzyılın ikinci yarısına kadar Müslüman ahali ve idareyle iyi ilişkiler
içinde bulunmuş ve bazı devlet görevlerinde yer almışlardı. Ne var ki zamanla Rusya ve
İngiltere gibi devletlerin maddi ve manevi teşvik ve desteklerini alan ve Avrupa'dan gelen
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modern fikirlerle beslenen Ermeni örgütlerin faaliyetleri neticesinde Ermeniler, Osmanlı
Devleti’nin doğu topraklarında bağımsız bir Ermenistan devleti kurma sevdasına kapıldılar.
Ermeniler özellikle 19. yüzyılın sonlarında ayrılıkçı faaliyetlerini artırdılar. Bu tehlike
karşısında Sultan II. Abdülhamid, Anadolu'da bir Ermenistan devletinin teşkil edilmesini
önlemek adına ciddi mesai sarf etti ve bazı güvenlik tedbirlerini hayata geçirdi. Bu tedbirlerden
birisi de Hamidiye Alayları projesi oldu. Buna göre bölgedeki aşiretler, birer milis kuvvet
şeklinde organize edilerek askeri yetkilerle donatılacak ve bu şekilde bölgede devlet otoritesi
tesis edilecekti.
Döneminde ulusal ve uluslararası arenada pek çok itiraz, eleştiri ve tenkitlerin muhatabı olan
bu alaylar, bölgede asayişi bozacak derecede olumsuz hareketleri de yapmakla birlikte devletin
toprak bütünlüğünü korumak adına umumiyetle 4. Ordu bünyesinde faydalı işlere imza attılar.
Neticede Anadolu'da bir Ermenistan devleti kurulmasını önleyen önemli etken oldular.
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İTALYAN ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA DÜNYA SAVAŞI’NDA
İTALYA VE ERMENİ MESELESİ

Mevlüt ÇELEBİ*

ÖZET
Ermeni meselesi, sadece Ermenilerle Türkler arasında yaşanmış bir sorun değildir. Rusya
ve İngiltere gibi üçüncü ülkelerin devreye girmesiyle uluslararası bir sorun haline getirilmiştir.
Adı geçen bu iki ülke ve meseleye dahil olan diğer ülkelerin öncelikli amaçları; Ermenilerin
haklarını savunmaktan çok, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale etmek istemeleridir.
Bunu da, dinsel veya etnik yakınlık gibi çeşitli gerekçelere dayandırmışlardır.
İtalya’nın Ermeni meselesine dahil olma çabasının da 19. yüzyılın sonlarında başladığı
görülmektedir. İtalya, büyük bir Avrupa devleti olarak Ermenilerin yaşadığı bölgelerde
yapılacak reformlara gözlemci olarak meseleye dahil oldu. I. Dünya Savaşı öncesinde
Ermenileri kollayan bir yaklaşım sergileyen İtalya, savaşa girdikten sonra daha sert bir tavır
takındı. İtalyanlar, savaş öncesinde ve savaşta yaşananları tek yanlı yaklaşımla Türklerin
Ermenilere katliam yaptıkları şeklinde yorumladılar. Türkleri suçlayan yaklaşımlar, zaman
zaman bütün Hıristiyanların katledildiği boyutuna taşındı.
2009’da İtalyan Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nde Ermeni meselesi hakkında 3 aylık bir
araştırma yaptık. İncelediğimiz binlerce belgede Türklerin haksız bir şekilde suçlandığını
gördük. Ermenilerin Türklerden şikayetlerini İtalyan makamlarına ilettikleri çeşitli yazıları
inceledik. Tarafsız olacaklarını düşündüğümüz İtalyan yetkililerin raporlarını okuduk. Hemen
hepsinde Türkler suçlanıyordu. Fakat bu belgelerin pek çoğunda Ermenilerin Rus ordusunda
Türklere karşı savaştıkları itiraf edilmektedir. Bu itirafa rağmen, Osmanlı Devleti’nin aldığı
karşı önlemleri haklı bulmak bir yana, anlama çabasında olmadıkları görülmektedir. Savaş
koşullarında alınan kararların uygulanmasından kaynaklanan şikayetler başka bir konudur.
Ancak Ermenilerin, Rus, İngiliz ve Fransız ordularında Türklere karşı savaşmalarının doğru
olup olmadığı, suç teşkil edip etmediği ya da benzer durumun kendi ülkeleri için de yaşansa
nasıl bir tepki verecekleri gibi makul sorulara yer verilmemiştir. Ermeniler de İtalya Dışişleri
Bakanlığı’ndaki belgelerin kendi tezlerini desteklediğini fark ettikleri için derleyip yayın
yapmaktadırlar.
657
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ITALY AND ARMENIAN QUESTION IN LIGHT OF ITALIAN ARCHIVE
DOCUMENTS IN THE WORLD WAR I

Abstract
The Armenian issue is not only a problem between Armenians and Turks. It has become
an international problem by third countries such as Russia and England. The priorities of these
two countries and the other countries involved; Rather than defending the rights of Armenians,
they wanted to intervene in the internal affairs of the Ottoman Empire. They based this on
various reasons, such as religious and ethnic intimacy.
Italy's efforts to get involved in the Armenian issue began in the late 19th century. Italy, as
a major European state, was involved in the issue as an observer of reforms to be made in the
Armenian-populated areas. Italy, which took a look after Armenians before World War I, took
a tougher stance after entering the war. The Italians interpreted the events that took place before
and during the war as a unilateral approach that the Turks had massacred the Armenians.
Approaches that blame the Turks from time to time moved to the extent that all Christians were
massacred.
In 2009, we conducted a 3-month research on the Armenian issue in the Archives of the
Italian Ministry of Foreign Affairs. In the thousands of documents, we examined, we saw that
the Turks were unfairly accused. We examined various documents submitted by the Armenians
to the Italian authorities about their complaints from the Turks. We read the reports of the Italian
authorities who we thought would be neutral. In these reports, the Turks were accused.
However, in many of these documents it is accepted and confessed that the Armenians fought
against the Turks in the Russian army. Despite this confession, it is seen that they did not try to
understand, apart from justifying the counter measures taken by the Ottoman Empire.
Complaints arising from the implementation of decisions taken under war conditions are
another matter. However, there were no plausible questions as to whether it was right for the
Armenians to fight against the Turks in the Russian, British and French armies, whether they
were criminal or not, and how the same situation would react to their own countries. The

658

Armenians also compiled and published because they realized that the documents at the Italian
Foreign Ministry supported their theses.
Keywords: Ottoman Empire, Armenian Question, The World War I, Armenian
Relocation, Italy and Armenian Question.

GİRİŞ
19. Yüzyılın en belirleyici özelliklerinden birisi de, imparatorlukların sonunu hazırlayan
milliyetçi isyanlar olmuştur. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti de bu yazgıdan
kurtulamamış ve yüzyılın başında gayrimüslimlerin, ardından Müslüman toplulukların
ayrılıkçı hareketleriyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Aynı zamanda büyük Avrupa
devletlerinin hedef coğrafyası olan Osmanlı toprakları, çok kanlı mücadelelere sahne olmuştur.
Bu dönemde başta Rusya ve İngiltere olmak üzere Osmanlı Devleti’nin topraklarına sahip
olmak isteyen Avrupa devletleri, bunu sadece kendi güçleriyle yapmamışlar, çeşitli Osmanlı
topluluklarıyla da iş birliği yapmışlardır. Söz konusu topluluklardan birisi de Ermeniler
olmuştur.
19. Yüzyılın ilk yarısında Rusya’nın, ikinci yarısında İngiltere’nin desteğini sağlayan
Ermeniler, kendi devletlerini kurmaları için birkaç koldan çalışmışlardır. Öncelikle,
teşkilatlanmaya ağırlık veren Ermeniler, 1887’de Taşnak ve 1890’da Hınçak örgütlerini
kurdular. Bu örgütlenmenin ardından 1890’larda İstanbul ve Anadolu’da Ermenilerin yaşadığı
hemen her yerde isyanlar patlak verdi. Burada dikkat çeken husus, Osmanlı Devleti’nin haklı
olarak müdahale ettiği isyanlar, Ermeniler tarafından katliama uğradıkları şeklinde propaganda
malzemesi olarak kullanıldı. Yaşanan çatışma ortamını Avrupa devletlerinin Osmanlı
Devleti’ne müdahalesini sağlamak için kullandılar. Ermenilerin bu mağduriyet çabaları
Avrupa’nın geniş bir kesiminde olumlu karşılık bulmuştur.
Ermeni bağımsızlık hareketinin dikkate değer bir yönü de terör eylemleridir. Osmanlı
Devleti’nde yaşayan diğer toplulukların bağımsızlık hareketlerinde çok rastlanmayan terör
eylemleri, Ermeniler için çok sık baş vurulan bir yöntem oldu. Öyle ki, Ermeniler, devlet
başkanına

suikast

düzenlenmesi,

başkentte

banka

baskını

gibi

dehşet

olaylarını

gerçekleştirmekten çekinmediler. Terör eylemlerini acımasızca gerçekleştiren Ermeniler,
dünya kamuoyunda mağdur rolünü gayet başarıyla oynadılar.
Diğer büyük Avrupa devletleri gibi İtalya’nın da Osmanlı Devleti’ndeki gelişmelere
müdahil olduğu, en azından olmaya çalıştığı görülüyor. 19. Yüzyılın sonunda sonra ortaya
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çıkan Makedonya sorununda ve aynı dönemde uluslararası diplomatik bir sorun haline gelmeye
başlayan Ermeni meselesinde de İtalya’yı görmek mümkündür.

I. DÜNYA SAVAŞI’NA KADAR İTALYAN KAMUOYUNDA ERMENİ MESELESİ
19. yüzyılın ikinci yarısında birliğini sağladıktan sonra büyük devlet olma iddiasındaki
İtalya da, Osmanlı Devleti topraklarını ele geçirmek için hazırlıklar yaptı. İtalya da bunu
yaparken aynı zamanda yerli işbirlikçiler bulmaya önem verdi. Ancak İtalyanlar diğer
devletlerden farklı olarak, kendilerine mezhep bakımından yakın bir Hıristiyan toplulukla iş
birliğinden ziyade, Trablusgarp’ta olduğu gibi, Müslüman ve yerel halk üzerinde otoritesi olan
kişilerle iş birliği yaptılar. Bu, İtalya devleti ve kamuoyunun Ermeni meselesine hiç ilgi
göstermediği anlamına gelmemelidir. Avrupa kamuoyu gibi İtalyan kamuoyu da Osmanlı
Devleti’nin iç işlerine ve bu arada Ermeni meselesine yakın ilgi göstermiştir. Bu ilginin,
önyargılı, Türklerin aleyhinde ve bir Ermeni fanatizmi şeklinde ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
Yukarıdaki ifadelerimizi belgelerle destekleyecek olursak, 1890’lardan itibaren İtalyan
kamuoyunun Ermeni yanlısı tavırlarını görmek mümkündür. Erzurum İtalya Konsolosu,
İstanbul’daki Büyükelçilerine gönderdiği 10 ve 11 Aralık 1895 tarihli uzun raporlarında
nüfusunun çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğunu ileri sürdüğü Van, Bitlis ve Erzurum’da
meydana gelen olayları anlatırken, Ermenilerin katliama maruz kaldıklarını iddia etmiştir.
Trabzon İtalya Konsolosundan İstanbul’a Büyükelçiye 19 Aralık 1894’te gönderilen yazıda
Tokat’tan bir Ermeniden alınan bir mektuptan söz edilmektedir. Konu başlığı “Tokat Katliamı”
olan yazıda, Tokat’ta meydana gelen olaylar anlatılmıştır.1
I. Dünya Savaşı öncesinde İtalya devletinin ve kamuoyunun Ermeni meselesine
yaklaşımına dair birkaç örnek vereceğiz. Elbette bu örnekler bütün bu dönem için bir yargı
olmayabilir. Ancak, en azından İtalya hakkında bir kanaat edinilmesine yardımcı olacaktır.
1890’larda ve 1900’lerin başında Anadolu’da çıkan Ermeni isyanları hakkında İtalyan
kamuoyunda Ermeni iddialarına mutlak inancın hâkim olduğunu gösteren haberlere rastlamak
mümkündür. Üzerinde duracağımız konu, Ermenilerin Sultan II. Abdülhamid’e düzenledikleri
suikasttır. Bu suikastın yapıldığı Temmuz 1905’te İtalyan gazeteleri Ermenilere uygulanan
“katliamlar”dan söz ediyorlardı. Bir örnek olmak üzere 7 Temmuz 1905 tarihli gazeteler
verilebilir. Muhafazakâr kesimin sözcüsü olmasına rağmen, kısmen ılımlı olduğunu
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Archivio Storico Diplomatico Ministero degli Affari Esteri- Serie Politica P (1891-1916), (ASDMAE), Paco.
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düşündüğümüz Il Giornale d’Italia bile “Ermenistan’da yeni katliam haberleri geldiğinden”2
bahsediyordu. La Tribuna gazetesi “Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermenilere mezalim
yapıldığını”3 ileri sürerken Sosyalist Parti’nin yayın organı olan Avanti!, daha ileri gidip “Türk
İmparatorluğu’nda Ermeni Katliamı” 4 başlığını tercih ediyordu.
İstanbul ve Anadolu’da Ermeni isyanlarının yoğun bir şekilde yaşandığı dönemde Osmanlı
Devleti’nin başında Sultan II. Abdülhamid bulunuyordu. Ermeni isyanlarına karşı aldığı
önlemler ve Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde
çıkan ayaklanmaları bastırması, Ermenilerin hedeflerini engellediği için tepkilere yol açtı. Bu
tepki, sultanın hayatını ortadan kaldırmayı hedefleyen bir suikastın yapılması sürecini başlattı.
Türk kaynaklarına göre Sultan’a bir suikast düzenlenmesi kararı, Ocak 1904’te Sofya’da
yapılan Taşnak kongresinde alınmıştır.5 Uzunca bir hazırlık sürecinin ardından Belçikalı
Edward Jorris ve karısı Anna Nellens ile irtibat kuruldu.Sultan II. Abdülhamid’e, Cuma
namazlarını kıldığı Yıldız (Hamidiye) Caminde, Cuma Selamlığında arabayla bir suikast
düzenlemesine karar verildi.6 Karardan sonra suikast için keşif ve bir araba temin edilmesi
sürecine geçildi. Camide yapılan keşifte Sultan’ın Cuma namazını kıldıktan sonra Yıldız
Sarayı’na dönmek üzere saltanat arabasına geliş süresi 1 dakika 42 saniye idi. Bunu dikkate
alan teröristler, suikastta kullanacakları arabayı da Avusturya’da Viyana’da imal ettirip parçalar
halinde Türkiye’ye getirdiler. Yaklaşık 80 Kiloluk bir cehennem makinası hazırlanarak
patlatılacak arabaya, sürücünün koltuğunun altına yerleştirildi. Bu hazırlıkların ardından 21
Temmuz 1905 Cuma günü kılınan Cuma namazının ardından patlatıldı. Sultanın, Şeyhülislam
Cemalettin Efendi ile namaz sonrası yaptığı kısa sohbet, suikasttan sağ kurtulmasını sağladı.
Ne var ki, şiddetli patlama sonucunda ilk belirlemelere göre üçü asker, dördü gazeteci olmak
üzere 26 kişi hayatını kaybetmiş, 58 kişi ağır veya hafif şekilde yaralanmıştır. Ayrıca 20 kadar
havyan telef olmuş ve bir çok araba da param parça olmuştur.7
Ermenilerin Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid’e karşı düzenledikleri bu suikast
İtalyan basınında 23 Temmuz’dan itibaren yer almaya başladı. Gazetelerde II. Abdülhamid’in
hayatını, suikastı ve Selamlık törenlerini inceleyen çeşitli yazılar da yayınlandı. Suikastı
Il Giornale d’Italia, 7 Luglio 1905.
La Tribuna, 7 Luglio 1905.
4
Avanti!, 7 Luglio 1905.
5
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6
Yasin Döner, II. Abdülhamit’e Yıldız Suikastı, Gaziosman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi, Tokat 2007, s.50.
7
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yorumsuz duyuran İtalyan gazeteleri olduğu gibi, ön yargılı ve aynı zamanda saygı sınırlarını
aşan ifadeler taşıyan haberlere de rastlanmaktadır. Sultanı, “Büyük Katil” (il grande assassino)
olarak suçlayan Avanti! gazetesindeki şu satırlar dikkat çekicidir: “Umarız okurlarımız bizden
insanların hayatının mukaddes olduğu yönünde yakınmalar beklemiyor. Hayır! Bu ‘Taçlı
Katil’in hayatı mukaddes değil. Şu an duyduğumuz, bu namert insana karşı tiksintiden başka,
yerine getirilememiş intikam için üzülen kurbanlarına karşı dayanışmadır.”8 Benzer bir
yaklaşımı, Il Giornale d’Italia’da, Abdülhamid’in hayatı ve Selamlık töreni hakkında bilgi
verilirken, “Yıldız Köşkü’ne kendini kapatan kan dökücü Sultan’ın hayatına son verme fırsatı
amacına ulaşamayıp eksik kaldı”9 satırlarında da okuduk. Sultan II. Abdülhamid için Avrupa
kamuoyunun bir kesiminin, sırf Ermeni isyanları nedeniyle vatanını savunacak her hükümdarın
yaptığı gibi önlemler almasından ötürü haksız yere “Kızıl Sultan” (il Sultano Rosso) olarak
suçlanmasına, ağırlıklı olarak İtalyan kamuoyunun da katıldığını belirtebiliriz.
Türkiye’de meydana gelen Ermeni olaylarında yukarıdaki gibi yorumlar yapıldığı gibi,
Türkiyeli Ermenilerin de İtalyan gazetelerini, seslerini Avrupa’ya duyurmak ve propaganda
aracı olarak kullandıklarını da gördük. 1908’de “Ermenistan’da Büyük Katliamlar” başlığını,
herhangi bir teyide ihtiyaç duymadan kullanan Corriere della Sera gazetesi, Ermeni
gazetelerinden haberleri okuyucularına iletti. Ermeni gazeteleri, Diyarbakır ve Viranşehir
tüccarlarından, on gün kadar önce “korkunç katliamlar” yaşandığını anlatan mektuplar
yayınladılar. Bu haberlerden hareketle İtalyan gazetesi, “nüfusunun üçte ikisi Ermenilerden
meydana gelen Viranşehir’de Kürtlerin pek çok Ermeniyi öldürdüklerini” ileri sürerek
katliamlara Türk askeri kuvvetlerinin de iştirak ettiğini yazdı. Beş Ermeni mağazasının da
yakılmak suretiyle ağır bir şekilde tahribata uğradığı ilave edildi.10 Benzer örneklerden de söz
edebiliriz. İleride görüleceği gibi, Ermeniler, İtalyanlara her türlü şikayetlerini iletirken,
Türklerin ve devletin tavrı da merak konusudur. Türk sivil önderleri ve resmi kuruluşları
Ermenilerin katliamlarını Avrupa’ya duyurmak için bir şeyler yaptılar mı? Ne yaptılar? İtalyan
gazeteleri bunlara ne kadar ilgi gösterdi? Gösterdi mi? Ne yazık ki elimizde bunlarla ilgili çok
fazla belge yok.11 Sadece şu kadarı ilave edilebilir ki, Ermeniler propagandayı çok başarılı bir
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şekilde yapmışlar. Mağdur oldukları tezini gayet başarılı bir şekilde işledikleri gibi, diğer
Avrupa devletleri gibi İtalya’yı da kendi yanlarına çekmek ve destek sağlamak için
uğraşmışlardır. 1906’da Ermeni patriğinin İtalya’yı ziyaret ettiğini biliyoruz. İtalya’nın
İstanbul’daki büyükelçi Imperiali’den Dışişleri Bakanı San Giuliano’ya, 8 Ocak 1906’da
gönderilen telgrafa göre, Ermeni Patriği, İtalya’yı ziyaret izni aldı ve 6 Ocak 1906 Cumartesi
günü İtalya’ya hareket etti.12
Ermeniler açısından Avrupa devletlerinin desteğini alarak devreye girmelerini sağlamak
çok önemliydi. Aslında Avrupa devletlerinin devreye girmesiyle Osmanlı Devleti’ni zor
durumda bırakan bir süreç başladı. Bu başarı Ermenileri, kendi bağımsız devletlerini de bu
ülkelerin yardımlarıyla kurmak için çalışmaya sevk etti. İzmir Başkonsolosluğundan Dışişleri
Bakanlığına gönderilen 19 Mayıs 1909 tarihli yazıda, İzmir Ermeni Metropoliti Tourian
Efendi’nin 18 Mayıs günü konsolosu ziyaret ettiği anlatılmıştır. Yazıya göre metropolit,
“Kilikya’daki gibi bir katliam durumunda İzmir’deki İtalyan gemilerinin kendilerini koruması
ve yardım etmesi” dileğinde bulunmuştur. Benzer dilek, Ermeni ileri gelenleri tarafından da
konsolosa iletilmiştir.13
Osmanlı Devleti’nde yaşayan diğer gayrimüslim unsurlar gibi Ermeniler de, olayı daha
büyük göstermek için genelleme yaparak “Hıristiyanların katledildiği” gibi bir propaganda
yürütmüşlerdir. Buna İtalyan yetkililerin de katıldıkları anlaşılmaktadır. Birkaç değişik örnek
vermek isteriz. Belgelerde sadece Ermenilerin değil, Anadolu’da yaşayan bütün Hıristiyanların
katliamlara maruz kaldıkları iddiasına yer verilmiştir. Mesela, Büyükelçi Guglielmo Imperiali
di Francavilla, Dışişleri Bakanlı Tommaso Tittoni’ye 29 Ekim 1908’de gönderdiği raporda,
Samsun’da Hıristiyanların katliama maruz kaldıklarını iddia etmiştir.14 1911’de Adana’da
meydana gelen olaylar, “katliamlar” (massacri) olarak nitelenirken bütün Hıristiyanların
hayatının tehlikede olduğu ileri sürülüyor. Van ve diğer Doğu bölgelerinde 1913’te yaşananlar
“karışıklık” (torbidi) olarak nitelenirken, pek çok belgede olayların sebebi olarak “Kürt-Ermeni
çatışmaları” ve “başıbozuklar”ın yarattığı düzensizlik olarak yorumlanmıştır.15
Ermeni sorununun uluslararası boyut kazanmasında, Ermenilerin yaşadığı bölgelerde
ıslahat yapılması kararı önemli rol oynamıştır. Söz konusu reformu, planlayacak demesek bile,
izleyecek olan Avrupa’nın büyük devletleri böylece Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale
etme fırsat buldular. Ayestafanos Antlaşması ve ardından Berlin Kongresi ile başlayan süreçte,
12
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Ermenilerin yaşadığı bölgelerde, İngiltere, Fransa ve Rusya’nın gözetimi altında reform
yapılacaktı. Bu devletler kadar olmasa da İtalya da reform sürecinde yer alarak pozisyonunu
güçlendirmeye çalıştı. İtalya’nın İstanbul Elçiliğinden Roma’ya, 27 Ocak 1914’te gönderilen
yazı, resmi siyaseti yansıtması bakımından önemlidir. İtalya Büyükelçisi ile Sadrazam Sait
Halim Paşa arasında 26 Ocak 1914’te, belgede “Armenia” olarak geçen Doğu Anadolu
bölgesinde yaşayan Ermeniler için yapılacak reform hakkında bir antlaşma imzalandı.
Antlaşmayı Roma’ya bildiren elçilik, bunun, Büyük Devletlerle Osmanlı Devleti arasında adı
geçen bölgede reform yapılmasını ön gören 24 Mayıs 1913 tarihli mutabakata dayandığını
anlatıyor. Yazıda, Osmanlı hükümetini bu bölgede başta idari olmak üzere reform yapmaya
zorlayan tasarının tarihçesinden söz ediliyor. Sultan II. Abdülhamid tarafından 20 Ekim
1896’da Ermenistan’da reform yapılması hakkında bir irade yayınlandıysa da bunun ölü bir
mektup olarak kaldığı ifade ediliyor. Şu yargıda bulunuluyor: “Bugüne kadar Ermenistan’ın bu
mutsuz halkı, keyfi davranışlara, Türk memurlarının şiddetine ve Kürtlerin isyanlarına maruz
kalmaya devam ediyor. Hayatlarını kaybetmeleri ve haysiyetlerinin zedelenmesi, tarafsız
ülkelerin gözleri önünde cereyan ediyor.”16

I.

DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE ERMENİ MESELESİ VE İTALYA
Balkanlardaki Milliyetçi hareketler, sanayi devriminin yarattığı hammadde ihtiyacı ve

dünyanın geniş bir coğrafyasında yaşanan sömürgecilik rekabeti gibi gelişmeler nedeniyle, 20.
yüzyılın başında Avrupa devletleri İttifak ve İtilaf olarak bloklara ayrılmıştı. İttifak blokunun
kurucusu olan İtalya, İtilaf Devletleri ile gizli pazarlıklara devam ederken, bloklar arası savaşı,
28 Haziran 1914’de Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Ferdinand’a Saraybosna’da bir
Sırp milliyetçisi tarafından atılan kurşun başlattı. Avusturya, Üçlü İttifak’ın, imzacı ülkelerden
birisinin bir askeri harekete girişmesi halinde diğer ülkeleri bilgilendirmesini gerekli kılan
maddesine rağmen, Sırbistan’a karşı ültimatom hazırlarken ve savaş ilan ederken İtalya’ya
danışma gereği duymadı. Avusturya’nın 24 Temmuz 1914’te Sırbistan’a verdiği ültimatomun
reddinden sonra, ağustosun ilk haftasında başlayan savaş, bütün Avrupa’yı sardı. 2 Ağustosta
Başbakan Antonio Salandra ve Dışişleri Bakanı Antonino di San Giuliano, İtalya’nın
tarafsızlığını ilan ettiler.17 Buna rağmen kamuoyu baskısı ve siyasi beklentiler İtalya’yı savaşın
seyrini beklemeye ve ona göre karar vermeye yöneltti. Nihayet beklentilerini İtilaf Devletleri

16
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daha çok karşılayınca İtalya, İtilaf Devletleri ile 26 Nisan 1915 tarihli Londra Protokolünü
imzaladı. İtalya’nın, bir ay içerisinde, Mayıs sonuna kadar savaşa katılmasını öngören Londra
Antlaşması ile İtalya’ya Adriyatik’te ve Akdeniz’de önemli toprak parçaları vaat edildi. İtalya
hükümeti, 23 Mayıs 1915’te Avusturya’ya bir ültimatom verdi ve ertesi gün savaş ilan etti.18
Almanya’ya da savaş ilan edildikten sonra sıra Osmanlı Devleti’ne geldi. İtalya’nın İstanbul
Büyükelçisi Camillo Garroni, Osmanlı Devleti’nde ikamet eden İtalyanların Osmanlı
ülkesinden ayrılışları sürecinde yaşananları bahane ederek 3 Ağustos’ta Osmanlı Hükümeti’ne
bir nota verdi. Diplomatik süreç ilerlerken İtalya Bakanlar Kurulu, 20 Ağustosta yaptığı iki
toplantıda Türkiye ile yaşanmakta olan anlaşmazlıkları ele aldı.19 İtalya, bütün bu gelişmelerden
sonra Osmanlı Devleti’ne 20 Ağustos 1915’te verdiği bir notayla 21 Ağustostan itibaren
kendisini Osmanlı Devleti ile savaşta saydığını bildirdi.
Savaş öncesinde, şu ya da bu şekilde Ermeni meselesiyle ilgilendiğini gördüğümüz İtalya,
I. Dünya Savaşı’na girip Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettikten sonra artık, meselenin tarafı
haline geldi. Tarafı haline gelmekle kalmadı, aynı zamanda “düşman” olan bir devlette yaşanan
gelişmeleri propaganda aracı ve o devleti kötülemek için kullandı. Bununla birlikte, savaşın
başlaması ve Osmanlı Devleti’nin savaşa girişiyle birlikte, İtalyan diplomasisi Osmanlı
coğrafyasına ve Kafkasya’da yaşananlara daha çok odaklanmaya başladı. Buna Ermeni
meselesini ve Ermenilerin yaşadıklarını da dahil edebiliriz. İtalya Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nde
döneme ait Ermeniler hakkındaki belgelerin büyük çoğunluğunu incelemiş bir akademisyen
olarak, İtalyan makamları ve kamuoyunun genel itibarıyla Osmanlı Devleti’ni suçlayan,
Ermenilere sahip çıkan bir yaklaşımı benimsediklerini gördük. Bu yapılırken, sorgulama gereği
duymadan, bir takım itiraflarda bulunulduğuna da şahit olduk. Bunu, bazı İtalyan belgeleriyle
destekleyecek ve açıklayacağız.
İtalya’nın İstanbul’daki büyükelçisi Garroni’den Dışişleri Bakanı Sidney Sonnino’ya
gönderilen 20 Mart 1915 tarihli raporda, Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi ve Rusya’nın
Kafkasya siyaseti anlatılıyor. Rusya’nın savaşa girişinde ve Kafkasya ve Osmanlı Devleti’nin
hâkimiyetindeki Doğu Anadolu bölgesine nüfuz etmek için uyguladığı siyasette, bölgede
yaşayan Ermenilerin milliyetçilik duygularının ve egemenliği altında yaşadıkları Osmanlı
Devleti’ne karşı şiddetli bir muhalefet yapmaları fikrinin canlandırılmasına önem verildiği
belirtiliyor. Bu siyasetin Sultan II. Abdülhamid döneminden beri uygulandığını hatırlatan
Garroni, Petersburg hükümetinin, resmi ve gayri resmi kuruluşlarıyla Doğu Anadolu
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bölgesinde çok etkili faaliyetler yaparak Ermenilerin sempatilerini kazandıklarını ifade ediyor.
Raporun sonunda Rusların, bölgede yaşayan başta Kürtler olmak üzere diğer etnik gruplarla da
ilgilendiğine dikkat çekiliyor.20 Bu rapor genel bir tablo çizmektedir. Savaşın seyrine ve
Osmanlı hükümetinin Ermenilerle ilgili kararlarına göre, İtalyan diplomasisi ve basını
Ermenilere daha çok ilgi göstermeye başladı.
Garroni’nin ifadesiyle İtalyanlar, Ermenilerin “kaderleriyle” daha yakından ilgilenmeye
başladılar. İstanbul’dan Roma’ya Dışişleri Bakanlığı’na 2 Mayıs 1915’te gönderilen telgrafta,
İtalya Büyükelçisi, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisiyle birlikte Ermenilerin kaderiyle
yakından ilgilendiklerini yazdı. İki büyükelçinin 2 Mayıs’ta Talat Bey (Paşa) ile görüştüklerini
de bu telgraftan öğreniyoruz. Garroni’nin yazdıklarına göre Talat Bey, bütün yetkililere,
Ermenilere karşı her türlü toplu idari ceza işlemlerinden kaçınmaya özen göstermeleri ve her
türlü karşı gösterilerin önlenmesi talimatı verdi. Görüşmede, Talat Bey, aynı zamanda, Ermeni
yetkililerin hareketlerinin sınırlarını tespit etmenin gerekli olduğunu da açıkladı. Raporun
sonunda büyükelçi, İstanbul’da geçen günlerde yapılan tutuklamalarla göz altına alınanların
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde enterne edildikleri bilgisini de ekledi.21
Yukarıdaki raporda da dile getirildiği gibi, devlet aleyhine faaliyette bulunan Ermeni
derneklerini kapatılması ve liderlerinin tutuklanması, İtalyanların dikkat çektikleri gelişmeler
olarak takip edildi. Tutuklamaların yapıldığı günlerde gazetelere yansıyan bilgilerde itiraf
mahiyetinde bazı bilgilere de rastlanmaktadır. Patrik Vixa ile 400 Ermeninin Türkler tarafından
tutuklandığını Macar gazetelerinden aldığı haberle duyuran Corriere della Sera gazetesi, önde
gelen bir Ermeninin yaptığı açıklamalara da yer veriyor. İsmi belirtilmeyen Ermeni, I. Dünya
Savaşı’nı kast ederek Türk-Rus savaşının başlamasından bu yana 50-60 bin Ermeninin, Çar
ordusunda Türklere karşı savaşmak üzere gönüllü yazıldıklarını dile getiriyor. Bu birliklerin
Osmanlı Meclisinde mebusluk yapmış Pestymagian komutasında savaştıklarını belirten
Ermeni, açıklamalarına devam ederek, bu savaşın Ermenilerin milli hedeflerine ulaşmalarını
sağlamasını arzu ettiklerini ifade ediyor. Açıklamada, “Anadolu’nun Hıristiyanlık ile
kucaklaşmasını sağlayan ilk halk olan Ermenilerin” özgürleşmeleri için binlerce çocuğunun
İngiliz ve Fransız ordularına gönüllü yazıldıkları da itiraf ediliyor.22 Bu haberde de olduğu gibi,
dikkat çeken nokta şu: Bir devlet (Osmanlı Devleti), başka bir devletle (Rusya) savaştayken, bu
devletin, (Osmanlı Devleti) vatandaşlarının, karşı tarafın (Rus) ordusunda kendisine karşı
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savaşmasının izahı nedir? Bu normal ve makul bir hareket midir? Aynı durum bu ülkeler için
geçerli olsa (Mesela, İtalya, Avusturya-Macaristan ile savaş halindeyken, kendi vatandaşı olan
Avusturyalılar, gönüllü yazılarak Avusturya ordusunda İtalya’ya karşı savaşsalar) tepkileri ne
olur? Yukarıdaki haberin sonunda olduğu gibi, Osmanlı Meclisinde görev yapmış birinin, bu
gönüllü birlikleri komuta etmesi ne kadar ahlâki? Çoğaltılabilecek soruların sorulmadığı,
dolayısıyla cevabının aranmadığı görülüyor.
Öte yandan İtalyan gazeteleri tek yanlı haberler vermeye devam ettiler ki, dönem, henüz
İtalyanların savaşa dahil olmadıkları dönemdir. “Türkiye’de Yoğun Ermeni Tutuklamaları”
başlıklı haberde, Türk polisinin, sayıları 300’ü bulan önde gelen Ermeni’yi tutukladığı haber
verildi. Hepsi devrimci Ermeni örgütlerine üye olan bu kişilerin tutuklandıkları ya da serbest
bırakıldıkları da ilave edildi.23 Osmanlı Devleti’nin Rusya ile savaşırken cephe gerisi güvenliği
sağlamak maksadıyla 27 Mayıs 1915’te çıkarttığı ve tehcir kanunu olarak bilinen kanunun
uygulanması süreci başladı. Bu dönemde İtalyan resmi kaynaklarının ve basının şöyle bir
yaklaşım sergiledikleri görülmektedir: “Türkiye’de Ermeniler katliama maruz kalmaktadır.”
Diğer bir ifadeyle, “Türkler, Ermenileri katlediyorlar.” Katliam kelimesinin karşılığı olarak
“massacri” kelimesi kullanılmaktadır. Tehcirin uygulandığı fakat İtalya’nın henüz Osmanlı
Devleti’ne savaş açmadığı dönemde, İtalyan kamuoyunda Türklerin Ermenileri katlettiği ileri
sürüldü.24 İtalya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmekte olduğu günlerde25 ve savaş
boyunca, meseleyi daha da büyütmek için “Hıristiyanların katledildiği” şekline dönüştürüldü.
Tahmin edileceği gibi, İtalyan kaynakları ne kadar Ermeninin tehcire tâbi tutuldukları
hakkında da, birbirlerini tutmayan bilgiler vermektedir. Corriere della Sera gazetesi 11 Eylül
1915’te Bursa, Kayseri, Trabzon, Erzurum ve Anadolu’nun diğer kentlerindeki 800 bin
Ermeninin imparatorluğun iç bölgelerine sürgün edildiklerini yazdı.26 Bu haberden birkaç gün
sonra, Ermeni bağımsızlık hareketinin önde gelen isimlerinden Bogos Nubar Paşa, Danimarkalı
23
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Yarbay M. Hoff’a 21 Eylül 1915 tarihli mektubunda bir milyon Ermeninin tehcir edildiğini
yazdı.27 İstanbul’dan 31 Ekim 1915’te Roma’ya Dışişleri Bakanı Sonnino’ya gönderilen
“Türkiye’de Durum” başlıklı raporda Ermenilerden de söz ediliyor. Dramatik bir tablonun
çizildiği raporda Ermenilere karşı duyulan güvensizlik nedeniyle Adana, Konya, Erzurum,
Trabzon vilayetlerinden 400 bin Ermeninin tehcir edildiği bilgisi verildi.28
Savaşın sonraki yıllarında tehcir edilen ya da diğer yollarla İtalya’ya gelen Ermenilerin
yerleşmelerinin sağlanması29 ve Ermenilerin İtalya’da örgütlenmeleri konusu gündeme
gelmiştir. 14 Mart 1916 tarihli bir gazete haberine göre, tehcire tâbi tutulan Osmanlı
vatandaşlarından 7 bin kişi İtalya’ya gelmiştir.30 İtalya’ya yerleşen Ermeniler, bir yandan
seslerini dünyaya duyurmak için örgütlenirken, diğer yandan geldikleri topraklarda yaşananları
takip etmeye devam ettiler. “Milano Ermenileri, Erzurum’un düşmesini kutluyor” başlıklı
haberde, 18 Şubat akşamı, Rusların Erzurum’da ilerleyişini kutladıklarını yazıyor.
Düzenledikleri coşkulu törenle Rusların zaferini kutlayan Ermenilerin Rus ordusuyla iş birliği
burada da dile getiriliyor. 50 binden fazla Ermeninin gönüllü olarak savaştıkları ve Erzurum’a
öncü olarak girdiklerini kaydediliyor. Törene Milano’daki Ermeni cemaatinin önde gelenlerinin
yanı sıra İtalyanlar ve Ruslar da ilgi gösterdi. Ermenice ve İtalyanca şarkılar söylenip
konuşmalar yapıldı. İtalyan Binbaşı Vico Mantegazza ve F.T. Marinetti de konuşma yapanlar
arasındaydılar.31
İtalya’ya yerleşen Ermenilerin faaliyetleri kutlamalar yapmakla sınırlı değildi. Esas olarak,
İtalyanların da katılımlarını sağlayacakları dernek ve diğer sosyal kuruluşlar aracılığıyla
seslerini dünyaya duyurmaya çalıştılar. Böylece yaşadıkları “mağduriyeti” dünyaya
duyuracaklardı. İtalya’da bu yöndeki çabalar hakkında elimizde bazı belgeler bulunmaktadır.
Bu işlerde ön ayak olan Germano della Rovere, İtalya Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 11 Şubat
1917 tarihli yazıda, İtalya’da da siyasetçi, gazeteci, akademisyen Ermenistanseverlerin bir
komite kurmayı düşündüklerini yazdı. Komitenin üç amacı bulunmaktadır.
1. Ermenistan ve Ermeni sorunu hakkında yayın yaparak, konferans ve seminerler
düzenlemek.

27

ASDMAE-Archivio Politico, Ordinario e di Gabinetto (1915-1918), Paco: 44-1 (Armenia 1915)
ASDMAE-Archivio Politico, di Gabinetto, Paco: 203-4.
29
Osmanlı vatandaşı Ermenilerin İtalya’ya giriş ve yerleşmelerine izin verilmesi hakkında çeşitli yazışmalar için
bakınız: ASDMAE-Archivio Politico, Ordinario e di Gabinetto (1915-1918), Paco: 44-60/2 (Armenia 1915)
30
Corriere della Sera, 14 Marzo 1916.
31
Corriere della Sera, 19 Febbraio 1916.
28

668

2. Ermeni göçmenlere yardım etmek ve “Türklerin kölesi” durumunda olan Ermenileri
özgürlüklerine kavuşturmak.
3. Yurt dışındaki bütün Ermeni derneklerini bir çatı altında bir araya getirmek.32
6 Ekim 1918 tarihli bir belgeden öğrendiğimize göre İtalya’da, Ermeni Bağımsızlık İtalyan
Komitesi kurulmuştur.33 15 Ekim 1918 tarihi itibarıyla İtalyan ve Ermenistan parlamentolarında
şubeleri olan ve pek çok milletvekilinin yer aldığı Ermeni Bağımsızlık İtalyan Komitesi’nin
amacı, İtalya’da Ermeni milletinin haklarının tanınmasını sağlamaktır.34 İtalya’ya yerleşen
Ermenilerin yerel ölçekte de örgütlendikleri görülüyor. Bu çabalarında İtalyan gönüllülerin de
yardım ettikleri anlaşılmaktadır. Bir örnek verecek olursak: Floransa Valiliğinin İçişleri
Bakanlığına gönderdiği 16 Mayıs 1917 tarihli yazıya göre adı geçen kentte Ermeni savunucuları
tarafından bir komite oluşturuldu. Edebiyat, sanat ve siyaset dünyasından isimlerin katıldığı
Komite, öncelikli olarak, İtalya’da, Ermenistan ve Ermeniler lehine yoğun propaganda
yapmaya karar vermiştir. Yapılan seçimlerden sonra komitenin başkanlığına Guglielmo
Ferrero, sekreterliğe de ressam R. Focardi seçilmiştir. Aynı zamanda büyük bir gösteri
düzenlemek üzere Prof. G. Ceccaroni, Av. A. Cecconi ve Costant Zarian’dan oluşan başka bir
komisyon daha kurulmuştur.35 Bu gibi kuruluşların 1919 başında Paris Barış Konferansı
toplandığında İtalya’da bazı kesimlerin Osmanlı Devleti’nin manda yönetimleri arasında
paylaştırılarak, “Büyük Ermenistan’ın da İtalyan mandasına verilmesini savunmalarında”36 ne
kadar etkisi olmuştur, bilinmiyor. Fakat en azından İtalya iç siyasetinde Ermeni faktörünün
etkinlik kazanmasında rol oynadığı muhakkaktır.

SONUÇ
Ana hatlarıyla ele aldığımız 20 yıllık süreçle ilgili olarak, İtalyan resmi çevrelerinin ve
kamuoyunun Ermeniler lehinde bir tavır içerisinde olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. I.
Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde İtalyanlar, topraklarına nüfuz etmeye çalıştıkları bir
devletin iç işlerine müdahale edebilme aracı olarak gördükleri için Ermeni meselesine ilgi
göstermişlerdir. Büyük devlet olma iddiasındaki İtalya, Ermeni meselesinin özellikle reform
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kısmıyla ilgilidir. Diğer Avrupa devletlerinde gördüğümüz gibi, İtalya’nın, Ermenileri himayesi
altına alma gibi bir hedef taşımadan sürece dahil olmak istediği görülüyor. I. Dünya Savaşı
başladıktan sonra İtalyanların Ermenilere ilgisi arttı. Bu dönemde, “düşman” bir devlette
meydana gelen gelişmeler büyütülerek ve Osmanlı Devleti’ni kötülemek maksadıyla
propaganda aracı olarak kullanıldı.
İtalyan belgelerinin Türklerin aleyhinde olduğunu defalarca tekrarladık. Bunun içindir ki,
Ermeniler, İtalya Dışişleri Bakanlığı Arşivi’ndeki belgeleri yayınlamaya başladılar.37 Fakat bu
belgelerde bazı itirafların yer aldığını da fark ettik. Bu, Ermenilerin Rusların yanında Türklere
karşı savaştıkları itirafıdır. Resmi ağızlardan yapılan itiraflarla ilgili iki örnek vereceğiz ki, ilki,
Bogos Nubar Paşa’ya aittir. İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Bakan Sonnino’ya 29 Ekim
1918’te bir yazı gönderiyor. Yazıda anlatıldığına göre, İtalya Ermenistan Milli Delegasyonu
Başkanı Damadian, Müsteşara, bakana iletilmek üzere Bogos Nubar Paşa’nın bir mektubunu
bırakıyor. Mektupta, İtilaf Devletleri’nin yardımlarından ve Ermenilerin kendileri hakkındaki
iyi duygularından söz ediliyor. Bogos Nubar Paşa’nın 21 Ekim 1918 tarihli mektubunda 800
Ermeni lejyonunun Fransız ordusu saflarında savaştığı, zafere katkı sağladıkları ifade edilerek
Filistin Cephesinde İngiliz Generali Allenby’nin şu sözü aktarılıyor: “Kumandam altında bir
Ermeni birliği olmasından gurur duyuyorum. Onlar görkemli bir şekilde savaştılar ve zaferin
kazanılmasında geniş çaplı katkıda bulundular.” Mektupta, Türkiye ile savaşan Rus Çarlık
ordusunda 150 bin Ermeni askerin yanı sıra 30 bin de gönüllü Ermeninin bulunduğu bilgisine
yer veriliyor.38
Diğer itiraf Ermeni din adamları tarafından yapılmıştır. Ermeni Patriği Zaven ile Katolik
ve Protestan Ermenilerinin temsilcileri, İtilaf Devletleri Yüksek Komiserlerine 23 Ağustos
1919’da bir mektup göndermişlerdir. Bu mektupta Ermenilerin savaş sırasında yaşadıkları
mağduriyet dile getirilirken, iki yüz bin Ermeninin İttifak Devletlerine karşı Rus ordusu
saflarında savaştıkları itiraf ediliyor.39 Bunlar, Ermeni yetkililer tarafından yapılmış itiraflardır.
Üzerinde durulması gereken nokta, İtalyan makamlarının, Ermenilerin, Osmanlı Devleti ile
savaşan Rusya ve diğer İtilaf Devletleri’nin yanında savaşmaları hakkında ne düşündükleridir.
Normal mi karşılamışlardır? Çok liberal bir yaklaşımla, “Ne var bunda? Osmanlı Devleti’ndeki
bütün diğer unsurlar gibi Ermeniler de kendi devletlerini kurmak için mücadele ettiler”
İtalya Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nde Ermeni meselesi hakkında yer alan belgeler Aramayis Baloyan tarafından
Ermenice’ye tercüme edilerek Ermenistan Cumhuriyeti Bilim Milli Akademisi tarafından 2008 yılında
yayınlanmıştır. Aramayis Baloyan, Documenti dell’Archivio Storico Diplomatico Del Ministero Degli Affari
Esteri d’Italia Sulla Questione Armena Negli Anni 1913-1923, Jerevan 2008, 250s.
38
ASDMAE-Archivio Politico, Ordinario e di Gabinetto (1915-1918), Paco: 44-1 (Armenia 1915)
39
ASDMAE-Ambasciata d’Italia in Turchia, Busta: 193-1.
37
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savunusu mu yapmışlardır. O halde, Ermenilerin devlet kurmak istedikleri toprakların sahibi
olarak Osmanlı Devleti’nin de kendisini savunma hakkı yok mudur?
Ağırlıklı olarak yakın dönem Türkiye-İtalya ilişkilerini çalışan bir akademisyen olarak,
Ermeni meselesinin İtalya boyutuyla da ilgilendik. Özellikle tehcir süreciyle ilgili yapacağımız
bir çalışmada İtalyan arşivlerinde Türk tezini destekleyecek malzemeler bulabileceğimizi
düşünüyorduk. Bu düşüncemizin mantığı şuydu: İtalya, tehcir kararının alındığı ve
uygulanmaya başladığı dönemde tarafsız bir devletti ve önemli bir kısmı tehcir güzergâhında
olmak üzere 25 diplomatik temsilciliği olan bir ülkeydi. Dolayısıyla İtalyan diplomatik
misyonlarının tehcir hakkında tarafsız gözlemlerinin olacağı inancındaydık. Çizdiğimiz bu
çerçevede İtalya’da çalışma yapma fırsatı 2009 yılında çıktı. Dışişleri Bakanlığı’nın, Ermeni
meselesi hakkında İtalya Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nde bir çalışma yapma teklifini
memnuniyetle kabul ederek 3 ay İtalya’da çalıştık. Adı geçen arşivdeki belgelerin büyük bir
kısmını inceledik ve hayal kırıklığına uğradık. Tarafsız olacaklarını düşündüğümüz İtalyan
diplomatları âdeta Ermeni propagandasının gönüllü birer görevlileri gibi çalışmışlar. Bunu fark
eden Ermeniler de klasik mağdur rolünü çok iyi oynamışlar. Ermenilerin her türlü şikayeti,
herhangi bir inceleme ve teyide gerek görülmeden doğru olarak kabul edilmiştir. Türk tarafının
kendisini anlatmak gibi bir gayretinin olmadığı anlaşılıyor. Galiba İtalyanların da dinlemek gibi
ihtiyaçları olmamış. Sonuç olarak ortaya öyle bir tablo çıkmış ki, İtalyan arşivindeki belgeleri
okuyan herhangi birisinin etkilenmemesi ve daha ileri giderek yazabiliriz, Türklerden nefret
etmemesi mümkün değildir.
Anılan çalışma bize bir şeyi daha göstermişti: Bir ara Türkiye’de siyasetçiler ve bazı
tarihçiler, şöyle bir görüşü savunmuşlardı: Türk ve Ermeni tarihçilerden ya da tarafsız ülkelerin
tarihçilerinden komisyonlar oluşturulsun ve sorun incelensin. Kısaca “Ermeni meselesini
tarihçiler çözsün!” yaklaşımının Türkiye’nin lehine olduğunu düşünmüyoruz. Şu sebepten:
Varsayalım ki, bizim çalıştığımız İtalya Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nde tarafsız bir ülkenin
tarihçisi çalışsın. İncelediği tek yanlı ve gerçekliği şüpheli belgeler bu tarihçiyi “Türklerin
Ermenilere soykırım yaptığı” sonucuna götürürse ki, buna en küçük bir kuşkumuz yok, ne
olacak? Türkiye bu çalışmanın sonucunu, dolayısıyla Ermenilere soykırım yaptığını kabul mü
edecek? Ermeni meselesi tarihi bir meseledir. Ancak çözecek olanlar tarihçiler değil
siyasetçilerdir.
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LOZAN ANTLAŞMASI’NDAN SONRA ERMENİ-KATOLİK
PAPAZLARIN TÜRK HÜKÜMETİNİ İTİBARSIZLAŞTIRMA
ÇABALARI: MİLLETLER CEMİYETİ’NE YAPILAN MÜRACAAT
Mikail KOLUTEK1

ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti, 24 Temmuz 1923’de imzaladığı Lozan Antlaşması’nın 40.
maddesiyle azınlıklar sorununu “Tüm azınlıklar Türk uyruklu kabul edilecek ve hiçbir şekilde
ayrıcalık tanınmayacak” şeklinde çözüme kavuşturmuştur. Azınlıklar meselesinin Lozan’da
çözülmesine rağmen Ermeni Katolik Papazları birtakım isteklerle Milletler Cemiyeti’ne
müracaat ederek kendileriyle ilgili meselelerin çözülmesini talep etmişlerdir. Ermeni Katolik
Papazlarının müracaatı sonrası konuyu araştırmak üzere Finlandiya, Kanada ve İspanya’dan
birer temsilcinin bulunduğu üç kişilik “Azınlıklar Komitesi” yetkilendirilmiştir.
Milletler Cemiyeti’ne yapılan müracaattaki üç önemli hususun ilki, Ermeni Katoliklerin
kişisel statülerinin teminat altına alınması hakkındaydı. İkinci itiraz noktası, gayrimüslim Türk
vatandaşlarının taşınmaz sahibi olma, mal satma veya satın alma yani mülkiyet hakkı ile ilgili
özel düzenlemelerin yapılması yönündeydi. Üçüncü ve son konu ise Türk Hükümeti tarafından
okullara yapılan yardımların azınlık okullarına eşit miktarda yapılmadığı ve büyük payın
Müslüman halkın devam ettiği devlet okullarına tahsis edildiği iddiasıdır.
Azınlıklar Komitesi hazırlıklar sonrasında 1929 yılının Mart, Haziran, Eylül ve 1930
yılının Ocak ve Mayıs aylarında olmak üzere beş önemli toplantı yaptı. Komite, Ocak 1930’da
Türk Hükümetinden talep ettiği ve gündeminde olan hususlara dair açıklayıcı bilgiler içeren bir
rapor aldı. Azınlıklar Komitesi, 13 Mayıs 1930’da yaptığı son toplantı ile de kendisine verilen
soruşturmayı sonuçlandırmıştır.
Bu çalışma, Lozan Antlaşması sonrasında Ermeni-Katolik Papazların Türk Hükümetini
itibarsızlaştırma çabaları bağlamında ele alınması gereken bir konuyu aydınlatmayı
amaçlamaktadır. Mesele konu itibariyle mekânsal olarak Anadolu’yu merkez edinmekle
beraber zamansal olarak sorunun baş gösterdiği 1929-1930 yıllarını kapsamaktadır. Böylece
Lozan Antlaşmasının imzalanmasından sonra dahi Anadolu’da huzuru kaçırmaya çalışan

Dr. Öğretim Üyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
mikail.kolutek@mku.edu.tr.
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birtakım azınlık gruplarının mevcudiyeti ortaya konulmuştur. Ermeni-Katolik Papazların
Milletler Cemiyeti’ne yaptığı müracaat Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hariciye Vekaleti ile
Azınlıklar Komitesi arasında yapılan yazışmalara da yansımıştır. Milletler Cemiyeti’ne yapılan
müracaat Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâlet’ine sunulan rapor çerçevesinde incelenmiştir.
Diğer taraftan Ermeni Papazların yaptıkları müracaat ile Türk Hükümetinin itibarını
zedeleyerek Anadolu’nun yeniden bir kargaşa ortamına sürüklenmesine çalıştıkları
anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Milletler Cemiyeti, Lozan Antlaşması, Azınlık Okulları, ErmeniKatolik Papazlar, Azınlıklar Komitesi

THE EFFORTS OF ARMENIAN-CATHOLIC PRIESTS TO DISCREDIT OF THE
REPUBLIC OF TURKEY: APPLICATION TO THE LEAGUE OF NATION

ABSTRACT
The Republic of Turkey signed the Treaty of Lausanne on 24th July 1923 and solved
the minority problems with the article 40 stating “all minorities will be accepted in any way to
Turkish nationals and recognized privilege”. Although the issue of minorities was resolved in
Lausanne, the Armenian Catholic priests appealed to the League of Nations with a number of
requests. They demanded that the issues which were related with them would be resolved.
Following the application of the Armenian Catholic priests, the Minority Committee was
formed by representatives of Finland, Canada and Spain to investigate the issue.
The application to the League of Nations was based on three important issues. The
first one was about guaranteeing the personal status of Armenian Catholics. The second
objection was to make special arrangements for non-Muslim Turkish citizens to own property,
sell or purchase property, that is, the right to property. The third issue was about the aid which
provided to the schools by the Turkish Government. It was not provided equally to the minority
schools.
Following the preparations, the Committee of Minorities held five important meetings
in March, June and September 1929 and in January and May 1930. In January 1930, the
Committee received a report from the Turkish Government containing explanatory information
on matters on its agenda. The Committee on Minorities finalized the investigation at the last
meeting on 13rd of May, 1930.
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This study aims to clarify an issue that should be dealt with in the context of
Armenian-Catholic priests' efforts to discredit the Turkish Government after the Lausanne
Treaty. The issue covers the years 1929-1930, when the spatial problem emerged in spite of the
fact that it was spatially based on Anatolia. Thus, even after the signing of the Lausanne Treaty,
the existence of a number of minority groups in Anatolia, which tried to abolish peace, was
revealed. Armenian-Catholic priest of his appeal to the League of Nations, the Republic of
Turkey, was reflected in the correspondence between the Committee and the Foreign Ministry
of Minorities. On the one hand, the League of Nations was examined in the framework of the
report which was submitted to the Ministry of Foreign Affairs. On the other hand, it is
understood that the Armenian priests tried to damage the reputation of the Turkish Government
with the application and tried to drag Anatolia into turmoil again.
Keywords: League of Nations, Lausanne Treaty, Minority Schools, Armenian-Catholic
Pastors, Minorities Committee

Giriş
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması onu İtilaf Devletlerinin toprak
paylaşımı yaptığı bir hedef tahtasına dönüşmüştür. Ancak İtilaf devletleri, “Hasta Adam”
olarak adlandırdıkları Osmanlı Devleti topraklarını paylaşma konusunda bir türlü
anlaşamamışlardır. Doğrudan paylaşım konusunda mutabakat sağlayamayan İtilaf Devletleri,
bu topraklarda kolayca kontrol edebilecekleri ve Avrupa’nın güdümünden çıkmayacak siyasi
yapılar oluşturmayı düşünmüşlerdir. Düvel-i muazzama bu bağlamda Anadolu topraklarında
yaşayan azınlıkları kullanarak hedeflerine ulaşmayı amaçlamışlardır.
İtilaf devletleri aslında Mondros Mütarekesini hazırlarlarken emellerine en iyi hizmet
edecek olan Ermenileri seçmişlerdir. Doğu Anadolu’da bir Ermenistan Devleti kurma yolunda
verilen vaatler, Türkiye’de yeniden bir Ermeni Sorununun doğmasına sebep olmuştur.
11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesinden bir süre sonra İtilaf Devletleri kesin
barış antlaşması için harekete geçmiş, Lozan Barış Antlaşmasında Azınlıklar Meselesi de
görüşülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Lozan görüşmeleri sonunda imzaladığı antlaşma
uyarınca Ermeni azınlıkları da “Türk Vatandaşı” kabul ederek sorunu çözüme kavuşturmuştur.
Tüm azınlıkların Türk vatandaşı sayılmasıyla ortadan kalkan problem bir gurup Ermeni-Katolik
papazın Milletler Cemiyetine yaptığı girişim sonucu 1929 yılında yeniden gündemi meşgul
etmiştir.
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1. Ermeni Katolik Papazların Şikâyeti
Milletler Cemiyeti Konseyi, 1929 yılında Ermeni Papazların Türkiye’deki Ermeni azınlık
Katoliklerinin durumuna ilişkin vermiş olduğu şikâyet dilekçesini incelemek üzere harekete
geçmiştir. Azınlıklar Bölüm Müdürü P. Azcarate öncülüğünde yapılan çalışmalar neticesinde
Finlandiya, Kanada ve İspanya’dan birer temsilci seçilmiştir. İlgili ülkelerden seçilen
temsilcilerle H.J. Procope, R. Dandurand, J. Quinones de Leon’un üye olduğu “Azınlıklar
Komisyonu” adı verilen üç kişilik bir komite oluşturulmuştur.2 Yapılan bu ön hazırlıktan sonra
Milletler Cemiyeti nezdinde oluşturulan Azınlıklar Komisyonu üyeleri toplanarak
çalışmalarına başlamıştır. Türkiye’deki Ermeni Katolik azınlığın durumuna ilişkin dilekçenin
incelenmesinden sorumlu olan komisyon ilk oturumunu 8 Mart 1929 tarihinde
gerçekleştirmiştir. Bu oturumda dilekçe incelenerek şikâyet konusu olan hususları tespit eden
komite, bununla ilgili olarak M.C. Genel Sekreterliği vasıtasıyla Türk Hükümetinden bilgi
edinme talebinde bulunmuştur. Komisyon, 8 Mart 1929’da Türk Hükümetinden tespit ettiği üç
noktada bilgi istemiştir.3 Bunlar;


Lozan Barış Antlaşması’nın 42. maddesinin 2. fırkası uyarınca Ermeni Katolik
azınlığın aile hukuku ve kişisel statüsünü belirlemek üzere özel ortak komisyon
oluşturma.



Gayrimüslim Türk Vatandaşların taşınmaz mal satma ve satın alma hakkı.



Lozan Barış Antlaşmasının 41. maddesinin 2. ve 3. fıkrası uyarınca tanınan
desteklemelerin kapsamı.

M.C’ye yapılan şikâyette ilk itiraz, Lozan Barış Antlaşması’nın 42. maddesinin 2. fırkası
uyarınca Ermeni Azınlığın aile hukuku ve özel statüsünü belirleyecek ortak komisyon
konusunda olmuştur.
İtiraza sebep olan ikinci nokta; gayrimüslim vatandaşların mülkiyet hakkı ile ilgili özel
düzenlemeler hususundadır. Buna göre Müslüman olmayan vatandaşların bazı illerde ve bazı
durumlarda emlak alıp satma konusundaki hakları açıkça reddedilmiştir.
Şikâyet konusu olan üçüncü husus ise; Lozan Antlaşması’nın 41. maddesinin 2. ve 3.
fıkrası gereğince Türk Hükümeti tarafından öngörülen ekonomik desteklerin azınlıklara
verilmediği iddiasıdır. Hükümet, Müslüman olmayan vatandaşların önemli bir miktarının
2
3

Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi, 030. 10. 222. 497. 14. 2.
Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi, 030. 10. 222. 497. 14. 4.
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bulunduğu ilçe ve şehirlerde azınlık okullarına destek vermeyi taahhüt etmiştir. Fakat şikâyet
mercii bu hususa riayet edilmediği ve azınlıkların yoğun oldukları bölgelerde dahi devletin tüm
desteklemeleri Müslüman devlet okullarına sağladığını iddia etmiştir. Ayrıca devletin
gayrimüslim azınlıklar için 41. maddede taahhüt ettiği ekonomik destekler konusunda
ciddiyetsiz olduğunu söylemiştir.4
2. Azınlıklar Komisyonunun İncelemeleri
Şikâyet başvurusunda bulanan Ermeni Katolik Piskoposlarının beyanını değerlendiren
Azınlıklar Komisyonu, daha önce Türk Hükümetine ilettiği bilgi edinme talebinin cevabı
niteliğinde bilgiler içeren evrakı 5 Ocak 1930’daki toplantıda gündeme almıştır. Türkiye’den
gelen cevabi yazıda her üç husus da ayrıntılarıyla ele alınarak açıklanmıştır. Lozan
Antlaşması’nın II. Kesim, Uyrukluk başlığı altında bulunan 42. maddesi aşağıdaki gibidir:
Madde 42 — Türkiye Hükümeti Müslüman olmayan azınlıkların aile ya da kişi statüleri
konusunda, bu sorunların sözü geçen azınlıkların törelerine göre çözümlenmesine uygun
her türlü hükümleri koymayı kabul eder.
İşbu hükümler Türkiye Hükümeti ile ilgili azınlıklardan her birinin eşit sayıda
temsilcilerinden oluşan özel Komisyonlarda düzenlenecektir. Anlaşmazlık olursa,
Türkiye Hükümeti ile Milletler Cemiyeti Meclisi, birlikte, Avrupalı hukukçular arasından
bir üst hakem atayacaktır.
Türkiye Hükümeti söz konusu azınlıkların Kiliseleri, Havraları, mezarlıkları ve öteki
dinsel kurumlarına her türlü koruyuculuğu göstermeyi yükümlenir. Bu azınlıkların bugün
Türkiye’de bulunan Vakıflarına ve dinsel ve yardım kurumlarına her türlü kolaylığı
gösterecek ve izinleri verecek ve yeni dinsel ve yardım kurumları kurulması için, benzeri
öteki özel kurumlara sağlanmış olan gerekli kolaylıklardan hiçbirini esirgemeyecektir. 5
Türk Hükümeti şikâyete konu olan ilk noktayı açıklayarak Ermeni topluluğunun kişisel ve
aile statüsünü belirlemek üzere 42. maddenin gereğini yerine getirerek bir komisyon
kurulduğunu ifade etmiştir. Kurulan komisyona Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Münir

Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi, 030. 10. 222. 497. 14. 4; League of Nations Official Journal, Protection
of Minorities in Turkey, Geneve 1930, s. 1823.
5
Seha Meray, Lozan Barış Konferansı Tutanaklar-Belgeler, C. 8, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001, s. 12;
Lozan Barış Konferansının konuyla ilgili maddelerinin açıklamalı ve tarihçeli değerlendirmeleri için bkz. İsmail
Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları (1920-1945), C. 1, TTK Basımevi, Ankara 2000, s. 104-105.
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Bey6, Şevki Bey ve Samim Bey, Ermeni cemaati adına Herant Bey, Serkis Karakoç Bey ve
Alexanian Ohanes Bey seçilmiştir. Komisyonun ilk toplantısında Ermeni üyeler arasında keskin
bir görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Komisyonun Ermeni üyelerinden olan Alexanian Ohanes
Bey Katolik Ermeniler ile ilgili ayrı bir komisyon oluşturulması talebinde bulunmuştur. Ohanes
Bey, Katolik Ermenilerin ibadet farkı nedeniyle Türkiye’deki diğer Ermeni azınlığın içerisinde
ayrı bir azınlık olarak kabul edilmesini istemiştir.7 Ohanes Bey’in bu isteği aslında Osmanlı
Ermenileri arasında Katolik misyonerlerin etkisiyle ortaya çıkan mezhep çekişmelerinin de bir
göstergesi olmuştur.8 Diğer Ermeni üyeleri Ohanes Bey’in tezine karşı çıkarak aynı ırktan olan,
aynı dili konuşan, aynı kültürü yaşayan Ermeni azınlığın bu teklifle ikiye bölüneceğini ifade
etmişlerdir. Ermeniler arasındaki anlaşmazlık karşısında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu iki
bakış açısını uzlaştırmanın yollarını bulmaya çabalamıştır.9 Türkiye Cumhuriyeti yapılan
komisyon çalışmasıyla Lozan’da vadettiği “İşbu hükümler Türkiye Hükümeti ile ilgili
azınlıklardan her birinin eşit sayıda temsilcilerinden oluşan özel komisyonlarda
düzenlenecektir.” şartını yerine getirmiştir.
Ermeni Katoliklerin statüsü konusu gündemdeki yerini işgal ederken Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti 3 Mart 1924 tarihinde yeni anayasayı kabul etmiştir. Yeni anayasanın 69. maddesi,
“Türkler kanun karşısında eşittirler ve ayrıksız kanuna uymak ödevindedirler. Her türlü grup,
sınıf, aile ve kişi ayrıcalıkları kaldırılmıştır ve yasaktır.” şeklinde kabul edilmiştir. İlgili madde
ile Türk vatandaşları arasında milliyet, cemaat ve topluluklara göre ayrı statüler verilmeyeceği
ima edilmiştir.10 1924 yılında yapılan fakat hayata geçirilemeyen Maarif-i Umumiye Kanunu
vasıtasıyla da azınlık okulları sorununu çözülmeye çalışılmıştır.11 Bununla beraber 17 Ekim
1925 tarihinde Ermeniler Lozan Antlaşması’nın 42. maddesi uyarınca azınlıklara tanınan
haklardan feragat etiklerini hükümete bildirmişlerdir.
Nihayetinde Ermeni Katolikleri, 19 Nisan 1926’da Alexanian Ohanes Bey’in de
imzacılardan biri olduğu dilekçe ile Ermeni Katoliklerin kişisel statü ya da özel aile hukukunun
Ermeniler ile uzlaşı üzerine kurulan komisyonda Türk Hükümeti adına bulunan Münir Bey daha sonra (Ertegün)
soy ismini almıştır. Münir Ertegün Lozan görüşmelerinde bulunmuş, bu görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı Hukuk
Danışmanı görevini yürütmüştür. Lozan’da Ermenilerin durumu için bkz. M. Murat Baskıcı, Esra Dardağan vd,
Yaşayan Lozan, Ed. Çağrı Erhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayımları, Ankara 2003, s. 38.
7
Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi, 030. 10. 222. 497. 14. 5.; Ermenilerin çoğunluğu Ermeni Apostolik
Kilisesi’ne mensup olmakla beraber, 17. yüzyılda ortaya çıkan Katolik Ermeni cemaati ve az sayıda Protestan
Ermeni de mevcuttur.
8
Davut Kılıç, Osmanlı Ermenileri Arasında Dini ve Siyasi Mücadeleler, ATAM Yayınları, Ankara 2006, s. 116.
9
Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi, 030. 10. 222. 497. 14. 5; League of Nations Official Journal, Protection
Of Minorities in Turkey, s. 1824.
10
Suna Kili, Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1985, s.
124.
11
Tanin, Maarif-i Umumiye Kanunu’nun Son Şekli”, 19 Teşrinievvel 1924, s. 4.
6
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belirlenmesi hususunun işlevsizliğini kabul etmişlerdir. Böylelikle Ermeni Katolikler için ayrı
bir komisyon kurulması konusu kendiliğinden ortadan kalkmıştır.12
Şikâyete konu olan ikinci noktaya gelince;
Türk Hükümeti, “Müslüman olmayan vatandaşların bazı illerde ve bazı durumlarda emlak
alıp satma konusundaki haklarını açıkça reddetmiştir” gibi bir suçlamayı kabul etmediğini
kesin bir dille ifade etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nde taşınmaz mal bulundurma konusunda
farklı ırk ve mezhepten vatandaşlar arasında farklı muamele yapılmasına yol açabilecek
mevzuat hazırlanmamıştır. Buna ek olarak; azınlık unsurları, taşınmaz mallara sahip olma ve
elden çıkarma hakkında fiili bir özgürlüğe sahiptir. Satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, ipotek
edebilir. Mülkiyet hakkına tabi olan tüm yasal işlemleri Türk ve Müslüman vatandaşlarla aynı
şekilde gerçekleştirebilir.13
Şikâyete konu olan üçüncü noktaya gelince;
Lozan görüşmeleri devam ettiği esnada, İtalyan Mösyö Jules César Montagna 9 Ocak 1922
tarihli Azınlıklar Alt Komisyonu raporunu sunarken yaptığı konuşmada kanaatini şöyle ifade
etmiştir:
“…Hayır işleri ve din kurumlarıyla sosyal kurumlar, okullar ve öteki eğitim-öğretim
kurumları bakımından, Müslüman olmayan azınlıklar, bütün Türk yurttaşlarıyla aynı
haklara sahip olacaklar, fakat Müslüman olmayan azınlıkların önemli bir oranda
oturdukları il ve ilçelerde genel öğretim konusunda kendilerine uygun düşen kolaylıklar
sağlanacaktır.”14
Gerçekten de Lozan Antlaşması’nı 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalayan Türk Hükümeti,
Mösyö Montagna’nın da ifade ettiği şekilde eğitim konusundaki hususları anlaşmanın 41.
maddesinde açıkça kabul etmiştir. Şöyle ki:
Madde 41 — Genel öğretim konusunda Türk Hükümeti, Müslüman olmayan yurttaşların
önemli bir oranda yerleşmiş oldukları kentler ve kasabalarda, bu Türk yurttaşlarının
çocuklarının ilk okullarda kendi dilleriyle öğretim görmelerini sağlamak üzere, gerekli
kolaylığı gösterecektir. Bu hüküm Türk Hükümetinin söz konusu okullarda Türk dilinin
öğretilmesini zorunlu kılmasına engel olmayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi, 030. 10. 222. 497. 14. 6.
Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi, 030. 10. 222. 497. 14. 6; League of Nations Official Journal, Protection
Of Minorities in Turkey, s. 1824.
14
Seha Meray, Lozan Barış Konferansı Tutanaklar-Belgeler, C. 1, s. 310.
12
13
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Müslüman olmayan azınlıklara ilintili Türk yurttaşlarının önemli oranda bulundukları
kentlerde ya da kasabalarda, bu azınlıklar Devlet bütçesi Belediye ya da benzeri
bütçelerde eğitim, din, ya da yardım amacıyla genel gelirlerden verilecek paralardan
yararlanma ve ödenek ayrılması konusunda hakça bir pay alacaklardır. Söz konusu
paralar ilgili kurumların, yetkili temsilcilerine ödenecektir.15
Türk Hükümeti, “Lozan Antlaşması’nın 41. maddesi 2. ve 3. fırkaları gereğince
Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk vatandaşlarının önemli bir oranının bulunduğu
kasaba ve semtlerdeki gayrimüslim devlet okullarına ödenek yapma zorunluluğunu yerine
getirmemiştir” iddiasını kesin bir ifade ile reddetmiştir. Bu iddiaya cevaben; Millî Eğitim
Bakanlığının, azınlık okullarına verilen hibeleri bu amaç için tahsis edilen fonlardan sağladığını
belirtmiştir. Hibeler söz konusu olan topluluklara bu okulların ihtiyaçlarına ve bütçenin
uygunluğuna göre verilmiştir.16
3. İncelemenin Kapatılması
15 Mayıs 1930 tarihli toplantı sonucu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yapılan
açıklamaları dikkate alan komisyon, dilekçeye konu olan şikayetleri M.C. Konseyinin dikkatine
sunmaya gerek olmadığı kanaatine varmıştır. Milletler Cemiyeti’nin işleyişi doğrultusunda
komisyonun konsey gündemine dahil etmek istemeyerek kapattığı incelemenin sonucu
konseyin diğer üyelerine de yazılı olarak bildirilmiştir.17 Sonuç ayrıca 22 Mayıs 1930 tarihli bir
yazıyla Türk Dışişleri bakanına bildirilerek Türk tarafından müsaade alınmış ve M. C’nin resmi
yayın organı olan “League of Nations- Official Journal”da yayınlanmıştır.
Sonuç
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Lozan Barış Antlaşması’nda kesin olarak halledemediği
problemleri daha sonraya ertelemek zorunda kalmıştır. Bu bağlamda Osmanlıdan miras kalan
azınlıklar meselesi de Lozan’dan sonra ortak komisyon kurularak çözülmüştür. 1922-1930
yılları arasında Lozan’da halledilemeyen mübadele sorunu Türk-Yunan ilişkilerini, Osmanlı
borçları ve Sancak Sorunu Türk-Fransız ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. Türk-İngiliz ilişkileri
1929 yılına kadar gergin devam etmiş, dünya ekonomik bunalımı da bu tarihte başlamıştır.
1920’li yılların sonuna doğru Türk hükümeti dış politikada Avrupalı büyük devletlerle problem

Seha Meray, Lozan Barış Konferansı Tutanaklar-Belgeler, C. 8, s. 11-12.
Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi, 030. 10. 222. 497. 14. 6; 1923-1938 yılları arasında yabancı okulları
denetim altına alma çalışmaları için bkz. Ayten Sezer Arığ, Atatürk Döneminde Yabancı Okullar (1923-1938),
TTK Basımevi, Ankara 2014.
17
Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi, 030. 10. 222. 497. 14. 7.
15
16
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yaşarken, iç politikada yeni kurulan Türk devleti sağlam temellere oturtulmaya çalışılmaktadır.
Ermeni-Katolik Papazlar tarafından M. C’ye yapılan şikâyet Türkiye Cumhuriyeti’nin
çeşitli problemlere yoğunlaştığı bir döneme rasgelmektedir. Cemiyete verilen şikâyet dilekçesi
ile Türk Hükümetinin uluslararası arenada zayıf bırakılması ve itibarının sarsılması
amaçlanmıştır. Lozan’da Türk vatandaşı sayılan bir gurup tarafından yapılan bu girişimle
Türkiye Cumhuriyeti’nin iç sorunlarla da uğraştığı bir dönemde Katolik-Ermeniler için bazı
imtiyazlar koparılmaya çalışılmıştır.
Uluslararası ilişkilerde karşılaşılan sorunları çözmek için doğru yöntemleri takip etmek
yaşanan sorunların pozitif olarak çözümlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda M.
C’nin bir komisyon oluşturarak başlattığı soruşturma Türk Dışişlerinin başarılı müdahalesi ve
doğru bir şekilde yaptığı savunmayla yürütülmüştür. Şikâyete konu olan hususlar Azınlıklar
Komisyonu tarafından tek tek ele alınmış, soruşturmanın diyalog içerisinde yürütülmesi
komisyonun doğru sonuca ulaşmasında etkili olmuştur. Böylece Ermeni-Katolik Papazlarına
ait iddiaların doğru olmadığı M. C. tarafından da tescillenmiştir. Ermenilerin yaptığı bu gri
propagandanın sonuçları “Tehcir” iddialarına da bir cevap mahiyetindedir.
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EKLER
EK-1. Azınlıklar Komitesi’nin Milletler Cemiyeti’ne gönderdiği mektubun nüshası.

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi, 030. 10. 222. 497. 14. 2.
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EK-2. Milletler Cemiyeti tarafından yayınlanan Türkiye’de azınlıkların korunması
başlıklı yazı.

Kaynak: League of Nations-Official Journal, December 1930, p. 1823.
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19.YÜZYILIN SONLARI VE 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA ERMENİ
SİLAHLI ÖRGÜTLERİNİN IĞDIR'DAKİ FAALİYETLERİ
(RUSYA VE GÜRCİSTAN ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA)
Musa Gasımlı*

ÖZET
Bildiride, Iğdır ve çevresinde 19.yüzyılın sonları 20.yüzyılın başlarında Ermeni silahlı
örgütlerinin faaliyetleri Rusya ve Gürcistan arşivleri ışığında ele alınacaktır. Arşiv
belgelerinden de görüldüğü üzere 2 Haziran 1896 tarihinde, geceleyin Van'daki subay
devriyesine saldıran Ermeni silahlı örgütleri bir kaç subayı ve askeri yaraladı. Ardından
Kars'tan ayrılarak Iğdır’a doğru yol alan 400 Ermeni Güney Kafkasya'ya geçerek, “Kumbalar”
adıyla gruplar örgütlemiş, soygun, yağma, para çalma, bomba hazırlama ve tehdid yöntemlerine
başvurarak faaliyetlerine devam etmişler. Belgelere göre, Taşnaklar, Iğdır'da yüz kişilik Poltava
Kossak Birliği başkanını öldürdüler.
Balkan Savaşlarından sonra, Rusya’nın Osmanlı Devleti ile sınıra askeri birlikleri
toplaması ve Iğdır’a 10 bin askerlik ordu birliği göndereceği haberlerine sevinen Ermeniler,
Rusya’nın Slav vilayetleri ahalisinin söz konusu topraklarda isyana kalkışacaklarından endişe
duyuyorlardı. Onlara göre eğer ki, bu topraklarda Slav kökenli insanlar ayaklanacak olursa,
Ermenilerin durumu gittikce daha da zorlaşacaktı.
Iğdır, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı sıralarında Ermeni silahlı örgütlerinin
yerleştiği bir bölgeydi. Şöyle ki, Birinci Dünya Savaşı daha başlamadan Kafkasya Valisi
İ.İ.Vorontsov-Daşkov 1914 20/7 Eylül tarihli 760 numaralı telgrafında Türkiye Ermenilerinin
ayaklanma planları ile ilgili ayrıntılı bilgiler vererek şöyle yazıyordu: “Oltu, Sarıkamış,
Kağızman ve Iğdır’da yerel askeri birlik komutanlarının öncülüğünde silahlı örgütlerin artık
oluşturulması gerekiyor...”
* Prof. Dr, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Kafkasşinaslık Enstitüsü Başkanı, AMBA'nin
muhbir üyesi. (Azerbaycan Cumhuriyeti)
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Osmanlı Devleti savaşa katıldıktan sonra İ.İ.Vorontsov-Daşkov, Dışişleri Bakanlığı'nın
izniyle, Tiflis Belediye Başkanı A.İ.Hatisov’u ve başpiskopos Mesrob’u yanına çağırarak
gönüllü Ermeni örgütlerinin kurulması talebinde bulundu. Onun sözlerine göre, askeri harekatta
görev alacak Ermeni çetelerine mali yardım devlet tarafından yapılacaktı. Silahlı grupların
örgütlenmesi için Ermeni Merkezi Komitesi ve Ermeni Silahlı Birliklerinin Dağılımı Birimi
kuruldu. İki üyeden birisinin Taşnak olduğu Silahlı Birliklerin Dağılımı Birimi Ermenileri
gruplar halinde eğiterek savaşa gönderiyordu. Bu birimin Tiflis, Iğdır, Van’da da şubeleri
bulunuyordu. Iğdır’da Ermeni birliklerinin örgütlenmesinin başında Tigran Devoyans
duruyordu. Herkezce bilinen terörist Dro Konoyan’ın komutasındaki 500 kişilik silahlı çete
1914 Kasım başlarında Iğdır'dan Beyazıt’a doğru yola çıktı.
Van'da Ermenilerin 3 taburdan oluşan Ararat çete gruplaşması savaşıyordu. 2800 kişiden
oluşan bu taburların komutanları Srvanstian Amazasp, Keri ve Dro Kanayan’dı. Eçmiyazin ve
Iğdır'dan geçen taburlar, Türk ve Kürt köylerini yakıp yıktılar. Van Gölü yakınında yaklaşık
200 Türk ve Kürt acımasızca katledildi. Bu çete üyelerine çocuk, kadın, yaşlı demeden herkezi
öldürmek emredildi. Ermeni silahlı örgütlerinin komutanları Kürtlerin Ermenilere sayısız
kötülükler yaptığını, onların çocuk, bebek, kadın ve yaşlılara yaptıklarının hatta tıp
sözlüklerinde karşılığının bulunmadığını söylüyorlardı.
Belgelerde Sürmeli kazasının Güllüce köyünden Külp’e ve Iğdır’a doğru giden yolda
Ermeni silahlı çetelerinin ahaliyi yağmalayıp katlettiklerine dair bilgiler yer almaktadır. Iğdır
Komiser yardımcısı Sürmeli Kaza Yönetim Komitesi 8 Haziran 1917 tarihinde gönderdiği 986
numaralı raporunda Ermeni silahlı çetelerinin kanlı infaz eylemlerine ilişkin şöyle bir
açıklamada bulundu: “30-40 kişilik Ermeni silahlı çetesi Kürt mültecilere saldırarak onları
katletmiş ve mal mülklerini ele geçirmişler"
Rus ordusunun işgali altında bulunan bölgelerde yaşayan Müslüman ahaliyi zor
durumdan kurtarmak için Azerbaycan’da bazı çalışmalar yapıldı. Yiyecek ihtiyacı olan ahaliye
Bakü Müslüman Hayriye Cemiyeti 2 bin pud buğday yardımında bulundu.
Anahtar kelimeler: Iğdır, Ermeniler, Osmanlı Devleti, Rusya, Kafkasya, Birinci Dünya Savaşı.
Ermeni siyasi-terör örgütleri programının temel amacı “Ermenistan kurmak”tı. Bu amaca
ulaşmanın tek yolu gibi terör ve tehdit belirlenmişdi. Onlar ilk terör eylemlerini XIX.yüzyılın
sonlarında Osmanlı
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Iğdır’da

gerçekleştirmeye başladılar. Bu eylemlerle ilgili Rusya ve Gürcistan arşivlerinin fonlarında
sayısız belgeler bulunuyor. Aynı zamanda resmi belgeler de bu arşivlerde tutuluyor. Bu
kaynaklar sanki Ermeni siyasi-terör örgütlerinin yerli türk ve müslümanlara karşı yaptıkları
acımasızca davranışların, gerçekleştirdikleri eylemlerin gerçek tablosuydu.
Arşiv belgeleri araştırmaları Ermeni örgütlerinin faaliyetlerindeki asıl amacın Türkleri,
Kürtleri, Azerbaycanlıları yaşadıkları topraklardan kovmak, öldürmek ve bölgede – Osmanlı
ve Rusya’nın güçlerini zayıflatarak bu topraklara sahiplenmek olduğunu göstermektedir. Bir
kaç belgeye göz atalım. Rusya’nın Erzurum’daki Başkonsolosu V.Maevski, Van'daki Ermeni
silahlı çetelerinin 1896 senesi 2 - 3 Haziran gecelerinde subay devriyesine saldırdıklarını yazdı.
Bir subay ve yüksek kıdemli bir kişiyi yaraladılar. Bu haince saldırı müslümanların
ayaklanmasına neden oldu. Savaşın üçüncü gününde, 400 Ermeni Kars'tan ayrılarak Iğdır'a
doğru yol aldı1. Yol boyunca köyleri yaktılar.
Başka bir belgede yazıyor ki, Taşnaklar Iğdır’da onlara yardım etmeyen yüz kişiden
oluşan Poltava Kazak grubunun başkanını öldürdüler. Ermenilerin Kafkaslar’da suyu
bulandıracaklarına dair bilgiyi Rusya’nın Beyazıt’taki konsolosu da İstanbul’daki Rus
büyükelçisine 15 Ocak 1904 tarihinde yazdığı gizli mektubunda belirtti: “Buradaki Ermeniler,
Rusya'dan nefret ediyorlar ve Rusya'yı Ermeni çarlığının kurulması önündeki tek engel olarak
görüyorlar. Onlar Kafkaslar’da Rusya'nın arkasınca işler çeviriyorlar”2.
Rusya'nın savaşın içinde olmasını fırsat bilen Ermeni terör örgütleri ağlarını daha da
genişlettiler. Kafkasya yönetiminden 12 Ekim 1904 tarihinde Rusya’nın İç İşleri Bakanı
P.D.Svyatopolk Mirskiy’e gönderilen tamamen gizli bir mektupta, Ermenilerin hemen hemen
tüm büyük şehirlerde - Tiflis, Yelizavetpol, Bakü ve İrevan’da, Kars ilinde çeşitli birliklerinin
bulunduğu belirtildi. Bu birliklerin Ermeni nüfusu üzerinde büyük yetkileri vardı. Bu örgütler
İrevan sınırları içinde, Iğdır ve Eçmiazin'de faaliyettelerdi. Raporda örgütlerin ahali üzerindeki
etkisinin nedenleri şöyle sıralanıyordu:
“Bir yandan bu örgütler faaliyetleri için hiç bir gelirden vazgeçmiyorlar. Parayı herhangi
bir şekilde elde ediyorlar; öte yandan, terör yoluyla Ermeni ahalisini kendilerine bağlıyor,
zenginleri öldürüyorlar. Birçok yerde, her Ermeninin her hafta 1 ruble ödeme yapması
gerekiyor. Ödeme yapmayanları ağır cezalar bekliyor. Onlar vahşice katlediliyorlar. Sadece
1904'te Ermeni örgütleri 12 siyasi cinayet, 15 suikast cinayet işlemişler. Örgütler, yerli
ermeniler arasından Türkiye’de hükümet aleyhinde ayaklanmayı başlatmak için insanları

Маевский В. Записки генерального консула в Эрзуруме. Спб., 1911, с. 58.
Копия секретного донесения российского вице-консула в Баязид от 15.01.1904. № 9. – Государственный
Архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 124, оп. О.О. 1904 г., д. 8/ I ч., л. 17.
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topluyor, onları gruplar halinde Türk ordusu ile savaşa gönderiyorlar. Bu çalışmalarda Ermeni
dini liderlerinin etkisi çok büyüktür. Onlar ulusal nefreti daha da kışkırtıyorlar. Ermeni
nüfusunun arsızlığı öyle bir noktaya vardı ki, Sürmeli kazasında tutuklanan kişiler zorla akşam
saatlerinde serbest bırakıldılar... Ermeni dini lideri, insanları sakinleştirmek fikrinden çok uzak.
Yönetimdeki diğer alt kıdemli memurlar ise örgüt üyelerinden korkuyorlar. Ermeni ahalisi
korktuğu için teröristlerin her dediğini yerine getiriyorlar”3.
Kilise yetkililerinin aktif desteğiyle, Taşnaklar kısa sürede önemli görevler üstlendiler.
Onlar sözde kendilerini Azerbaycanlılardan korumak adına humbalar olarak bilinen örgütleri
kurma işini daha da genişlettiler. Kafkasya Valisi Polis Teşkilatı Özel Şube başkanı, 22 Ocak
1908 tarihli 844 numaralı gizli bilgisinde, terörün, soygunun, kara paranın, bomba yapımı ve
tehditlerin Taşnaklar için ana araca dönüştüğünü belirtti4.
Balkan Savaşı sırasında seferberlik ilan edilince Ermeniler firar ederek Kafkasya'ya
kaçtılar. Rusya’nın Beyazıt’taki konsolos yardımcısı 11 Mart 1913’te Kafkasya Valisi
bünyesindeki sınır ilişkileri nedeniyle memura yazdığı 39 sayılı telgrafında Balkan Savaşı
başladıktan sonra Beyazıt sancağından operasyonlara insanların gönderilmediğini, fakat ilk kez
ilan edilen duyuruda Ermenilerin firar ederek Kafkasya’ya kaçtıklarını belirtti.
O sırada, Rusya’nın Osmanlı Devleti’yle sınıra ordu birliklerini topladığına dair haberler
dolaşıyordu. Haber, Türkler ve Ermeniler tarafından farklı şekilde algılandı. Türkler 10.000
Rus askerinin Iğdır'a gönderilmesinden endişe duysalar da, Ermeniler bu habere seviniyorlardı.
Onlar ülkenin yakında Ruslar tarafından ele geçirileceğini umuyor ve kurtuluşlarını yalnızca
bunda görüyorlardı. Fakat, Ermeniler, aynı zamanda Rusya'nın Slav il nüfusunun buraya
getirilerek burada yerleştirileceklerinden endişe duyuyorlardı. Onlara göre, eğer Slav kökenli
göçmenler bu illerde yerleşecek olursa, o zaman Ermeniler daha da zor duruma düşeceklerdi.
Güney Kafkasya ile sınır bölgelerde radikal müslümanların yerleştirilmesi ise Rusya için
tamamen istenmeyen durumdu. Konsolos yardımcısı, telgrafta bahsettiği olası durumun
yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını önerdi”5.
Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Kafkasya Valisi İ.İ.Vorontsov-Daşkov, 20/7
Eylül, 1914 tarihli 760 sayılı bir telgrafta, Türkiye Ermenileri tarafından hazırlanan isyanla ilgili

Письмо исп. об. главноначальствующего гражданской частью на Кавказе – министру внутренних дел,
князю П.Д.Святополк-Мирскому. 12.10.1904. № 2225. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 124, оп. О.О.
1906 г./Iа, д. 40, л. 66-70.
4
Зав.особым отделом по полицейской части канцелярии наместника на Кавказе – ДП. 22.01.1908. № 844.
– ГАРФ, ф.102, оп. О.О.1907 г., д. 171 (3), л. 350.
5
МИД. Вице-консул в Баязиде – чиновнику МИД для пограничных сношений при наместнике на
Кавказе. 11.03.1913. № 39. Секретно. – Gürcüstan Mərkəzi Tarix Arxivi (GMTA), f. 15, siy. 1, iş 383, v. 9495.
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ayrıntılı bilgi verdi. Bu plana göre, Oltu, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır'daki Rusya askeri birliği
başkanlığı altında silahlı gruplarının oluşturulması gerekiyordu. İran sınırlarında, Voropanov
ve Hoy’daki konsolosun gözetiminde Hoy’da ve Dilman’da küçük olmayan gruplar
hazırlanacaktı. Konsolos S.Olferov aracılığı ve Abdülrazzak'ın katılımıyla Kürtlerin
örgütlenmesi gerekiyordu.
Savaş başlayınca, Kafkas Valisi İ.İ.Vorontsov-Daşkov Dışişleri Bakanlığı'nın izni ile
Tiflis Belediye Başkanı A.İ.Hatisov’u ve başpiskopos Mesrob’u yanına çağırarak gönüllü
Ermeni çetelerinin kurulması talebinde bulundu. Onun söylediğine göre, askeri operasyon
alanlarında Ermeni örgütleri devletten mali yardım alacaklardı6. Savaşın ta başından beri Çar
ermeni çetelerinin kurulması için, başlangıçta 242.900 ruble para yardımı ayrıldı. Gönüllü
gruplar kurulmaya başlandı. Rusya'dan Ermeniler gruplar halinde Güney Kafkasya'ya
geliyorlardı. Silahlı grupları örgütlenmesi için Ermeni Merkezi Teşkilatı ve Ermeni Tugayının
Dağıtım Teşkilatı kuruldu. Merkezi Teşkilat yüksek kıdemli kişilerden oluşuyordu. Tugay
Dağıtım Teşkilatı Ermenileri birarada topluyor, eğitiyor ve savaşa gönderiyordu. Bu teşkilatın
iki üyesinden biri Taşnaktı. Teşkilatın Tiflis, İrevan, Iğdır ve Van'da da şubeleri bulunuyordu.
Dro Kanayan’ın başkanlığındaki 500 kişilik bir ekip, Kasım ayının başlarında Iğdır'dan
ayrılarak Beyazıt’a gitti7. Bazen Suren Efendi olarak da bilinen Dro, Çar hükümetinin
temsilcileri olan Alihanov ve Boguslavski cinayetlerine de katılmıştı8.
Güney Kafkasya'ya gelen Ermenilerse, yasadışı eylemleri ve kötü davranışlarıyla
hükümetin genel politikasını baltalayacak şekilde davranıyorlardı. Çarlık, Ermenistan silahlı
gruplarını Anadolu - askeri harekat alanında kullanmakla meşguldü. Ermenilerin Güney
Kafkasya'daki ulusal çatışmaları daha da körüklemesi çok kötü bir durumdu. Sadece işgal
altında değil, aynı zamanda yerleşimin diğer bölgelerindeki ulusal çatışmaların gittikçe
zorlaşması nedeniyle Çarlık Ermenilere karşı belli önlemler aldı. Onların Tiflis ili, Tiflis'te,
Sürmeli kazası ve Iğdır'da, aynı zamanda Bakü General Valisinin de raporuna dayanarak
Bakü’de yerleştirilmeleri yasaklandı9.
Iğdır'da Ermeni birliklerinin örgütlenmesi işi İrevan ili jandarma dairesinin Taşnaksütyun
Partisi hakkında 15 Mayıs 1915’te 2163 sayılı tam gizli bilgisinde Iğdır’da Ermeni birliklerinin
örgütlenmesi işine Tigran Devoyans’ın başkanlık ettiği belirtiliyordu10.
Басилая Ш.И. Закавказье в годы первой мировой войны. Сухуми, Алашара, 1968, с. 103.
Начальник Эриванского ГЖУ – в ДП. 08.11.1914. № 5962. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп.
О.О. 1914 г., д. 343, отд. 4 (2), л. 185.
8
Справка о Дро. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1914 г., д. 343, отд. 4 (2), л. 180.
9
Бакинская жизнь. – Газ. “Каспий”, 11.01.1915. № 8.
10
Сведения начальника Эриванского ГЖУ по партии Дашнакцутюн. Записка №1. 15.05.1915. № 2163.
Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О, 1915 г., д. 14, ч. 92, Л. Б, л. 1.
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Osmanlı devletine karşı Ermeni silahlı çeteleri kullanıldı. Onlar özellikle sivil Kürt ve
Türk nüfusunun öldürülmesinde acımasızlık sergiliyordu. Osmanlı Devleti’ninin arkasınca iş
çevirerek isyana neden olan kişilerin oturma makamlarının değiştirilmesi hakkında ferman
verildikten bir gün sonra Ermeni çeteleri Van şehrine girerek yerli müslüman ahaliye karşı yeni
katliamlar yaptı. Van’da Ermenilerin Ararat çetesi savaşıyordu. Takımda 3 tabur vardı. 2800
kişiden oluşan taburun komutanları Amazasp, Keri ve Dro’ydu. Eçmiazin ve Iğdır’dan geçen
taburlar, Türk ve Kürt köylerini ateşlere vererek ilerliyordu. Onlar Van Gölü yakınlarındaki
köyleri tamamen yakıp yıktılar. 200 Türk ve Kürtü acımasızca katlettiler. Onlara Kürtlerden
kimseye, çocuk, kadın, yaşlı ve hatta hamile kadınlara bile merhamet göstermemeleri emredildi.
Ermeni çete başkanları Kürtlerin vurdukları yaraların sözlerle tarif edilemeyeceğini, onların
küçük çocuklara, erkekler ve kadınlara yaşattığı acıların, vurdukları yaraların tıbbi sözlüklerde
bile bulunamaycağını söylüyordu11.
Ermeniler silahlı saldırıları durdurak bilmeden devam ediyordu. Iğdır Köyü Komiser
Yardımcısının Sürmeli Kazası Yönetim Birliğine gönderdiği 8 Haziran 1917 tarihli 986 sayılı
raporunda belirtiyordu:
"30-40 kişilik Ermeni silahlı çetesi Kürt mültecilere saldırdı, onları öldürdü ve mülklerini
ele geçirdi"12
İşgal altındaki bölgelerde yaşayan Müslümanlar kritik bir durumdalardı. Onların yiyeceğe
ihtiyaçları vardı. Bakü Müslüman Hayriye Derneği, nüfusa yardım etmek için 2.000 pud tahıl
yardımda bulundu13. Fakat bu yardım da nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamadı. Öte yandan, bölge
ahalisi saldırılara maruz kalıyordu. Sürmeli kazasının Güllüce köyünden Külpe ve Iğdır’a giden
yolda Ermeni silahlı çeteleri sürekli sivillere saldırıyor, evlerini yağmalıyor, katlediyordu.
Ahali telaş içinde yaşıyordu14. Aynı durum Göytaş, Çiçekli köylerinde ve Eçmiazin kazasının
köylerinde de izleniyordu. Bu yerlerde hükümet yönetimi yoktu15.
İrevan eyaletinin Sürmeli kazasındaki katliamları Kazar’ın çetesi gerçekleştiriyordu.
Ermeniler Kürtlerden nefret ettikleri için, onlara karşı da katliamları acımasızca yaptılar.
Kürtler karşılık verdiklerindeyse, Müslümanlar yapıyor düşüncesiyle onları katlediyordu.
Копия с копии письма на английском языке, адресованного в Петроград на имя Вифенд. 24.06.1915. –
GMTA, f. 153, siy. 1, iş 3389, v. 115-118.
12
Рапорт помощника комиссара по селению Игдыр Сурмалинскому Уездному Исполнительному
Комитету. 08.06.1917. № 986. – GMTA, f. 1818, siy. 1, iş 10, v. 60.
13
Вр.ис.об.комиссара округа Тортум Голопалов – генерал. комиссару Турецкой Армении и прочих
областей Турции, занятых по праву войны. 11.08.1917. № 1534. – Российский Государственный ВоенноИсторический Архив (РГВИА), ф. 13227, оп. 3, д. 94, л.195-196.
14
Копия рапорта Гюллюджунского сельского общества Сурмалинского уезда на имя комиссара 3-го
участка Сурмалинского уезда. 06.07.1917. № 570. – GMTA, f. 2080, siy.1, iş 856, v.1-2.
15
Копия отношения Огруджинского сельского управления Сурмалинского уезда на имя комиссара 3-го
участка Сурмалинского уезда. 10.07.1917. № 475. – GMTA, f. 2080, siy. 1, iş 856, v. 3.
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Sürmeli kazasının Komiseri ve Yönetim Kurulunun 34 üyesi, durumu kurtarmak için 30
Ekim tarihinde toplantı yaparak kaza komiserinin ikametgâhını Iğdırdan Malikli köyüne
taşımak, olayın faillerini cezalandırmak için bir komisyon kurmak, yağmalanan malları geri
almak için önlemlerin alınması ve kazada huzurun yeniden kurulması için karar aldı. Kararın
Transkafkasya Özül Kuruluna ve İrevan Bölge Komiseri'ne iletilmesi için yetkili şahıslar
seçildi16.
Olayı, 2 Kasım 1917'de İrevan Müslüman Ulusal Birliğince tartışıldı. Kazanın komiseri
Hasan Vezirov ve kaza Yönetim Kurulu başkanı Necefov’un raporu dinlenildi. Ermeni silahlı
örgütlerinin saldırıları ve onların cezalandırılmaları konuları tartışıldı. Kazadan gönderilen
karar beğenildi. Ermeni çetelerinin kazadan çıkartılması, Karakoyunlu köyünün Rus ve
Gürcülerden oluşan askeri birlik tarafından korunması, köy jandarmasının korunması için silah
deposundan yeteri kadar silah tahsis edilmesine dair karar kabul etti17.
İrevan’da Kasım 1917 tarihinde onlarca Azerbaycanlı öldürüldü ve evleri yakıldı. Ahali
felaketle karşı karşıyaydı18.
Transkafkasya Müslümanlar Merkezi Birliği de bu konuyla ilgili düşüncelerini belirtti.
Birlik bir süre sonra, 11 Kasım tarihinde Bakü’de İsmailiyye’de toplanarak Sürmeli kazasındaki
durumu tartışdı. Kabul gören kararda kazanın nüfusunun büyük kısmını oluşturan
müslümanlarla onların komşuları olan Ermeniler arasında ihtilaflardan kaçınmak için kaza
komiseri ikametgahının Melikli köyüne taşınması onaylandı ve kazada huzurun sağlanmasının
önemi belirtildi19. Fakat bu durum da katliamların önüne geçemedi. Ermeni silahlı çetelerinin
başınabuyruk halleri sınır tanımıyordu. Bu durumu ülkede yaşanan anarşi de körüklüyordu.
Sonuç olarak, Ermeni siyasi ve terör örgütlerinin kanlı eylemlerinin yapıldığı arazilerden
birinin Iğdır olduğunu arşiv belgelerinin incelenmesi kanıtlıyor. Ermeniler Türk, Azerbaycanlı
ve Kürt ahaliyi tehdit ederek yaşadıkları topraklardan kovmakla o toprakları boşaltmak, daha
sonra bu topraklarda Ermenileri yerleştirmek ve Ermenistan kurmayı hedefliyorlardı.

Письмо делегатов мусульман Сурмалинского уезда Эриванской губернии Наджафова, Салманова и
Везирова на имя комиссара по делам министерства внутренних дел Закавказского Комиссариата.
27.11.1917. № 3498. – GMTA, f. 2081, siy. 1, iş 616, v. 3-4.
17
Постановление Эриванского Мусульманского Национального Комитета. 02.11.1917. – GMTA, f.2081,
siy.1, iş 616, v. 6.
18
Эриванский губернский комиссар. Ведомость о количестве происшествий в пределах Эриванской
губернии за ноябрь месяц 1917 года. – GMTA, f. 2081, siy. 1, iş 621, v. 193.
19
Постановление Закавказского Центрального Мусульманского Комитета. 11.11.1917. № 408. – GMTA, f.
2081, siy. 1, iş 616, v. 5.
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Деятельность армянских вооруженных организаций в Игдыре в конце
XIX - начале XX веков
(на основе архивных документов России и Грузии)

Муса Гасымлы
ТЕЗИС
В докладе будет освещаться деятельность армянских вооруженных организаций в
Игдыре и его окрестностях в конце XIX – начале ХХ вв. на основе архивных материалов
России и Грузии. Как следует из архивных документов, 2 июня 1896 года армянские
вооруженные организации ночью напали на офицерский патруль в Ване, ранили
нескольких офицеров и военных. Затем покинув Карс и направившись в Игдыр, 400
армян перебрались на Южный Кавказ, организовав группы под названием Хумба,
продолжали свою деятельность, прибегая к грабежам, краже денег, изготовлению бомб
и угрозам. Согласно документам, дашнаки убили главу Полтавского Казачьего отряда в
Игдыре, включающего сто человек.
После Балканских войн армяне, обрадовавшиеся известиям о том, что Россия
собирает войска на границе с Османской империей и отправит в Игдыр 10 тысяч
военнослужащих, но опасались, что царская Россия разместит население из славянских
областей России на данной территории. По их мнению, если на этих территориях будут
размещены люди славянского происхождения, то положение армян станет более
тяжелым.
В то же время, Игдыр также являлся территорией, на которой в годы Первой
мировой войны располагались армянские вооруженные организации. Так, до начала
Первой мировой войны наместник на Кавказе И.И. Воронцов-Дашков в телеграмме №
760 от 20 сентября 1914 года подробно описав планы восстания армян Турции, писал: «в
Олту, Сарыкамыше, Кагызмане и Игдыре под руководством командиров местных
воинских частей необходимо создать вооруженные организации...».
После вступления Османской империи в войну И.И.Воронцов-Дашков, с
разрешения Министерства иностранных дел, позвал к себе мэра Тбилиси армянина по
национальности А.И.Хатисова и архиепископа Месропа и обратился с требованием о
692

создании добровольческих армянских организаций. По его мнению, армянским бандам,
которые будут участвовать в военных действиях, финансовая помощь будет оказана
государством. Для организации вооруженных формирований был создан Армянский
Центральный Комитет и подразделение по распределению армянских вооруженных
сил. Подразделение по распределению вооруженных сил, один из двух членов которого
был дашнаком, обучало армян группами и отправляло на войну. У этого подразделения
имелись также филиалы в Тбилиси, Иреване, Игдыре, Ване. Во главе организации
армянских войск в Игдыре стоял Тигран Девоянц. Вооруженная банда из 500 человек
под командованием известного террориста Дро Канаяна в начале ноября 1914 года
отправилась из Игдыра в Баязит.
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В Ване воевала отряд армян Арарат, состоящая из 3 батальонов. Командирами этих
батальонов, состоящих из 2800 человек, были Срванстян Амазасп, Кери и Дро Канаян.
Батальоны, проходившие через Эчмиадзин и Игдыр, жгли и уничтожали турецкие и
курдские деревни. Около 200 турок и курдов были жестоко убиты в окрестностях озера
Ван. Членам банды было приказано убить всех, детей, женщин, стариков. Командиры
армянских вооруженных организаций говорили, что курды совершили бесчисленное
злодеяние армянам, и то, что они делали с детьми, младенцами, женщинами и
пожилыми людьми, даже в медицинских словарях не было никакого эквивалента.
В документах содержатся сведения о том, что армянские вооруженные банды
грабили и убивали население на пути от сел Гюллюджа до Кульпа Сурмалинского уезда
в Игдыр. Помощник комиссара Игдыра в своем докладе № 986 от 8 июня 1917 года
Исполнительному Комитету Сурмалинским уездом сообщил о кровавых резнях
армянских вооруженных банд: «Армянская вооруженная банда из 30-40 человек напала
на курдских беженцев, убила и захватила их имущество».
В Азербайджане была проведена работа по спасению мусульманского населения
из сложного положения, проживающего в районах, находящихся под оккупацией
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царской армии. Бакинская мусульманская благотворительная организация помогла
нуждающимся в пропитании населению в размере 2 тысячи пудов пшеницы.

Ключевые слова: Игдыр, армяне, Османская империя, Россия, Кавказ, Первая мировая
война
Key Words: Igdır, armenians, Ottoman Empire, Russia, Caucasian, First World War.

Главной целью программ армянских политико-террористических организаций
являлась “создание Армении”, путь к достижению которой была определена террором
и угрозами. Первые террористические акты они начали совершать с конца XIX века в
восточных областях Османской империи, в частности в Ване и Игдыре. В связи с этой
деятельностью в фондах архивов России и Грузии хранятся многочисленные материалы,
в том числе и официальные документы. Эти источники создают реальную картину
деятельности армянских политико-террористических организаций против мирных
тюрков и мусульман, совершаемых ими убийств.

Исследование архивных документов показывает, что главным в деятельности
армянских организаций было запугать турков, курдов, азербайджанцев на местах их
постоянного проживания, изгнать их из мест постоянного проживания, убить и ослабив
интересы Османской и Российской империй в регионе присвоить территории. Обратим
внимание на некоторые документы. Генеральный консул России в Эрзуруме
В.Маевский писал, что в ночь со 2 на 3 июня 1896 года в Ване армянские вооруженные
напали на офицерский патруль. Были ранены офицер и лицо с высоким званием. Это
вероломное событие привело мусульман в действие. В третий день боев 400 армян
покинули Карс и двинулись в сторону Игдыра.20 По пути они опустошали деревни.
В другом документе говорится, что дашнаки убили главу Полтавского казачьего
отряда в Игдыре, включающего сто человек, за то что тот не оказывал помощь им в их
деятельности. Сведение о том, что армяне готовят беспорядки на Кавказе особо
отмечалось в секретном письме от 15 января 1904 года консула России в Баязиде послу
России в Стамбуле:

20

Маевский В. Записки генерального консула в Эрзуруме. Спб., 1911, с. 58.
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«Здешние армяне ненавидят Россию и видят Россию как единственное
препятствие в построении армянского царства. Они копают яму России на Кавказе»
21.

Армянские террористические организации, пользующиеся тем что Россия была
вовлечена в войну, расширяли свои сети. 12 октября 1904 года от руководства
администрации Кавказа в совершенно секретном письме министра внутренних дел
России отправленном П. Д. Святополк-Мирскому, отмечалось, что армяне имеют
различные комитеты практически во всех крупных городах - Тбилиси, Елизаветполе,
Баку, Иреване и Карсской области. Эти комитеты имели достаточную власть над
армянским населением. Эти организации действовали в пределах Иревана, в Игдыре
и Эчмиадзе. В докладе причины влияния комитетов на население были объяснены
следующим образом:
«С одной стороны, эти организации не отказываются от каких-либо
средств для осуществления своей деятельности, добывают деньги любыми
способами; с другой стороны, путем террора они подчиняют себе армянское
население, убивают богатых. Во многих местах каждый армянин должен
платить этим комитетам по 1 рублю каждую неделю. Тех, кто не платит, ждут
тяжелые наказания. Их безжалостно убивают. Только в 1904 году армянские
комитеты совершили 12 политических убийств, 15 покушений. Комитеты
привлекают людей из числа местных армян для поднятия восстания против
правительства в Турции, направляют их как отряды на бои с турецкой армией. В
этом деле большую роль играют армянские религиозные деятели. Они разжигают
национальную вражду. Бесстыдство армянского населения достигло того, что
арестованные в Сурмалинском уезде были насильственно освобождены вечером...
Армянский религиозный лидер далек от того, чтоб утихомирить народ. А чиновники
власти низшего ранга боятся комитетов. Армянское население от страха
выполняет требования террористов” 22.

21

Копия секретного донесения российского вице-консула в Баязид от 15.01.1904. № 9. –
Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 124, оп. О.О. 1904 г., д. 8/ I ч., л. 17.
22
Письмо исп. об. главноначальствующего гражданской частью на Кавказе – министру внутренних дел,
князю П.Д.Святополк-Мирскому. 12.10.1904. № 2225. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 124, оп. О.О. 1906
г./Iа, д. 40, л. 66-70.
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При активной помощи церковных деятелей дашнаки за короткое время заняли
важные позиции. Они якобы под предлогом «защитить себя от азербайджанцев»
расширили работу по созданию отрядов называемых хумбами. Начальник Особого
отделения полиции Кавказского наместника в совершенно секретном сообщении № 844
от 22 января 1908 года писал, что терроризм, грабеж, вымогательство денег,
изготовление бомб и угрозы стали основными средствами для дашнаков 23.
При объявлении мобилизации во время Балканской войны армяне начали бежать
на Кавказ. Вице-консул России в Баязиде в телеграмме №39 от 11 марта 1913 года,
написанной чиновнику по пограничным связям при Кавказском наместнике, отмечал,
что после начала Балканской войны на военные операции из Баязидского округа не
отправлялись, но на объявленный в первый раз призыв армяне отвечают бегством на
Кавказ.
Одновременно стали обрастать известия о сборе российских войсковых частей
на границе с Османской империей. Известия были восприняты турками и армянами поразному. Турки были обеспокоены тем, что 10-тысячные войска царской армии будут
отправлены в Игдыр, несмотря на это армяне были обрадованы. Они надеялись, что в
скором времени их захватят русские, и только в этом они видели спасение. Однако
армяне были обеспокоены тем, что будет переселено население из славянских
областей России и могут быть размещены на этих территориях. По их мнению, если на
этих территориях будут размещены люди славянского происхождения, то положение
армян станет более тяжелым. А размещение фанатичных мусульман в приграничных с
Южным Кавказом регионах было совершенно нежелательным для России. Вице-консул
предлагал принять меры, чтобы не допустить этого в вышеупомянутой телеграмме 24.
После начала Первой мировой войны наместник на Кавказе И.И. ВоронцовДашков в телеграмме №760 от 20 сентября 1914 года подробно информировал о плане
подготовки восстания армян Турции. Согласно этому плану, в Ольту, Сарыкамыше,
Кагызмане и Игдыре должны были быть созданы армянские вооруженные отряды под
руководством начальника воинской части местной царской армии. На иранских
рубежах под контролем Воропанова и консула в Хойе должны были быть подготовлены

23

Зав.особым отделом по полицейской части канцелярии наместника на Кавказе – ДП. 22.01.1908. №
844. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О.1907 г., д. 171 (3), л. 350.
24
МИД. Вице-консул в Баязиде – чиновнику МИД для пограничных сношений при наместнике на
Кавказе. 11.03.1913. № 39. Секретно. – Gürcüstan Mərkəzi Tarix Arxivi (GMTA), f. 15, siy. 1, iş 383, v. 94-95.
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немалочисленные отряды в Хойе и Дильмане. При содействии консула близ Маку
С.Алферова и при участии Абдулраззага должны были быть организованы курдами.
После начала войны наместник на Кавказе И.И.Воронцов-Дашков, с разрешения
Министерства иностранных дел, позвал к себе мэра Тбилиси армянина по
национальности А.И.Хатисова и архиепископа Месропа и выразили желание
организовать добровольческих армянских организаций. По его мнению, армянским
отрядам, которые будут участвовать в военных действиях, финансовая помощь будет
оказана государством25. С начала войны царизм изначально выделил на организацию
армянских отрядов 242 тысячи 900 рублей. Началось создание добровольческих отрядов.
Из России на Южный Кавказ отправлялись группы армян. Для организации
вооруженных формирований был создан армянский Центральный комитет и Комитет по
распределению армянских дружин. В состав Центрального комитета входили видные
деятели. Комитет по распределению дружин собирал, обучал и отправлял на фронт
армян. Одним из двух членов данного комитета был дашнаком. Имелись отделения
комитета в Тбилиси, Иреване, Игдыре и Ване.
Группа из 500 человек, возглавляемая Дро Канаяном, в начале ноября
отправилась из Игдыра в Баязид

26

. Иногда называемый также Сурен Эфенди, Дро

принимал участие в убийстве представителей царской власти Алиханова и
Богуславского 27.
Прибывшие на Южный Кавказ армяне своими незаконными действиями и дурным
поведением наносили ущерб общей политике царской власти. Царизм был
заинтересован в использовании армянских вооруженных формирований в Анатолии - на
площадке военных действий. Ужесточение армянами национальных противоречий на
Южном Кавказе было губительным. Обостряющиеся национальные противоречия не
только на оккупированных, но и на других территориях размещения, заставил царизм
принять определенные меры по отношению к армянам. Их размещение было
запрещено в Тифлисе, Тифлисской губернии, Сурмалинском уезде и Игдыре, а также в
Баку по представлению Бакинского генерал-губернатора 28.

25

Басилая Ш.И. Закавказье в годы первой мировой войны. Сухуми, Алашара, 1968, с. 103.
Начальник Эриванского ГЖУ – в ДП. 08.11.1914. № 5962. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О.
1914 г., д. 343, отд. 4 (2), л. 185.
27
Справка о Дро. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1914 г., д. 343, отд. 4 (2), л. 180.
28
Бакинская жизнь. – Газ. “Каспий”, 11.01.1915. № 8.
26
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Организация армянских дружин велась и в Игдыре. В полной конфиденциальной
информации № 2163 от 15 мая 1915 года управления полиции Иреванской губернии о
партии Дашнакцутюн было отмечено, что руководил организацией армянских дружин в
Игдыре Тигран Девоянц 29.
Армянские вооруженные отряды были использованы против Османской империи.
Они особо отличались в убийстве гражданского турецкого и курдского населения. Через
день после того, как был издан приказ об изменении места жительства лиц, которые
обвинены в вероломстве Османской империи и поднимали против него восстание,
армянские отряды проникли в Ван и совершили новую массовую резню против местного
мусульманского населения. В Ване воевала армянская банда Арарат. В отряде было 3
батальона. Командирами этих батальонов, состоящих из 2800 человек, были Срванстян
Амазасп, Кери и Дро Канаян. Батальоны, проходившие через Эчмиадзин и Игдыр,
продвигаясь вперед, жгли и уничтожали турецкие и курдские деревни. Полностью были
разрушены деревни в окрестностях озера Ван. Около 200 турок и курдов были жестоко
убиты. Членам банды было приказано убить всех, детей, женщин, стариков курдов.
Командиры армянских вооруженных организаций говорили, что курды совершили
бесчисленное злодеяние армянам, и то, что они делали с детьми, младенцами,
женщинами и пожилыми людьми, даже в медицинских словарях не было никакого
эквивалента30.
Вооруженные нападения армяне не останавливались ни одно мгновение.
Помощник комиссара по Игдыру писал в докладе №986 от 8 июня 1917 года,
направленном Исполнительному Комитету Сурмалинского уезда:
«Вооруженная армянская банда состоящая из 30-40 человек напала на курдских
беженцев, убила и захватила их имущество»31.
Мусульмане, живущие на оккупированных территориях, находились в тяжелом
положении. Они нуждались в пище. С целью оказания помощи населению

29

Сведения начальника Эриванского ГЖУ по партии Дашнакцутюн. Записка №1. 15.05.1915. № 2163.
Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О, 1915 г., д. 14, ч. 92, Л. Б, л. 1.
30
Копия с копии письма на английском языке, адресованного в Петроград на имя Вифенд. 24.06.1915. –
GMTA, f. 153, siy. 1, iş 3389, v. 115-118.
31
Рапорт помощника комиссара по селению Игдыр Сурмалинскому Уездному Исполнительному
Комитету. 08.06.1917. № 986. – GMTA, f. 1818, siy. 1, iş 10, v. 60.
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Мусульманское благотворительное общество Баку раздало 2 тысячи пудов зерна 32. Но
это не удовлетворяло потребности населения. С другой стороны, население региона
подвергалось атакам. Армянские вооруженные банды грабили и убивали мирное
население на пути от сел Гюллюджа до Кульпа Сурмалинского уезда

в Игдыре.

Население жило в страхе.33 Такая же ситуация сложилась в селах Гекдаш, Чичекли и в
селах Эчмиадзинского уезда. На этих местах не было царской власти 34.
Резню в Сурмалинском уезде Иреванской губернии учинила банда Казара. Ввиду
того, что армяне ненавидели и курдов, совершали резню с особой жестокостью. Когда
курды отвечали им, то они ссылались на то, что это мусульмане совершали резню.
30 октября состоялось заседание для принятия решений выхода из сложившейся
ситуации 34 представителя комиссара и Исполнительного Комитета Сурмалинского
уезда, на котором было принято решение о переносе резиденции комиссара уезда из
Игдыра в Маликли, создании комиссии с целью наказания виновных, принятии мер по
возвращению разграбленного имущества и создании спокойного положения в уезде.
Были избраны представители для отправки решения в Особый Закавказский Комитет и
комиссару Иреванской губернии. 35
Инцидент обсуждался Иреванским Национальным мусульманским Комитетом
2 ноября 1917 года. Были заслушаны доклады комиссара уезда Гасана Везирова и
руководителя Исполнительного Комитета уезда Наджафова. Были обсуждены
вопросы атаки армянских отрядов и меры наказания. Был одобрен проект решения,
направленного из уезда. Было принято решение о выводе армянских отрядов из
уезда, защите села Гарагоюнлу военной частью состоящий из русских и грузин,
выделении необходимого количества оружия для охраны сельской милиции из
артиллерийского склада 36.
В Иреванской губернии в ноябре 1917 года десятки азербайджанцев были

32

Вр.ис.об.комиссара округа Тортум Голопалов – генерал. комиссару Турецкой Армении и прочих
областей Турции, занятых по праву войны. 11.08.1917. № 1534. – Российский Государственный ВоенноИсторический Архив (РГВИА), ф. 13227, оп. 3, д. 94, л.195-196.
33
Копия рапорта Гюллюджунского сельского общества Сурмалинского уезда на имя комиссара 3-го
участка Сурмалинского уезда. 06.07.1917. № 570 . – GMTA, f. 2080, siy.1, iş 856, v.1-2.
34
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участка Сурмалинского уезда. 10.07.1917. № 475. – GMTA, f. 2080, siy. 1, iş 856, v. 3.
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27.11.1917. № 3498. – GMTA, f. 2081, siy. 1, iş 616, v. 3-4.
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Постановление Эриванского Мусульманского Национального Комитета. 02.11.1917. – GMTA, f.2081,
siy.1, iş 616, v. 6.
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убиты и разрушены дома. 37 Население находилось в катастрофическом положении.
Центральный комитет мусульман Закавказья также отреагировал на данный
вопрос. Спустя некоторое время, 11 ноября, комитет собрался в Баку в здании Исмаилийе
и обсудил ситуацию в Сурмалинском уезде. В принятом решении было объявлено, что
для предотвращения столкновений между мусульманами составляющими большинство
населения уезда и их соседями - армянами, резиденция комиссара уезда была перенесена
в село Маликли и подчеркнута важность обеспечения спокойствия в уезде 38. Но и это не
остановило резню. Все больше росло произвол армянских вооруженных формирований.
Это еще больше усилило анархию, сложившуюся в стране.
***
Таким образом, исследование архивных материалов показывает, что одна из
территорий, на которой совершались кровавые действия армянских политикотеррористических организаций являлся Игдыр и его окрестности. Они преследовали
цель - угрожая турецкому, азербайджанскому и курдскому населению и изгнав из мест
постоянного проживания, заселить армянами опустевшие территории и тем самым
создать Армению.
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MONDROS MÜTAREKESİ SONRASINDA ERMENİ DİASPORASININ
AMERİKAN GAZETELERİNDEKİ PROPAGANDALARI
Mustafa Tayfun ÜSTÜN*
On dokuzuncu yüzyılın sonunda Güneybatı Kafkasya'nın bir bölümünde başlamış olan
Rus işgali Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla genişlemiştir. Ruslar bir taraftan Erzurum,
Muş ve Bitlisi, diğer taraftan sahil yolu boyunca Rize, Trabzon ve Erzincan'ı işgal etmiştir. Rus
ordusuna katılan Ermeni milisler ise kısa bir sürede Rusların bölgede hakim olmasında ve
önlerine çıkan Türk ve Müslüman ahalinin katledilmesinde önemli roller üstlenmişdir.
Fakat 1917'de Rusya'da başlayan devrim Türk ordusunun toparlanmasına yardımcı
olmuştur. 1918 yılının Şubatında başlayan Türk taarruzu işgal altındaki bölgeleri kurtarmış ve
1914 öncesi sınırlara ulaşmıştır. Fakat 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması’nın
imzalanmasıyla silah bırakmak zorunda kalınması bölgede güç boşluklarının oluşmasına neden
olmuştur. Mondros Antlaşması'nın 7 ve 24. maddelerini etkin hale getirebilmek için Ermeni
çeteler bölgede asayişi bozmaya ve Türk ahali üzerinde terör estirmeye başlamışlardır. Aynı
zamanda ise bu güç boşluğundan siyasi beklentiler içine girilmiştir. Bölgede Ermenilere ait bir
yönetimin oluşması için çalışmışlardır. Bu gelişmeler üzerine bölgeyi işgalden kurtarmayı
amaçlayan 15. Kolordu taarruz harekatını başlatmıştır. 7 Kasım 1920'de ordunun Gümrü'ye
girmesiyle Ermeniler teslim olmak zorunda kalmış ve barış masasında avantaj TBMM
hükümetinin eline geçmiştir. Ermeni diasporası ise kesin barış antlaşması imzalanıncaya kadar
olan dönemde Ermeni çeteleri desteklemek ve uluslararası kamuoyu yaratmak için çabalamıştır.
Bu bildiri Mondros Mütarekesi sonrası Amerika'da bulunan Ermeni diasporasının Şark
Cephesinde yaşanan olaylar karşısında tutumu ve faaliyetleri hakkındadır. Üç bölümden oluşan
bildiri ilk olarak Mondros Mütarekesi sonrası Şark cephesinde yaşanan gelişmeleri
özetlemektedir. Bu gelişmelerin Ermeni siyasi tarihi ve diasporanın faaliyetlerinin anlaşılması
açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir. İkinci olarak ise Amerika'daki Ermeni
diasporasının kısa bir tarihçesinden bahsedilerek Ermeni toplumunun nasıl uluslararası
politikayı etkileyen bir aktör haline geldiğinin sorusu yanıtlanmaya çalışılacaktır. Son olarak
ise 1918-1921 tarihleri arasında Amerika'nın Kaliforniya, lllinois, Massachusetts, Michigan,
New York, Pennsylvania gibi yoğun Ermeni nüfusuna ev sahipliliği yapan eyaletlerde yerel ve
ulusal düzeye yayın yapan gazetelere odaklanarak Ermeni diasporasının ve propagandasının izi
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sürülecektir. Dönem gazetelerinde yer alan haberlerden anlaşıldığı üzere Ermeni diasporası
bulunduğu ülkelerde kara propaganda faaliyetleri yürütmüştür. Böylelikle diaspora kamuoyu
oluşturmaya ve işgal kuvvetlerinin desteğini sağlamaya çalışmıştır. 19. yüzyılın sonunda
kuvvetlenmeye başlayan Amerika'daki Ermeni diasporası bulunduğu bölgelerde Protestan
misyonerlerle işbirliği yaparak Ermenileri savaş mağduru Hristiyan halk olarak batı kamuoyuna
tanıtıp Ermenilerin siyasi geleceklerinin Amerikalı Hristiyanların elinde olduğununa yönelik
bir propaganda faaliyeti yürütmüşlerdir. Ermeni diasporasının basın üzerindeki ve kamuoyu
yaratmadaki gücünün incelenmesi amaçlayan bu bildiri “söylem ve içerik” analizini başlıca
yöntem olarak kabul etmiştir. Taranan gazetelerde Ermenilerle ilgili haberlerin sınıflandırılması
yapıldığında birkaç temanın ön plana çıktığı anlaşılmaktadır. “Türk saldırıları, Yardım
kampanyaları, Amerikan desteği, Kafkasya ve Bolşevik İşgali” gibi konular Ermenilerle ilgili
haberlerle ilişkilendirilmiş dizilimlerdir.
Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Basın, Propaganda, Ermeni Diasporası, Amerika
PROPAGANDA OF ARMENIAN DIASPORA IN THE ARMENIAN NEWSPAPERS
AFTER THE ARMISTICE OF MUDROS
Mustafa Tayfun ÜSTÜN*
Some parts of the Southwest Caucuses were occupied in the late of 19th century by
Russian. This occupation was spread out once the First World War began. Russian Army, on
the one hand, occupied Erzurum, Muş and Bitlis; on the other hand, occupied Rize, Trabzon
and Erzincan through the coastal road. Armenian militias took active role in establishing
Russian domination and annihilating Turkish and Muslim people living in the region.
However, the revolution in 1917 helped the Turkish Army to rebound and save occupied
territories. Turkish army started new attack in February 1918 and reached previous borders
before the 1914. When the Armistice of Mudros was signed, the Army had to cease fire. This
led to emerge out chaos in the region. The Armenian bands began to disturb the peace in the
region and terrorize the Turkish community in order to be enforced articles of the Armistice of
Mudros, especially the articles of 7 and 24th . Also they anticipated to have political gains. They
tried to establish Armenian administration. Following these developments, the 15th Corp began
to attach. Armenians surrendered once the Turkish Army entered to Gyumri in 7th November
1920. Therefore, the Turkish delegation sat the peace table with advantages. The Armenian
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diaspora tried to support the Armenian bands and establish international public opinion until
the final version of the peace agreement was signed.
This paper is about the activities and attitudes of the Armenian diaspora in the USA
towards the events in the Eastern Front. It seeks to understand power of the diaspora on the
press and public opinion while discourse and content analysis are chosen as a primary method.
Newspapers which were published at local and national levels in the states of California,
Illinois, Massachusetts, Michigan, New York and Pennsylvania where consist of significant
amount of Armenian population will be examined to show propaganda of Armenian diaspora.
As understood from the periodicals, the Armenian diaspora prepared black propaganda to
establish public opinion and benefit from the Allies. Headings such as “Annihilation of
Armenians”, “Massacres against Christians” and “the future of Armenia” were the most
repeated themes to incite the Turco-phobia among the public opinion.

Key Words: Caucaus, Newspaper, Propaganda, Armenian Diaspora, USA
Giriş
On dokuzuncu yüzyılın sonunda Güneybatı Kafkasya'nın bir bölümünde başlamış olan
Rus işgali Birinci Dünya Savaşıyla beraber genişlemiştir. Ruslar bir taraftan Erzurum, Muş ve
Bitlisi, diğer taraftan ise sahil yolu boyunca Rize, Trabzon ve Erzincan'ı işgal etmiştir. Rus
ordusuna katılan Ermeni milisler ise kısa bir sürede sadece Rusların bölgede hakim olmasına
yardımcı olmakla kalmamış aynı zamanda önlerine çıkan Türk ve Müslüman ahalinin
katledildiği bir sürecin yaşanmasına yol açmıştır. Fakat Mart 1917'de Çarlık Rusya'sında göreve
gelen geçici hükümet Rus halkının beklentilerini karşılayamamış ve Prens Lvov başkanlığında
savaşa devam etme kararı almasının arkasından Almanlara yönelik başlatılan yeni bir harekat
Bolşevik devriminin önünü açmıştır. 8 Kasım 1917'de iç meselelere daha fazla dayanamayan
geçici hükümet Bolşevikler tarafından devrilmiş ve şartsız barış antlaşması teklifinde
bulunmuştur. Ayrıca daha önce hazırlanan gizli anlaşmaları açıklayarak işgal ettikleri yerlerden
çekileceklerini duyurmuşlardır.1
Rusya'da yaşanan bu devrim bölgede güç boşluğunun doğmasına Ermeni milisler ve
Türk ordusunun tekrar karşı karşıya gelmesine neden olmuştur. Bu anarşi ve kaos ortamında

1

Oral Sander, Siyasi Tarih, Ankara, İmge Yayınevi, 2002, s. 390-391.
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Türk ordusu bölgeyi Ermeni işgalinden kurtarmak için 1918 yılının şubatında geniş çaplı bir
taarruz başlatarak 1914 yılı öncesindeki sınırlara dayanmayı başarmış ve Bakü'ye Türk ordusu
girmiştir. Fakat 30 Ekim 1918'de imzalanmak zorunda kalan Mondros mütarekesiyle beraber
bu avantajlı konum kaybedilerek bölge tekrar İtilaf Devletleri'nin ve onların bölgede
jandarmalığını yapacak olan Ermeni milislerin işgaline uğramıştır. Bu işgal sürecinde
Ermeniler kendi siyasal varlıklarının devamını sağlamak için bölgede bir yandan işgali
derinleştirirken diğer yandan ise İtilaf devletlerinin ve batı kamuoyunun desteklerini aramıştır.
Ermeni diasporası bu süreçte kamuoyu oluşturma faaliyetleri başta olmak üzere önemli görevler
üstlenmiştir.
Bu bildiri Mondros Mütarekesi sonrası Amerika'da bulunan Ermeni diasporasının Şark
Cephesinde yaşanan olaylar karşısında tutumu ve faaliyetleri hakkındadır. Üç bölümden oluşan
bildiri ilk olarak Mondros Mütarekesi sonrası Şark cephesinde yaşanan gelişmeleri
özetlemektedir. Bu gelişmelerin Ermeni siyasi tarihi ve diasporanın faaliyetlerinin anlaşılması
açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir. İkinci olarak ise Amerika'daki Ermeni
diasporasının kısa bir tarihçesinden bahsedilerek Ermeni toplumunun nasıl uluslararası
politikayı etkileyen bir aktör haline geldiğinin sorusu yanıtlanmaya çalışılacaktır. Son olarak
ise 1918-1921 tarihleri arasında Amerika'nın Kaliforniya, lllinois, Massachusetts, Michigan,
New York, Pennsylvania gibi yoğun Ermeni nüfusuna ev sahipliliği yapan eyaletlerde yerel ve
ulusal düzeye yayın yapan gazetelere odaklanarak Ermeni diasporasının ve propagandasının izi
sürülecektir. Dönem gazetelerinde yer alan haberlerden anlaşıldığı üzere Ermeni diasporası
bulunduğu ülkelerde kara propaganda faaliyetleri yürütmüştür. Böylelikle diaspora kamuoyu
oluşturmaya ve işgal kuvvetlerinin desteğini sağlamaya çalışmıştır. 19. yüzyılın sonunda
kuvvetlenmeye başlayan Amerika'daki Ermeni diasporası bulunduğu bölgelerde Protestan
misyonerlerle işbirliği yaparak Ermenileri savaş mağduru Hristiyan halk olarak batı kamuoyuna
tanıtıp Ermenilerin siyasi geleceklerinin Amerikalı Hristiyanların elinde olduğununa yönelik
bir propaganda faaliyeti yürütmüşlerdir. Ermeni diasporasının basın üzerindeki ve kamuoyu
yaratmadaki gücünün incelenmesi amaçlayan bu bildiri “söylem ve içerik” analizini başlıca
yöntem olarak kabul etmiştir. Taranan gazetelerde Ermenilerle ilgili haberlerin sınıflandırılması
yapıldığında birkaç temanın ön plana çıktığı anlaşılmaktadır. “Türk saldırıları, Yardım
kampanyaları, Amerikan desteği, Kafkasya ve Bolşevik İşgali” gibi konular Ermenilerle ilgili
haberlerle ilişkilendirilmiş dizilimlerdir.
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Mondros Mütarekesi Sonrası Şark Cephesinin Genel Görünümü
30 Ekim 1918’de Osmanlı hükümetinin Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda
kalmasıyla 1918 yılının yaz ayları boyunca Kafkas cephesinde elde edilen başarılar tersine
dönmüştür.2 Mütarekenin imzalanmasıyla tekrar umutları artan Ermeniler savaş sonrası görülen
kaos ve anarşi ortamında İtilaf devletlerinin kendilerine sağlayacakları desteklere güvenerek
Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi tekrar Müslüman ve Türk ahali üzerinde baskı kurmaya,
köyleri basmaya ve terör estirmeye başlamıştır. Hem İtilaf devletlerinin Vilayet-I Sitte’ye
yönelik işgal planları hem de 3 Kasım 1918 tarihinde Sovyetlerin Brest-Litovsk Anlaşmasını
feshettiğini açıklamaları Ermeni milisler için bölgede hareket alanının doğmasına ve siyasi
projeksiyon geliştirmelerine neden olmuştur. Kısa bir süre içerisinde tekrar işgal edilmiş olan
Güneybatı Kafkasya Ermenilerin askeri yığınak noktalarından biri haline dönüşmüştür. İşgal
edilen yerlerde Ermeni mezalimi 1918 yılının sonundan itibaren artarak devam etmiştir.
Sarıkamış, Arpaçay, Çıldır ve Iğdır çevresinde yaptıkları katliamlar Türklerin hafızasına
kazınmış olan Ermeni mezalimlerinden sadece birkaçıdır. Sivil halkın hem malı hem canı
Ermeni askerler tarafından talan edilmiştir.3
Mondros

Mütarekesi’nden

sonra

Güneybatı

Kafkasya

siyasi

açıdan

değerlendirildiğinde önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Ermeni çıkarlarını merkeze alan
projeksiyonlara ek olarak, ortaya çıkan güç boşluğunu doldurmak için Türkler de farklı siyasi
yapılar kurarak Ermenilerin askeri açıdan elde ettiği avantajların dengelenmesine çalışılmıştır.
Bu amaç doğrultusunda Ahıska Hükümet-i Muvakkatiyesi (29 Ekim 1918), Aras Türk
Hükümeti (3 Kasım 1918) ve Kars İslam Şurası (5 Kasım 1918) gibi geçici hükümetler
kurulmuştur. Daha sonra ise 17-18 Ocak 1919 tarihinde Cenub-i Garb-i Kafkas Cumhuriyeti
ilan edilmiş, 18 maddelik bir anayasa kabul edilerek Cahangiroğlu İbrahim Bey hükümet
başkanı olmuştur. Fakat bölge insanının inisiyatifi doğrultusunda kurulan bu hükümetler ve
şuralar İtilaf devletlerinin büyük tepkisi ile karşılaşılmasına neden olmuştur. 12 Nisan 1918
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Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2001, s. 718; Muammer Demirel, “Osmanlı Belgelerine Göre Iğdır ve Çevresinde
Ermenilerin Müslüman Halka Yaptıkları Katliam”, Iğdır Tarihi Gerçekler ve Ermeniler Uluslararası
Sempozyumu, Ankara, Iğdır Valiliği Yayınları, 1997, s.65.; Fahrettin Kirzioğlu, Kars ili ve Çevresinde Ermeni
Mezalimi, Ankara, Köksav, 1998, s.100.; Ramazan Korkmaz, “Ermeni Meselesi ve Canlı Kaynaklara Göre
Çıldır’da Yapılan Ermeni Mezalimi”, Yakın Tarihimizde Kars ve Doğu Anadolu Sempozyumu, Kars, Kars
Valiliği ve Atatürk Üni. Yayınları, 1990, s.113-130.
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tarihinde Kars İngilizler tarafından işgal edilerek Kafkas Cumhuriyeti’nin parlamentosu
dağıtılmış ve hükümet üyeleri ise sürgüne yollanmıştır.4
İngilizler işgal ettikleri bu topraklarda Ermenileri unutmamışlardır. Kars’ın
savunmasını Ermeni kuvvetlerine bırakırken, Ardahan ve Posof’da Gürcü işgaline maruz
kalmıştır.5 Ermeniler 28 Mayıs 1919 tarihinde Erivan’ın başkent olduğu Ermenistan
Demokratik Cumhuriyeti’ni ilan etmiş ve Amerika tarafından de facto olarak tanınmıştır.6
Ermenilerin giderek siyasi ve askeri alanda güç kazanmaya başlamasının bir sonucu olarak daha
önce dağıtılmış olan 9. ordunun yerine Kazım Karabekir komutanlığında kolorduya dönüşen
birlikler Ermenilerin bölgedeki faaliyetlerini daha yakından izlemeye başlamıştır.7
Doğudaki işgallere paralel olarak, İtilaf devletleri Osmanlı hükümeti ve padişah
üzerinde adil olmayan bir barış antlaşmasını kabul ettirmek için ülkenin değişik yerlerini işgal
etmiştir. İşgalleri meşru göstermek için bölgede devam eden kaos ortamı gerekçe gösterilmiştir.
Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler ise Mondros Mütarekesi'nin 7. ve 24. maddelerini
uygulatmak için kargaşa çıkarmaktan çekinmemişlerdir.8 Böyle bir ortamda yerel halkın can
güvenliği kendi kurduğu düzensiz birlikler ile sağlanmaya çalışmasına karşın kesin bir zafer
elde edememiştir. Yaşanan bu hadiseler 19 Mayıs 1919’dan itibaren Mustafa Kemal etrafında
toplanan, Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra ise kurumsallaşma sürecine hız verilen ve
nihayetinde Ankara’da 23 Nisan 1920’de BMM’nin açılmasıyla Türk milleti adına tek yetkili
merci olduğunu ilan eden milliyetçi grubun gündeminden hiç çıkmamıştır. Bu yüzden itilaf
devletleriyle daha etkin mücadele etmek adına ve Misak-I Milli’yi işgalden kurtarmak için Şark
Cephesi’nin bir an önce kesin zafer ile sonlandırmayı amaçlamışlardır. Çünkü elde edilecek
olan başarının sadece Şark cephesini etkilemeyeceğini aynı zamanda BMM’sine de meşrutiyet
kazandırılacağı düşünülmüştür. Bu amaca ulaşmak için bir taraftan Sovyetlerle diplomatik
ilişkilerin düzeltilmesine ve geliştirilmesine özen gösterilirken diğer taraftan da Ermeni işgali
altında olan bölgenin kurtarılması için 1920’lerin ortalarından itibaren taarruz hazırlıkları
yapılmıştır. 9 Haziran 1920 günü 15. Kolordu, Doğu Cephesi Komutanlığı’na çevrilerek
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yetkileri artırılmıştır.9 Seferberlik ilan edilmesinden sonra Kazım Karabekir Paşa Eylül ayının
sonunda gerçekleştirilecek olan bir harekâtın başarılı olma şansının yüksek olduğuna BMM’yi
ikna etmiş ve 28 Eylül 1920 tarihinde Türk taarruzunu başlatmıştır. 1422 subay ve 19073 erle
başlayan taarruz Ermenilerin Kars’taki mevzilerine yönelmiştir.10 Kısa süre içerisinde
yadsınamaz bir başarı elde edilmiştir. 29 Eylül’de Sarıkamış, 30 Eylül’de Merdenik ve 1
Ekim’de Kağızman kurtarılmıştır. Ermeniler 7-8-9 Ekim günü karşı taarruzda bulunmalarına
karşın başarılı olamamışlardır. Türk tarafı ve Sovyetler arasında da tekrar diplomatik
görüşmeler başlamıştır. Altın ve silah yardımı kozuna karşın Türkleri bölgede yalnız bırakmak
istememişlerdir. Hem Gürcülere hem Ermenilere hem de Türklere yönelik ikircikli bir politika
takip etmişlerdir.
27 Ekim 1920 günü Doğu cephesi komutanlığı Ermeni ordusunu tamamen yok
edebilmek amacıyla Kars üzerine taarruza geçmiştir. 30 Ekim’de Kars’ı terk etmek zorunda
kalan Ermeniler Gümrü’ye kaçmak zorunda kalmıştır. Fakat takibe başlamış olan Türk ordusu
3 Kasım 1920 günü yaptığı taarruz ile Ermenileri yenilgiye uğratmayı başarmış 6 Kasım 1920
günü ise Ermeni komutanı barış istemek zorunda kalmıştır. Aynı gün Türk tarafının istekleri ve
8 Kasım günü ise BMM tarafından yollanan notayla siyasi ve askeri istekler belirtilmiştir. Türk
tarafının isteklerinde dikkat çeken en önemli husus ise Brest-Litovsk Anlaşmasıyla belirlenen
sınırlara dönme gayretidir.11 Mütareke şartlarını önce kabul eden ama daha sonra uygulamak
istemeyen Ermeni ordusuna yönelik son defa daha taarruz yapılmış 14 Kasım günü Iğdır
kurtarılmıştır.
30 Kasım günü kesin olarak Ermeniler teslim olmuş ve Gümrü’de 2/3 Aralık 1920 günü
barış anlaşması imzalanarak Şark cephesinde çok büyük bir avantaj elde edilmiştir. Daha sonra
Sovyetlerin Ermenistan’ı ele geçirmesi ve Gürcistan’a yönelmelerinin bir sonucu olarak 23
Şubat 1921 günü ise Ardahan ve Artvin’e, 11 Mart 1920’de ise Batum’a girmeyi başaran Türk
ordusu Brest-Litovsk Anlaşmasıyla çizilen sınırlara ulaşmıştır.12 Fakat 16 Mart 1921 tarihinde
imzalanan Moskova Antlaşmasıyla Rus baskılarına dayanamayarak Batum boşaltılmak
zorunda kalınmıştır. Doğu Cephesi böylelikle kesin olarak kapanmıştır.

9

Tansel, a.g.e., s.220-221.
Genelkurmay Başkanlığı, Türk İstiklal Harbi-3, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1995, s. 151.
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Yukarıda genel hatları ile özetlenen 30 Ekim 1918 ve 16 Mart 1921 yılları arasındaki
dönem Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı açısından yadsınamaz bir öneme sahiptir. Bu dönemde
sadece Türk ordusu ulusal sınırlarını güvenceye almakla kalmamış aynı zamanda 19.yüzyıldan
beri devam Rus ve Ermeni işgal ve zulmünün de önüne geçmeyi başarmıştır. Fakat bu dönem
Ermeniler açıdan değerlendirildiğinde tam bir çöküş dönemi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı
sonrası avantajlı konumlarını kaybetmeye başlamışlardır. Gidişatı tersine çevirmek için
Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti itilaf devletlerinin askeri ve siyasi desteklerine almaya
çalışmıştır. Amerika’da oluşmaya başlayan Ermeni Diasporası ’da bu dönemde hem ekonomik
hem de siyasi olarak yardım etmeye çalışmıştır. Dönemin gazetelerinden diasporanın Ermeni
meselesini gündemden hiç düşürmediği, yerel düzeyde organize ettiği yardım kampanyalarıyla
Ermenilere destek verdiği ve lobicilik faaliyetlerine katkıda bulunduğu anlaşılmaktadır.
20.Yüzyılın İlk Yarısına Kadar Amerika’daki Ermeni Toplumunun Gelişimi
Uluslararası İlişkilerde etkin bir aktör haline gelen Ermeni diasporası günümüzde
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dış politikasını etkileyebilme kabiliyetine kavuşmuştur.
Dış politika yapım sürecine çoğu zaman lobicilik faaliyetleri ile katılan Ermeni Diasporası bir
yandan Ermenistan’a yönelik olumlu politikanın ortaya çıkmasına yardımcı olurken, diğer
taraftan Türkiye aleyhtarı bir politikanın yürütülmesine ön ayak olmaktadır.13 Ermeni
diasporasının bu kabiliyete kavuşması sahip olduğu tarihsel geçmişle ve ABD’deki sosyoekonomik bağlarla yakından ilgilidir. 20. yüzyılın ilk yarısına kadar süreç incelendiği takdirde
Ermeni Diasporasının bu kabiliyete nasıl kavuştuğu anlaşılabilir.
Amerika’ya gelen ilk gruplardan biri olan Ermeni toplumunun kuruluşu sömürgecilik
dönemlerine kadar uzanmaktadır. Kimi zaman “öncüller” olarak isimlendirilen bu dönemde
Ermenilerin bireysel olarak Amerika kıtasına gelmeye başladıkları görülmüştür. Malcom’un
belirtiği üzere Amerika kıtasına ilk gelen Martin isimli bir Ermeni’dir. 1618-19 tarihlerinde
kıtaya geldiği tahmin edilen Martin hakkında çok fazla somut bilgi olmamasına karşın İngiliz
Vali George Yeardly’nin hizmetinde görevli olduğu ve Amerika’da Virginia bölgesinde 4 sene
geçirdikten sonra İngiliz vatandaşlığına geçtiği arşiv belgelerine yansıyan sınırlı bilgilerden
birkaçıdır.14 Virginia’da yetiştirdiği tütünlerle İngiltere’ye dönen Martin Amerika’ya gitmeyi

Yossi Shain, “Ethnic Diasporas and U.S. Foreign Policy”, Political Science Quarterly, Vol. 109, No. 5, 1994,
s. 812.
13
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Malclom Vartan Malcolm, The Armenians in America, Boston and Chicago, Pilgrim Press, 1919, s. 51.
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düşünen diğer Ermeniler için teşvik edici bir örnek olarak göç etmeyi düşünen diğer
Ermenilerin de önünü açmıştır. 1622 yılından itibaren küçük gruplar halinde Ermeniler
Amerika’ya göç etmeye başlamışlardır.15
Fakat Amerika’ya yapılan göçleri kendine has bir göç dalgası olarak düşünmek kimi
zaman yanıltıcı olabilmektedir. Çünkü bu göçler uluslararası ticaret ağı kapsamında yapılmıştır.
İngiliz sömürgeciliğinin korumacılığı altında Ermeniler, Hindistan’dan Karayiplere kadar
uzanan geniş bir coğrafyada ticaret yapma imkanına kavuşmuştur. Dünya’nın farklı
coğrafyalarına yayılmış olan Ermeniler uluslararası ipek ticareti ve deniz taşımacılığın bir
parçası haline gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında Amerika’ya yapılan göçler bu ulus ötesi
zincirin diğer bir halkası konumundadır.16 Ayrıca belirtmek gerekir ki bu dönemde yapılan
Ermenilerin hareketleri geniş katılımlı göçler olarak sınıflandırılamamaktadır. Daha çok
bireysel düzeyde tüccarları ve ailelerini kapsamıştır.
Amerika’da Ermenilerin topluluk olarak görünürlüklerinin artmaya balaması 19.
yüzyılda mümkün hale gelmiştir. İlk başlarda geçici topluluklar şeklinde Amerika’yla ilişkiler
kuran Ermeniler 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kalıcı bir formda dönüşmüştür. 19.
yüzyılın ilk yarısında Ermenilerin Amerika’yla olan ilişkileri büyük oranda misyonerlerin
faaliyetleriyle şekillenmiştir. 1831 tarihinde Bebek’te faaliyete başlayan Amerikan okulu ilk
öğrencisini 1834 tarihinde Newyork’a göndermiştir. Sonraki yıllarda da tıp ve ilahiyat
alanlarında da öğrenci yollanmaya devam edilmiştir. 17 Dolayısıyla, 19.yüzyılın ikinci yarısına
kadar daha çok eğitim faaliyetleri için Amerika’ya giden Ermenilerin kalıcı bir topluluk
oluşturamamıştır. Fakat misyonerler vasıtasıyla bu gidiş gelişler olumlu ilişkilerin gelişmesine
ve Anadolu’da faaliyet gösteren misyonerlerin çalışmalarının meşrulaşmasına yol açmıştır.18
Bu faaliyetlerin bir sonucu olarak Amerikalı misyonerler Ermeni köylerine kadar girmeyi
başarmış ve Protestan nüfus patrikhanenin de tüm itirazlarına karşın artmıştır. 1897 tarihine
gelindiğinde Osmanlı topraklarında 44.360 kişilik Protestan cemaat oluşmuştur.19 Bu cemaatle
ilgilenmek için misyonerler Amerika’da eğitim aldırdıkları Ermenileri kullanmışlardır.
19.yüzyılın ilk yarısında Amerika’ya giden öğrencilerden bir kısmı tekrar Osmanlı topraklarına
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geri dönmüştür.20 Bu geri dönüşlerle birlikte Protestan cemaat ve misyonerlik faaliyetleri
yükselişe geçmiştir. Örneğin 20. yüzyılın ilk yıllarında Protestan kiliselerinin sayısı 40’dan
140’a çıkmış, kız ve erkek liselerinin sayısı ise 52’ye yükselmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın
hemen öncesinde ise misyoner okulları ve kolejlerin sayısı 426 olurken toplamda 19.500
öğrenci bu kurumlardan yararlanmıştır.21
Belirtmek gerekir ki, 19.yüzyılda Amerika’ya yapılan göçler sadece eğitimle sınırlı
kalmamıştır. Ticari faaliyetlerde bulunmak isteyen ve ekonomik kaygılar taşıyan Ermeniler de
Amerika’ya göç etmeye başlamıştır. Tahmin edilebileceği gibi bu göçler doğrudan Amerika’nın
sanayi şehirlerinde Ermeni nüfusun artmasıyla sonuçlanmıştır. Bu göç dalgasına 19.yüzyıl
sonlarında kırsal kökenli Ermeniler de dahil olmaya başlamıştır. Bu dönemde yapılan göçler
sayısal olarak önceki dönemlerdeki Ermeni göçleri ile kıyaslandığında çok daha fazla olduğu
görülmektedir.22 Amerikan Göç Bürosu’nun istatistiklerinden de anlaşılabileceği üzere 1834’le
1894 yılları arasında Asya’dan Amerika’ya gelenlerin sayısı 4.777 olurken, Avrupa’daki
topraklardan gelenlerin sayısı ise 4695 olarak kayıtlara geçmiştir.23 Toplamda yaklaşık
10.000’e yakın bir göçmen nüfusu Amerikan topraklarına gelmesine karşın bu istatistiklerinin
sadece Ermeni nüfusunu içerdiğini söylemek zordur. Çünkü o dönemdeki uygulamalarda
Ermeniler ayrı bir etnik grup olarak kodlanmamıştır. Bu göçmenler ellerindeki seyahat
belgelerine göre işlem gördükleri için kimi zaman Türk, kimi zaman ise Arap veya Rum olarak
algılanmışlardır. 24 Malcolm’da bu duruma dikkat çekmiş 1894 tarihinde göç eden Ermenilerin
sayısını 4.000 kadar olduğunu ileri sürmüştür.25
Amerika’da sayıları artmaya başlayan Ermeniler yavaş yavaş diasporik bir toplum
oluşturmaya başlamıştır. Önceki göç dalgalarının tersine 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
kalıcı yerleşimler ortaya çıkmıştır. Anavatan kavramı Osmanlı topraklarındaki yerlerini işaret
ederken Amerika ise yeni evleri haline dönüşmüştür. Fakat Ermenilerin yaşadıkları Osmanlı

Vartan Malcolm Amerika’ya yapılan Ermeni göçlerini anlatan kitabında İstanbul’dan Princton Üniversitesine
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coğrafyasında siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıklar kalıcı yerleşimlerin arkasında yatan
temel dinamikler olmuştur. 26 Ermeni göçleri üzerine yapılan sınıflandırmalara bakıldığında iki
önemli olayın Ermenilerin Amerika’ya olan göçlerini hızlandırdığı ileri sürülmektedir.
Bunlardan ilki 1890 tarihinde yaşanan Hamidiye olaylarıyla 1915’de yaşanmış olan tehcirdir.27
Fakat bu sınıflandırmaların indirgemeci ve eksik olduğu unutulmamalıdır. Aslında 1915’de
yaşanan tehcirin Osmanlı’nın kendi toprakları içerisinde vuku bulduğu göz ardı edilmemelidir.
Doğrudan ABD’ye bir göç yaşanmamıştır. Sınırlı sayıda ve dolaylı olarak Amerika’daki
Ermeni nüfusun artmasına neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşından sonra Suriye ve
çevresinden Amerikan misyonerlerinin ve ANCHA’nin28 faaliyetlerinin sonucu kamplardan
toplanan kadın, çocuk ve yetimler Amerika’ya getirilmiştir.29 Genel olarak Amerika’ya yapılan
Ermeni göçlerine bakıldığında 19. yüzyılda artan göçler İkinci Dünya Savaşı’na kadar yaklaşık
80000 Ermeni’nin yerleşmesiyle yol açmıştır.30 Farklı bir biçimde ifade etmek gerekirse
modern anlamda Ermeni diasporasının temelinde 19. ve 20.yüzyıldaki yaşanan sosyoekonomik olaylar yer almıştır.
Ermenilerin göçünü etkileyen siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelere ek olarak,
Amerika’da Ermeni diasporasının nüfusunu etkilen diğer bir etken ise teknolojik alanında
yaşanan gelişmelerdir. Tarihsel süreç içerisinde Amerika’ya yapılan seyahat sürelerinin
kısalması ve ucuzlaması Ermenilerin seyahatlerini daha makul şartlarda yapmasına neden
olmuştur. Örneğin 20. yüzyılın ilk yarısında gemi ücretlerinin düşmesi Ermenilerin göçünü
hızlandırmıştır. Daha önce her ailenin sadece bir çocuğu seyahati karşılayabilirken 20 .yüzyılın
ilk yarısında aynı aileden daha fazla kişi göçe katılmaya başlamıştır. 31 Birinci Dünya Savaşı
öncesi Ermeni nüfusunun 66000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.32
Genel itibariyle artan bir trende sahip olan Ermeni göçleri kimi zaman Amerikan
yönetiminin ülkeye olan göçü yönetmek için uyguladığı politikalardan etkilenerek aşağı yönlü
bir seyir izlemiştir. Bu uygulamalar kıtaya gelen Ermeni nüfusun azalmasına yol açmıştır. 19201924 yılları arasında 20.000’e yakın Ermeni Amerika’ya yerleşmiştir. Kota uygulamasının
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devreye girmesine paralel olarak bu sayı yarı yarıya düşmüştür. 33 Günümüz Amerika’sında
kalabalık diasporalardan biri olan Ermeni diasporasının (yaklaşık 1 milyon) 20. yüzyılın ilk
çeyreğindeki durumu 100.000 civarında olduğu görülmektedir.
Fakat bu sınırlı nüfuslarına karşın Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye aleyhtarı
etkin politikalar izlemeyi başarmışlardır. Bu kabiliyetlerinin arkasında yatan birkaç sebep
vardır. Bunlardan ilki Ermeni toplumunun sahip olduğu grup içi dinamiklerdir. Bulunduğu yere
kısa sürede adapte olmayı başaran Ermeniler sahip oldukları dini kimlikle Amerikan
toplumundan dışlanmamış ve ayrımcılığa uğramamışlardır. Amerikan misyonerlerin
faaliyetleri sonucu yardıma ihtiyacı olan Hristiyan halk olarak Amerikan toplumuna
tanıtılmıştır. Ayrıca sahip oldukları dil ve etnik kültürel birikim asimilasyona karşı Ermeni
toplumunu koruyan iki önemli dinamik olmuştur.
Ermenilerin Amerikan toplumundaki yerleşme biçimleri ve toplumdaki konumları etkin
diaspora faaliyetleri yürütebilmelerine olanak sağlamıştır. Ermenilerin 20. yüzyılın başında
yerleştikleri şehirler göç güzergâhlarından çok fazla uzaklaşmadıklarını göstermektedir.
Genellikle ülkenin kuzeydoğusuna yerleşen Ermeniler kısa süre için Worcester, Boston,
Watertown, Lynn and Loweel gibi sanayi şehirlerini mesken tutmuşlardır. 34 Kuzeydoğu’da tek
başlarına mahalle kurmayı başaramamışlardır. Özellikle kendilerine yakın gördükleri göçmen
topluluklarla (Rumlarla) yakın ilişkiler geliştirerek aynı yerde yaşamaya başlamışlardır. 35 20.
yüzyılın başında kuzeydoğudaki yerleşimlere ek olarak aynı zamanda Amerika’nın batı
eyaletlerine de Ermeniler yerleşmiştir. Kuzey ve Güney Kaliforniya eyaletlerinde Fresno,
Yettem Fowler, Reedly ya da Wahtoke gibi birkaç şehir Ermeniler tarafından yerleşilmeye
uygun görülmüştür.36 Japonya ve Rusya rotasını izleyerek batı Amerika’ya gelen Ermeniler
geniş tabanlı bir diaspora örneği oluşturmayı başarmışlardır.37
Ermenilerin diğer göçmen diasporalarıyla karşılaştırıldıkları zaman sahip olduğu
benzerlik ve farklılıklar etkin diaspora politikaları izlemelerine yardımcı olduğu
anlaşılmaktadır. En dikkat çekici benzerlik diğer göçmen gruplarıyla aynı iş kollarında çalışıyor
olmalarıdır. Diğer göçmenler gibi fabrikalarda ağırlıklı olarak çalışan Ermeniler
kuzeydoğudaki sanayi şehirlerinde yadsınamaz bir nüfusa sahip olmuşlardır. İpek işlemeciliği,
33
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elektrik sanayisi, madencilik, demir-çelik ve otomobil sektörleri öne çıkan meslekler arasına
girmiştir. 38
Bu benzerlikler göçmen toplulukları arasında dayanışma ve iş birliklerinin ortaya
çıkmasına imkan sağlamıştır. Böylelikle, Türkiye aleyhtarı politikalar organize edilirken
diasporanın geniş bir kitleyle iş birliği içerisine girmesi kolaylaşmıştır.
Kuzeydoğu ’da diğer göçmen gruplarla ortak potada buluşmayı başaran Ermeniler,
batıdaki şehirlerde ise diğer gruplardan farklı olarak ciddi bir sermaye birikimi yapmayı
başarmıştır. Özellikle Kaliforniya eyaleti kısa süre içinde yoğun bir Ermeni nüfusa sahip
olurken toprak mülkiyetinde de Ermenilerin ağırlığı hissedilmiştir. Örneğin, Birinci Dünya
Savaşı öncesinde Fresno’da Ermenilerin oranı yüzde 25 olarak kayıtlara geçerken ellerinde
bulundurdukları toprak miktarı 40 milyon m2 olmuştur.

39
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yüzde 20’sine yakını sahip olunan topraklardan karşılanmıştır. Bu durum kısa bir süre içinde
Kaliforniya’yı sermayenin merkezi haline getirmiş ve diaspora politikasına maddi destek
sağlanmasına yardımcı olunmuştur.
Diğer göçmen topluluklarıyla karşılaştırıldığında Ermeni diasporasının sahip olduğu
başka bir farklılık ise okur yazarlık oranının yüksek seviyelerde olmasıdır. Bakalayan’ın
belirtiği üzere 20. yüzyılın ilk yarısında Ermeni toplumunun ⅓ okuryazardır. Aralarında
zanaatkâr ve iş adamlarının da olduğu mobilize bir topluluk görünümündedir.40 Ermenilerin iş
yaşamında kabiliyeti ve Amerikan toplumuyla pozitif ilişkileri Birinci Dünya Savaşı’ndan önce
kurumsallaşmalarının önünü açmıştır. Kiliseler, okullar, gazeteler ve restoranlar açılmaya
başlanmıştır.41
20. yüzyılın ilk yarısına kadar Ermenilerin Amerika’da oluşturdukları toplumun gelişim
evrelerini özetleyen bu kısımdan anlaşılacağı üzere farklı sosyo-ekonomik geçmişleri olan
Ermeniler 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkin bir diaspora topluluğu oluşturmaya
başlamıştır. 100.000’e yaklaşan nüfuslarına ek olarak sahip oldukları ekonomik güç ve

Fittante, a.g.m., s. 5.; Anni Tarpinian, Armenian Immigration to The United States 1830 to 1975, Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi, California State University Northridge, 2012, ss. 29-51.
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Amerikan toplumuyla kurdukları ilişkinin Mondros Mütarekesinden sonra yaşadıkları yerlerde
Türk aleyhtarı kamuoyu oluşturmalarına yardım ettiği ileri sürülebilir.
Mondros Mütarekesi Sonrasında Ermeni Diasporası ve Amerikan Gazetelerine
Yansıyanlar
Mondros

Mütarekesi

sonrası

Amerikan

gazetelerinde

Ermeni

diasporasının

faaliyetlerini açıklamadan önce çalışmanın ana verisini oluşturacak olan gazeteler hakkında
birkaç noktanın belirtilmesi çalışmada takip edilen yöntemin anlaşılmasına fayda sağlayacaktır.
Çalışmada kullanılan gazeteler Kaliforniya, lllinois, Massachusetts, Michigan, New York,
Pennsylvania gibi yoğun Ermeni nüfusuna ev sahipliliği yapan eyaletlerde yerel ve ulusal
düzeye yayın yapan gazeteler arasından seçilmiştir. Ermeni meselesi popüler konulardan biri
olarak gazetelerde işlenmiştir. 30 Ekim 1918 tarihinden 1 Ocak 1922 tarihine kadar olan
dönemin taraması yapıldığında yaklaşık olarak 15 bin sayfadan fazla “Ermeni, Türk veya
katliam” kelimelerini içeren haberlere rastlanılmaktadır. Farklı filtreler uygulayarak (konu,
bölge veya içerik) ve birbirini tekrarlayan haberler çıkarıldığında 353 adet ana sayfada yer alan
haber girişi tespit edilmiştir. Haberler genellikle Associated Press gibi haber ajanslarının
sağladığı bilgilerden derlenmiştir. Dolayısıyla kimi haberlerde yazar adına rastlamak mümkün
olmazken kimi zaman ise metinler değiştirilmeden birkaç gazetede olduğu gibi kullanılmıştır.
Kimi zaman ise haber metinleri bölgede görev yapmış misyonerlerin, devlet adamlarının,
yardım faaliyetlerini organize eden yetkililerin ya da senatörlerin açıklamalarına yer vermiştir.
Taranan gazetelerde Ermenilerle ilgili haberlerin sınıflandırılması yapıldığında birkaç temanın
ön plana çıktığı anlaşılmaktadır. “Türk saldırıları, Yardım kampanyaları, Amerikan desteği,
Kafkasya ve Bolşevik İşgali” gibi konular Ermenilerle ilgili haberlerle ilişkilendirilmiş
dizilimlerdir.
Bu temalar etrafında Amerikan gazetelerine bakıldığında 19. yüzyılın ortalarından
itibaren devam eden Türk karşıtlığını açık bir şekilde görmek mümkündür. Özellikle Birinci
Dünya Savaşı’nın sonuna doğru yayımlanan haberlerde Türk ordusunun tüm manevraları
“Ermenilere yönelik saldırı” olarak kodlanmıştır. Bu bakış açısının Mondros Mütarekesi
imzalandıktan sonra da devam ettiği görülmektedir. 25 Kasım 1918 tarihinde “Türkler
Ermenilere saldırdı” sözleriyle okuyucusuna seslenen The Rock Island Argus gazetesi
Türklerin Ermenilere yönelik saldırılarının Erzincan’da devam ettiğini yazmıştır.42 Harrisburg
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Telegraph gazetesi ise 7 Aralık 1918’deki nüshasında “Türkler 10000 Ermeni’yi katletti”
şeklinde bilgi notu paylaşmıştır. Berlin’de kim tarafından hazırlandığı belli olmayan bir rapora
dayanarak hazırlanan haber metninde “Türkler, Bakü, Oltu ve Ardahan’dan çekilirken 10000
Ermeni’yi katletti” ifadesine yer verilmiştir.43 Propagandacı bakış açısıyla oluşturulan bu
haberlerde tahmin edileceği gibi okuyucu açısından haberin etki gücü haberin doğruluğu ya da
kaynağın güvenirliliğinden çok daha önemli hale gelmektedir. Saldırılara ait haberler kısa
metinler şeklinde verilirken olayın geçtiği yere ait herhangi bir detay ya da bilgi içermediği
görülmektedir. Zaman ilerledikçe bu bakış açısının katlanarak devam ettiği görülmektedir. 28
Ocak 1919 tarihli The Rock Island Argus gazetesi daha önce 10000 olarak ifade edilen rakamı
revize ederek “Bakü’den çekilen Türklerin (Tatar)44 ve Almanlarla yeniden birleşmeye
başlamış ve Ermeni bürosunun resmi olmayan raporuna göre 20000 Ermeni’yi
öldürmüşlerdir” şeklinde doğruluğu teyit edilememiş bir haber yayımlamıştır.45 Türklerin
saldırganlığı ile ilgili yapılan haberler sadece 1918 yıllarıyla sınırlı kalmamıştır. 1919 yılının
ortalarından itibaren de benzer haberler yapılmaya devam edilmiştir. Kimi zaman ise haber
metinlerinin etkisini artırmak için bölgede görev yapan kişilerin beyanatları kullanılmıştır.
Örneğin, The Sun gazetesi “Ermeniler yok edilmeyle karşı karşıya” başlıklı haberinde
bölgedeki yardım faaliyetlerinin genel direktörü olan Herbert Hoover’ın, Tiflis’te yardım
faaliyetlerinin idari işlerinden sorumlu Joseph Green’in telegrafını Paris Konferansı’na
yolladığını yazmaktadır. Telgraftan da alıntı yapan haber Ermenilerin durumunu 1915’deki
durumdan daha kötü olduğunu belirtmektedir. Haberde ise “Türkler ve Tatarlar Karabağ ve
Alagbes önlerine yaklaşıyorlar. Şimdi yeniden açılan Rus Ermenistan topraklarını işgal ettiler.
Türk kumandanı Halil Bey [Kut] Azerbaycan Türklerine komutanlık yapmaktadır. Yardım
depoları ve trenler sarılmış ve büyük ihtimal el konmuş durumdadır. Ermeniler ve hükümet yok
olmuş durumdadır. Genel göç dün ilan edilmiş ve insanlar tarlalardan toplanmıştır. Eğer
İngilizler Rus Ermenistan’ını, Karabağ ve Alagbes bölgelerini Türklerden temizlemediği sürece
yardım faaliyetlerinin devam edemiyoruz” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.46 Görüldüğü
üzere Amerikan gazeteleri Türkler ve Ermeniler arasında yaşanan çatışmalarda objektif bir
tutum sergilemekten uzaktır. Türklerin saldırganlığı temalı haberlerde vurgulanmaya çalışılan
nokta Türklerin saldırgan tavrı sonucunda Ermenilerin yüksek oranlarda kayıplar verdiğidir.

Harrisburg Telegraph, 7 Aralık 1918
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Genellemelerin ve muğlak ifadelerin yer aldığı metinler kaynak güvenirliliği açısından
sorunludur.
Gazetelerde işlenen ikinci tema ise Ermenilerin yardıma muhtaç bir halk olduğu
yönünde yapılan haberlerdir. 19. yüzyılın başından itibaren Ermeniler Batı kamuoyunda
yardıma muhtaç ve Müslümanlar tarafından ezilen doğunun mağdur Hristiyan halkı olarak
tanıtılmıştır. Bu düşünce emperyalist devletlerin Ermenilerin koruyuculuğu için birbirleriyle
mücadele ettiği bir sürecin yaşanmasına ve Osmanlı İmparatorluğu’nu “Ermeni meselesi” kozu
kullanılarak baskı yapmalarına yol açmıştır. Ermenilerin batıyla olan ilişkilerinde Katolik ve
Protestan misyonerler kilit roller oynamıştır. Misyonerlerin kendi ülkelerinde organize ettikleri
toplantılar ve kurdukları vakıflar ile batılı Hıristiyanların bağışları Ermenilerin protestanlaşması
ve katolikleşmesi için harcanmıştır. Amerikan gazetelerine yansıyan haberlerden anlaşıldığı
üzere Mondros mütarekesi sonrasında da bu tutum artarak devam etmiştir. Michigan Ottowa’da
yayın yapan Free-Trader Journal gazetesi 27 Aralık 1918 tarihli sayısında Şükran Günü için
büyük bir ayin yapılacağının duyurmuştur. Şehirdeki tüm kiliselerin ayine katılacağını bildiren
gazete aynı zamanda etkinlik programını da yayınlamıştır. Bu programda konumuz açısından
dikkat çeken nokta ise program akışının bir süresinin Ermeni ve Suriye yardım fonu için para
toplanmasına ayrılmasıdır.47 Tüm Hıristiyanları yardım etmeye çağırmaktadır.
Gazete haberlerinden bu yardım kampanyasının sadece Ottowa ile sınırlı olmadığını
aksine ülke çapına yayılmış olan bir kampanya olduğu anlaşılmaktadır. The Rock Island Argus
gazetesinin 12 Aralık 1919’daki sayısında “başkanlık duyurusu” başlığı altında Ermeni ve
Suriye Yardım fonu için 30 milyon Amerikan Doları toplanması için çağrı yapıldığı
görülmektedir.48 Hedeflenen fona ulaşabilmek için her eyalet ve şehrin toplaması gereken bir
kota belirlenmiştir. The Rock Island Argus gazetesi eyaletlere düşen miktarlardan
bahsedilmiştir. Buna göre; “27 Ocakta başlayacak olan yardım toplama faaliyeti 4 Şubatta
sona erecektir. lllinois ve Cook bölgelerinin kotası 2,031,900 ve 1,265,500 Amerikan
dolarıdır.”49 Bu açıklamalara ek olarak Free Trader Journal gazetesi ise La Salle bölgesinin
kotasını 24,872 Amerikan doları olduğunu okuyucularına duyurmuştur. Ayrıca haber metni
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içerisinde hedeflenen kotaya ulaşabilmek için ilçede yaşayan her bir vatandaşın 30 cent
civarında bağış yapmasının yeterli olacağı yazılmıştır.50
New Jersey’de faaliyet gösteren Perth Amboy Evening News isimli gazetede ise
hedeflenen kotanın 8000 dolar olduğu belirtilmiştir. Gazeteye göre; “Kızılhaç örgütü ya da
Liberty Loan gibi kuruluşlar gibi yoğun bir kampanya dönemi olmayacaktır fakat belirtilen
hedefin toplanması için standlar şehrin farklı bölgelerine kurulacaktır. Yardımlar doğrudan
yerel topluluğun saymanına verilebileceği gibi kurulacak olan kumbaralara da bırakılabilir.
Cumartesi günü başlayacak olan yardım kampanyası 1 hafta sürecektir. Hedeflenen miktara
ulaşabilmek için ise günlük 1000 dolar toplanması gerekmektedir.” 51 Ayrıca gazetede daha
önce Brooklyn ’deki büyük kilisede papaz olarak görev yapan B.K. Apelian isimli bir Ermeni
papazın ana konuşmacılardan biri olacağı ve Ermenilerin uğradığı “korku ve baskılardan” 52
bahsedeceğine yönelik bilgi verilmiştir.
Fakat kimi zaman hedeflenen tutara ulaşılamadığı anlaşılmaktadır. 1919 yılının bahar
aylarına kadar yardım toplama etkinliklerinin yapıldığı görülmektedir. Misyoner gruplar ve
Ermeni diasporası ise bağışçıların dikkatlerini canlı tutmak ve hedeflenen tutara daha kolay
ulaşabilmek için birden fazla kilisenin katılımıyla yardım toplama faaliyetlerine girişmiştir.
Harrisburg Telegraph gazetesinin 29 Marttaki sayısında yer alan haberde şu bilgiler yer almıştır:
“Ermeniler için yardım kampanyası Pazartesi günü başlayacaktır. Dauphin bölgesinde
kiliselerin çoğunun katılımıyla Pazartesi saat 8’de Fahnestock binasında düzenlenecek olan
toplantıya her kilisenin rahibinin ve din görevlisi olmayan iki kişinin katılımı istenmiştir.
Toplanması hedeflenen miktar 30000 Amerikan dolarıdır”53. Yine aynı haberde kiliselerin
yardım kampanyasından sorumlu tutulduğu yer alan bilgiler arasındadır. Harrisburg Telegraph
gazetesi yardım kampanyasının okuyucu üzerindeki etkisini artırabilmek için bölgede
çalışmalarda bulunan başkan Burnett ve sekreter Heatcote isimli kişilerin beyanatlarıyla yardım
kampanyası haberini zenginleştirmiştir. Burnett gazeteye yolladığı mektubunda “Ermenistan
ve Suriye’deki durumun yalnızca gerçek Tanrı’nın takipçileri olanların kalplerindeki merhamet
duygularına hitap etmekte olduğunu, binlerce insanın öldüğünü, dört milyondan fazla insanın
açlıkla mücadele ettiğini ve harap olmuş ülkede 400000 yetimin olduğu”54 şeklinde bilgiler
vermiştir. Haber metinlerinden anlaşıldığı üzere yardım kampanyasının arkasındaki temel
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motivasyon din olmuştur. Ermeniler ve Hırıstıyan Amerikalılar arasındaki bağ dini kimlik
üzerinden kurulmaya çalışılmıştır. Dini pratikler bu yardım kampanyası çerçevesinde yeniden
hatırlanmıştır. Örneğin Ermenilerle aynı çatı altında olduklarına inandırılan “inançlı
Amerikalılar” kimi eyaletlerde dini bir pratik olan “nefisten feragat” etme ibadetiyle bu fonu
güçlendirmeye çalışmıştır. 13 Şubat 1919 tarihli Free Trader Journal gazetesinde yer alan
“Belçikalı yetimler için nefisten feragat” başlığı taşıyan haberde lllinois Evangelist Sunday
okulunun geçen hafta bu yöntemle 26 dolar toplandığı bilgisi verilmiştir.55
Ermenilerin yardıma ihtiyacı olan halk imajı ve misyonerlerin yürüttüğü yardım
kampanyaları başarılı olmasına karşın Amerikan toplumun bazı üyeleri tarafından ise tepkiyle
karşılanmıştır. 8 Şubat 1919 tarihli Chicago Eagle isimli gazetedeki metin bu şikayetin
nedenleri hakkında ip uçları sunmaktadır. “Bir kerede bunu durdur” başlığı ile verilen haber
şöyle değerlendirmeler içermektedir: “Suriyeli, Ermeni ve her nereli (everythingarian)
dilenciliğinden biraz daha fazlası var. Ermeni ve Suriye Yardım fonu için bildiriler komite
tarafından radyoya yollanmış ve 1,200,000 dolar Cook bölgesinin kotası olarak anons
edilmiştir. Bu tamamen harikadır. Daha harika hale getirmek için ise çalışanlara ve
komşularınızı etkilemek için açıklamayla beraber üyelik formları yollanmıştır. Birçok insan
yollanan formu bir kere geri yollamış ve doğru olanı yapmıştır. Yardım evde başlar.
Chicago’da yardıma alması gereken ihtiyaç sahibi birçok insan var. Chicago her açıdan en
iyisini yapmıştır. Bu şehir her çağrıyı karşılamıştır. Ulus, Eyalet, Bölge ve Şehir için daha fazla
istekler gelmektedir. Asya, Afrika ve Okyanusya’daki ülkeler için yardım talep eden mektupları
sürekli şekilde gönderen komitelerin faaliyetleri denetlenmelidir. Bu dilencilik işi çok fazla
ilerledi. Yardım kampanyalarının yapıldığı günler ciddi şikayetlere neden olmaktadır.”56 Bu
değerlendirmelerden anlaşılacağı üzere Amerika’nın kendi halkı dururken Ermenilere yönelik
ısrarlı yardım kampanyaları hoş karşılamış ve tarihsel süreçte kendi siyasi tabanını oluşturarak
Kongre’de temsil edilmeye başlanmıştır.
Amerikan toplumunun bazı üyelerinin bu yardım kampanyasına tepki vermesine karşın
ülkenin diğer kısımlarında da farklı tarihlerde benzer yardım toplama faaliyetlerine
rastlanılmıştır. Yerel gazetelere yansıyan haberlerden anlaşıldığı üzere 1 Nisan 1920’de
Amerikan Kızılhaç Örgütü’nün Yale şubesi Ermeni Yardım Fonuna 600 dolar bağışta
bulunmuştur.57 Ayrıca Ermenilere sadece para yardımı yapılmamıştır. Free Trader Journal
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gazetesinin haberine göre 1 Ağustos ve 1 Eylül 1920 tarihlerinde iki defa ülke genelinden
toplanan kıyafetler Ermenilere yollandığı bilgisi verilmiştir.58 Gazetelere yansıyan yardım
temalı haberlerden görülebileceği üzere Ermenilere yardım fonu bölgenin Sovyetler tarafından
işgal edileceği güne kadar devam etmiştir. Hem nakdi hem de ayni yardımlar yapılarak bölgede
Amerikan yardım faaliyetlerinin devam etmesine ve Amerikan toplumunun desteklerinin
devamlı bir şekilde alınmasına çalışılmıştır.
Ermenilerle ilgili haberlerde tekrar eden başka bir tema ise Amerikan mandası
hakkındadır. 1919 yılının Şubat ayından itibaren gazetelerde Ermenilerin siyasi hayatlarını
sürdürebilmeleri için Amerika’nın koruyuculuğuna ihtiyaç duyduklarını dile getirmişlerdir.
Ermeni diasporası ve temsilcileri bu amaca ulaşabilmek için yoğun bir lobicilik faaliyeti
yürütmüşlerdir. 10 Şubat 1919 tarihli New York Tribune gazetesinde Ermenilerin düzenlediği
bir imza kampanyasından bahsedilmiştir. Frederick Moore imzalı haberde Milletler Cemiyeti
taslağının birkaç gün içerisinde tamamlanacağını ve Paris Barış Konferansı’nın hafta sonundan
önce başlayacağı bilgisi verildikten sonra Milletler Cemiyeti’nin Amerika’dan olan
beklentilerini sıralamıştır. Gazete yaşanan gelişmeleri ve Ermeni delegasyonunun ziyaretini şu
şekilde aktarmıştır: “İstanbul’unda içinde olduğu Marmara bölgesi, Boğazlar ve
Çanakkale’nin manda olarak kabul edilmesi Amerikan Kongresi’nin kararına göre
değişecektir. Hiç şüphesiz Ermeniler için manda teklifi de Amerika’ya yapılacaktır. Ermeni
delegasyonu dün Colonel House’u ziyaret ederek Amerikan korumacılığı için topladıkları
imzaları vermişlerdir.“59 Daha sonraki günlerde Ermenilerin faaliyetlerine hız kesmeden
devam ettiği görülmektedir. 12 Şubat 1919 tarihli The Evening World isimli gazetenin
haberinde Amerikan başkanı Wilson’un yoğun bir randevu trafiğinin olduğu ve İstanbul’dan
gelen M. Courle ve Robert Kolejinden Prof. Hagobian ile görüştüğü bilgisi yer almıştır.60
Ermeniler bu görüşmeler vasıtasıyla başkan Wilson’ı manda konusunda ikna etmeye
çabaladıkları anlaşılmaktadır. 22 Mayıs tarihinde Wilson tekrardan “Doğu Ermenistan,
Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya’dan”61 gelen temsilcilerle görüşmüştür. 25 Mayıs 1919 tarihli
The Sun gazetesinin haberine göre Ermeniler alternatif mandacılık fikirlerine kapalı olduklarını
belirtmişlerdir. Türkiye ve İstanbul’u içine alacak bir manda projesinin, Ermenileri tekrar
Türklerin hakimiyetine sokacağı yönünde ciddi eleştirili olduğu anlaşılmaktadır.62
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Ermenilerin yoğun olarak devam eden lobicilik faaliyetlerine ek olarak Fransa ve
İngiltere’nin de bu fikre destek verdiği görülmektedir. 2 Temmuz 1919 tarihli The Sun gazetesi
“Fransa ve Büyük Britanya Amerika Birleşik Devletlerinin İstanbul ve Ermeni mandasını kabul
etmesini çok fazla istemektedir. Başkan Wilson’un bu öneriyi kesin kararı verecek Kongre’den
önce bir soruya koyacağına kadar beklenmesi yönünde”63 anlaştıklarını yazmaktadır. Bu
açıklamalardan Wilson’un aslında konuya sıcak baktığı ama Kongre’yi ikna etme noktasında
tereddütler yaşadığı düşünülebilir. Çünkü Amerikan kamuoyunun manda yönetimine bakış
açısı olumlu olmamıştır. Ermenistan’ın bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesi
gerektiği Amerikalı senatörlerin başlıca savunduğu bir görüştür. Bu görüşün ağırlık
kazanmasında iki önemli hususun etkili olduğu ileri sürülebilir. Bunlardan ilki Amerikalı
siyasetçilerin savaş sonrası yeniden oluşturacak olan dünya düzeninin Avrupa’da başka bir
çatışma doğurmasından korktukları için mümkün olduğu kadar Avrupa’nın iç işlerine müdahil
olmak istememişlerdir.64 Mayıs 1919’dan itibaren Türkiye’nin toprak bütünlüğünü savunma
düşüncesi ağırlık kazandığı anlaşılmaktadır.65 Amerikalı siyasetçilerin ve kamuoyunun manda
yönetimine sıcak bakmamasının ikinci bir nedeni ise maliyet faktörüdür. Gazetelere yansıyan
demeçlerden takip edildiği kadarıyla Ermeniler için kabul edilecek olan manda yönetiminin
ciddi bir maliyet doğuracağı yönünde bir endişe ortaya çıkmıştır. 27 Mayıs 1919 tarihli New
York Tribune gazetesi askeri yetkililerin “…Ermenistan’daki düzeni yeniden sağlayacak ve
Ermenileri saldırgan komşularından koruyacak olan olası askeri birliklerin sayısının 50000 ve
100000 arasında değişeceği tahmin edilmektedir” gibi açıklamalarına yer vermiştir.66
Kongrenin ve kamuoyunun manda konusunda olumsuz tavrına karşın Wilson 25 Mayıs
1920 tarihinde son kez şansını denemiştir. Kamuoyunu ikna edebilmek için dini motifler
kullanmaktan çekinmemiştir. The NewYork Tribune gazetesinde yer alan habere göre
Ermenilerle dini kimlik çatısı altında bir bağ kurulmasını ve manda yönetiminin Kongre
tarafından kabul edilmesinin bir Hristiyanlık görevi olduğunu dile getirmiştir. Aynı zamanda
Ermenistan sınırlarının belirlenmesinde de arabulucu olacağını dile getirmiştir.
Fakat kongrenin tavrı başından beri olumsuz olmuş ve gazetelerde neden Ermeni
mandasının kabul edilmemesi gerektiği somut bilgiler ışığında tartışılmıştır. The Sun gazetesi
aynı sayısında Dış ilişkiler komitesi başkanı Lodge’un mandanın maliyeti konusundaki
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açıklamalarına yer vermiştir. Lodge’a göre “Mandanın kabul edilme şansının yoktur. İki bölük
halinde bölgeye yollanacak olan asker sayısı ilk iki yıl için 59000 asker olarak tahmin
edilmektedir. Üçüncü yılın sonunda bu sayının yarıya düşürülecektir. Bu birliğin maliyeti ise
ilk yıl için maliyetinin 88 milyon dolar olacağını ikinci ve üçüncü yılda ise yaklaşık 103 milyon
dolar olacağı ve sonrasında ise Amerikan hazinesinden takviye yapılabilecektir”.67 Senatör
Smith ise mandanın yasallığı noktasında şüphelerinin olduğunu ama manda sorunuyla ilgili
herhangi eylem yapılmadan önce etraflıca düşünülmesi gerektiğini dile getirmiştir.68
Sonrasında ise yapılan oylamada 11’e 4 başkanın teklifi kabul edilmemiştir. Böylelikle
Ermenilerin ve itilaf devletlerinin çok önem verdikleri Amerikan mandası rafa kalkmıştır.
Son olarak 1920 yılının ortalarından itibaren Kafkasya’da yaşanan gelişmeler ve
Bolşeviklerin ilerlemeleri gazetelerin üzerinde durduğu başka bir temayı oluşturmaktadır. 20
Temmuz 1920 tarihli New York Tribune gazetesi yaşananları “Bolşevik işgali” olarak
okuyucusuna duyurmuş “Karabağ bölgesinin Türklerle işbirliği yapan Bolşevikler tarafından
işgalle” uğradığını yazmıştır.69 Diğer yandan The Sun gazetesi ise “işgal edilen Ermeni
bölgeleri” diye ufak bir başlıkla kendi okuyucusun dikkatini çekmeye çalışmıştır.70 31 Ağustos
1920 tarihinde bölgede yaşanan gelişmelerin ayrıntılarının verilmeye başlandığı görülmektedir
New York Tribune gazetesinin haberine göre “400 Ermeni Kürtler tarafından katledilmiştir.
Kiliseye doldurulan çocuklar yakılmıştır”.71 Fakat haberde hiçbir yer isminin geçmemesi ve
kaynak gösterilmemesi ise oldukça manidardır.
Son baharın gelmesiyle beraber bölgeden çatışma haberlerinin de aktarıldığına şahit
olmaktayız. 13 Ekim 1920 tarihli New York Herald gazetesine göre 34 bin Ermeni askere
alınmış ve “Müslümanlara karşı savaş ilan edilmiştir”. Savaşın nedenleri olarak ise
“Müslümanların uzlaşmaz oluşu ve Ermeni ulusal çıkarlarından kaynaklandığı” ifade
edilmiştir.72 Yine bu haberde de savaşı meşrulaştırmak için Ermenilerin dini motifler kullandığı
görülmektedir. Müslümanlara karşı savaşan bir Ermeni ordusu kutsallaştırılmaktadır. 14 Ekim
1920 tarihinde ise The Rock Island Argus gazetesi Türklerin ilerleyişini Ermenistan’ın işgali
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olarak değerlendirmiştir. Kars, Oltu, Bardus ve Karakurt’un Ermeni toprağı olduğunu ve Türk
birliklerinin Ermeni topraklarından geçtiğini belirtmektedir.73
Ekim ayının ortalarından itibaren Türklerin aldığı galibiyet Amerikan gazetelerine
yansımaya başlamış ve “Ermenilerin Türklerin elinde felaket bir yenilgiye uğradığı” yazılmaya
başlanmıştır.74 Tabii ki bu değerlendirmelerde de Türkler işgalci güç olarak tanımlanmış
Ermenilerin topraklarının küçüldüğünün altı çizilmiştir. Özellikle 2 Aralık 1920 tarihli Rock
Island Argus gazetesi Ermenilerin tarihi Ermenistan ile bağlarının koptuğunu ve daha da
doğuya çekilmek zorunda kaldıklarını yazmıştır. Böylelikle Ermenistan’ın “ufak bir Kafkas
cumhuriyeti”
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haline dönüştüğü okuyucunun dikkatine sunulan başka bir bilgi olmuştur.

Bolşeviklerin müdahalesi ile savaşın durduğunu ve 100000 Ermenin mülteci konumuna
düşerek kar altında evsiz ve aç kaldığı haberleri yapılmıştır.76
4 Aralık 1920 tarihli gazeteler ise “Ermenistan Sovyet Cumhuriyetine dönüştü”
manşetlerini atarak Erivan’ın Bolşevikler tarafından ele geçirildiği haberlerini yapmışlardır.77
Tüm bu süreçte kullanılan dilin objektif bir dil olmadığı görülmektedir. Özellikle Türkler ve
Rusların askeri harekatları için “işgal” kavramı sıklıkla kullanılmıştır. “Ermeni toprakları”,
“tarihi Ermenistan” veya “büyük Ermenistan” gibi kavramsallaştırmalar kullanılarak
Ermenistan Çukurova’dan Kafkasya’ya kadar idealize edilen bir bölgeyi işaret etmeye
başlamıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında yapılan bu idealleştirme, Türk-Ermeni ve Amerikan
ilişkilerinde kendisini sıklıkla hissettirmeye devam etmektedir.
Sonuç
19. yüzyıl boyunca misyonerlerin yönlendirmeleri ve ticaret yapma arzusuyla
Amerika’ya göç eden Ermeniler sadece demografik açıdan sayılarını artırmamış aynı zamanda
biriktirdikleri sermaye ve elde ettikleri araziler aracılıyla da Amerikan toplumu arasında siyasal
ve sosyal nufuzlarını artırmıştır. Yaşanılan bu dönüşüm ise 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya
çıkmış olan diaspora toplumunun temel dinamiklerini oluşturmuştur. Güçlenmeye başlayan
diaspora ise Güneybatı Kafkasya ve Anadolu’nun diğer bölgelerinde Ermeni çıkarlarını
merkeze alan siyasi projeksiyonların geliştirilmesinde ve desteklenmesinde kilit roller
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üstlenirken batı kamuoyunda Ermeni taraftarı bir kitlenin oluşmasına zemin hazırlamıştır.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında ise Ermeni temsilciler Paris Barış Konferansında dönemin
galip devletleriyle yakın ilişkiler kurarken Ermeni diasporası da kamuoyu faaliyetlerine ağırlık
vermiş, Güneybatı Kafkasya’da bağımsız bir Ermenistan devletinin ortaya çıkmasına destek
vermiştir.
Çalışma kapsamında incelenen gazete haberlerinden görüldüğü üzere Ermeni
diasporasının 1918-1922 yılları arasındaki faaliyetleri kimi noktalarda başarılı olurken kimi
noktalarda ise başarısız olmuştur. Genel itibariyle yürüttükleri lobicilik ve Ermeni taraftarı
kamuoyu oluşturma faaliyetleri başarılıdır. Çünkü Güneybatı Kafkasya ve Anadolu’daki
Ermenileri savaş mağduru, yardıma muhtaç Hıristiyan halk olarak tanıtırken belirli bir
sempatinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu sempatinin arkasında ise Hıristiyan kimliğinin
kilit bir rol oynadığının altını çizmek gerekmektedir. Diğer yandan ise Türkler ve Bolşevikler
Ermeni milletinin varlığını ortadan kaldırmaya çalışan güçler olarak batı kamuoyunda lanse
edilmiştir. Bu bakış açısının bir sonucu olarak 1920 ortalarından itibaren bölgede yaşanan
gelişmeler farklı bir biçimde ifade edilirse Türklerin ve Müslüman ahalinin Ermeni milislere
karşı faaliyetleri ve Türk şehirlerini kurtarma çabaları gazetelerde “Ermenilere yönelik
saldırılar” olarak manşetlere yansımış bir yandan Türk aleyhtarlığı körüklenirken bir yandan
ise Hıristiyan dünyanın bölgeye yönelik ilgisinin çekilmesi amaçlanmıştır.
Gazete haberlerinden anlaşıldığı üzere Ermeni diasporasının başarılı olduğu başka bir
nokta ise protestan misyonerler tarafından da desteklenen Ermenilere yönelik yardım
kampanyasıdır. Kısa bir süre içinde ülke geneline yayılan bağış kampanyası Amerikan
toplumunda eleştirilmesine rağmen başarıya ulaşmıştır. Her eyalet ve bölge üzerine düşen
yardım kotasını doldurmaya çalışmıştır. Yine bu yardım kampanyasının başarıya ulaşmasında
da dini kimlik ve Amerika’daki kiliseler ağı kilit rol üstlenmiştir. Ayrıca kamuoyunun ilgisini
artırmak ve yardım kampanyasını sürekli kılmak için bölgede görev yapan misyonerler ve din
adamlarının katılımıyla toplantılar organize edilerek Ermenilerin ne kadar zor durumda
kaldıkları ve Hıristiyan Amerikalıların yardımına muhtaç oldukları birinci elden anlatılarak
yardım kampanyasının etkisi arttırılmaya çalışılmıştır.
Fakat incelenen dönemdeki gazete haberleri Ermeni diasporasının başarılarının yanında
birtakım başarısızlıklar da yaşadığını ortaya koymaktadır. 1920 ortasında Türklerin Güneybatı
Kafkasya başta olmak üzere bölgedeki faaliyetleri karşısında arzu ettikleri siyasi ve askeri
desteği elde edememiş olmaları bu başarısızlıkların başında gelmektedir. Her ne kadar
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Ermeniler bağımsız bir cumhuriyete kavuşmuş olsalarda ayakta durabilmek için itilaf
devletlerinin yardımlarına muhtaç kalmışlardır. Özellikle Amerikan mandası için yoğun bir
propaganda sürecine giren Ermeniler başkan Wilson’ı ikna etmelerine rağmen senatörleri ve
Kongre’yi ikna edememiştir. Askeri operasyonlar için öne sürülen askeri maliyet ve Amerikan
çıkarlarıyla manda düşüncesinin bağdaşmaması her ne kadar Kazım Karabekir tarafından
yürütülen harekatın olumsuz olarak kodlanmasına ve Ermenileri yok etmeyi amaçladığına
yönelik propaganda yapılmasına rağmen arzu edilen desteğin elde edilememesine neden
olmuştur.
Genel itibariyle değerlendirildiğinde Mondros Mütarekesi sonrasında avantajlı konuma
geçmelerine ve itilaf devletleriyle sıkı ilişkiler geliştirmelerine karşın Ermeniler, Doğu
cephesindeki Türk taarruzlarına karşı koyamamış ve Sykes-Picot Antlaşması ile çizilen sözde
Ermenistan devletinin sınırlarının gerisine düşmek zorunda kalmışlardır. Ermeni milisler işgal
ettikleri yerlerden çekilmişlerdir. Ermeni diasporasının propaganda faaliyetlerine rağmen
Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti Sovyetler Birliğine katılarak bağımsızlık ve ulusal devlet
hayallerine ara vermek zorunda kalmıştır.
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Şekil 1: “Ermeni Yardım Fonu” için hazırlanan propaganda posterleri
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ANDRANİK OZANYAN 'IN TÜRK DÜŞMANLIĞI VE SALDIRILARI
Namık Kemal YILDIRIM*
ÖZET
Savaşların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak savaşların da bir hukuk ve mantığı
vardır. Savaşlar ülkelerin düzenli orduları arasında olur ve kadınlar ile çocuklar yani sivil halk
savaş mağduru yapılmaz. Osmanlı Devletinin dağılma döneminde özellikle 1915-1920 yılları
arasında dış devletlerin Osmanlı Devleti içindeki etnik unsurları ayaklandırarak karışıklıklar
çıkarması ve bu yolla zayıf düşecek Osmanlı Devletini kolaylıkla parçalayabileceğini hesap
etmesi planlarının en göze görünür olanı ermeniler üzerinde oluşturdukları düşmanlık etkisidir.
Yüzyıllarca Osmanlı Devleti içinde dostça yaşayan ermeniler bu tarihlerde Osmanlı Devletini
parçalayıp yok etmek ve zengin topraklarını ele geçirmek isteyen dış güçler tarafından
kandırılmak suretiyle Türklere karşı düşmanlık beslemeye başlamış, silahlanmış ve doğu
anadolu bölgesi , Azerbaycan ve Aras havzası denilen topraklarda hain çete teşkilatları kurarak
masum sivilleri sadece Türk oldukları için çoluk çocuk demeden katletmişlerdir. Bu katliamları
yapan çetelerden birini yöneten katillerden biri de Andranik Ozanyan Paşadır. Andranik
Ozanyan paşa yaptığı katliamlarla Rus Çarlık devletinin bile tepkisini çekmiş azılı bir katildir.
Ne yazık ki bu azılı katil 1990da yeniden bağımsızlığını ilan eden Ermenistan devleti ve
diasporası tarafından ödüllendirilmiş ve heykeli dikilmiştir.
* İstanbul Üniversitesi, namikkemaly@gmail.com
ANDRANIK OZANYAN’S TURKISH EMNITY AND ATTACKS
He history of wars is as old as human history. But wars have also a logic and law. Wars
are done between regular armies of countries. Women and children, civil population, are not
being victims of war. Foreign countries want to put Ottoman Empire in a hard position. The
most prominent thing that is done by foreign countries is to cause a revolt by revolutionizing
the ethnic groups and the most prominent one is on Armenians. Foreign countries make feel the
Armenians that they are Ottoman Empire’s enemies. This was the easiest way to In the
disintegration period of Ottoman Empire, especially in between 1915-1920. For centuries,
Armenians were living friendly in the Ottoman Empire then they started to be enemies towards
729

the Turks by being deceived by the foreign forces who wanted to destroy the Ottoman Empire
and seize their rich lands. Armenians were armed and slaughtered everyone without paying
attention whether they were child or not. Admiral Andranik Ozanyan was one of the person
who managed those slaughters. Admiral Andranik Ozanyan is a murderer who got reaction also
from Czarist Russia. Unfortunately this murderer was rewarded and erected his statue by
Armenian state and diaspora, which country gained their independence in 1990.
Giriş
Tarihsel olaylarda değerlendirme yapmak için belge kadar önemli olan bir diğer konu
da bakış açısıdır. Zaman zaman görgü tanıklarının anlatıları da taraflı olmadığı sürece
değerlendirmelerde dikkate alınabilmektedir. Anlatı'ların ve anıların belge kadar olmasa da
araştırma yapılan konu hakkında değerlendirmeye katkısının olabilmesi için birinci ağızdan,
kısa bir süre içinde ve tarafsız bir gözle yapılıyor olması önemlidir. 1880 ile 1920 yılları
arasında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yaşanan siyasal sürtüşmeler ve savaş ortamının
hazırladığı düzenlemeler sonrasında yaşanan olaylar hakkında, o günler yaşanırken 3-5-10
yaşında olan kişilerin o gün yaşanan olayları, 70 yıl sonra zihnin tahribini dikkate almadan
sanki %100 gerçekmiş gibi anlatmak, bir anı veya anlatı değil tarihin çarpıtılması ve tahrip
edilmesinden başka bir şey değildir ve olamaz. Ermenilerin son 40 yıldır “kaynak” olarak basıp
dağıttıkları ve Türkiye Cumhuriyetini suçladıkları kitaplar (Prof. Dr.Verjine Svazlian Ermeni
Soykırımı hayatta kalan görgü tanıklarının anlattıkları. Belge Yayınları,Kasım 2013. İstanbul )
incelendiğinde, anlatılanların hepsinin birbirinin kopyası ve hayal mahsulu uydurulmuş
hikayeler olduğu, tarihi gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmadığı açık olarak görülecektir.
Oysa olanlar çok net ortadadır. 1789 Fransız Devrimi ile dünya siyasi literatürüne girmeye
başlayan milliyetçilik, ulusçuluk kavramlarının, 600 yıldan fazla süre çok uluslu bir coğrafyada
egemenlik kurmuş olan Osmanlı Devletini etkilememesi mümkün değildi. Osmanlı Devletinin
son 100 yılı, yüz yıllardır toprak ve çıkar kavgası yaptıkları Rusya, İngiltere, Fransa gibi
emperyalist devletler tarafından bu milliyetçilik kavramının kullanılması ve Osmanlı Devleti
içinde yaşayan etnik unsurların silahlandırılarak ayaklandırılması çabalarıyla mücadele etmekle
geçmiştir. Emperyalist devletler Osmanlı Devleti ile yaptıkları savaşları bir din savaşına
döndürmek ve islamiyetin yayılmasını engellemek, müslümanları yok etmek motivasyonlarıyla
halkları ikna ediyorlardı. İkna edilen, Osmanlı Devleti içinde yaşadıkları halde, Osmanlıya
karşı kullanılan halklardan biri de ermenilerdi. Ermeniler Rusya sınırına yakın bölgelerde
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yaşıyorlardı, sayıları çok olmamak üzere Rusya ve Azerbaycan topraklarında da ermeni
nüfusun yaşadığı bilinmekteydi. Yüzyıllardır yaşadıkları Osmanlı Devleti içinde hiç bir
karışıklığa neden olmayan, Osmanlılarda “emin” halk anlamında sıfatları bulunan ermeniler
önce Rusların, sonra da İngilizlerin kışkırtması ve planlı çabalarıyla her geçen gün biraz daha
islam ve Türk düşmanı olmaya başlamışlardı. Ermenilerin bu düşmanlığı geliştirme ve
sürdürme motivasyonları Rusya ve İngilterenin Osmanlı devletini parçalamak için ermenilere
vaad ettiği ermeni devleti kurulacağına dair sözlerdi. Andranik Ozanyan, emperyalist
devletlerin Osmanlı Devletini parçalamak için Osmanlı vatandaşı olan gayri müslim unsurları
nasıl etkilediklerine ve onlara neler yaptırabildiklerine verilebilecek çok belirgin bir örnektir.
Andranik Ozanyan neden önemlidir ?
Bütün ermeni tarih araştırmacılarının ve yazarlarının üstlendiği tarihi görev ve
misyon tarihi çarpıtmak ve Türkleri katil ermenileri mazlum ve korunmasız katliama
maruz kalmış bir halk olarak göstermektir. Yapılan tüm araştırmalar göstermektedir ki
1850li yıllara kadar ermeni sorunu diye bir sorun yokken bu tarihten sonra böyle bir sorun
peydah olunması tamamen emperyalist güçlerin misyoner okulları ve kiliseler aracılığıyla
ermeni halk üzerinde kurdukları etki sonucu Osmanlı Devletini parçalama planının bir
parçası olarak ermenileri kullanma istekleridir. Bu isteklerine ulaşmak için ermeni halkına
silah cephane desteği dahil her türlü desteği veren ve Osmanlı Devletine karşı içeriden bir
cephe açtıran da yine emperyalist güçlerdir. Andranik Ozanyan emperyalist devletlerin
uyguladığı bu hain planın en bilinen çete reisi ve katillerinden biridir. Böyle olduğu halde
hiç bir ermeni araştırmasında Andranik Ozanyanın katliamları, yağmaladığı köyler, anne
karnında iken öldürdüğü çocuklar yazılmamaktadır. Sadece onun Türklere karşı
kahramanca savaştığı yazılarak, kutsanmaktadır. Savaş iki ordu arasında olur ve sivil halk
mümkün olduğu ölçüde savaşlarda korunur. Oysa Andranik Ozanyan bir savaş komutanı
değil bir çete reisidir. Emrindeki çetelerin yaptıkları tek şey müslümanları ve Türkleri
öldürmek, korkutmak ve topraklarını terketmek zorunda bırakmaktır. Böylece Türk
nüfusun terkettiği topraklara ermeniler yerleştirilecek ve vaat edilen, hayal edilen
Ermenistan kurulmuş olacaktır. “Andranik Ozanyan, 1897 yılında Ermeni Devrimci
Federasyonu Taşnaktsutyun’un karargâhının olduğu Tiflis’e gitmiştir (Waller 1990:
441). Marmaryan’ın verdiği bilgilere göre; daha sonra Serob Vardanyan ile tanışmış ve
Fedailer denilen ekibe katılmıştır. 1899 yılında Serob’un ölümü üzerine Van ve Sasun
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Ermeni Fedaileri’nin lideri olmuştur. 1901 yılında Muş, 1904 yılında Sasun’da
savaşlarda bulunmuştur.1905 yılında Kafkasya'ya giden Andranik burada, Ermeni
ulusal hareketinin önde gelen isimleriyle Osmanlı çetelerine karşı mücadele konuları
tartışmıştır. Ardından Fransa, İsviçre, Belçika, İngiltere, Bulgaristan ve İran'ı da içine
alan uzun bir seyahate çıkmış olan Andranik, Ermenileri ulusal kurtuluş mücadelesi ve
silah edinme konularında bilgilendirmiştir. 1906 yılında Cenevre’ye giderek “Askeri
Talimatlar” adlı kitabını yayınlamış; 1912‐13 yılları arasında, Balkan Savaşları'na
Bulgar ordusunda, Ermeni yardımcı birliklerinin komutanı olarak katılmıştır. Birinci
Dünya Savaşı sırasında, Rus ordusunun Ermeni gönüllü birliklerinin başkanlığına
getirilmiş, cesareti ve muhalif güçleri yenmek için kullandığı taktikler nedeniyle şöhret
kazanmıştır. Van Savaşı sırasında şehri yeniden Osmanlı Devleti güçlerinden kurtarmak
için yardım etmiştir. Ayrıca Mustafa Kemal'in kontrolü altındaki Osmanlı Devleti
güçlerinden Bitlis şehrini ele geçiren tabur komutanıydı. Ermeni nüfusunun Osmanlı
Devleti ’nden kaçmasına ve Rusya'nın kontrolünde bir birim kurmasına yardımcı oldu.
Bu bölge daha sonraki yıllarda Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti oldu. Ermenistan
Demokratik Cumhuriyeti kurulduktan sonra, Osmanlı Devleti ordusu ile savaşmak için
gönüllü birliklerle birlikte örgütlendi ve savaştı. Andranik, Batum Antlaşması'nın
imzalanması sırasında orduya karşı Osmanlı aleyhinde savaşta bulundu ve antlaşmanın
belirttiği sınırları kabul etmedi.” (Sarı Güven, Melek) Bu saptamaların önemi Andranik
Ozanyan'ın Osmanlı Devleti vatandaşı olarak doğup yetiştiği halde ermenilerin içinde
bulundukları ihanet ve düşmanla işbirliğinin onu sürüklediği ruh halidir. Öyle ki Antranik
Ozanyan Kafkasya'ya geldikten sonra Kars, Van, Nahçıvan, Bitlis, Erzurum bölgelerinde
emrinde olan gönüllü çetelerle sivil halka karşı acımasızca katliamlar yapmış ve çoluk
çocuk demeden binlerce masum müslümanın ölümüne neden olmuştur. Bu acımasızlığı ve
gözünü kırpmadan adam öldürmesi nedeniyle de Andranik Ozanyan adı müslüman halk
arasında bir korku ögesi olarak anılmaya başlamıştır. Müslüman halkta olan bu korkuyu
Prof.dr Verjine Svazlian da “Ermeni Soykırımı” kitabında bir kaç yerde anılarını anlatan
kişiler ağzıyla yazmaktadır : “94/ Siranuş Nasoyan'ın Tanıklığı ( Doğumu 1900 Khınus)
Erzurumda çarpışmalar olurken Andranik dövüşüyordu; parlak kılıcıyla dövüşüp,
ermenileri kurtarıyordu. ...Birden Andranik Zoravar beyaz atına binmiş üstüne bir
yağmurluk almış olarak geldi. Ona ne kadar kurşun atsalar isabet ettiremiyorlardı;
diyorlardı ki, onun üzerinde aziz işaretleri var. ...Gerçek bir kahramandı Andranik
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daciklerin ( müslümanların) yüreğine korku salardı: “Andranik Zoravar geldi” deyip
kaçarlardı.” Egemen bir halk bir çete reisinden neden korkar? Bu sorunun yanıtı “
Andranik Ozanyan'ın yaptığı, dilden dile dolaşan, zalimlikler ve katliamlar” nedeniyle
korkar.
Çete Reisi Andranik Ozanyan'ın Katliamları
Andranik Ozanyan ilk cinayetini İstanbulda bir Osmanlı askerini öldürerek
gerçekleştirmiştir. Bu tekil cinayet sonrasında kaçak duruma düşen Andranik, kilise ile olan
yakın ilişkileri nedeniyle birçok ülkeye giderek ermeni ayrılıkçılığının etkili isimlerinden biri
olmayı başarmıştır. 1900 lü yılların başlarından itibaren oluşturduğu gönüllü çete birlikleriyle
Nahçıvandan başlayarak, Sasun, Van, Bitlis, Muş, Kars, Erzurum'da birçok sivil katliamı
planlayıp gerçekleştirmiştir. Zalimliği dilden dile dolaşan Andranik Ozanyan Rusyanın da
dikkatini çekmeyi başarır ve Rusya kendisine Kafkaslardaki emellerini gerçekleştirmek için
Osmanlı askerleriyle çete savaşı yapması için silah cephane ve destek verir. “ 1918 Haziran
ayının başlarında Aras Nehrinin sol sahilindeki Yaycı Köyüne hücum eden Andranik, silahsız
ahaliye işkence ederek, hamile kadınların karnına kılıç sokarak bebeklerini öldürüyor,
yaralıları, yaşlıları, kadınları, çocukları Aras Nehrinde boğmaktan zevk alıyordu.
Varan adlı bir Ermeni çetesinin anlattığı şu sözler ibretamizdir: “Bazen kurşuna
kıyamıyordum. Bu köpekleri en iyisi savaştan sonra diri diri kuyuya atıp, üzerlerini taşlarla
doldurmak lazım. İşte ben de öyle yapıyordum. Elime geçen hasta, çocuk, yaşlı, kadın ve
bebek demeden bu yolla katlediyordum” Andranik kısa zamanda Yaycı, Aza, Kerim ve
Kulidize Köylerini, Culfa İlini, Ordubad’ın birçok köylerini, Alınca (Elince) Nehri boyunca
Erezin, Camaldın, Kırna, Beneniyar Köylerini, Ebregunis, Küznüt ve Çeşmebasar Yörelerini
işgal ediyor. Müslüman Türkler öz topraklarından göçe zorlanıyordu. Tahıl tarlaları,
mezarlıklar ve Aras boyu tarihi abideleri yakılıp kül ediliyordu. (Mustafayev, Beşir. 2003)
Andranik Ozanyan, Ermenistan ve Sonuç
Bir devlet bir çete reisini milli kahraman ilan edip onun heykelini dikiyorsa bu o devletin
aynı politikaları benimsediği ve katliamları sahiplendiği anlamına gelmez mi? Ermenistan Türk
ve müslüman düşmanlığına devam etmek suretiyle bölgede ancak Rusyanın ileri karakolu olarak
vereceği destek ile ayakta durabilir. Barışçı bir halk ve devlet bu tür saldırgan simgeleri gündeme
getirecek tutumlardan kaçınır. Ermenistanın ise bu düşünceden uzak olduğu görülmektedir.
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ERMENİ ÇETE VE KOMİTALARININ OSMANLI İSTİHBARATINA
KARŞI KULLANDIKLARI ŞİFRELİ TERMİNOLOJİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Naziye SARALİ*
ÖZET
Ermeni çete ve komitaları 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren kadın-erkek, genç-yaşlı
ayırt etmeksizin on binlerce sivil Müslüman’ı/Türk’ü katletmiştir. Bu yolla demografik yapıyı
kendi lehlerine değiştirmeyi ve Avrupalı Devletlerin himayesinde bağımsız bir Ermeni devleti
kurmayı umuyorlardı. Bu çerçevede başlattıkları terör faaliyetleri için kendi aralarında şifreli
haberleşmeler

yapmışlardır.

Osmanlı

Devleti

de

Ermeni

Komitalarının

bu

şifreli

haberleşmelerine karşı önlem almıştır.
Bu çalışmanın amacı, Ermeni çete ve komitelerinin Osmanlı Devleti’nin istihbarat
sistemine takılmamak için kullandıkları karşı istihbarat sistemleridir. Ermenilerin kullandığı
istihbarat sistemlerinden biri de terminoloji üzerinden hazırlanan şifreleme sistemidir. Bu
çalışmada Ermeni çete ve komitalarının kullandığı şifreli haberleşme terminolojisi üzerinde
durulacaktır. Ermenilerin kullandığı şifreli terminoloji, siyasi ve askeri içerikli kelimelerden
oluşmaktadır. Bu kelimeler, on bir ana başlıkta toplanmaktadır. Millet isimleri, silah isimleri,
lüzumlu lügatlar, lüzumlu noktalar, para isimleri, büyük adamların isimleri, oturacak yerlerin
isimleri ve Ruhani kişilerin isimleri gibi başlıklar adı altında toplanmıştır. Bu başlıkların her
biri genel olarak değerlendirilecektir. Konu, arşiv kaynakları ve diğer kaynaklarla
desteklenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ermeniler, Şifre, İstihbarat, Karşı istihbarat, Çete, Komita.
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AN EVALUATION ON THE ENCRYPTED TERMINOLOGY THAT THE
ARMENIAN GANG AND COMMITTEES USE AGAINST OTTOMAN
INTELLIGENCE
Abstract
Armenian gangs and committees have massacred tens of thousands of civilians / Turks
from the last quarter of the 19th century, regardless of whether they are men or women, young
and old. In this way, they hoped to change the demographic structure in their favor and to
establish an independent Armenian state under the auspices of the European States. Within this
framework, they initiated encrypted communication among themselves for the terrorist activities
they started. The Ottoman State took measures against these coded communications of the
Armenian Committees.
The purpose of this paper is to use the counter-intelligence systems used by the Armenian
gangs and committees in order not to get caught up in the intelligence system of the Ottoman
Empire. One of the intelligence systems used by the Armenians is the encryption system based
on terminology. In this study, the encrypted communication terminology used by Armenian
gangs and committees will be emphasized. The coded terminology used by the Armenians
consists of political and military words. These words are collected in eleven main titles. Nation
names, weapon names, necessary vocabulary, necessary points, money names, the names of the
great men, the names of seats and names of spiritual people are collected under the name of titles.
The topic will be supported by archive sources and other sources.

Keywords: Armenians, Cipher, Intelligence, Counterintelligence, Gang, Committee.
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GİRİŞ
Osmanlı Devleti yıkılana kadar birçok farklı topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Yüzyıllarca
aynı topraklarda yaşayan bu topluluklar, milliyetçilik akımına kapılarak batılı güçlerinin kuklası
haline gelmiştir. Batılı devletlerin, Osmanlı toprakları üzerindeki rekabetleri ve hakim güç olma
çabaları fiili saldırı, anlaşmalar veya yerel ayaklanmalara teşvik şeklinde gerçekleşmiştir.
Bu girişimlerde bulunurken hiç şüphesiz casusluk faaliyetleri ve istihbarat hareketleri
kendini göstermiştir. Osmanlı Devletinin 19. yüzyılda ayaklanma ve isyanlara karşı yaşadığı
sorunlar, istihbarat teşkilatında ciddi problemlerin olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla bu
yüzyıldan itibaren istihbarat devlet kanadında kurumsallaşmaya başlamıştır. Devletin izlediği iç
ve dış politika kurumsallaşan istihbarat teşkilatları vasıtası ile şekillenmeye başlamıştır.
Ayaklanma, eylem girişimi ve diğer iç-dış tehditler istihbarat teşkilatlarından gelen raporlarla
engellenmiş ve tedbirler alınmıştır. Yalnız alınan tüm tedbirlere rağmen bir takım isyancıların
faaliyetleri Osmanlı İstihbaratına takılmamış ve büyük sorunlar doğurmuştur. Çalışmamızda
Osmanlı topraklarındaki isyancılardan biri olan Ermenilerin hangi yöntem ile Osmanlı
İstihbaratına takılmadan ilerlediği incelenmiştir.
1. Osmanlı İstihbaratı ve 19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Ermeni Faaliyetleri
Millet-i Sadıka olarak isimlendirilen Ermeniler 850 yıl Türk hâkimiyetinde yaşamıştır.
Osmanlı Devleti’nde en kritik görevlere getirilmiştir. Osmanlı Devleti’nde Ermeni asıllı 29 Paşa,
22 Bakan, 33 Milletvekili, 7 Büyükelçi, 11 Başkonsolos görev üstlenmiştir.1 Ayrıca Ermenilerin
sarraflık alanındaki başarısından dolayı, devletin hassas birimlerinden olan Darphanede de
Ermenilere görev verilmiştir. Yine Devletin en önemli kurumlarından biri olan Baruthanede de
Ermeniler 140 yıl boyunca görev almıştır.2 Ne var ki bu kadar önemli görevlere getirilmesine
rağmen Ermeniler, Osmanlı Devleti ile yollarını ayırmayı ve Ermeni İhtilal Komiteleri
vasıtasıyla Türkleri katletmeye başlamışlardır.
1815 yılına kadar hiç sorun yaşamadan iyi ilişkiler kuran Ermeniler, bu tarihte gerçekleşen
Viyana Konferansından itibaren Batılı Emperyalistlerin zihinsel hegemonyası altına girmeye

1
2

Yusuf HALAÇOĞLU, Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları, BKY, s.17.
Gültekin Ural, Ermeni Dosyası, Kamer, 60-62.
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başlamıştır. Şark Meselesinin başlangıcı olarak kabul edilen bu tarih aslında Osmanlı topraklarını
ele geçirme oyununun fiilen başladığı zamandır. Bu amaç kapsamında uygulanan metotların biri
de azınlıkları Osmanlı’ya karşı kışkırtmadır.
Ermenilerin ayrılıkçı görüş ve faaliyetlerinden birçok devlet faydalanmıştır. Döneme ait
arşiv belgelerinden de açıkça anlaşılacağı üzere Amerika, Rusya, İngiltere ve Fransa çıkarları
uğruna Ermenileri kendi yanlarına çekmeye çalışmışlar, casusluk, kaçakçılık gibi işlerde
kullanmışlardır. Buna göre 1701-1702 tarihlerinden itibaren Fransa, 1804’ten itibaren İngiltere,
1819'dan itibaren Amerika ve 1774’ten sonra Rusya'dan gelen misyonerler Anadolu'da
teşkilatlanmaya ve misyonerlik faaliyetlerine başlamıştır. Başta Ermeniler olmak üzere diğer
azınlıkların dini, milli, siyasi hisleriyle oynamaya başlamıştır.3 Osmanlı Devleti üzerinde
emelleri olan devletler, 1877-78 Osmanlı Rus Harbinin fırsat bilip Berlin Konferansı ile
Osmanlı’ya müdahale etmişlerdir. Konferansın 61. maddesi gereğince; Ermenilerin yoğun olarak
yaşadığı Osmanlı vilayetlerinde ıslahatlar yapılması, Ermenilerin bölgedeki Kürt ve Çerkez
saldırılarına karşı korunması kabul edilmiştir. Osmanlı Devleti’nin büyük devletlere yapılan
ıslahatlarla ilgili bilgi verilmesi ve hatta ıslahatlara katılmaları hükümleri de konferansta
kararlaştırılmıştır.4

Meşrutiyetin ilanıyla birlikte Ermeni imtiyazları genişletilmiş ve batı

devletlerin teminatı altına alınmıştır.
Uluslararası niteliğe bürünen sorundan çıkar sağlamaya çalışanlar, yardım dernekleri adı
altında ihtilal dernekleri kurmuş ve Ermenistan Devleti kurma planını gerçekleştirme yoluna
gitmiştir. Ermeni okullarında yer olan Komitacı öğretmenler, 2 yaşından büyük Türk
çocuklarının katledilmesi gerektiğine dair kararlar almıştır.5 El ilanları dağıtılmış, bildiriler
yayınlanmıştır. 1890 yılında yayınlanan bir ilan namede Ermeni Komitaları, Ermeni halkını
mağdur

göstererek

zulüm

gördüklerini

ve

ancak

bağımsız

Ermenistan

kurarak

kurtulabileceklerini yazmışlardır. Ermeni Devletinin kurulması için de kan dökmenin vazife
olduğunu, bunun için de silah gerektiğini açıkça ifade etmişlerdir. Silah temini için de halktan

Azmi Süslü, Ermeniler Ve Tehcir Olayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yay. 1990, s. 28.
Ramazan Tosun, “ Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Mahiyeti”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları,
ss.146.
5
Gültekin Ural, a.g.e, 82-83.
3
4
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para toplanacağı, zengin Ermenilerin para vermelerini, diğerlerinin de silahlanmaları gerektiği
bildirilmiştir.6 Bu ve bunun gibi bildiriler ilerde yapılacak Türk kıyımının açık delilidir.
Emperyalist güçlerin Ermeni Diasporasını kışkırtmalarının yanında ihtilal faaliyetlerini
desteklemek için ihtiyaç duyulan alanlarda yardımlarını esirgememiştir. Rusya’nın, Ermenilere
milis eğitimi verdikleri7 ve ayrıca bu azınlıkların toplu bulunduğu köylere silahlar dağıtıldığı

8

Osmanlı istihbaratı tarafından tespit edilmiştir. Osmanlı Devletinden gizli şekilde yürütülmeye
çalışılan organizasyon Ermeni ayaklanmalarının hazırlığı olmuştur.
Yabancı devletler Ermenileri muhbir olarak da kullanmıştır. Mesela 1888 yılında Vartan
adı ile bilinen bir Ermeni’de Ermeni fesadı ile ilgili belgeleri Rusya’nın Van konsolosluğuna
iletmek üzereyken yakalanmış ve bu hususta tahkikat başlanmıştır.

9

Bu ihanet guruplarının

casusluk faaliyetlerini çoğaltmak mümkündür.
Ermeni komitalarının eylemleri; Kafkas, Sivas, Yozgat, Merzifon, Erzurum, Erzincan,
Diyarbakır, Bitlis, Adana, Trabzon, Urfa, Bursa, Kars, Ardahan, Kayseri ve diğer doğu
bölgelerinde gerçekleşmiştir. Bu bölgelerde genç-yaşlı, kadın-çocuk demeden işkenceler ile
vahşice katletmiştir. Ayrıca gözü dönmüş Ermeni komita ve çeteleri Zeytun, Van, Sason ve
Harput gibi bölgelerde ciddi isyanlar çıkararak zulümlere devam etmiştir. Bunun yanında
Padişah II. Abdülhamit’e 21 Temmuz 1905 tarihinde suikast gerçekleştirme cüretinde bile
bulunmuşlardır.
2. Ermenilerin Kullandığı Şifre Terminolojisi
Anadolu’yu ele geçirmek için her anlamda kışkırtılıp kullanılan Ermenilerin Osmanlı
İstihbaratına yakalanmadan yıkıcı eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla bir takım şifreleme
sistemleri kullanmışlardır. Arşiv belgelerinde sık karşılaştığımız şifre biçimi rakamlarla
oluşturulan tekniktir. Bu tekniği üst düzey komitaların kullandığı anlaşılmaktadır.

B.O.A, İ.HD. 1194.93426.
B.O.A. HR. SYS, 2270.2.
8
B.O.A., HR. SYS, 1342.92.
9
B.O.A., Y.PRK.ZB. 6.70, 1
6
7
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Bir diğer şifreleme tekniği ise terminoloji ile oluşturulan kısımdır. Bu terminolojik
şifreleme sistemini ilerleyen dönemlerde gerçekleşecek olan Yunan saldırılarında da
görülecektir. Rum Cemiyetinin oluşturduğu şifre lügatı biçimsel olarak Ermenilerin oluşturduğu
terminolojik şifre lügatına benzemektedir. Yalnız Şifreli kelimeleri Ermeni şifre kelimelerinden
farklıdır. Rum lügatından birkaç örneğe bakmak gerekirse barut; Kırım-Tatar, kurşun; mim,
kılıç; balık, tüfek; ağaç, mızrak; yüzük olarak kodlanmıştır. 10 Osmanlı coğrafyasını parçalamak
için hareket eden azınlıkların izlediği yol ve destekçilerin benzer olması kullanıldıklarının açık
göstergesidir.
Ermeni yıkıcı faaliyetlerinde kullanılan şifreleme lügatı Cumhurbaşkanlığı Arşivinden 3
sayfa olarak temin edilmiştir. 1888 yılına ait olan lügatın her sayfası 2 sütuna ayrılmış olup
içeriklerine göre başlıklara ayrılmıştır. Bu başlıklar; Silahların isimleri, lüzumlu noktalar, millet
memurları ruhani kesimi, oturacak yerlerin isimleri, sanatkarların isimleri, paraların isimleri,
büyük Ermenilerin isimleri, milletlerin isimleri ve gizli olan noktaların isimleridir. Ayrıca
listenin son kısmında da yemin metni yer almaktadır. Çalışmamızda ilgili noktalar birleştirilerek
incelenmiştir.
a. Yer ve Millet İsimlerinin Şifrelemeleri
Gizli olan noktaların isimleri başlığı altındaki iller Ermenistan, Trabzon, Van, Sason,
Erzincan, Harput, Beyazıt, Arapgir, Diyarbakır, Erzurum, Bitlis, Tokat, Sis, Maraş ‘tır. Bu
bölgelerin Ermeni İsyanlarının yoğun şekilde çıktığı noktalar olması dikkat çekicidir. Osmanlı
İstihbaratına takılmadan yürütülmek istenen yıkıcı faaliyetlerde, çetelerin bu bölgeler için şifreli
terminoloji kullanması ayaklanmalarını kolaylaştırmıştır. Söz konusu bölgelerin karşılığı olarak
gösterilen yerler genel olarak batı bölgelerinde bulunan yerel alanların isimleridir.
Hedef şaşırtma olarak gösterilen yerlerde Trabzon’da çıkacak bir isyana veya
teşkilatlanmaya, Bulgaristan’ın Kuzey Batısında bulunan Vidin ilini göstermişlerdir. Yine aynı
şekilde Erzurum; Edirne, Van’a; Varna, Bitlis’e Bükreş, Bayazid’e; Balıklı, Erzincan’a; Yanya,
Tokat’a Tunus, Arabgir; Adana, Sivas; Sivastopol, Sis’e; Samastra isimleri verilmiştir.11

10
11

Türk Nimetinin Kafirleri ; Tarihimizde Rumlar, Patrikhane, Yunancılık, İBB Arşivi, H.1341, s. 24-27.
B.O.A. Y.PRK. AZN, 3.30.2.
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Şifrelerde daha çok basit bölgeler seçilerek akılda kalması kolaylaştırılmıştır. Baş harflerinin
benzerliği veya ortak etnik gurupların bulunduğu yerler seçilmiş ve haberleşmede kullanılmıştır.
Lügatta ileriki yıllarda etkin şekilde ayaklanmaların olacağı kilit bölgeler de yerini
almıştır. Zeytun, Eleşkirt, Bulanık, Kars, Tiflis, Revan ve Sason gibi yerlerin karşılığı sırasıyla
Zarsi, Londra, Bandırma, Girit, Toslak, Viyana ve Marsilya olarak belirtilmiştir.
Ermeni çeteleri, yer adları şifreleri yanında millet isimlerinde de şifreli terminoloji
kullanmıştır. Bu alanda oluşturulan şifreler, isyan çıkacak doğu bölgelerinde yaşayan etnik
guruplar veya ilişkide bulunduğu milletleri anlaşılır şekilde kodlamışlardır. Genellikle milletler
meslek dalları ile ilişkilendirildiği görülmüş, her bir topluluğa bir meslek dalı vermişlerdir. Buna
göre; Ermeni; Rençper12, Kürt; Babuccu, İslam; Tüccar, Çerkez; Kendirci13, Yezidi; Yağ Satan,
Sadanlı Aşireti; Dülger, Haydaranlı Aşireti; Ekmekçi, Acem; Baytar.
b. Silahların İsimleri
Ermenilerin, Ermenistan kurmak maksadıyla giriştiği kanlı eylemlerin baş materyallerinden
olan silahların şifrelemesi hayvan ve kıyafet isimleri ile oluşturulmuştur. Silahın fiziki görüntüsü
veya özelliğine göre bir hayvan seçilmiş ve kodlanmıştır. Bu kısımda herhangi benzerliği
olmayan kodlamalar da yapılmıştır. İsyanın gerçekleşmesi için en önemli unsur olan silahlar ile
ilgili yazışmaların Osmanlı İstihbaratına şüphe uyandırmayacak şekilde tasarlandığı
görülmektedir.
Silahların şifrelenmesi kısmında kalıbı ve ağırlığından yola çıkarak Top’a “Camış” adı
verilmiştir. Silahın isimlendirmesi muhtemelen miktarı ile ilişkilendirilmiş olup “koyun” olarak
belirtilmiştir. İsyanın büyük kısmında kullanılan tüfeğin kodlaması “öküz”dür. O dönemde taşma
vasıtası olan kargının hareketinden dolayı “sürat” adı verilmiştir. Yine sırasıyla kılıç; papuç,
barut; başlık, gülle; gömlek, tabanca; halka, bıçak; uzun gibi şifrelemeler yapılmıştır.

12
13

TDK, Rençper; Tarım ile uğraşan, çiftçi.
TDK, Kendirci; Kenevir yetiştiren kişi.
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c. Önemli Ermeni Kişilikleri
Ermeni Komitalarında faaliyet gösteren veya destekleyen kişilerin yazışmaları takma
isimler ile gerçekleşmiştir. Mesela 1896 ile 1908 yılları arası İstanbul Ermeni Patrikliği görevini
üstlenen Ormanyan14’ın haberleşmede kullanılan adı Bazaya’dır. Ermeni Patrikhanesi Ruhani
Reisi görevinde bulunan Karikin Servastiyan15, “ Samil” olarak adlandırılmıştır. 1880'li yıllarda
Osmanlı Devleti sınırları içinde terör faaliyetlerinde bulunan ve Fransa’ya kaçarak orada
Osmanlı aleyhine çalışan Mığırdıç Portakalyan’a16 Ermeni çetelerinin lügatında “Mabri” ismi
verilmiştir.
Ermenilerin kanlı hareketlerinde rol alan isimlere ek olarak bu harekette diğerleri gibi
aktif rol aldığını düşündüğümüz diğer isimleri ve kodlamalarını da belirtelim. Lügata göre,
Hayrik; Mosis, Tersis Patrik; Vahram, Karikin, A. Teşfiyan; Heruyan, G. Ferkısban; Vahan
Vemamteyan, A. Esbaturyan; Honan Sastancı, K. Nişgiyan17; Nurabir, K. Ererzuni; Simayun
Amrika, Mamgutyan; Fatik, Sezal Dirserkiyan; Senakrem gibi isimler ve takma isimleri de yer
almaktadır.18
d. Lügatta Yer Alan Diğer Kelimeler
Ermeni çetelerinin faaliyetleri için yapılan haberleşmelerde ihtiyaç duyacakları birçok
kelimeyi Osmanlı istihbaratının dikkatini çekmeyecek şekilde uyarlamışlardır. Komita ve
çetelerin toplantı yerleri, eylem yerleri, silahlar, Osmanlı Devletinin bazı kurum ve makamları,
bazı önemli meslekler ve genel fiiller değiştirilmiştir.

Mağakya Ormanyan Efendi 1841-1918 yılları arası yaşamıştır. İstanbul Ermeni Patrikliği görevinde bulunmuştur.
İstanbul’da yaptığı zararlı faaliyetlerden dolayı Kudüs’e sürülmüştür. Detaylı Bilgi için Bkz. GÜLLÜ, Ramazan
Erhan, “(Ermeni Nâmı Taşımak Töhmet Midir?): 19. Yüzyıl İstanbulu’nda Yaşanan Ermeni Hadiseleri Sonrası
İstanbul’u Korumak Amacıyla Alınan Önlemler ve Bu Önlemlere Karşı Tepkiler” s. 831-833. Ormanyan’ın, Ermeni
İhtilal Komitesine katkılarını bildiren ve Şakir Paşa tarafından kaleme alınan rapor için Bkz. BOA, Y. PRK. MYD.
8.12.
15
. B.O.A., DH.MKT. 1617.46.0.
16
Recep Karacakakya, “Belgelerle Türk- Fransız- Ermeni İlişkilerine Genel Bir Bakış(1878-1914)”,Osmanlı
Araştırmaları XXIV, s. 185.
17
Lügatta geçen K. Nişkiyan’ın, Ermeni ihtilal komitesi ile bağlantılı olduğu düşünülerek ailesinin İzmir’de
yakalanarak tutuklandığı Nişkiyan Karabet olduğu düşünülmektedir. Amerika’da yaşayan kişinin mason kıyafeti ile
çekilmiş fotoğrafı tespit edilmiş dolayısıyla Ermeni komitaları ile bağlantısı tespit edilmiştir. B.O.A. BEO,
397.29743.
18
B.O.A. Y.PRK.AZN. 3.30.2.
14
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Fesat gurubu, bir kişiyi zehirleme emrini vereceği zaman “teltif edilecektir19” gibi bir
cümle kurarak İstihbarata yakalanmamayı başarabilmektedir. Öldürülmesi planlanan biri için ise
“yardım etmek” fiili kullanılmıştır. Yaralamak; teselli vermek, muharebe etmek; satmak,
sündürmek; hafifletmek, kaydetmek; muhasebe muvahalesi, zay’ etmek; takdim, sarhoş etmek;
keyif kaçırmak, muhasara etmek; satın almak, ölmek; boşamak, sevindirmek; zenginlendirmek
ve kaçmak; çarşıya gitmek lügatta yer alan diğer fiillerdir.
Hedef saptıran diğer kelimelerden biri “galip” tir. Bunun şifrelemesi “zarar” olarak
yapılmıştır. Tam aksi olan “mağlup” kelimesi ise “kâr” olarak zıt anlamda kodlanarak şaşırtmalar
yapılmıştır. Meslek dalı olan “hakim” in karşılığı “iş bilen” olarak belirtilmiştir. Diğer meslek
dalları, ihbarcı; terzi, haritacı; tabaturacı, barut yapan; hamal, resim; kayıkçı, tüfek yapan; ödünç
veren, köz yapan; sarraf olarak isimlendirilmiştir. Son olarak “Erkan-ı Harb’a “muhasebeci”
lakabı verilmiştir. Bu kısmın şifre yöntemi birebir zıt kelimeler, anlamca yakın kelimeler ve
soyut olarak bağlantılı kelimelerle oluşturulmuştur.
Ermenilerin haraç, bağış yada gasp yolu ile elde ettiği maddi değeri yüksek olan altın yine
döneminde kıymetli olan “deri” ile şifrelenmiştir. Para ise yine çok kıymetli olan “ipek” ile
şifrelenmiştir. Teknolojinin henüz gelişmediği bu dönemde en pratik haberleşme yöntemi gazete
vasıtası ile olmaktaydı. Bu sebeple Zenginlik; zahid, kârban; avcı, asilik; iflaslık, kavga; iş
verilen, makam yeri; mağaza, ekmek; Van bezi, zahire; çuka, piyade; kağıt satan, süvari; et
satan, mektep gezen; misafir, katip; dellal, reis; odabaşı, manastır; iskele, bakır; çelik, yemin
metni; deyn senedi gibi kelimeler lügatta yer alan diğer kelimeler arasındadır.
Şifre sözlüğünün son kısmında kısa bir yemin yazısı bulunmaktadır:“Yemin ederim
hüdanın üç ismine kendi bahtıma ki milletimin azat olunması için her sene benim kudretime göre
vergi vereyim. Eğer yeminimi fesh ettimse evvela mahallenin hakkı vardır bana haber
vermeye”20. Bu yemin metninde komita ve çete faaliyetlerine destek mahiyetinde vergi adı
altında her yıl verilen haraç üzerinedir. Kişinin bu haracı vermemesi durumunda diğer Ermeni
komita mensupları tarafından ikaz edilmesi ve belirlenen miktarın tahsil edilmesi şahitler ve
komita önünde kabul etmektedirler. Bu yemin metni bir bakıma Çete ve komitalara giriş kartı

19
20

Kamus-i Turki: Teltif Etmek, ödüllendirmek anlamına gelmektedir.
B.O.A.. Y.PRK. AZN, 3.30.
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olarak da görülebilir. Ermeni şifreleme lügatının sonunda bulunan bu yemin metni lügat ile
birlikte karşı tarafa verildiği dolayısıyla karşılıklı anlaşmaya varıldığı düşünülmektedir.
Sonuç
850 yıl Osmanlı himayesinde özgürce yaşayan Ermeniler 18. Yüzyıl itibari ile büyük
devlet olarak nitelendirilen İngiltere, Fransa, Rusya ve Amerika’nın misyonerlik faaliyetlerinin
kurbanı olmuşlardır. Bu bağlamda Patrikhane, kiliseler ve okullardan başlayan teşkilatlanma ile
hayır dernekleri görünümü altında komitaların kurulması ile şekillenmiştir. Ayrıca çetelerin de
örgütlenmesi ile Ermeni isyanlarının alt yapısı tamamlanmıştır.
Komita, çete ve casuslar gerek teşkilatlanma gerekse fiili girişimlerde bulunabilmesi için
Osmanlı İstihbaratına takılmadan hareket etmesi lüzumu ile bazı özel şifreleme sistemleri
kullanmıştır. Arşiv belgelerinde sık karşılaştığımız şifreleme sistemi rakamsal olarak
kodlamalardır. Üst düzey olan bu kodlama sistemini teşkilatlanmanın üst düzey yöneticileri ve
üst düzey isimleri tarafından kullanmıştır. Daha düşük seviyede yer alan guruplar ise rakamsal
şifrelemeye nazaran daha basit olarak tasarlanmış olan terminolojik şifreleme metodu
kullanmıştır. Terminolojik şifreleme metodu ile oluşturulan lügat haberleşmeyi sağlayacak
kişilere dağıtılmıştır. Tespit edilen terminolojik şifre lügatı 1888 yılına ait olup 3 sayfadan
oluşmaktadır. Ayrıca bu metin örgüte katılımını sağlayan yemin metni olarak da
düşünülmektedir.
Cümle içerisinde anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde hazırlanmaya çalışılmış olan
lügat isyan sırasında da kullanılabilecek kilit kelimeleri içermektedir. İleriki yıllarda isyan
çıkarılacak bölgelerin isimleri, Ermenilerin yoğun bulunduğu yerler, silahlanma ve silah
yapımları, toplantı yerleri, saklanma yerleri, Ermeni fesadını yöneten bazı Ermeniler ve temel
fiiller gibi haberleşmeyi ve gizli ilerlemeyi sağlayacak kelimeler seçilmiştir. Önemli kelimeler
ve şifreleri genellikle bağlantılı olarak seçilmiştir. Zıt anlamlı kelimeler, eş anlamlı kelimeleri,
biçimsel benzerlikler, anlam olarak bağlantılı kelimeler ve lakaplar kullanılmıştır. Osmanlı
Devletinden gizli olarak hazırlanan plan ve eylemler ne yazık ki isyan, ayaklanma akabinde
zulüm, işkence ve kıyım ile neticelenmiştir.

744

KAYNAKÇA
B.O.A., BEO, 397.29743.
B.O.A., DH.MKT. 1617.46.
B.O.A., HR. SYS,1342.92
B.O.A., HR. SYS,2270.2.
B.O.A., İ.HD. 1194.93426.
B.O.A., Y. PRK. MYD. 8.12.
B.O.A., Y.PRK. AZN, 3.30.2.
B.O.A., Y.PRK.AZN. 3.30.1.
B.O.A., Y.PRK.ZB. 6.70, 1
Türk Nimetinin Kafirleri; Tarihimizde Rumlar, Patrikhane, Yunancılık, İBB Arşivi, H.1341,
s. 24-27.
GÜLLÜ, Ramazan Erhan , “(Ermeni Nâmı Taşımak Töhmet Midir?): 19. Yüzyıl
İstanbul’unda Yaşanan Ermeni Hadiseleri Sonrası İstanbul’u Korumak Amacıyla Alınan
Önlemler ve Bu Önlemlere Karşı Tepkiler”, Osmanlı İstanbul’u II, 815-841.
HALAÇOĞLU, Yusuf, Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları, BKY, İstanbul, 2011.
KARACAKAYA, Recep, “Belgelerle Türk- Fransız- Ermeni İlişkilerine Genel Bir
Bakış(1878-1914)”, Osmanlı Araştırmaları XXIV, 2014, s. 181-212.
SÜSLÜ, Azmi, Ermeniler Ve Tehcir Olayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yay.
1990, s. 28.

745

TOSUN, Ramazan “ Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Mahiyeti”, Selçuklu Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.14, 2003, s. 143-163.
URAL, Gültekin, Ermeni Dosyası, Kamer, İstanbul, 1998.

746

DR. ALİ SÂİB BEY VE TRABZON TEHCİRİNDE KADIN VE ÇOCUKLAR MESELESİ

Nejdet BİLGİ*
ÖZET
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı içinde, özellikle cephe gerisinde yaşayan Ermeni nüfusun
tehcirine (zorunlu göç ve iskanına) karar verdi. 1915 Haziran’ında başlayan uygulama 1916
Mart’ına kadar yaklaşık on ay sürdü. Trabzon tehciri de bu çerçevede gerçekleştirildi. Trabzon
vilayetinin 1914 yılı toplam nüfusu 1.123.046 idi. Bu nüfusun 40.237’si Ermeni’ydi.
Genelkurmay Arşivi (ATASE) belgelerine göre, 40.237 kişilik Ermeni nüfusun 34.500’ü sicile
kayıtlıdır. Bu kayıtlı nüfusun da 28.000’i Deyr-i Zor ve Musul’a gönderilmişlerdir. Trabzon
vilayetinde tehcire tabi tutulan Ermeni nüfusun 14.409’u Trabzon Merkez Kazası’nda
yaşamaktaydı. Burada ele alınan konu, Trabzon Merkez Kazası’ndan tehcir edilmeyen Ermeni
kadın ve çocuklarıyla ilgilidir.
1915 zorunlu göçü, Ermeni nüfus için, özellikle kadın ve çocuklar için zor bir süreç oldu.
Tehcirin başladığı tarihlerde gündeme gelen konular arasında, çocuklar ve kadınlar da yer aldı.
Bazı idari birimlere gönderilen yazılarda, on yaşından küçük çocukların yetimhanelere
yerleştirilmeleri istendi. Daha sonra bu yaş sınırı on ikiye çıkarıldı. Bazı yerlerde, Yabancıların
veya Misyonerlerin himayesinde bulunanların da sevk edilmemesi istendi. Bazı durumlarda da
bulundukları yerlerde kalmaları uygun görüldü. Trabzon tehciri sırasında da benzer
uygulamaların olduğu anlaşılıyor. Erkek çocukların bir kısmı babalık olarak adlandırılan
yetimhanelere yerleştirildi. Bir kısmı da Müslüman köylere dağıtıldı. Kadın ve kızlar ise
Müslümanlarla evlendirildi veya evlere hizmetçi olarak yerleştirildi. Mondros ateşkesi ile
birlikte, tehcirle ilgili olarak İstanbul’da bir sıkıyönetim mahkemesi kuruldu. Bu mahkemenin
gördüğü ikinci dava Trabzon Tehciri Davası oldu. Dava 26 Mart - 29 Mayıs 1919’da tarihlerinde
20 duruşmayla sonuçlandı. Dava tutuklularından birisi de Trabzon Sıhhiye Müdürü Dr. Ali
Sâib’ti. Ali Sâib, Ermeni kadın ve çocuklarını zehirlemekle, denize attırmakla veya basınçlı
buharla öldürtmekle suçlanıyordu. Trabzon davası sona ermesine rağmen, Ali Sâib’in
yargılaması altı ay daha devam etti. Ali Sâib, üzerine atılı suçların gerçekleşmemiş olmasından
dolayı beraat etti. Bununla birlikte, bazı yayınlarda kadın ve çocukları katlettirdiği iddialarıyla
*
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anılmaktadır. Bu çalışma ile, ilgili kaynakların incelenerek gerçeğe en yakın bilginin ortaya
konulmasına çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tehcir, Trabzon, Ali Sâib, Kadınlar, Çocuklar
Dr. Ali Saib Bey and the Issue of Women and Children in Deportation from Trabzon
Abstract
During World War I, the Ottoman Empire decided to relocate (to force to migrate) the
Armenian population, especially those living behind the front. The implementation started in
June 1915 and lasted for about ten months until March 1916. The relocation from Trabzon was
carried out within the scope of this enforcement. In 1914, the population of Trabzon was
1,123,046, of which 40,237 were Armenians. According to the documents in the Archives of the
Turkish General Staff Military History and Strategy Institute (ATASE), of those 40,237
Armenians, 34,500 were registered. 28,000 of the registered population were sent to Deir ezZor
and Mosul. Of the population in Trabzon subjected to the relocation, 14,409 lived in central
Trabzon. The issue addressed here is the Armenian women and children who were not deported
from central Trabzon.
The forced migration in 1915 was a challenging period for the Armenian population,
especially for women and children. Among the agenda discussed when the deportation started
was the issue of women and children. Letters sent to certain administrative bodies requested that
children under ten be placed in orphanages. Later, the age limit was raised to twelve. In some
locations, those under the care of foreigners or missionaries were also requested not to be
relocated. And in some cases, they were allowed to stay where they were. It seems that similar
actions were taken during the relocation from Trabzon. Some boys were placed in orphanages
while others were distributed among Muslim villages. Women and girls were either wedded to
Muslims or sent to homes to work as maids. After Armistice of Mondros, a military commission
was organized in İstanbul regarding the deportation. The second case reviewed was about the
relocation from Trabzon. It consisted of 20 hearings from March 26  May 29 1919. One of the
detainees was Dr. Ali Saib, Trabzon Head of Medicine. He was accused of poisoning Armenian
women and children, having them thrown into the sea or killed using pressurized steam. Even
though the proceedings ended, his trial continued for another six months. He was acquitted on
the grounds that the crimes he was accused of did not take place. However, some papers claim
748

he had women and children slaughtered. The aim of this study is to try to get to the truth by
examining related resources.
Keywords: Relocation, Trabzon, Ali Sâib, Women, Children

Giriş
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girdikten yaklaşık yedi ay sonra, cephe gerisinde
yaşayan Ermeni nüfusun tehcirine (zorunlu göç ve iskanına) karar verdi. 1915 Haziran’ında
başlayan uygulama 1916 Mart’ına kadar yaklaşık on ay sürdü. Trabzon tehciri de bu çerçevede
gerçekleştirildi. Trabzon vilayetinin 1914 yılı toplam nüfusu 1.123.046 olup, bunun 921.128’i
Müslüman, 161.574’ü Rum, 40.237’si Ermeni, 99’u Ecnebi, 9’u Yahudi idi.1 Genelkurmay
Arşivi belgelerine göre, 40.237 kişilik Ermeni nüfusun 34.500’ü sicile kayıtlıdır ve bu nüfusun
28.000’i Gümüşhane yoluyla Zor ve Musul’a sevk edilmişlerdir. Aynı belgede, geriye kalan
nüfusun çarpışmalarda öldüğü belirtilmektedir. Trabzon vilayetinde sevke tabi tutulan 34.500
kişilik Ermeni nüfusun önemli kısmı Trabzon Merkez Kazası (14.409) ile Ordu Kazası’nda
(12.084) bulunmaktaydı.2 Burada ele alınan konu, yalnızca Trabzon Merkez Kazası Ermeni
nüfusunun kadın ve çocuk kesimiyle, bunların da tehcire tabi tutulmayanlarıyla ilgilidir.
Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından, tehcirle ilgili yargılamalar yapmak
üzere İstanbul’da Divan-ı Harb-i Örfi kuruldu. Bu olağanüstü mahkemenin gördüğü ikinci dava
Trabzon Tehciri Davası oldu. Mahkeme Trabzon tehciriyle ilgili yargılamalara 26 Mart 1919’da
başladı ve 29 Mayıs 1919’da kararını verdi. Dava çerçevesinde tutuklu olarak yargılananlardan
birisi de Trabzon Sıhhiye Müdürü Dr. Ali Sâib Bey’di. Dava başlamadan 1919 Şubat’ının
sonlarında İzmir’de tutuklanan Dr. Ali Sâib Bey3 Ermeni kadın ve çocuklarını katletmekle
suçlanıyordu. Mahkeme sona ermesine rağmen, Dr. Ali Sâib Bey’in yargılaması ayrıca devam
etti ve 21 Aralık 1919’da sona erdi. Dr. Ali Sâib Bey, isnad edilen suçların gerçekleşmemiş

Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, Cilt I, Ankara 2005, s. 609, 631, 689.
Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, Cilt I, s. 439, 445, 454. Dadrian, vilayetteki toplam Ermeni
nüfusunun 55-60.000 olduğunu kaynak belirtmeksizin iddia ediyor. Vahakn N. Dadrian, Ermeni Soykırımında
Kurumsal Roller Toplu Makaleler Kitap 1, Çev: Attila Tuygan, Belge Yayınları, İstanbul 2004, s. 200. Oysa
kendisinin önem atfettiği Mavi Kitap’ta yer alan bilgiye göre, Trabzon İtalyan Konsolosu 25 Ağustos 1915’te
yayımlanan röportajında, Trabzon’da çeşitli mezheplere mensup 14.000 kadar Ermeni yaşadığını söylemektedir.
James Bryce – Arnold Toynbee, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere Yönelik Muamele 1915-1916, Cilt 1,
Çev: Ahmet Güner, Pencere Yayınları, İstanbul 2005, s. 525.
3
İkdam, 28 Şubat 1335/1919.
1
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olmasından dolayı beraat etti.4 Bununla birlikte, karar, özellikle tehcir suçlarını ele alan bazı
yayınlarda, Trabzon Hilal-i Ahmer Hastanesi’ndeki kadın ve çocukları katlettirdiği iddialarının
yer almasını engelleyemedi. Suçlamalar arasında, Dr. Ali Sâib Bey’in kadın ve çocukları
zehirlettiği, bazı çocukları sepetlere koydurarak denize attırdığı, bir kısmını da basınçlı buhar
aleti olan etüvle öldürttüğü gibi iddialar yer almaktadır.
Tehcir uygulamalarında kadın ve çocuklar
1915 zorunlu göçü Ermeni nüfus için zor bir sürecin başlangıcı oldu. Özellikle kadın ve
çocuklar için bu süreç daha da zor oldu. Tehcirin başladığı tarihlerdeki resmi yazışmalarda ilk
ele alınan konular arasında çocuklar yer aldı. Bazı vilayet ve sancaklara gönderilen yazılarda,
yerleri değiştirilen veya sürgün edilen Ermenilerin on yaşından küçük çocukları için yetimhane
kurulması veya mevcut yetimhanelere yerleştirilmeleri istendi.5 Bazı yerlerde, yabancıların veya
misyonerlerin himayesinde bulunanların sevk edilmemesi istendi.6 Bazı durumlarda da
bulundukları yerlerde kalmaları uygun görüldü.7 Sevk sırasında yolculuk şartlarına
dayanamayacağı düşünülen çocuklar için, iki çözüm yolu belirlenmişti: Birincisi yetimhanelere,
ikincisi ise Müslüman ailelerin yanına yerleştirilmeleri. Savaş şartlarında bütün çocukların
yetimhanelere yerleştirilmesi mümkün olamayacağı için ailelerin yanına yerleştirme yolu çözüm
olarak görülmüştür.8 Yetimhanelere yerleştirilecek çocuklar için şartlara göre yeni önlemler
alındığı gibi, yaş sınırında da değişiklikler yapılmıştır.9 Nitekim 1916 yılındaki bir resmi
yazışmada yaş sınırı “12 yaşına kadar” şeklinde vurgulanmıştır.10 1917 yılı sonlarından itibaren,
ödenekleri tükenen bu kurumlardaki Ermeni çocuklarının akrabalarına, akrabası olmayanların da
cemaatlerine teslimi kararlaştırmıştır.11 İhtida eden Ermeni kızlarının da yolsuzluğa meydan
verilmeksizin Müslümanlarla evlendirilmesi uygun görülmüştür.12 Erkekleri sevk edilen veya
kimsesiz kalan ailelerin de Ecnebi ve Ermeni bulunmayan köy ve kasabalara dağıtılarak
yerleştirilmeleri ve ihtiyaçlarının karşılanması, genç ve dul kadınların evlendirilmeleri

İkdam, 22 Kanun-ı evvel 1335/1919.
İbrahim Ethem Atnur, Türkiye’de Ermeni Kadınları ve Çocukları Meselesi (1915-1923), Babil Yayıncılık, Ankara
2005, s. 52; BOA. DH. ŞFR, 54/150 (13 Haziran 331).
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istenmiştir.13 Bazı durumlarda da, Ermeni kızlarından ebeveyni bulunmayanların yetimhanelerin
uygun kısımlarına, misafirhane oluşturularak yerleştirilmeleri uygun görülmüştür.14
Trabzon tehciri sırasında da benzer uygulamaların olduğu, Trabzon tehciri davası sırasında
çeşitli şekillerde dile getirilmiştir. Çocukların “babalık” olarak adlandırılan yetimhanelere
yerleştirildikleri ve Müslüman köylere dağıtıldıkları,15 kadın ve kızların da Müslümanlarla
evlendirildiği veya evlere hizmetçi olarak yerleştirildiği ifade edilmiştir.16 Trabzon’daki
Amerikan konsolosu O. Heizer, tehcir emri üzerine Avusturya konsolosu ile beraber
İstanbul’daki yönetime rica ederek, en azından yaşlı erkek, kadınlar ve çocukların tehcirden muaf
tutulmalarını sağladıklarını yazmaktadır.17 Heizer, çocukların şehirde bırakıldığını ve şehrin
farklı yerlerindeki yetimhane denilen büyük evlere yerleştirildiklerini, 15 yaşında ve daha küçük
kızlarla, 10 yaşında ve daha küçük erkek çocukların kabul edildiği bu evlerde, yaklaşık 3.000
çocuğun bulunduğunu belirtmektedir.18 Tehcirden muaf tutulanlar arasında hamile kadınlar ve
hastanedeki hastalar da vardı. Kısa bir süre sonra yetimhanelerdeki erkek çocuklar çiftçilere,
kızlar da Müslüman ailelere verildi. Konsolos Heizer, bazı olumsuzluklara da değinmektedir.
Nitekim 28 Temmuz 1915 tarihli raporunda, yaşça büyük yetim kızların “en güzelleri seçildi ve
şehrin işlerini yürüttüğü anlaşılan çetenin üyelerinin zevki için, birtakım evlerde tutulmaya
başlandı” demektedir.19 Heizer, aynı raporda, “Birkaç defa, küçük kayıklar, insanla yüklü
oldukları halde Samsun’a doğru gönderilmişlerdi. Bu teknelerdeki insanların genel olarak
boğulduğuna inanılıyordu. İnsan yüklü bir şekilde Trabzon’dan ayrılan bu kayıkların birkaçı,
saatler sonra boş bir şekilde geri dönmüştü” demektedir.20 Benzer bir bilgi Avusturya
konsolosunun 31 Temmuz 1915 tarihli raporunda da bulunmakla beraber, konsolos “(kadın ve
çocukların) filikalarla açık denize götürüldüklerinin ve burada filikaların batırıldığının şüphe
götürmediğini” yazmaktadır. Alman konsolosu Begfeld ise bu tür bilgilere itibar etmediği için
hiç yer vermemektedir.21 Mavi Kitap’ta ise, “böyle birçok kayık insan dolu olarak Trabzon’dan
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ayrılmış, birkaç gün sonra boş olarak dönmüştü” deniliyor.22 Lewy, Ermeni araştırmacı Ara
Sarafyan’ın, Ermenilerin denizde boğularak toplu halde öldürüldüklerine ilişkin iddiaları
reddettiğini yazmaktadır.23 Üç görgü şahidi de bazı Ermenilerin denizden kayıklarla
gönderildiğinde hemfikir. Fakat birisi kayıkların birkaç saat sonra, diğeri birkaç gün sonra
döndüğünü söylerken, bir diğeri kayıkların batırıldığını söylüyor. Bu üç anlatımın, birbirlerinin
verdikleri bilgileri, kuşkudan da öteye, yok hükmüne indirdiğini söylemek yanlış olmasa
gerektir.
İddialar
Dadrian, Ermeni tehcirinde “doktorların rolünü” ele aldığı yazısında, Dr. Ali Sâib’in tehcir
döneminde Trabzon Kızılay Hastanesi’nde “sayısız çocuğu, yetişkini ve hamile kadını
zehirlemekten ve onları denizde boğmaktan suçlanmıştır” dedikten sonra, sağ kalan Ermenilerin
mahkemede “Sâib’in hastaneyi düzenli ziyaret ettiğini çoğu yetişkin olmak üzere çok sayıda
insanın ortadan kaybolmasına neden olduğunu” söylediklerini aktarmıştır. İki Türk tanık
tarafından da bu iddiaların özünün onaylandığını iddia etmiştir. Ayrıca aynı dönemde
Trabzon’da bulunan Dr. Ziya Fuat ve Dr. Adnan’ın da, “çocukların zehirlenmesi ve boğulması
suçlamalarını onaylayan yeminli ifadeler” verdiklerini yazmaktadır. Ali Sâib’in suçlamaları
reddettiğini ve “suçlamalar kesin olarak kanıtlanamadığından” beraat ettiğini belirtmektedir.
Ancak, yargılamanın 14. Duruşmasında bir kadın şahidin hastanedeki çocukların etüv cihazı ile
boğdurulduğunu, Ali Sâib’in İttihad mümessili Nail ile “kurbanların listelerini” hazırlayan kişi
olduğunu, etüv cihazıyla öldürülen çocukların sepetlere konarak Karadeniz’e döküldüklerini
anlattığını yazıyor. Dadrian, Dr. Adnan’ın 3. Duruşmada çocukların buharla boğdurulması
uygulamasının yanı sıra, sıvılar ve enjeksiyon ile de imha uygulamalarının yapıldığını
söylediğini iddia etmektedir.24 Dadrian, “Ermeni Soykırımı: Bir Yorum” yazısında bir Amerikan
belgesinde de Ali Sâib’in hastane dışında, bazı okullardaki Ermeni çocukları, yetişkinleri ve
hamile kadınları düzenli olarak zehirlediği ve ilaç almayı reddedenleri de Karadeniz’de
boğdurttuğunun açıklandığını belirtiyor. Trabzon’daki Fransisken Başrahip Laurent ve Dr.
Adnan’ın da mahkemede bu bilgileri teyit ettiklerini ilave ediyor.25 Ayrıca 10. Duruşmada tüccar
Mehmet Ali’nin, 15. Duruşmada Eski Van Valisi Nazım’ın, 17. Duruşmada Adli Müfettiş
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Kenan’ın, Stange’nin yaveri ve tercümanı Teğmen Fadıl Harun’un da boğulma ve zehirleme
olaylarını dile getirdiklerini belirtiyor.26 Dadrian, çocuklarla ilgili yazısında da aynı iddiaları dile
getirmektedir. Ali Sâib’in Ermeni çocuklarını zehirlediğini, direnenleri Karadeniz’de
boğdurttuğunu, Ziya Fuat ve Adnan isimli iki Türk doktorundan toplanan delillere dayandığını
söyleyerek iddia etmektedir. Aynı şekilde, etüv cihazı ile çocukları buhara maruz kılarak
öldürttüğünü yazmaktadır.27 Tessa Hofmann da, bu etüv cihazını, “gaz odalarının proto tipleri”
olarak tanımlarken, kurbanlarının da Ermeni çocukları olduğunu yazmaktadır.28
T. Akçam, şahit Dr. Ziya’nın, Ali Sâib’in yargılanması sırasında çocuklara şırınga vererek
öldürdüğünü, sonra da küfelere doldurtarak yok ettirdiğini söylediğini aktarıyor. Dr. Vahab’ın
ise bilgisi olmadığı ifadesini belirtiyor. Ancak, şahitlerin şırınga ve küfe ile imha iddialarını
duyduklarını söylemelerini dikkate alarak, “doğrudan olayların görgü tanığı alan hiçbir şahidin
dinlenmemiş olduğu anlaşılıyor” diyor. Ali Sâib Bey’in de iddiaların sabit olamaması nedeniyle
beraat ettiğini belirtiyor.29
Kevorkian ise, Kızılay/Hilal-i Ahmer hastanesinde yapıldığını iddia ettiği katliamların
ikinci elebaşı olarak Dr. Ali Sâib Bey’i gösteriyor. İstanbul’da yayınlanan Fransızca Rönesans
ve Ermenice gazetelere atıf yaparak, Ali Sâib Bey ve çevresindekilerin Ermeni çocuk ve
kadınlarını nasıl imha ettirdiklerini, mutlak gerçek kurgusuyla anlatıyor. Kevorkian, hastanede
yapıldığını iddia ettiği katliamlarda, birinci rolü Kızılay başkanı Mehmed Ali Bey’e, ikinci rolü
Dr. Ali Sâib Bey’e vermekle beraber, çevrede yer alan hemen herkesi, az veya çok rolsüz
bırakmıyor.30 Ali Sâib Bey’i, hem karar alıcı ve hem de icracı olarak gösteriyor.31
Kevorkian gibi Dadrian da, iddialarını mahkemedeki tanık ifadelerine, özellikle Ermenice
gazetelerde yer alan yazılara, sonradan yazılmış hatıra türü yayınlara ve diplomat raporlarına
dayandırıyor. Fakat, dayandığı kaynakların ne kadar doğru oldukları ve Dadrian’ın bunlara ne
kadar etik yaklaştığı üzerinde durmak gerekiyor. Dadrian’a kıyasla, bu kaynaklara daha hakim
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olan Akçam’ın temkinli dil kullanması ve hiçbir görgü şahidinin dinlenmemiş olmasını
belirtmesi dikkat çekicidir. Dolayısıyla bu noktada, mahkeme safahatında şahitlerin konuyla
ilgili dile getirdiklerini gözden geçirmek gerekiyor.
Trabzon Tehciri Duruşmalarında Konuyla İlgili İddia ve Savunmalar
1. Duruşma: Trabzon tehciri davasının ilk duruşmasının yapıldığı, 26 Mart 1919 günkü
sorgulamalarda, çocuk ve kadınlar meselesi gündeme getirildi. Mahkeme reisi maznunlardan
Acente Mustafa’ya “Bazı çocuklar denize atılmış ve bazı kadınlar da hastahanede tesmim
edilmiş [zehirlenmiş], öyle mi?” diye sormuş, o da “Bunlar doğru değildir efendim” cevabını
vermiştir. Aynı duruşmada Reis, maznunlardan Rüsumat Müdürü Mehmed Ali Bey’e, tehcir
edilenler “çocuklarını bırakırlar mı idi” sorusunu yöneltmiş o da, “evet efendim” cevabını
vermiştir. Reis bu kez “çocukların bir kısmını denize atmışlar bir kısmını tesmim etmişler?”
deyince, Mehmed Ali Bey, “görmedim, işitmedim efendim” cevabını vermiştir. Reis devamında,
“kadınlardan bazılarının ırzlarına tasallut etmişler ne malûmatınız var?” diye sormuş, Mehmed
Ali Bey de, “bilmiyorum, bu babda bir güna malûmatım yok efendim” demiştir. Aynı duruşmada
Polis Müdürü Nuri Bey’e Reis tarafından, “tehcir muamelesinden sonra kasabada Ermeni
kalmadı mı?” sorusu yöneltilmiş, o da “kalmadı, yalnız kadınlar ve çocuklar vardı” cevabını
vermiştir. Reis’in “tehcirden çocuklar ayrılmış, denize dökülmüşler?” sorusuna, “evet çocukların
ayrıldığını biliyorum, babalıklar teşkil edildi” cevabını vermiş, Reis devam ederek, “kadınlar
hastahanede tesmim edilmişler” deyince, “hayır bu hususda bir şey bilmiyorum” demiştir.32 Aynı
duruşmada Reis, Kaymakam Talat Bey’e, “denize dökdükleri çocuklar hakkında malûmâtınız
yok mu?” sorusunu yöneltmiş o da “hayır, birtakım ufak çocuklar evlere tevzi’ edildi. Evladlık
yapıldılar” cevabını vermiş, ardından “hastahanelerde kadınları tesmim etmişler” deyince, Talat
Bey “hayır, haberim yok” cevabını vermiştir.33 Başka bir gazetede diyalog şöyle yer alıyor:
“Reis- Tehcir edilenler arasında çocuklar kalmış. Talat Bey- Evet o çocukları mekteblere
yerleşdirdiler. Reis- Kadınları hastahanelerde tesmim etmişler. Talat Bey- Hayır böyle bir şey
olmamışdır.”34
İlk duruşmada, Ali Sâib Bey dışındaki zanlıların kadın ve çocuklarla ilgili bilgilerine
başvurulduğu anlaşılıyor.
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2. Duruşma: 29 Mart 1919’da gerçekleştirilen ikinci duruşmada konu hiç gündeme
gelmediği gibi, Vehip Paşa’nın yazılı ifadesi okunmuştur. Vehip Paşa’nın rapor niteliğindeki
ifadesinde de konu geçmemektedir.
3. Duruşma: Davanın 1 Nisan 1919’daki üçüncü duruşmasında konuyla ilgili şahitlik yapan
Dikranohi’ye hastane ile ilgili bildikleri sorulduğunda, “Orada Ermeni eczacı yokdu. Rum da
yokdu. Çocuklar hasta idi. Sonradan zehirlendiler. 5, 6 yaşında idiler. Ben o vakit yirmi beş
yaşında idim” cevabını vermiştir. Sanık Dr. Ali Sâib Bey şahide hastanede kaç Ermeni olduğunu
sorunca, şu diyalog gelişmiştir: “Şahid- Yirmi kişi kadar vardı hepsi kadın idi. Ali Sâib Bey onları
birer birer gönderiyordu. Ali Sâib Bey- Benim vezaifim bu hastadır gibi muamele-i resmiye
kağıdlarını imzalamak idi. Sekiz on ev vardı. Babalık namı veriliyordu. Buralarda muhtac
çocuklar bulunuyordu. Vali emir verdi. Bunları köylere dağıtmak için gitdim yüz kişiden otuzu
gitdi. Yetmişi kaldı. Reis- Hastahanede kaç kişi vefat etmiş? Şahid- Benim zamanımda üç kişi idi
benden sonra da vefat etdi. Reis- Niçin hepsini zehirlemediler? Şahid- Bilmem dereye felan
atdılar.”35 Başka bir gazetede adı Matmazel Hukyan olarak geçen Dikranohi, Hilal-i Ahmer
Hastanesi’ne getirilen kadın ve çocuk Ermenilerin hasta olmayanlarını ayırıp götürdüklerini,
hastaları zehirlediklerini ve bunları yapanın da Ali Sâib Bey olduğunu söylüyor. Her Pazar
gelerek bazılarının tabelasına işaret koyduğunu, hademe Kenan’ın da ilaç getirerek içirdiklerini,
içenlerin de öldüğünü söylüyor. Ali Sâib Bey ise hastanede ilaç verme yetkisinin olmadığını,
böyle bir reçete yazılamayacağını, yazsa bile Ermeni olan eczacının bunu bileceğini, baştabibin
de Ermeni olduğunu, doğruluğunun kendilerine sorulabileceğini söylemiştir. Şahit eczacının
Ermeni değil Rum olduğunu zannettiğini, bazı çocukları tedavi ettiklerini, valinin çocuklarına
ders verdiği için kendisine bir şey yapılmadığını, hastanede koğuşların dolu olduğunu, sadece
kendi koğuşunda yirmi kadar kadın bulunduğunu ve bunlardan üçünün zehirlendiğini,
diğerlerinin denize döküldüğünü iddia etti.36 Savcı kadının ifadelerinin çelişkili olduğunu
belirterek vaktin ziyan edildiğini söylemişse de Reis, “izhar-ı hak” için dinlediklerini belirtmiştir.
Ali Sâib Bey şahide, “Sen tehcir edilmedin. Üç kişi zehirlendikten sonra diğerlerini neden
bırakmışız?” diye sorunca, diğerlerinin sevk edildiği ve denize döküldüğü cevabını verdi.
Mehmed Ali Bey, “Bunlara üç dört ay kemâl-i şefkatle bakıyoruz, çocuğunu doğurtuyoruz.
Sonra bu şefkat nasıl zehirlemeye razı olur” demiş, şahit ise bunları kabul etmemiştir.37
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Aynı duruşmada dinlenen müddei-i şahsi Siranuş’un ifadeleri şöyle özetlenmiş: “Şahid
birçok şeyler anlatdı. Bütün ifadatı ötekilere mutabık idi. Fazla olarak kendisinin gibi küçük
çocukları o zaman babalık namıyla tevsim edilen [adlandırılan] bir mektebe verildiği, o zaman
16 yaşında bulunduğunu söyledi. Ve denizde boğulanlardan kesilenlerden hastahanede
zehirlenenlerden bahs etdi.”38 Başka bir gazetede sözleri şöyle yer alıyor: “Birçok çocukları
denize dökdüler. Hastahanede bir kısım insanları zehirlediler. Hatta sıhhiye müfettişi
hizmetçisini bile denize atdırmış. Sonra cesedini deniz kenarında buldular. Yanında başka bir
kadın cesedi daha vardı. Mektebteki çocukları sepetlerle denize atdılar.”39
Aynı duruşmada dinlenen şahit Satinik, kendilerini mektebe götüreceğiz diye toplayıp
rıhtıma götürerek kayıklara doldurduklarını, açığa çıkınca birer birer denize atıldıklarını,
kayıkçılardan Ali Reis’in babasını tanıdığı için kendisini kurtardığını, kayıktakilerin hepsinin
çocuk olduğunu ve kurtulamadıklarını, sevk edilirken Niyazi ve Mehmed Ali Beylerin
bulunduğunu, sorgulamada 6-7 yaşlarındaki kardeşinin rıhtımdan atılarak öldürüldüğünü
söyledi. Niyazi Bey ise, böyle birisini denize atmadığını, limanın da bir arşından (68 cm) fazla
suyu olmadığını söyledi ve karaya çıktığında kendisini kimin aldığının sorulmasını istedi. Şahit
de Müştak Bey adında Edirneli birisi olduğu cevabını verdi. Satinik Mustafa Efendi’nin de orada
olduğunu ve talimat verdiğini söyledi.40 Şahit, kayıklara bindirildikten sonra gece ikiye kadar
gittiklerini, bütün çocukları denize attıklarını, dört kayıkçı ve 30 kız bulunduğunu, Ramazan’ın
15’inde (27 Temmuz 1915) bu olayın olduğunu, suların limanda birkaç kulaç olduğunu,
kendisinin Trabzon’a bir gün mesafedeki Erikli’de limana çıkarıldığını, Müştak Efendi isminde
Ünyeli birisinin kendisini yanına aldığını söyledi. Niyazi Bey, Müştak Efendi’nin Giresun’da
olduğunu söyleyerek itiraz etti. Mehmed Ali Bey de ifadelerin yalan olduğunu söyledi.41
Aynı duruşmada sanık Ali Sâib Bey, Reis’in “Tehcirden sonra Ermeni kaldı mı?” sorusuna:
“Evet birçok kadın ve çocuklar kaldı. Bu çocuklardan birçoklarını bazı aileler aldı. Ve bendeniz
de bir dane aldım, kendisi Trabzon’dan ayrılıncaya kadar yanımda idi, beraber seyahat
etdiremeyeceğim cihetle, belediye başkâtibiyle izdivac eden teyzesine verdim” cevabını verdi.
Kalan kadınlardan bir kısmının evlendiğini, erkek çocukların köylere dağıtıldığını, Hilal-i Ahmer
hastanesi bulunmakla beraber, kendisinin hastanede çalışmadığını, sadece teftişte bulunduğunu
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söyledi. Çocukların küfelere doldurularak hastaneye getirildiğini bilmediğini, nizamname gereği
teftiş etmekten başka hastaneye gireni çıkanı bilemeyeceğini söyledi. Tehcir edilen Dr. Leon
Arslanyan’ın eşini evine almadığını, Silahçı Simpat adında birinin yüzerek sahile çıkıp hastaneye
gittiğini bilmediğini söyledi.42
Ali Sâib Bey’in sorgusu sırasında tehcir dolayısıyla tahkikat için Trabzon’a gönderilen Dr.
Ziya Fuad Bey’in raporu okunmuştur. Raporda “gerçi tehcir dolayısıyla Trabzon ve havalisinde
bir takım müessif fecâyi’ ve mezâlim irtikâb edilmişdir. Bu fecayiin amil ve nazımı gibi gösterilen
Sıhhiye Müfettiş-i Umûmîsi Yunus Vasfi Bey olmayıb mezkur vilayetin Sıhhiye Müdiri Ali Sâib
Bey olduğunu ve bunun birçok çocukları ve kadınları tesmim etdiğini, Belediye Tabibi
Arslanyan’ın haremini hanesine aldığını beyan ediyordu.” Raporun okunmasından sonra Ali
Sâib Bey, Nurkiyanık, Rönesans ve Jogovort gazetelerinde yayınlanan makalelerden söz ettikten
sonra, bunları tercümeleriyle beraber mahkeme reisine vermiştir. “Nurkiyanık gazetesinde amili fecâyi’ ve nazım-ı mezâlim olmak üzere Doktor Sadreddin Bey gösteriliyordu. Rönesans
gazetesinde ise Doktor Arslanyan’ın Erzurum Askeri Hastahanesi’ne tayin edildiği bahanesiyle
ve Ali Sâib Bey’in eser-i teşvikiyle Trabzon’dan teb’id ve Gümüşhane civarında katl edildiğini
ve hareminin Ali Sâib Bey tarafından alınarak bilahire hanesinden çıkarıldığı anlatılıyordu.
Jogovort gazetesinde ise Arslanyan’ın eniştesi tarafından neşr edilen bir makalede, kendisinin
Fransız olduğu ve ahval ve fecâyi’-i tehcire külliyen vakıf olduğu ve bu meyanda Arslanyan’ın
Gümüşhane’de hile ve desise ile katl edildiğini anlatıyordu.”43
Ali Sâib Bey bunlara ek olarak, Sıhhiye Müdir-i Umûmîsi Adnan Bey’in cevabını çıkararak
mahkeme reisine sundu. “Adnan Bey bu cevabında Trabzon’da müessif ahval ve vakayi’n [üzücü
durumların ve olayların] hudus ve vuku’nu [oluştuğunu] kabul ediyor. Fakat bu fecâyi’n amil ve
müsebbibi olmak üzere Ali Sâib Bey’i gösteriyordu ve Yunus Vasfi Bey’i tebrie ediyordu
[aklıyordu].” Ali Sâib Bey bunların ardından şu izahatı yaptı:
“Paşa hazretleri bir müfettiş herhangi bir meseleyi tahkik ve teftişe memur edilirse onun
yapacağı şey o mesele hakkında malûmatları olan eşhası isticvab etmekdir
[sorgulamaktır]. İfadelerinin altını eşhas-ı müstecvibeye imza etdirir, sonra kendisi bir
fezleke tanzim ve tertib eder. Müfettişin raporu bu suretle olursa makbul ve muteberdir.
Halbuki müfettiş Ziya Fuad Bey teftişatını benim halefim olan Sadreddin Bey hakkında
42
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yapmışdır. Sadreddin Bey şimdi takdim etdiğim gazetede ismi mezkur olan zatdır. Kendisi
elan orada İttihad ve Terakki Kâtib-i Mesulü’dür. Bundan dolayı Sıhhiye Müdiri Adnan
Bey o ismi meskûtün-anh [söylemeden] geçerek yerine benim ismimi ikame etmişdir.
Hakkımda söylenen bu şeyleri size edillesiyle [kanıtlarıyla] isbat ederim. Bu hususda
elyevm Nafıa Nazırı Avni Paşa Hazretlerini o zaman orada Erkan-ı Harbiye Riyaseti’nde
bulunan Vasfi Bey’i işhad ederim. Sonra Paşa hazretleri Trabzon’da gazetelerle ilan
edilsin. Eğer hakkımda bir isnad vâki olacak olursa o zaman her şeye razıyım. Ben vazife
aşıkıyım. Şimdiye kadar dolaşdığım yerlerde hep bu aşk ve merbutiyetin taht-ı tesirinde
hareket etdim. Ve bundan müsterihü’l-fuad ve masumum. Şunu da istitraden [sırası
gelmişken] arz edeyim ki Sadreddin Bey Trabzon’da iken benim hakkımda yapılacak
tahkikatdan hiçbir zaman doğru ve adil bir netice istihsal etmek mümkün olamaz. Paşa
eğer vaktiniz müsaid ise size edille ve vesaik-i resmiye ibraz ederek uzun uzadıya izahat ve
tafsilat vereceğim. İsterseniz şimdi, isterseniz gelecek celsede…”44
Bu konuşmadan sonra Ali Sâib Bey ile mahkeme azasından Mustafa Paşa arasında şu
diyalog da geçiyor: “Mustafa Paşa- Trabzon ahalisinin kısm-ı azamı Ermeni kadınları tezevvüc
etdi dediniz, bunları biliyorsunuz da hastahaneyi niçin teftiş etmiyorsunuz. Ali Sâib Efendi- Paşa
hazretleri bugün herhangi bir sıhhıye müdiri bir hastahanede olanları bilebilir mi? Mustafa
Paşa- Şayiatı işidir ya? Ali Sâib Efendi- Bendeniz şayiatı işitmedim.”45
Ali Sâib Bey gazeteleri mahkeme reisine verdikten sonra şunları da söylüyor: “Bu makale
üzerine oralar tetkik edildi ve Müdir-i Umûmi bunu tekzib için gazetelere şu fıkrayı gönderdi.
Rönesans’da Nurkiyanıg gazetesinin Ali Sâib Bey ve diğer etıbbâmız hakkındaki neşriyâtı red
olunuyordu. (…) Sıhhiye Müdir-i Umûmisi tarafından resmen tekzib edildiği görülüyor.
Gazetelerde ismim geçmeye başladıkdan sonra bugün dinlediğimiz şühûd müracaatla aleyhimde
şehadete başladılar.” Ali Sâib Bey, Sadreddin Bey’in İttihad’a mensup olduğu için, kendisi
hakkındaki tahkikatı sağlıklı yaptırmayacağını da ilave ediyor.46
Davanın 3. duruşmasında, hem şahitlerin hem de Ali Sâib Bey’in konuyla ilgili ayrıntılı
bilgi verdikleri anlaşılıyor. Ancak Ali Sâib Bey’in şahitlerin ifadelerinin mahkeme reisine
sunduğu gazetelerdekilerle aynı olduğunu, zaten şahitlerin de gazetelerde ismi geçmeye
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başladıktan sonra mahkemeye şahit olarak başvurduklarını ve aleyhinde konuştuklarını
söylemektedir. Burada dolaylı bir şahit organizasyonu olduğunu vurgulamaktadır.
4. Duruşma: Davanın 3 Nisan 1919’daki dördüncü duruşmasında, zanlılardan Talat Bey’in
sorgusunda kendisine, “Ermeni sıbyanlarının analarının yanlarından ayrıldıklarını biliyor
musunuz?” diye sorulduğunda, “Hayır” cevabını vermiş, “Tehcirde niçin çocuklar ayrılıyor
demediniz mi?” sorusuna da “Hayır evvelce arz etdim. Bana aid değil ben müfettiş muavini idim.
Müfettiş belki sormuşdur” cevabını vermiştir. Müfettişle aralarında böyle bir fikir alışverişi
geçtiğini de bilmediğini söylemiştir.47
Aynı duruşmada, mahkeme reisinin emriyle Siranuş’un yazılı ifadesi okunmuştur. Siranuş
“Trabzon’da yedi sene evvel ihtiyar-ı ikametle orada izdivaç etdiğini ve Rusların Trabzon’u
bombardımana başladıkları sırada ahalinin yaylalara iltica etdiğini ve kendisi de zevciyle
birlikde Trabzon’a üç saat mesafede kain Tus karyesine iltica eylediklerini ve orada
bulundukları bu zamanda hükûmetin tehcire karar verdiğini işitdiklerini ve birkaç gün sonra
Trabzon’a nakl edilerek erkeklerin tefrik ve çocukların Amerika Mektebi’ne tevdii edildiğini,
kadınların da hastahanelere yerleşdirildiğini ve nihayet birkaç gün sonra erkeklerin mavnalara
irkab edilerek [bindirilerek] denizde gark edildiklerini ve kendisi zevciyle birlikde sevk
olunduğunu” anlatmıştır.48
Duruşmada şahit olarak dinlenen Abdülkadir, tehcir sırasında hastanede vekilharç olarak
çalıştığını, görevliler arasında Ermeni ve Rumların bulunduğunu, kimsenin zehirlenmediğini,
tehcirde bazı olaylar olduğunu rivayet olarak duyduğunu söylemiştir.49 Hastaneye hasta olarak
gelen kadınlardan ölen de “olmuşdur” diyen şahit, zehirlemeleri görmediğini ve işitmediğini,
Ali Saib Bey’in hastaneye ara sıra geldiğini gördüğünü, fakat muayene yaparken ve reçete
yazarken görmediğini söylemiştir.50
Duruşmada şahit olarak dinlenen Miralay Vasıf Bey, tehcir sırasında Trabzon’da
bulunduğunu, kadınların tehcirden ayrı tutulduğunu zannettiğini, Sâib Bey’in müdafaa şahidi
olarak, hakkındaki zehirleme iddialarının kesinlikle yalan olduğunu, bunun ancak valinin
görevlendirmesi ile olabileceğini, halbuki vali ile arasının açık olduğunu, Trabzon’a geldikten
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bir buçuk ay sonra azledildiğini, iddia edilen şeyleri görmediğini ve işitmediğini söyledi.
Rüsumat Müdürü Hakkı Bey de zehirleme olayı hakkında bir şey duymadığını söylemiştir.51
Konunun bu duruşmada ancak bu kadar gündeme geldiği, daha çok diğer tehcir
uygulamalarının konuşulduğu anlaşılıyor.
5. Duruşma: Davanın 5 Nisan 1919’daki beşinci duruşmasında, şahit Tahtacıyan’ın sorgusu
sırasında Ali Sâib Bey şunları söylemiştir: “Van Konsolosu iken ahali-i İslamiye’ye gösterdiği
iyilikden dolayı Tahtacıyan Efendi takdirnameler almışdır. Benim de kendisine yapdığım iyilik
şahsi bir şeydir. Asıl Tahtacıyan Efendi’ye sormak istediğim benim Konya’da bulunduğum
zaman hastahanelerde istihdam etdiğim Ermeni gençlerine karşı hal ve tavrımı ve bir de üç yüz
kuruş maaşla müstahdem olan Tabib Bedros Efendi’nin maaşını tezyid etdiğimi biliyorlar mı
bunu söylesinler.” Şahit de bunun üzerine, “Ali Sâib Bey’in söyledikleri pek doğrudur. Pek çok
tahsil-i âli görmüş genç Ermeni çocukları orada hastahanelerde müstahdem idiler. Bedros
Efendi orada Belediye Tabibi idi. Maaşı artdı velhasıl Ali Sâib Bey pek ziyade iyilik etmişdir,
kendisi asil ve necibdir” ifadelerini kullanmıştır.52
6. Duruşma: Davanın 7 Nisan 1919’daki altıncı duruşmasında, şahit Dağıstanlı Abdullah
Rüştü, tehcirden önce Trabzon’da bulunduğunu ve Çarşamba’ya gittiğini belirttikten sonra,
“Trabzon’a avdet etdiğim zaman tehcir yapılmış ve yalnız babalık denilen eytamhanelerde ufak
çocuklar ve birçok hanelerde hizmetçi bulunan kadınlar ve İslamlar ile tezvic eden yine Ermeni
kadınları kalmışlardı” diyor. Dr. Arslanyan’ı tanımadığını, karısının, mağazasında çalışan ve
akrabası olan Rüşdü Efendi tarafından tehcirden kurtarmak maksadıyla kendi evine getirildiğini,
ayrıca tehcir edilmişken ihtida eden Hidayet adlı bir kızın da evinde kaldığını belirtiyor. Şahit
soru üzerine şunları anlatıyor: “Efendim kendisi bize geldiği zaman yüz elli iki yüz lira kadar bir
parası vardı. Belki daha fazla olsaydı benim de zihnimi tırmalardı. Bir küpeleri vardı ki on beş
yirmi lira kıymetinde idi. Bir gün mağazamda oturub nargile içerken mağazadakilerden birisi
Madam Arslanyan’ın sevk edildiğini söyledi. İnanmadım. Orada bulunan birkaç kişi de bunu
teyid etdi. Eve geldim ve öğrendim ki Madam evde iken polisler gelmişler. Vali istiyor diye
almışlar götürmüşler. Ve giderken parası olup olmadığını sormuşlar iki liram var demiş bunun
üzerine parayı almışlar. Familyam hiddetle çocuklarının elbiselerini de alın demiş. Ben
kendilerine kızdım bana niçin haber vermediniz dedim. Vali istediğini duyunca korkmuşlar ve
51
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tehcir edileceğini hatırına bile getirmemişler meğerse deniz tarikiyle sevk etmişler.” Şahit soru
üzerine Madam Arslanyan’ın biri 14 yaşında birkaç erkek çocuğu olduğunu, Hidayet’in ihtida
etmiş bir kız olduğunu ve şimdi Siranuş adını taşıdığını, Madam’ın bir iş olduğunda ailesiyle
birlikte gittiğini, Mustafa Efendi ve Ali Sâib Bey’le ilgisinin olmadığını söylemiştir.53
Bu duruşmada Dr. Arslanyan’ın bacanağı Vitali de dinlendi. Ali Sâib Bey’in bir çocuğu
hastanede zehirleyerek öldürdüğünü, bunu hastanede çalışan Bedros isminde birisinden işittiğini
söyledi. Bacanağı Leon Arslanyan’ın belediye doktoru olduğunu, eşi Madam Arslanyan’ın
mücevheratı olduğunu, kocasının Erzurum’a tayin edildiğini, tifüsten yeni kalkmış halde
olduğunu, Avni Paşa’nın kendisine 15 gün daha müsaade ettiğini, eşini babasının yanına
bırakarak gittiğini, 3-4 aylık kalan maşı için senet vererek, Ali Sâib Bey’in bunu Madam
Arslanyan’a vermesini istemiş olduğunu, ama Sâib Bey’in parayı vermediğini, Abdullah’ın
evinden tehcir için alındığını, Rüşdü Efendi’nin telgraf memuru ve babalık müesseselerinden
birinin müdürü olduğunu söyledi. Ali Sâib Bey senetleri Belediye Reisi’ne verdiğini, bunu
devamlı yaptığını, para olmadığı için isteğin karşılanmadığını söyledi. Bunun telgrafla
sorulabileceğini ve para alma meselesini reddettiğini söyledi. Avukat Salahaddin Bey, şahitten
Vartan’ın hangi hastanede öldüğünü söylemesini istedi. Şahit de kendisine bunu Eğinli bir
kadının söylediğini belirtti. Kendisine Bedros Batriçyan’ın Ali Sâib Bey tarafından
zehirlendiğinin anlatıldığını söyledi. Sâib Bey, Bedros Yazıcıyan’ı nereden tanıdığını sordu, o
da kağıt satan bir adam olduğunu söyledi. Sâib Bey, adı geçenin Jogovort gazetesinde kendisi
aleyhinde bir yazısının olduğunu söyleyerek, bunları nereden öğrendiklerini sordu. Şahit de
Madam’a evlilik teklif ettiğini, aksi halde denizden sevk edileceğini söylediğini iddia etti. Şahit,
bütün erkeklerin çıkarıldığını, çocukların babalık müesseselerine verildiğini, kadınların
bazılarının hizmetçi, bazılarının İslamlarla evlilik yaparak kaldıklarını söyledi. Ali Sâib Bey de
yazının tahminlerle kendine yakıştırılarak yazıldığını söyledikten sonra, bütün kadınlar kalırken
kendisinin mi sevk olunduğunu sordu. Şahit de, “Bunlar yedi sekiz hane vardı. Sevk edilenler
beş yüz kişiyi mütecavizdi. Trabzon’da kalarak evlad isteyenler aldılar zevce isteyenler aldılar
hizmetçi isteyenler aldılar bunlar sekiz yüzden fazladır. Sevkiyatdan bir ay sonra tekrar sevk
edilmemişlerdir” cevabını verdi.54 Şahit, denizden kurtulan Vartan’ın polisler tarafından
hastaneye götürüldüğünü, hangi hastane olduğunu bilmediğini, eşinin İstanbul’da olduğunu ve
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kendisine sorulabileceğini, çocuklar hakkında anlattıklarını gözleriyle gördüğünü, Trabzon’dan
18 bin kadar Ermeni’nin tehcir edildiğini söyledi.55 Denizden kurtulan Vartan’ı Sâib Bey’in
zehirlediğini işittiğini söyledi. Sâib Bey ise, şahidin Jogovort gazetesindeki yalanlarına yeni
yalanlar eklediğini söyledi.56 Madam Arslanyan’ın denizden sevk edildiğini, sonra haber
alınamadığı için öldürüldüğünün söylendiğini, fakat son zamanlarda Samsun veya Ordu’da
bulunduğunu işittiğini söyledi.57
7. Duruşma: Davanın 8 Nisan 1919’daki yedinci duruşmasında şahitlik yapan Trabzon
Katolik Misyon Reisi İtalyan Rahip Loran, tehcirle ilgili bilgi verdikten sonra, hastanelerde kadın
ve çocukların zehirlendiğini işitmediğini, tehcir bittikten sonra böyle şeylerin söylenmeye
başlandığını, tehcirin 5-6 gün devam ettiğini sonra tek tük köylerden sevklerin yapıldığını, bazı
çocuk ve kadınların sandallara bindirildiğini gördüğünü, sandalların boş döndüğünü işittiğini,
ama ne olduğunu bilmediğini, kurtulduğu söylenen kişiyi görmediğini, sadece işittiğini,
hastaneye sevk edilerek tedavi edildiğini duyduğunu söyledi.58
Bu duruşmada dinlenen şahit Maliye Nezareti Varidat Müdürü Lütfi Bey, tehcir
başladığında bazı konsoloslar ve özellikle Avusturya Konsolosu’nun çocukların ve kadınların
tehcirinin uygun olmadığını söyleyerek valiye iletilmesini istediklerini, bunun üzerine
çocukların, kısmen Müslümanların yanına, kısmen de öteye beriye dağıtıldığını,59 yetimhaneler
açılmak istendiğini, fakat kadınların tehcir edildiğini söyledi.60
8. Duruşma: Davanın 9 Nisan 1919’daki sekizinci duruşmasında kadınlar ve çocuklar
konusu gündeme gelmemiştir.
9. Duruşma: Davanın 10 Nisan 1919’daki dokuzuncu duruşmasında Nuri Bey
sorgulanmıştır. Nuri Bey iki Ermeni kızını eşya ile İstanbul’a gönderip göndermediği sorusuna,
“Bunlar hizmetçi olmak üzere Vali’nin emriyle gönderilmişdir” cevabını vermiştir.
Sorgulamanın devamında “Efendim bazı zevata tevdi’ edilmek üzere Vali beş altı kız vermişdi
gönderdim” demiştir. Talat Bey de sorgulaması sırasında Ermeni çocuklardan bazılarının
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babalıklara yerleştirildiğini söyledi.61 Şahit Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Muhtar Bey ifadesinde,
Sâib Bey’in gazetelerde yazıldığı gibi hakkında söylenen şeylerin gerçek olmadığını söyledi. 62
“Sâib Bey’in namus ve istikametine şahadet edeceğini” söyledi.63
10. Duruşma: Davanın 12 Nisan 1919’daki onuncu duruşmasında şahitlik yapan İaşe
Nezareti Memurlarından Mehmed Ali Bey, “Trabzon’da mezunen bulunduğu zamanda Ermeni
tehcir ve taktiline aid birçok vukuata şahid olduğunu bazılarının hastahanelerde tesmim
edildiğini, bazılarını denizlere döküldüğünü ve bazılarının Değirmendere cihetinde hususi
çeteler vasıtasıyle öldürüldüğünü işitdiğini söyledi. Madam Arslanyan’ın Şark meydanında
kayığa irkab edilirken gördüğünü ve bilahire görmeyüb işitdiğini” söyledi.64 Bazı kadınların
hastanede zehirlendiğini işittiğini söyledi. Savcı sözlerini çelişkili buldu ve Reis tarafından da
uyarıldı.65 Yalan yere şahitlik ettiği anlaşılınca duruşmadan çıkarıldı.66
11. Duruşma: Davanın 14 Nisan 1919’daki on birinci duruşmasında şahitlik yapanların hiç
birisi çocuk ve kadınlar meselesine değinmemişlerdir.
12. Duruşma: Davanın 16 Nisan 1919’daki on ikinci duruşmasında şahitlik yapan Dillizade
Mehmed Efendi, kadın ve çocuklara ilişkin şunları söyledi: “Ben Trabzon’a geldiğim vakit
şehirde kalan kızları ve kadınları Müslüman edib alıyorlardı, bazılarını da hizmetçi olarak
kullanıyorlardı. Çocukları da süd nenelere veriyorlardı.”67 “Çocuklara umûmiyetle bir baba
şefkati gösterilmişdir. Kadınlardan da arzu edenler Müslüman erkekle nikahlanmışlardır”68
dedi.
13. Duruşma: Davanın 19 Nisan 1919’daki on üçüncü duruşmasında şahitlik yapan Sıhhiye
Müfettişi Yunus Vasfi Bey, tehcir sırasında Trabzon’da tifüsle meşgul olduğunu, Ermenilerin
tehciri sırasındaki mezalim hakkında işitmeye dayalı bilgisi bulunduğunu, Hilal-i Ahmer
Hastanesi’nin kadınlar idaresinde olduğunu ve kimsenin zehirlenmediğini, buna hiçbir vicdanın
razı olamayacağını, Dr. Arslanyan’ı tanıdığını ve sevk edildiği vakit göreve yeni başladığını,
Madam Arslanyan’ı tanımadığını, Sâib Bey’in hastanelerin sıhhi işleriyle meşgul olmadığını
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söyledi.69 Çocukların Amerikan mektebine yerleştirildiğini, bir kısmının evlatlık olarak
dağıtıldığını, mezalimi görmediğini söyledi.70
Şahit Lütfi Bey Zevcesi Virjini (Naile) Hanım, Tehcir zamanında Trabzon’da bulunduğunu,
Ermenilerin kafile kafile sevk edildiğini, kadın ve çocukların hastanelere, Amerikan mektebine
yerleştirildiğini, kendisinin Britanya Oteli’nde çocuklara bakmak üzere alıkonulduğunu, kendi
bulunduğu yerdeki çocukları Sâib Bey’in küfelere doldurtup denize döktürdüğünü, birçoklarının
açlıktan öldüklerini söyledi. Sâib Bey itiraz etti ve yalan olduğunu söyledi. Ayrıca mahkemede
her gün iki şahit dinlense ayda 60 şahit edeceğini ve bunların hepsinin “aynı nakarat ve tezviratı
tekrar” ettiğini söyledi.71 Şahit, mektepte 40 kadar çocuk olduğu halde sonra 15 kadar kaldığını,
Sâib Bey’in sağ ve ölü çocukları karışık olarak küfelere koyduğunu, bunların Ermenilerin sevki
sırasında olduğunu söyledi.72
14. Duruşma: Davanın 26 Nisan 1919’daki on dördüncü duruşmasında şahitlik yapan
Trabzon eski liman reisi Kapudan Asım Efendi, tehcirde Trabzon’da bulunduğunu, öldürülenleri
işitmekle beraber öleni, öldüreni görmediğini, Sâib Bey’in de çocukları denize döktürttüğünü
sadece gazetelerde gördüğünü söyledi. Şahit olarak dinlenenlerden Mektupçu Fuad Bey,
hastanede zehirlenerek ölenleri işitmediğini söyledi. Şahitlerden Trabzonlu Mannik Hanım,
annesinin İstanbul’da ve kimsesiz olduğu için sevk edilmediğini, küçük çocuklara baktığını, Sâib
ve Nail Beylerin çocukları sepete doldurtarak denize attırdığını, açlıktan ölenler olduğunu, Hilali Ahmer Hastanesi’nde de aynı durumun olduğunu, aynı kişiler buradaki çocukları da denize
döktürdüklerini söyledi. Sâib Bey, şahidin Rıza ve Niyazi Beylerin tehcirde Trabzon’da
bulunduklarını söylediğini, oysa bu zatların Trabzon’da olmadıklarının kesin olduğunu, her gün
yeni yeni şahitlerin ortaya çıktığını ve gelip düzmece şeyler zırvaladıklarını söyledi. 73 Şahit
Rüşdü Efendi, Madam Arslanyan’ı Nail Bey’in iltimas ve tavassutuyla Müslüman yaptıktan
sonra, manevi kardeş yaptığını ve kendisi bekar olduğu için akrabası Dağıstanlı Abdullah
Efendi’nin yanına koyduğunu, sonra valinin emriyle tehcir edilerek denize atıldığını, çocuklarını
kurtarmak için çalıştıysa da başarılı olamadığını, çocukların denizde boğulduğunu, Madam
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Arslanyan’ın Sâib Bey hakkında hiçbir şikayette bulunmadığını, zanlıların tehcirle alakalarını
bilmediğini, himayesinde başka kadın ve kızların da olduğunu söyledi.74
15. Duruşma: Davanın 30 Nisan 1919’daki on beşinci duruşmasında şahitlik yapan
Trabzon İstinaf Reisi Hilmi Bey, bütün iddiaların “mevsimin mahsulü” olduğunu, Hilal-i Ahmer
Hastanesi’nde bazılarının zehirlendiği haberlerinin kesinlikle aslı olmadığını, bu rivayetlerin
yalan olduğunu söyledi.75
Şahit olarak dinlenen Trabzon Sıhhiye Müdürü Sadreddin Bey, Tehcir sırasında Trabzon’da
bulunmadığını, tehcire dair bir şey işitmediğini, hastanelerde Sâib Bey’in emriyle zehirlemelerin
olduğunu duymadığını, zaten kendisi Sıhhiye Müdürü olduğundan hastane ile ilgisinin
olamayacağını, Müfettiş Ziya Fuad Bey ile görüştüğünü ve kendisine Sâib Bey hakkında
tahkikattan söz etmediğini söyledi. Reis, Sâib Bey’e celselerden birinde dile getirdiği, Sadreddin
Bey Trabzon’da bulundukça tahkikatın doğru olmayacağı yolundaki sözünü hatırlattı. O da
kendisinin önceki hükümete siyasi görüş olarak muhalif olduğundan bunu söylediğini, yoksa
kimse ile şahsi düşmanlığının olmadığını belirtti.76
Şahitlerden Seyr-i Sefain Acenteliğinden Emekli Edhem Efendi, Sıhhiye Müfettişi Ziya
Fuad Bey’in raporunda Madam Arslanyan’ın feryadından kulaklarını tıkadığının belirtildiği
sorulunca, bir kadının feryadından kulaklarını tıkadığını, fakat kim olduğunu bilmediğini, sesin
boş bir kayıktan geldiğini ve gündüz olduğunu, Kethüda Yahya Reis’in Ermenileri denize
götürdüğünü işittiğini söyledi.77
16. Duruşma: Davanın 5 Mayıs 1919’daki on altıncı duruşmasında şahitlik yapan Rüsumat
Müfettişi Besim Bey, Ali Sâib Bey hakkında şunları söylemiştir: “Ali Sâib Bey münevver fikirli,
terbiye-i ilmiyesi vasi, vicdanlı bir zatdır. Kendisi Konya’ya tahvil-i memuriyet etdiği vakit tehidest [eli boş] olarak Trabzon’dan ayrılmışdı. Eğer bu gibi işlerde medhaldar olduğu kabul
edilirse tehi-dest olmaması icab ederdi. Saniyen Ali Sâib Bey’in Vali ile arası açıkdı.”78
Şahitlerden Bahriye Nazırı Avni Paşa da, “Buradaki maznunlardan Doktor Ali Sâib,
Kaymakam Talat Beylerin vazifeleri haricinde tehcir işleriyle uğraşdıklarını görmediğim gibi
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Sâib Bey’in hastahanelerde, gazetelerde okuduğum vechile, hasta zehirlediğini hiçbir suretle
tasavvur edemiyorum” şeklinde konuşmuştur.79
17. Duruşma: Davanın 10 Mayıs 1919’daki on yedinci duruşmasında şahitlik yapanlar,
kadınlar ve çocuklar konusuna değinmemişlerdir.
18. Duruşma: Davanın 13 Mayıs 1919’daki on sekizinci duruşmasında şahitlik yapanlar da
konuya temas etmemişlerdir. Mahkeme Reisi tahkikatın bittiğini, sonraki duruşmada
savunmalara geçileceğini söyleyince Ali Sâib Bey, “Efendim benim müdafaa vekilim yokdur.
Müdafaamı bizzat yapmaklığım lazım. Binaenaleyh vekil efendiler evrakı tedkik ederken
bendeniz de tedkik edeyim ve müdafaamı bizzat tanzim edeyim” deyince, reis avukatlardan
birisini vekil tayin etmesini istemiştir. Bunun üzerine Salahaddin Bey’i vekil tayin etmiştir. Fakat
Ali Sâib Bey, “Bilahire muhakemeyi aynen takib etmemiş olduğundan Salahaddin Bey’in lazım
geldiği gibi müdafaada bulunamayacağını binaenaleyh evrakı bizzat tedkik etmesine müsaade
buyurulmasını makam-ı riyasetden istirham etmiş ve bu ricası kabul edilmişdir.”80
19. Duruşma: Davanın 15 Mayıs 1919’daki on dokuzuncu duruşmasında savcı yardımcısı
Feridun Bey iddianamesini okumuştur. İddianamede konuyla ilgili olarak Ermenilerin “bir
kısmını Hilâl-i Ahmer Hastahanesi’nde tedavi maksadıyla suver-i muhtelife ile tesmim”
edildiğinden söz etmiştir. Devamında, “Niyazi, Mustafa, Nuri, Mehmed Ali ve Doktor Sâib
Beylerin ef’al-i cinaiyeyi idad ve teshil hususunda bilerek fâil-i aslilere muavenetde bulunmaları
hasebiyle bu cinayatın feran zimedhali olduklarından ancak bunlardan Doktor Sâib Bey tabib
olmak sıfatıyle bir tabib için hastayı tesmime ihtiyac bulunmaması, zira mikdar-ı fenniden fazla
verilen devalar hastayı öldüreceği gibi ciddi bir teşhis hilafına yanlış bir tedavi de keza
öldüreceği tabiidir. Bunu akıl ve mantık kabul edemez. Ve ciddi farz olunsa bile mahallinde fethi meyyit (otobsi) yapıb evvela o ölenlerin vefatını intac eden nev’-i sem anlaşıldıkdan sonra bu
da esbab-ı sübutiyeye iktiran ederse o fiilin fâili olabilir. Bugün ise buna imkan ve temin-i kanaat
edecek delaile destres olunamadığından bu cihetden mümaileyhin beraatine yalnız çocukları
küfeler ile nakil gibi hemfiil olanların herekat-ı cinayetkaranesine muavenetde bulunması
hasebiyle diğerleriyle beraber hareket-i vakıalarına temas eden Kanun-ı Ceza’nın 45’inci
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maddesinin fıkra-i saniyesi delaletiyle 174’üncü madde mucebince tecziyeleri”ni talep
edilmiştir.81
20. Duruşma: Davanın 17 Mayıs 1919’daki yirminci duruşmasında sanıklar ve vekilleri
savunmalarını yapmıştır. Ali Sâib Bey de kendi hazırladığı savunmasını okumuştur. Savunma
metni çeşitli gazetelerde farklı büyüklüklerde özetlenmiştir. Muhtemelen, İstiklal gazetesindeki
“Ali Sâib Bey’in Müdafaası” başlığı ile yer alan metin tam metindir ve şu şekildedir:
“Perşenbe günkü celsede makam-ı iddiadan hastahanede vuku’bulan tesmimatın bir tabib
tarafından yapılmasına ihtiyaç olmadığı, mikdar-ı tıbbinin fevkinde bir ilaç vermekle
veyahud teşhisin zıddı bir suretde tedavi icra etmekle vefat husule geleceği için bir saniye
(...) zaman mürüru hasebiyle fiil-i tesmimin tesbiti için feth-i meyyit ve saire
yapılamayacağı dolayısıyle beraatimi taleb buyurdular. Halbuki fiil-i tesmim zaten edviyei sem’iye-i tıbbıyeden birinin mikdar-ı tıbbiden fazla isti’maliyle hasıl olur. Mürur-ı zaman
olmak itibariyle şu vakıa-i cinaiyenin (…) imkan olmaması belki bendenizi huzur-ı
mahkemede cezadan kurtarır; bendeniz bunu değil Tababet-i Osmaniye’ye ve nam-ı
acizaneme sürülen lekenin silinmesini taleb ederim. Hastahanede bu kadar kalabalık
içinde on beş yirmi kişinin vefatı tahakkuk etmesine göre bu gibi beyyine ve karine ile hükm
ederler. Ve bu hüküm adilanedir. Saniyen küfelere çocukları doldurmaklığım dolayısıyle
fâil-i asli olan Cemal Azmi ve Nail Beyler’in cinayatına feran zimedhal olduğum için kırk
beşinci maddenin 174’üncü maddeleri mucibince tecziyemi taleb etdiler. Eğer çocuklar
benim emrimle küfelere doldurulmuş ve söylendiği vechile akıbetleri (…) taktile müncer
olmuş ise benim onlardan farkım kalmamış olacakdır. Ve aslen mücrim olmaklığım
lazımdır. Cereyan-ı tahkikatdan Müddeî-i Umûmî buna kanaat etmiş ise mezkur maddeleri
değil kırk beşinci ve 170’inci maddeleri taleb etmeliydi, yani idamımı istemeliydi. Bendeniz
mahkeme-i aliyyelerinden insaf ve merhamet değil adalet taleb ederim. (…) Cemal Azmi
Bey terfi’ (…) müstenid olmayıb aherin himaye ve muavenetiyle terfi’ (…) isteyenleri
kullandığını söylediler. Şu itibarla bendenizi o gibi adamların seviyesine indirmiş oldular.
Pek tafra-furuşluk etmek istemem. Gerek ilm-i tıb ve gerek ulum-ı ictimaiye vesairedeki
tahsilimi bilumum vatandaşlarımın yüzde doksanıyla müsabaka ederim. Binaenaleyh
Müddeî-i Umûmî Bey bu cihetleri tedkik ve tahkik ederek ona göre iddia ve kanaatini
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söyleyecek veyahud beni bu derekeye indirmeyecekdi. 4 Kânûn-ı sâni 335 tarihli Jogovort
gazetesinde münderic bir makalede Trabzon’da esna-yı tehcirde birçok çocukların
müsemmen vefat etdiği ve bunun sıhhiye müfettişi Yunus Vasfi Bey tarafından yapıldığı ve
sıhhiye müdiri Sadreddin Bey’in de gasb-ı emval gibi ahvale cüret etdiği müşirdi. Sıhhiye
müdir-i umûmîsi oradaki müfettişine işbu keyfiyetin tahkikini emr eder. Bu müfettiş dahi
tahkikata şüru’ ile raporunda mümaliyehümayı tenzih eder ve sonra da filhakika bunlar
sahihdir ve fâili Ali Sâib Bey’dir diyor. Maalesef işte bu cümlede irtikâb-ı kizbe
başlamışdır. Herhangi bir fiil-i tesmimin tahliline başlandığında ilk söyleyen zat sahihdir.
Ve fâili de şudur demesi icab ederdi. Saniyen raporlarında birkaç madde gösteriyorlar.
1- Tehcir ve taktili icra eden komisyonun mevcud bulunduğu ve benim onda aza olduğumu,
2- Hastahanelerde morfin şırınga edilerek vefata sebebiyet, 3- Bahren sevk edilen Silahcı
Simbat’ın denizden kurtularak hastahanede zehirli ilaç verilerek kezalik vefatına sebebiyet
verdiğimi, 4- Madam Arslanyan’ın eşrafdan birisiyle tezvic etmiş iken tatlik etdirib haneme
aldığımı ve bir müddet sonra kollarını bağlayarak bahren sevk etdirdiğimi, 5- Bir takım
çocukların küfelere koydurarak hamallarla gönderildiği ve akıbetleri meçhul kaldığını
beyan ediyorlar.
Evvel emirde bir komisyon tehcir ve taktili tertib etmiş, ben de aza imişim. Bugün yirmi
beşinci celseyi idrak etdiğimiz mahkemede bilcümle şühûdun şahadatından ve cereyan
eden muhakematın netayicinden anlaşıldı ki böyle bir komisyon yokdur. Nail Bey’in imzası
tahtındaki yazısıyla muharrer raporunda tehciri vali kararlaşdırdıklarını ve sonra valinin
kararı değişdirerek etrafından tedarik etdiği kimselerle suret-i ahere döndürdüğünü izah
etmişdir.
2- Böyle bir komisyon olsaydı, bendeniz de aza bulunsaydım Amerikan Mektebi’nden
çocukları taleb için vali bendenizi göndermekle iktifa edecek ve Defterdar-ı Vilayeti izama
lüzum görmeyecekdi. Çünkü zaten komisyon azasından bendeniz mevcud idim. Zaten
Cemal Azmi’nin bu gibi hususatı yapdırmak istediği kimselere doğrudan doğruya emir
verdiği sabit olmuşdur.
3- Hastahanelerde morfin ile vefata sebebiyet vermek keyfiyetinin sözüne itimad edilecek
kimselerin ifadeleriyle anlaşıldığını söylüyor. Mademki müfettiş zerk edilen maddeyi
öğrenmişdir, bunu ya tabladan yahud devayı ihzar eden eczacıdan veyahud da
müstahdeminden öğrenecekdi. Bunların hiçbirisinden bahis etmiyor ve hiç bir ferdin ismini
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göstermiyor. Bunun masdarını celsât-ı sabıkada da arz etdiğim vechile Sadreddin Bey’de
aramak mecburiyetinde kalıyorum. Saniyen Madam Tahmasyan bu suretle birkaç kişinin
vefat etdiğini ve hele birisinin hiç ölecek gibi değil iken bardak ile ilaç içdikden sonra
öldüğünü söylüyor. Diğer ikisinin vefat edecek derecede hasta olduklarını kabul ediyor.
Binlerce halk Gümüşhane boylarında taktil edilirken bir şahsın hastahanede tesmiminde
ne mantık olabilir. Eğer müstesna bir şahsiyet olaydı ihtimal verilebilirdi. Halbuki ismi
bile malum değildir. En son gelen şahidlerden biri de hastahanede çocukları istim
ederlerdi dedi. Hatta makam-ı riyaset-i celileleri bu kelimenin manasını sual buyurdu istim
ederlerdi dedi. Anlaşılıyor ki bunu lisan-ı adli ile öğrenmişler; maksadı tesmim olacak
fakat unutmuş tesmim diyecekken istim dedi. Bunu nasıl öğrenmişlerse felanın kızı veya
annesi diye ismini tayin etdirmeği öğrenmemişlerdir, bundan başka Madam Arabyan’ın
kerimesi Lina bint-i Arabyan hastahaneden hiç bahis etmiyor. Amerikan mektebinde idi,
hükûmetden adamlar geldi bizleri aldılar Eytamhane’ye götürdüler orada zehirlediler ve
denize atdılar diyor. Şu halde mahal-i tesmim artıyor ve tesmim edilenlerin de adedi
çoğalıyor. Fakat diğerlerinin isim ve sıfatlarından bahis etmiyor. Bendenizden bahis
etdiklerini kâfi mi görüyor. Yoksa sonra bahsi icab edecekler için açık kapı mı
bırakdırılıyor. Burasını tayin edemiyorum. Eytamhanelerin hin-i tesisi ve küşadında
Metropolid’in reis tayin olunması vilayetin böyle bir fiil-i cinayetkârâneyi tasavvur
etmediğini müsbitdir. Hatta Nail Bey’in raporunda ileride bunların İslam muhacir
çocuklarıyla karışdırılacağı ve bu sebeble Metropolid’i riyasetinden çıkardığı ve bu babda
valiyi emr-i vâki karşısında bulunduğunu yazmışdır. Demek ki Nail Bey’in de vali gibi
çocuklar hakkında fikr-i cinayetkaranesi bulunmadığı anlaşılıyor. Her hangi bir tabibin
ihya için tahsil etdiği tababeti ifna için böyle bir şeyi irtikâb etmediğini yalnız kendi
namıma değil bütün alem-i tababet için tekrar iddia ederim. Müfettiş, çocukları küfeler ve
hamallarla sevk etmişim diyor. Bu cidden cür’etkarane bir şeydir. Demek ki bendeniz bir
polis veya jandarma gibi getirmiş, çocukları toplamış ve sonra da semt-i meçhule
göndermişim. Koca Trabzon’da bu kadar işler oluyor, bunu evvelce Şevket Bey’in
hanesinde bulunan Katine’nin ifadesinden anlıyor. Ve şayan-ı dikkat olduğunu söylüyor
ve başka bir şahid de bulamıyor. Bir de nevzuhur şahidlerden Virjin geldi. Sıhhiye
Müdiriyeti’nin emriyle çocukları jandarmaların götürdüklerini söyledi. Bunu akl-ı selim
kabul eder mi? Nereden aldığımı bilmediğim böyle bir kudreti müstashib olsaydım, kapıda
durması lazımgelen ve kıtasından ayrılmaması icab eden jandarma neferine değil karakola
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emir vermekliğim icab ederdi. Ve çünkü jandarma kapıda durmak mecburiyetinde idi. Ve
sonra Madam Virjin tehcirde Niyazi Bey Trabzon’da yokdu dedi. Niyazi Bey orada
olmayabilir fakat Virjin bunu nerden bilir? Belki hanesinde veya bir köyde idi.
Binaenaleyh bu tarz şahadet cümlelerinin burada ihzar edildiğini isbat eder. Madam
Arslanyan bahsine gelince Rüşdü Efendi Madam Arslanyan’ı alıb hanesine gönderdiği ve
asıl hane Dağıstanlı Abdullah Efendi’ye aid bulunduğu ve hatta yolda Vali Bey’in
kendilerine tesadüf ve hiddet edib birkaç gün sonra mezbureyi tekrar sevk etdirdiği
mahkemece sabit olmuş bir keyfiyetdir. Mösyö Lui Vitali dahi 7 Nisan tarihindeki celsede
burada şahadet etdiği vakit Madam Arslanyan’ın Eytamhane’den sevk edildikden daha
doğrusu teklif-i izdivac ile sevkine sebeb oldukdan sonra kendisini Nail Bey’in pusulasıyla
ve Rüşdü Efendi’nin delaletiyle getirdiğini ve sonra da benim Vali Bey’in nezdinde
mezburenin komitecilik etdiği ve kızlara İslam olmalarını telkin eylediğini ihbar edişimden
sevki cihetine gidildiğini söylüyor. Nerde kaldı Müfettiş Bey’in kendi haneme aldığım
hakkındaki iş’arı ne oldu? Gerçi Vitali’nin ifadesi de doğru değildir. Çünkü gazetedeki
makalesinde İmamzade Acente Mustafa’nın delaletiyle ve Vali’ye müracaat edilmek
suretiyle kurtarıldığını söylemişdir. Bu mütebayin beyanat gösteriyor ki ne Mustafa Bey
Vali’ye bunu söylemişdir, ne de Rüşdü Efendi’yle Nail Bey’in arası iyi olduğu için Vital’in
müracatıyla geriye getirilmişdir. Rüşdü Efendi’nin mahkemede ibraz etdiği ve Nail Bey’e
zelilane yazdığı tezkereden anlaşıldı ki zavallı Madam Arslanyan Rüşdü Efendi’ye
müracaat etmiş ve istirham eylemişdir. Çocukların küfe ve saire ile gönderildiklerini
bilmiyorum. Yalnız mülhakata gönderildiklerini biliyorum. Dillizade Mehmed Efendi’nin,
Emrullah Efendi’nin şahadatiyle bu müsbitdir. Bu küfelere aid arz edebileceğim madde
Niyazi Bey’in evvelce tehcirde Trabzon’da bulunub bulunmadığını muayyen değil iken
Siranuş Niyazi Bey’in sepetlerle çocukları denize atdığını söylüyor. Deniz değil kayıkla
nakli belki variddir. Esaslı suretde bilmiyorum, denizden sevk edilen ve kurtularak avdet
eden ve tarafımdan tesmim edildiği iddia olunan Silahçı Simpat isminde kimse çıkmamış,
Vartan isminde biri çıkmışdır. Madam Halebiye bint-i Siranuş’un ifadesi re’yülayn
müşahedeye müstenid olduğu cihetle merkum başından kurşunla mecruh ve pek muztarib
imiş. Sedye ile hastahaneye gitmiş, Perloran dahi İtalya Konsolosu delaletiyle bir
hastahaneye gönderildiğine şahadet ediyor. Ser tabib Avni Bey dahi bunun askeri
hastahanelerden birisine gönderildiğini söylüyor. Demek ki Hilâl-i Ahmer’e gönderilmiş
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değildir ve binaenaleyh Madam Habibe Siranuş’un müşahedeye müstenid ifadesine göre
başından aldığı cerihadan vefatı agleb ihtimaldir.
Vali’nin askeri hastahanesine sevk etmesi de Konsolos’a ilka-yı emniyet için olacakdır.
Binaenaleyh Müfettiş’in cidden cüretyab olduğu ve mahkemede kizbi sabit olduğu üzere
bendeniz büyük bir hatanın kurbanıyım. Trabzon’daki rüesa-yı mülkiye, askeriye ve
rüsumiye ve sıhhiye birer birer gelib huzur-ı mahkemede şahadet etdiler. Hiçbirisi hatta
tanımadıklarım bile hakkımda en küçük bir şaibe beyan etmediler. Bu hal bendenizi kalben
teselli eden ahvaldendir. Dünyada hiçbir cinayet yokdur ki maksadsız icra edilsin. Acaba
bendenizi bu cinayata ne gibi bir maksad sevk edebilir? Acaba memuriyetden beklediğim
terfi’ ve tefeyyüz müdür? Bu hususun ca-yı sual olamayacağı mukni’ vesaik ile sabit
olmuşdur. Bendeniz istiklal-i efkarımın esiriyim.
Trabzon’da 10 Nisan’da başladım, 9 Mayıs’da istifa etdim. Bendeniz Cemal Azmi Bey’den
korkmadım, hakikati söylemekden çekinmedim. Bendeniz arz etdiğim gibi istiklal-i
efkarımın esiriyim. 24 Teşrin-i evvel 332’de Mizan, Serbesti, Hukuk-ı Umûmîye
gazetelerinde neşr etdiğim makalelerle daha o zaman Cemiyet’in aleyhinde yazılar yazdım.
Mukadderatımın ne olacağını bilemem. Bu istiklal-i efkarım belki bir gün benim
asılmaklığıma sebeb olacakdır. Fakat asılırken Galile’nin ne yapayım dünya dönüyor
dediği gibi ben de evet bu fenadır diyeceğim.
Eğer Trabzon heyet-i adliyesi vazifelerini icra etmiş olsa idiler, fâiller pençe-i kanuna
teslim edilir ve bu fecâyi’ ve cinayat olmazdı ve milletin nasiyesine bu leke sürülmezdi.
Adliye müfettişi Kenan Bey’in bu hususdaki iddiası doğru değildir. Her yerde Divân-ı Harb
Müddeî-i Umûmîlerini bidayet Müddeî-i Umûmîleri teşkil etmekdedir. Trabzon’da esasen
Divân-ı Harb Müddeî-i Umûmîsi yokdur. Eğer bunlar vazifelerini ifa etselerdi aleyhimde
buradan şahid gelmez ve ben de esasen Divan’a gelmezdim. Bugün efvah-ı nâsda Müddeîi Umûmîlerin istifalarına dâir birçok sözler deveran ediyor. Ne olurdu ki bu fecâyi’ olurken
vazifelerini ifadan dolayı iki Müddeî-i Umûmî istifa veya azl edilmiş buluna idi.
Artık fazla söz söylemek istemem Reis Paşa hazretleri. Adaletinize intizar ederim.”82
Karar: 29 Mayıs 1919’da açıklanan mahkeme kararında, kadın ve çocuklarla ilgili olarak
şu ifade yer almaktadır: “…Trabzon’da alakoydukları bir kısım nisvan ile babaevlerine ve
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hastahanelere güya muhafaza maksadıyla tevzi’ etdirdikleri zükur ve inas çocukları dahi
perakende suretiyle bahren mevaki’-i saireye sevk edilir şeklinde kayıklarla sevk etdirerek denize
açıldıkdan ve gözden nihan oldukdan sonra bahre ilka etmekle boğdurub mahv etdirdikleri
muhakemat safahatından nümayan olmuş ve cümlemizce kanaat husule gelmişdir.” Davanın asıl
failleri, mahkemede kadın ve çocuklarla ilgili şahitlerce dillendirilmiş suçlardan ötürü ceza
almışlardır. Karar metninde suçlamalara değinilmeksizin Ali Sâib Bey’le ilgili şu ifade yer
almaktadır: “Sıhhiye Müdiri Doktor Ali Sâib Bey’e gelince muhtac-ı tavzih görülen bazı
hususatın tamik ve inkişafı için onun hakkındaki muhakemenin tefrikine…”83
Karara göre, mahkeme heyeti kadın ve çocuklarla ilgili bazı suçların sabit olduğu kanaatine
sahiptir. Kararda Ali Sâib Bey bu suçlarla ilişkilendirilmemiştir. Kendisiyle ilgili açıklık
kazandırılması gereken hususların incelenmesi için davasının ayrılmasına karar verilmiştir. Bu
çerçevede 8 Temmuz – 21 Aralık 1919 tarihlerinde mahkeme ayrıca dört duruşma daha
gerçekleştirmiştir. Bu noktada Ali Sâib Bey’in önceki duruşmalarda ve bu dört duruşmada sadece
kadın ve çocuklar meselesinden değil, Trabzon tehcirine ilişkin diğer konulardan da
yargılandığını belirtmek gerekir. Bu çalışmanın konusu ve sınırları gereği, yargılama sürecindeki
diğer konulara girilmemeye çalışılmıştır.
Yeniden 1. Duruşma: Ali Sâib Bey’in yeniden ilk duruşması 8 Temmuz 1919’da
gerçekleştirilmiştir. Duruşmada öncelikle şahit Dr. Ziya Fuad Bey dinlenmiştir. Ziya Fuad Bey
Trabzon’a Yunus Vasfi Bey hakkındaki tahkikat için gittiğini belirttikten sonra şunları söylüyor:
“O esnâda Ali Sâib Bey hakkında bazı şayialar vardı. Bu babda icra eylediğim tahkikat netayicini
müdir-i umûmiliğe bildirdim. Mamafih bütün tahkikatım mesmuat [duyum] üzerine idi. Bundan
maada Doktor Arslanyan’ın zevcesinin Ali Sâib Bey’in nüfuzu üzerine Şevket Bey’in evinden
aldırılarak Ali Sâib Bey’in evinde üç gün oturduğunu, badehu bunun bir kayığa bindirilerek
gönderildiğini işitdim.” Bu iddialar üzerine Ali Sâib Bey, Ziya Fuad Bey’in bunları naklen
söylediğini, sadece Ethem Bey’den dinleyerek aktardığını belirtiyor. Ziya Fuad Bey’in okunan
raporunda da, Ali Sâib Bey’in bazı Ermeni çocuklarını küfelere doldurarak denize döktürdüğü,
Dr. Arslanyan’ın eşini nikahına aldığı ve hastaneye sığınan birisini morfin şırınga ederek
zehirlediği iddia ediliyordu. Ali Sâib Bey ise bunların hep duyuma dayandığını, kimden
duymuşlarsa onların dinlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Soru üzerine Ziya Fuad Bey, kendisine
bilgi verenlerin de gördüklerini değil duyduklarını naklettiklerini belirtiyor. Duyduklarını rapor
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halinde yazmak mecburiyeti hissettiğini de ekliyor. Ali Sâib Bey ise, bu durum üzerine şunları
söylüyor: “Böyle çocukların küfelere doldurularak denize döküldüğünü işitseydim evvela o
müessesenin müstahdemininden, doktorlarından, polisinden sorar ve bunu tahkik etdikten sonra
rapor yazardım. Böyle şayia üzerine rapor yazılacağına bir kerecik o müessesenin
müstahdeminine müracaat edilmesi lâzım gelir kanaatindeyim.”84 Ayrıca şunu da söylüyor:
“Buraya oradan bu halleri görüb aleyhime şahadet eden iki kişi gelsin huzurunuzda şahadet
etsin ben cezama razı olurum. (…) Hilâl-i Ahmer Hastahanesi’nde çalışan müstahdeminin
ekserisi bugün sağdır. Evvela bunlar çağırılmalı ve bu muzlim mesele tenevvür etmelidir. Çünkü
benim bu çocukları öldürtebilmem hem polis ve jandarma memurlarına icra-yı nüfuz etmem hem
de mezkur hastahanedekilerin şerik-i cürmüm olması icab eder.”85
Bu duruşma için şu söylenebilir. Ziya Fuad Bey, Sadreddin Bey ve Vasfi Beylerin, Ali Sâib
Bey hakkında birbirlerine aktardıkları bilgilerin tamamı duyuma dayalıdır ve hiçbirisi görgü
şahidi değildir. Kendilerine bu bilgileri aktaranlar, görenler değil, duyduklarını söyleyenlerdir.
Yeniden 2. Duruşma: Ali Sâib Bey’in yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması 20
Ağustos 1919’da gerçekleşti. Şahit olarak dinlenen Dr. Vahab Bey şunları söylemiştir: “Tehcir
esnasında Trabzon’da cereyan eden vakayi’ bilmiyorum. Ahalinin ağzında dolaşan rivayetleri
ben de işitdim fakat bir şey bilmiyorum. Ali Sâib Bey hakkında bazı hafiyene [bilgiye] malik
olduğum hakkında heyet-i aliyenize karşı yapılan ihbarat yalandır. Sabahdan akşama kadar
meşgul olduğum cihetle haricde söylenen sözleri işidecek bir mevkide değildim. Hastahanelerde
olduğu rivayet edilen vukuatdan yemin ederim ki şimdi haberdar oldum.”86
Dr. Vahab Bey’in sözleri üzerine söz alan Ali Sâib Bey ise şunları söylemiştir: “Paşa
hazretleri bugün muhakememin yirmi yedinci celsesini idrak ediyorum. Bidayet-i
muhakemeden şu güne kadar Trabzon’un bütün ekabir memurin-i mülkiye ve askeriyesi
sizler gibi sahib-i rütbe rical-i askeriye ve kumandanlar gelib burada ifa-yı şahadet etdiler.
Bu yirmiyi mütecaviz şühûdun hepsi tehcir zamanında Trabzon’da bulunmak itibariyle
şahadetlerinin makbul ve sahih olması icab eder. Sıhhiye Müfettişi Ziya Fuad Bey’in
raporu, bir tarafdan hukuk-ı umûmîye şahidlerinin ifadat ve şahadatıyla diğer tarafdan
bizzat Müfettiş Bey’in irae etdiği şahidlerin ifadeleriyle işte bugün bütün bütün çürüdü.

İkdam, 9 Temmuz 1335/1919.
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Şimdiye kadar istima’ olunan şühûdun ifadeleriyle hakkımda bir kanaat-ı vicdaniye hasıl
etmiş olmaklığınız lazım gelmez mi? Yoksa bundan sonra gelecek bir şahidin lehime veya
aleyhime söyleyeceği sözlerle ita-yı karar edilecekse ona bir diyeceğim yok. Yalnız altı
aydan beri mevkufum, mağduriyetim temadi ediyor. Mustafa Paşa hazretleri bizzat
mahallinde tahkikat yapmak için Trabzon’a gidecekdi. Ben de on on beş günde avdet eder
ümidiyle müteselli idim. Halbuki aradan bir ay geçdi, elan ortada bir şey yok. Geçenlerde
takdim etdiğim istidada mağduriyetimi ve bütün bu cihetleri ariz ve amik izah etmişdim
Paşa hazretleri. Hem esasen Paşa hazretleri çocukları küfelere doldurub denize
dökdürdüğüm ise külliyen hilaf-ı hakikat. Çocuklar köylere tevzi’ edilmişdi.”87
Mahkeme reisi Zeki Paşa ise, diğer şahitlerin gelmesine kadar mahkemeyi erteledi.
Yeniden 3. Duruşma: Ali Sâib Bey’in yeniden yargılandığı davanın üçüncü duruşması,
ikincisinden yaklaşık dört ay sonra, 16 Aralık 1919 tarihinde yapıldı. Şahit olarak Dr. Raif Bey
dinlenmiştir. Raif Bey konuyla ilgili şunları anlatmıştır:
“Trabzonluyum, Ali Sâib Bey’i şahsen tanımıyorum, seferberlik bidayetinde Dördüncü
Seyyar Hastahanesi’ne tayin olundum. Harbe iştirak etdikden sonra Kanun-ı evvel’de esir
oldum ve 333 Kanun-ı evvel’inde mübadele-i şahsiye tarikiyle İstanbul’a geldim, bundan
sonra 334 Temmuz’unda Trabzon Hastahanesi’ne tayin olundum. bir gün Trabzon’da
Sıhhiye Müdiriyet-i Umûmîyesi’ne mensub Doktor Ziya [Fuad] Bey’le üç dört defa
görüşdüm. Onunla 308’de Kuleli Tıbbiyesi’nde arkadaşdık. Ben Trabzon’a muvasalatımda
tehcir ve taktile aid hiçbir şey ne konuşdum, ne de duydum. Hristiyanlar ile münasebetde
bulunmazdım. Ben istilaya uğramış, harab olmuş evlerim ve emvalim ile meşgul oldum.
Ziya Fuad Bey bir gün beni kıraathaneye çağırdı ve Sâib Bey hakkında bir şifre geldiğini
ve bu zatın bura tehcirinde medhaldar olduğunu söyleyerek bu hususda malûmatım olub
olmadığını sordu. Ben de o zaman esir bulunduğum için hiç bir şey bilmediğimi söyledim.
Madam Arslanyan’ı Şevket Bey’den tatlik etdirerek Sâib Bey’in kendi hanesinde
alıkoyduğunu duymadım. Simpad isminde bir Ermeni’yi morfin ile Sâib Bey’in
öldürdüğünü ne duydum ve ne de kimseye söyledim. Velhasıl ben kat’iyyen Fuad Ziya
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Bey’e tehcir ve taktile aid bir şey söylemedim. Bilakis ben ondan işitdim. Eğer bir
soracağınız var ise şimdi sorunuz.”88
İfadesi yazılı olarak alınan Katine/Meliha ise, “Doktor Ali Sâib Bey’in birçok Ermeni
çocuklarını küfelerle denize atdığı rivayeti şayi’ ise de bunu gözüyle görmediğinden doğru olub
olmadığını bilmediğini” söylemiştir.89
Yeniden 4. Duruşma = Karar Duruşması: Ali Sâib Bey’in yeniden yargılandığı davanın
dördüncü ve son duruşması 21 Aralık 1919 tarihinde gerçekleştirildi. Savcı Şevket Bey, Ali Sâib
Bey’e isnad olunan suçların incelendiğini ve hiçbirisinin sabit olmadığının belirlendiğini
belirterek, beraatini talep etmiştir. Savcının iddia ve talebi şöyledir:
“Sâib Bey’e isnad olunan cürm üç türlüdür: Evvela- Ermeni çocuklarını denize küfeler ile
atdırmak, halbuki istima’ olunan şühûd bunların doğru olmadığını ifade etdiler. SaniyenMadam Arslanyan’ın izdivac teklifini red etdiğinden dolayı ifna-yı hayatı için teşebbüsatda
bulunmak, halbuki Madan Arslanyan’ın muhtelif kimselere ifade etmiş olduğu vechile
böyle bir teklif ile karşılaşmamış olduğu tezahür etmekdedir. Salisen- Denizden çıkan
Vartan nam Ermeni’yi morfin ile Hilâl-i Ahmer Hastahanesi’nde tesmim etmesidir.
Halbuki Askeri Hastahanesi Sertabibi Avni Bey Vartan’ın Hilâl-i Ahmer Hastahanesi’ne
kat’iyyen uğramadığını söylediler. Velhasıl isnad olunan mevad-ı cürmiye sübut bulmuyor.
Sâib Bey hakkında lehde ve aleyhde birçok şahid istima’ olunmuşdur. Bu ifadatın lehde
olan kısmı daha galib görünüyor. Bilhassa Harbiye Nazır-ı Sabıkı Avni Paşa’nın şahadeti
Sâib Bey’in lehinde kavi bir delil olmakdadır. Bendeniz isnad olunan cerâimin adem-i
sübutuna bianen Sâib Bey hakkında Beraat kararı ita olunmasını taleb ederim.”90
Ali Sâib Bey ise şu savunmayı yapmıştır:
“Yirmi dört celse devam eden muhakemem neticesinde heyet-i celile-i sabıka hakkımda
medar-ı hüküm olacak bir kanaate destres olamadıklarından muhakememin tefrikine karar
vermişlerdi. Gerçi evrakımın tedkiki benim birkaç ay daha muzdarib olmama sebebiyet
verdi. Fakat bundan memnunum, çünkü üzerime sürülmek istenilen lekeyi temizlemek
isterim. Öyle ümid ediyorum ki heyet-i aliyelerinin vicdanı pek ali ve pek temizdir.
Binaenaleyh bu vazife sizlerin üzerine terettüb ediyor. Aleyhde rapor veren Fuad Ziya Bey
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raporunda, “Katine’nin sözleri şayan-ı dikkatdir. Tahkikatın bir kısmı da Doktor Raif
Bey’e müsteniddir” diyor. Halbuki geçen celsede Raif Bey, Fuad Ziya Bey’e hiçbir şey
söylemediğini beyan etdi. Katine ise on, on beş çocuğu küfelere koyarak sevk etdiğimi
söylüyor ki bunun da kabil olamayacağı, bu kadar çocuğun bir küfeye sığmayacağı pek
bedihidir. Fuad Ziya Bey raporunda “Ali Sâib Bey ismini işidib de Trabzon’da titremeyen
hiçbir kimse yokdur” diyor. Eğer öyle olsa idi tevkifimden evvel “Jogovort” gazetesinin
Trabzon tehcirine aid makalesinde başkalarına değil doğrudan doğruya bana hücum
eylemesi lazım gelirdi. Halbuki ceraid-i mezkurenin aleyhimdeki neşriyatı tevkifimden
sonradır. Trabzon tehciri esnasında sevk edilmek üzere olan Ermenilerden hasta
bulunanlar benim verdiğim raporlarla bırakılmışlardır. Eğer bunları bırakdıkdan sonra
ifna edecek kabiliyetde olsa idim, ne kabiliyet-i bedeniye ne de kabiliyet-i
tahammüliyelerini nazar-ı dikkate alarak rapor vermezdim. Bendeniz 324 senesinde
Hukuk-ı Umûmîye namında bir gazete neşr etmiş ve bu suretle koyu bir muhalif olarak
tanınmışdım. İhtimal ki Müfettiş Bey’in verdiği raporun da bu derece aleyhimde
bulunmasına, bu bir sebeb olabilir. Büyük bir kumandan “Beşerde en ziyade müteaccib
olduğum hal, ölümden korkmaları keyfiyetidir” demişdir. Bendeniz de aynı fikir ve
kanaatdeyim. On sene evvel, on sene sonra gelecek ölümün bence hiç ehemmiyeti yokdur.
Fakat iş namusa taalluk ederse o zaman iş değişir. Tecziye edilib edilmeyeceğimi hiç
düşünmem. Yalnız namusuma leke sürülmesin Paşa hazretleri.”91
Bu savunmadan sonra mahkeme heyeti şu kararını açıklamıştır:
“Tarafeynin iddia ve müdafaatı istima ve bilcümle evrak-ı davanın mütalaa ve tedkikinden
sonra, icab-ı keyfiyet-i müzakere olundukda: Maznun-aleyh Ali Sâib Bey’e atf ve isnad
olunan ef’alden Ermenileri katl ve ifna ve denize atdırarak imha eylediği hakkında hiçbir
güna delil ve emareye destres olunamadığı gibi Madam Arslanyan’ı, dest-i izdivacını red
etmesine mebni bulunduğu mahalden aldırarak denize atdırdığı yolundaki iddia dahi
şühûd-ı müstemiadan Rüşdü ve Abdullah Efendilerle sairenin maalkasem vâki olan
şahadetleriyle tekzib edilmiş ve bazı Ermeni etfalinin Hilâl-i Ahmer Hastahanesi’nde
morfin ile Ali Sâib Bey tarafından tesmim edildikleri ve mezkur etfalden bazısının da
kezalik mümaileyh tarafından küfelerle denize ilka etdirildikleri hakkındaki ifadat ve
beyanat dahi yekdiğerine külliyen mübayin bulunmuş ve yine Hilâl-i Ahmer
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Hastahanesi’nde tesmim edildiği beyan olunan Vartan’ın mezkur hastahaneye hiç
gitmediği Doktor Avni Bey’in ifadesiyle mertebe-i sübuta vasıl olmuş ve Sıhhiye Müfettişi
Ziya Fuad Bey’in raporu münderecatı da Doktor Vahab ve Raif Beylerin beyanat-ı
muhalefeleriyle tekzib olunmuş ve mümaileyh Ali Sâib Bey’in hüsn-i hal ve sireti ve
Ermeniler lehindeki hüsn-i hizmeti Doktor Tahtacıyan ve Bedros Efendilerin ve sairenin
şahadatıyle tezahür eylemiş olduğundan mümaileyhin ef’al-i müddea-bihadan dolayı
bermuceb-i taleb beraatine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf olmadığı takdirde tahliye-i
sebiline vicahen ve müttefikan karar verildi. 21 Kanun-ı evvel 335”92
Davanın ilk 20 duruşmasında Dr. Ali Sâib Bey aleyhinde dinlenen şahitlerin bir kısmının
yalancı şahit olduğu, bir kısmının -özellikle Ermenice gazetelerde aleyhinde yayınlanan
yazılardakileri ezberleyerek- düzmece şahitlik yapan kimseler olduğu ortaya çıkmıştı. Yine de
aleyhinde olumsuz kanaat oluşturmuş oldukları anlaşılıyor. Fakat, sadece kendisinin yargılandığı
yeniden yapılan duruşmalarda, iddiaları temelden asılsız hale getiren şahitlerin dinlenmesinin
dengeleri değiştirdiği anlaşılıyor. Hem Savcı’nın talebinde ve hem de mahkemenin kararında
bunu görmek mümkün.
Değerlendirme
Ali Sâib Bey hakkındaki mahkeme süreci, görebildiğimiz kadarıyla ilk kez ayrıntılı ele
alınmaktadır. İstanbul’daki tehcir davalarını konu alan kitapta, sadece davanın devam ettirilerek
beraat ettiği bilgisine yer verilmektedir.93 Trabzon tehciri ve yargılamalarının ele alındığı tezde
ise, Trabzon davası yanında Ali Sâib Bey davasının duruşmalarına da ana hatlarıyla yer
verilmiştir.94 Burada ise hem ayrıntılara hem de bu ayrıntıların konuyla ilgili yayınlardaki
karşılığına değinilmektedir. Ayrıca olayla ilgili duruşmalardaki iddialarla günümüzdeki
iddiaların eleştirisi yapılmaktadır. Ve oluşturulan algının ne derece doğru olduğu da tartışılmaya
çalışılmaktadır.
Konu, tehcirle ilgili soykırım iddiaları barındıran yayınlarda bazen özel olarak, bazen de
genel olarak fazlaca kullanılmaktadır. Bu yayınların başında da Dadrian’ın yazdıkları
gelmektedir. Dadrian’ın Ali Sâib Bey hakkındaki iddiaları kesin doğrular olarak dillendirmesi
ve yazılarında sıklıkla tekrarlaması, konuyla ilgili algı oluşturma ve pekiştirme çabası gibi
İkdam, 22 Kanun-ı evvel 1335/1919.
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görülmektedir. Mahkeme safahatına Fransızca ve Ermenice gazetelerden yaptığı alıntılarla yer
vermesi, denetleyebildiğim bir husus değildir. Fakat, mahkeme sürecinin olabildiğince Ermeniler
lehine ele alındığı Mütareke dönemi gazetelerinde, bunların zikredilmemiş olmaları veya
hepsinin farklı zikredilmeleri inandırıcı değildir. Nitekim burada mahkemede dillendirilen
iddiaların çoğunun duyuma dayandığı ve abartıldığı ortaya çıkmaktadır. Dadrian’ın bunları
bilmemesi imkansız gibi görünmektedir. Bu durumda, Dadrian’ın onca ününe rağmen, akademik
etik kurallarını, oluşturmak istediği yargılar için ihlal ettiği gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz.
Peki bu yeni bir şey mi? Hayır. G. Lewy başka örneklerle Dadrian’ın etik ihlallerine yer
vermiştir. Mesela, Felix Guse’nin Ermenilerin genel ayaklanma çıkarma niyetinde olmadıkları
görüşünü güvenilir bulurken, planlı bir ayaklanmanın kesinlikle var olduğu görüşlerini dile
getirdiği yazısını, aksi yönde refere ettiğini belirtmektedir. Lewy, “Harfi harfine alıntı yapmadığı
halde, bir kaynağı, kendi görüşünü desteklemek için yalan bir şekilde referans göstermiştir.
Dadrian bir kez daha akademik etik kuralları ciddi biçimde ihlal etmiştir” demektedir.95 Alman
tarihçi Hilmar Kaiser, Dadrian’ın olaylardan sağ kurtulan bazı Ermenilerin yeminli ifadelerini
yanlış yorumladığını söylediği gibi, Dadrian’ın kendi tezini desteklemeyen materyali de gözardı
ettiğini belirtmektedir. Lewy, Dadrian’ın etik ihlali konusunda şunları da söylemektedir: “Kaiser
ciddi akademisyenleri, “Dadrian’ın yazdıklarını, göründüğü gibi kabul etmemeleri” konusunda
uyarmaktadır. Diğer bir eleştirmen de, aynı şekilde, kitabın “dolaylı delilere ve sıklıkla şüpheli
kanıtlara dayandığını” ve yazarın “savını kanıtlamakta başarısız olduğunu” düşünmektedir.
Donald Bloxam’a göre, Dadrian tarafından ortaya atılan suçlamalar, “çoğunlukla temelsiz
iddialardır.”96 Bu durumda yapılacak şey, Dadrian’ın tarihçiliğini ve etik tutumunu bu somut
olayla test etmektir.
Dadrian, Ali Saib Bey hakkındaki iddiaları ispat etmek için, Saib Bey’le aynı dönemde
Trabzon’da bulunan Dr. Ziya Fuat ve Dr. Adnan Beylerin de “çocukların zehirlenmesi ve
boğulması suçlamalarını onaylayan yeminli ifadeler” verdiklerini yazmaktadır. Hatta Dr.
Adnan’ın Trabzon davasının üçüncü duruşmasında çocukların buharla boğdurulması
uygulamasının yanısıra, sıvılar ve enjeksiyon ile de imha uygulamalarının yapıldığını söylediğini
iddia etmektedir.97 Aynı kitapta yer alan başka bir yazısında, Saib Bey’in hastaneye gelen
Ermenileri imha etmek için “çeşitli aletler” kullandığını söyledikten sonra, “Trabzon davasının
95
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üçüncü duruşmasında Dr. Fuat’ın raporu zapta geçti (1 Nisan 1919). O raporun anahtar unsuru,
Dr. Saib’in Ermeni kurbanlarının çoğunu zehirle ortadan kaldırdığıdır” diyor.98
Öncelikle belirtmek gerekir ki, Dr. Adnan Bey dönemin Sıhhiye Umum Müdürü’dür ve
davada şahit olarak yer almamıştır. Ayrıca, tehcir döneminde Trabzon’da da bulunmamıştır.
Dava ile ilişkisi ise, Müfettiş Ziya Fuat Bey’in tahkikat raporunu yazılı olarak mahkemeye
göndermiş olmakla sınırlıdır. Ziya Fuat Bey ise, sağlık müfettişidir ve Dadrian’ın iddiasının
aksine tehcir sırasında o da Trabzon’da bulunmamıştır. Tehcirden sonra başka birisini
soruşturmak için Trabzon’a gitmiştir. Ziya Fuat Bey’in raporu davanın üçüncü duruşmasında
okunmuştur. Raporda Ali Saib Bey suçlanmaktadır. Ziya Fuat Bey ise, 8 Temmuz 1919’daki
duruşmaya bizzat katılmış ve şahit olarak dinlenmiştir. Trabzon’a Yunus Vasfi Bey hakkındaki
tahkikat için gittiğini, o sırada Ali Saib Bey’le ilgili bazı şayialar işittiğini ve işittiklerini
anlatanların da başkalarından duyduklarını kendisine anlattıklarını, kendisinin de işittiklerini
genel müdürlüğe bildirdiğini söylemiştir. Dolayısıyla Ziya Fuat Bey’in, Dadrian’ın iddia ettiği
gibi, suçlamaları onaylayan yeminli bir ifadesi bulunmamaktadır. Kendisi ve dinledikleri kişiler
olayların görgü şahidi değildirler.
Mahkeme Ziya Fuat Bey’in raporunda adı geçen iki doktoru daha dinlemiştir. Bunlardan 20
Ağustos’ta dinlenen Dr. Vahab Bey iddialardan, “yemin ederim ki şimdi haberdar oldum”
demiştir ve ihbarların yalan olduğunu söylemiştir. Ziya Fuat Bey’in raporunda sözünü ettiği
ikinci doktor Raif Bey’dir. O da şahit olarak 16 Aralık’ta dinlenmiştir. Raif Bey tehcir sırasında
esir olduğunu, 1918’de Trabzon’a geldiğini, Ziya Fuat Bey’in kendisiyle görüşerek Ali Saib Bey
hakkında bilgi istediğini, kendisinin de hiçbir şey bilmediği cevabını verdiğini söylemiştir.
Dolayısıyla Dadrian hem yanlış bilgi veriyor ve hem de bilgileri çarpıtıyor. Bununla da kalmıyor,
mahkemenin Ali Saib Bey’i yargıladığı sonraki duruşmalarına hiç atıfta bulunmuyor.
Dadrian, davanın 26 Nisan 1919’da yapılan on dördüncü duruşmasında şahitlik eden
Mannik adlı bir kadının Ali Saib Bey hakkındaki iddialarını aktarıyor. Dadrian’a göre Mannik,
Ali Saib Bey’in buharla dezenfekte aleti olan etüv cihazıyla çocukları basınçlı buhara maruz
kılarak boğulmalarına yol açtığını söylemiştir. Ayrıca bu cihazın okullardan birinde yer alan
çinili ve istim adını taşıyan bir odada bulunduğunu anlattığını da iddia ediyor ve kendisi de, “Dr.
Ali Saib’in istim sözcüğünü, kurbanları ölümcül etkili bir tür toksik gazla teçhiz edilmiş bir odada
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tuzağa” düşürdüğünü söylüyor.99 Bu iddialarını da İstanbul’da yayınlanan Ermenice ve
Fransızca gazetelerin yanısıra, Türkçe yayınlanan İkdam, Sabah, Alemdar, Tasvir-i Efkar ve
Hadisat gazetelerine dayandırıyor. Bu gazetelerin 27 Nisan 1919 tarihli nüshalarında yer alan
Mannik’in ifadelerinde, bu iddiaların hiçbiri yer almıyor.100 Hatta bu gazetelere ek olarak
incelediğim İstiklal, Zaman, Yeni Gazete ve Memleket gazetelerinde de bu bilgiler bulunmuyor.
Hemen hepsinde, Ali Saib Bey’in çocukları sepetlere doldurarak denize attırdığı, muayenede bir
kızın bekaretini bozduğu iddiaları yer alıyor. Ermenice ve Fransızca gazeteleri inceleyemedim.
Ama farklı olduklarını düşünmüyorum. Çünkü bu tarihlerde yayınlanan ve burada anılan
gazetelerin çoğu, bu türden iddiaları vermeye teşne, görmezden gelmeleri beklenmeyen
gazetelerdi. Bu durumda Dadrian’ın, “gaz odaları”nı çağrıştıran çarpıcı iddialarını inandırıcı
kılmak için, Türkçe gazeteleri, olmayan bilgilerine kaynak göstermektedir. Etik açıdan bu
davranışın kabul edilebilir bir yönü bulunmamaktadır. Ortada Lewy’nin tespitlerini doğrulayan
bir durum vardır.
Dadrian’ın iddialarının başka bir dayanağı da Fransisken Rahip Laurent’dır. Dadrian
kitabında, “Trabzon davasının yedinci duruşmasında, Trabzon’daki Fransiskan Başrahip
Laurent, bir tercüman vasıtasıyla, hastane zemininde bir mezbahadaki hayvanlar gibi büyük ve
derin sepetler içine sokuşturulmuş ve denize atılacak zehirlenmiş çocukların cesetlerini şahsen
gördüğünü ifade ediyordu” diyor.101 Dadrian’ın söylediği gibi, Rahip 8 Nisan 1919’daki yedinci
duruşmada şahit olarak dinlenmiştir. Fakat incelediğim dört ayrı gazetede yer alan ifadelerde,
Dadrian’ın naklettiğinin aksine, Rahip, kadın ve çocuklarla ilgili iddia edilen olayları
görmediğini ve işitmediğini, bunların tehcirden sonra söylenmeye başladığını, kendisinin
iddialarla ilgili bir şey görmediğini beyan etmektedir.102 Dadrian, bu iddiasına kaynak olarak
İstiklal, İkdam ve Renaissance gazetelerini göstermektedir. İncelediğimi belirttiğim 4 gazeteden
birisi İstiklal’dir. Bu durumda geriye İkdam kalıyor. İkdam’ın ilgili sayısına bakıldığında ise
Rahip’in ifadeleri arasında, kadın ve çocuklar bahsinin hiç olmadığı görülüyor. 103 Geriye
inceleyemediğim bir Renaissance kalıyor. Tahmin etmiyorum ama, şayet bu iddialar o gazetede
99
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yer alıyorsa, Dadrian neden iddiaları için Türkçe gazeteleri de kaynak gösteriyor? Çok basit:
İnandırıcı olmak için. Fakat bu durum Dadrian’ı, Rahip Laurent’ın ifadesini çarpıtan, ona
söylemediklerini söyleten veya istediklerini söyleten konuma getiriyor. Bu da açık bir etik ihlal
olarak karşımıza çıkıyor.
Dadrian’ın ilginç bir iddiası daha var. O da Hilal-i Ahmer Hastanesi’nde basınçlı buharla
dezenfekte aleti olan etüv ile çocukların boğularak öldürüldüğü iddiası. Bu iddiasını 1986’da
yayımladığı makalede bu etüvleri, “Alman menşeili silindirik metal kasalardan salınan”104
“toksik gaz” kutuları olarak düşündüğünü, fakat sonra bunların etüv olduklarını gördüğünü
belirtiyor.105 Dadrian, 2003’te yayımlanan başka bir makalesinde ise etüvler hakkında şunu
söylüyor: “Zehir kullanılmasının dışında, bir okul binasında kullanılan yeni bir yöntem de, sıcak
hava basınçlı sterilize odası demek olan etüvlerdi. Görülen o ki, Dr. Saib hastanede, boğma
yoluyla bazıları bebek olan çocukların öldürüldüğü buhar odalarından oluşan seyyar bir etüv
tertibatı tesis etmişti.”106 Dadrian bu iddiasına kaynak olarak, 27 Nisan 1919 tarihli Jamanak ve
Renaissance gazetelerini gösteriyor ve “istim odası” hakkındaki şahit ifadesinin, yalnızca bu iki
Mütareke gazetesinde bulunduğunu belirtiyor.107 Dadrian, bu şahidin de 26 Nisan 1919’da ifade
veren Mannik olduğunu da yazıyor.108 Gerçekten de incelediğim on civarındaki Türkçe
gazeteden hiçbirinde, Mannik’in ifadeleri arasında bu bilgi yer almamaktadır. Fakat, Trabzon
davasının 17 Mayıs 1919 tarihindeki yirminci duruşmasında, Ali Saib Bey’in savunmasında yer
alan şu ifadelerin konuya açıklık getirdiğini düşünüyorum: “En son gelen şahidlerden biri de
hastahanede çocukları istim ederlerdi dedi. Hatta makam-ı riyaset-i celileleri bu kelimenin
manasını sual buyurdu istim ederlerdi dedi. Anlaşılıyor ki bunu lisan-ı adli ile öğrenmişler;
maksadı tesmim olacak fakat unutmuş tesmim diyecekken istim dedi. Bunu nasıl öğrenmişlerse
felanın kızı veya annesi diye ismini tayin etdirmeği öğrenmemişlerdir…”109
Ali Saib Bey’in verdiği bilgiye göre, şahit kendisine öğretilen, zehirleme anlamındaki
tesmim kelimesini unutunca yerine, buhar gücü anlamındaki istim kelimesini kullanıyor.
Mahkeme reisi anlamını sorunca, yine “istim ederlerdi” diyor. Bu durum, dava çerçevesinde
Ermeniler tarafından oluşturulan bir şahit organizasyonuna işaret etmektedir. Daha vahimi,
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unutularak ses benzerliğinden hareketle kullanılan yanlış bir kelimenin, Dadrian tarafından,
Almanların Holokost’ta kullandıkları gaz odalarının prototipi olarak, etüv cihazıyla
ilişkilendirilmesidir. Sadece bu örnek bile, Dadrian ve takipçilerinin hangi saiklerle Ermeni
meselesiyle ilgilendiklerini açığa çıkarmaya yetmektedir. Nitekim aynı gazeteleri kaynak olarak
kullanan Kevorkian’ın110, -Dadrian’ın yayınlarına rağmen- istim konusuna hiç değinmemesi
manidardır. Benzer bir durum da Akçam için söz konusudur. Akçam da Ali Saib Bey davasındaki
suçlamalardan söz ederken istim kelimesine değinmemektedir.111
Dadrian’ın çarpıtmaları bir yana, bu dava bağlamında, aylarca on civarındaki gazetede
duyuma dayalı, gerçek dışı veya gazetelerde yayımlanan iddialara dayalı şahitlik ifadelerinin
yayımlanması, konuyu inceleyenler için büyük tuzak oluşturmaktadır. En azından bunların bir
kısmının doğru olduğu yargısına yol açmaktadır. İşte Dadrian tam da bundan yararlanarak
konuyu istediği yönde ele alarak suyu bulandırmayı başarmış ve başkalarının çabaları da bulanık
suda balık avlamaya dönmüştür. Oysa, Yozgat davasında olduğu gibi Trabzon davasında da
Ermeniler tarafından oluşturulmuş bir şahit organizasyonu söz konusudur. Ancak bu kez daha
dikkatli davranmışlardır. Buna rağmen mahkeme sürecinde bunlardan bir-ikisi açığa çıkmıştır.
Ali Saib Bey de mahkeme sürecinde kendisi ile ilgili şahitliklerin, hakkında çeşitli gazetelerde
yazılar çıktıktan sonra arttığını ifade etmiştir. Hatta bu yazıları tercümesiyle birlikte mahkeme
heyetine kanıt olarak sunmuştur. Daha da önemlisi, 8 Temmuz’da başlayarak devam eden
duruşmalarda, Ali Sâib Bey aleyhindeki iddialar, kritik şahitliklerle ortadan kalkmış ve
şahitliklerin çoğunun yalan olduğu anlaşılmıştır. Bundan dolayıdır ki, mahkeme 21 Aralık
1919’daki son duruşmasında, isnad olunan suçların yokluğuna dayanarak beraat kararı vermiştir.
Dolayısıyla, Dadrian’ın az da olsa kuşku içeren, “suçlamalar kesin olarak kanıtlanamadığından”
beraat ettiği ifadesi, sonucu ifade etmede zayıf kalmaktadır. Bu nedenle, başka bir argümana
sığınma ihtiyacı duymaktadır. O da, bazı kritik şahitlerin ifadelerini inkar ettiğini ve bu arada da
Damat Ferit Hükümeti’nin düşmesiyle, mahkemenin başına Kemalistlere daha yakın bir
mahkeme reisinin tayin edilerek, ithamların kanıtlanamadığı açıklamasıyla, Ali Sâib’in beraat
ettirildiğini iddia etmesidir.112
Kevorkian’a gelince. Kevorkian’ın metninde ilginç bir durum vardır. Trabzon tehciri
davasının 26 Mart-29 Mayıs 1919 tarihleri arasındaki 20 duruşmada dinlenen şahitlerin çoğu,
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kadın ve çocuklar konusunda Ali Sâib Bey aleyhinde konuşmuşlardır. Oysa bu 20 duruşma
boyunca dillendirilen iddialar, Ali Saip Bey’in 8 Temmuz – 21 Aralık 1919 tarihlerinde süren
duruşmalarında dinlenen şahitler tarafından çökertilmiştir. Fakat, bu duruşmalardaki şahitlikler
Kevorkian tarafından kullanılmamıştır. Dolayısıyla, Kevorkian’ın 7 sayfa boyunca büyük bir
iştahla ve adeta “buldum” keyfindeki anlatımı,113 8 Temmuz ve sonrasındaki duruşmalarda
tekzip edilmektedir.
Kevorkian kadın, çocuk, yaşlı ve sakatların yatırıldığı Trabzon Kızılay Hastanesi’nde
katliamlar yapıldığını ve bunların iki sorumlusundan birinin Ali Saib Bey olduğunu
yazmaktadır.114 Davanın dördüncü duruşmasındaki şahitlerden Abdülkadir’in, Ali Saib Bey’in
hastanede muayene ve tedavi ettiğini söylediğini iddia ediyor.115 Fakat eksik söylüyor. Çünkü
Abdülkadir kendisine yöneltilen soru üzerine, Ali Saib Bey’in hastaneye ara sıra geldiğini,
muayene ve tedavi yaptığını gözüyle görmediğini söylüyor. 116 Kevorkian, davanın üçüncü
oturumunda şahitlik yapan Sofya’nın Ali Saib Bey tarafından hasta kadınların zehir verilerek
öldürüldüğü iddiasını aktarıyor.117 Türkçe gazetelerde Sofi, Dikranohi gibi adlarla anılan kadının
söyledikleri yukarıda özetlenmiştir ve tartışmalıdır. Duruşma sırasında ölen kadın sayısını üç
olarak veriyor, ama hepsinin öldürüldüğünü iddia ediyor. Eczacı ve görevlilerin Ermeni
olmadıkları gibi iddiaları, tutarsız bulunuyor. Ali Saib Bey’le yüzleşmesinden iddialarının
dayanaksız olduğu, ölümlerin zehirleme ile değil normal ölüm olduğu anlaşılıyor.118 Ama
Kevorkian, iddiaları doğru kabul ederek veriyor.
Kevorkian, duruşmalar sırasında hakimin Ali Saib Bey’i çocukların akıbeti konusunda
sorguladığını ve cevap alamayınca azarladığını, Ermenice ve Fransızca gazetelere dayanarak
yazıyor.119 Oysa Ali Saib Bey’in çocuklarla ilgili sorulan bütün sorulara açıklayıcı cevaplar
verdiği ve hiç de cevap veremediği bir durum olmadığı bütün gazeteler incelendiğinde
görülmektedir. Yukarıda özetlenen mahkeme safahatından da anlaşılmaktadır.
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Kevorkian da Dadrian gibi, Dr. Ziya Fuad ve Dr. Adnan Beylerin raporlarında Ali Saib
Bey’in suçlu gösterildiğini naklediyor.120 Fakat bunların dayanaksız olduğunun, yine kendileri
tarafından mahkeme huzurunda verdikleri ifadelerle ortaya çıktığına değinmiyor. Kevorkian, Ali
Saib Bey’in Dr. Arslanyan’ın karısıyla zengin olmak için evlenmek istediğini de, şahitlerin
anlatımları arasında, ilişkisiz ilişkiler kurarak iddia ediyor121 ki bu iddialar da mahkeme
safahatında çürütülmüştür. Nihai kararda da bu iddianın dayanaksız olduğu belirtilmektedir.
Kevorkian buna rağmen Ali Saib Bey’i, “hem karar alıcı hem de icracı” olarak tanımlamakta ve
“muhtemelen tehcir komisyonunun emriyle çocukları zehirlemişti” sonucuna varmaktadır.122
Oysa Kevorkian, Ali Saib Bey davasının ikinci kısmına hiç değinmemekte ve dolayısıyla bu
iddiaların ikinci kısımda çürütüldüğünü görmemektedir. Dolayısıyla konuyla ilgili kaynakların
bir kısmını görmezden gelerek hüküm vermektedir.
Sonuç
Dr. Ali Sâib Bey ve Trabzon Tehcirinde kadın ve çocuklar meselesi, Trabzon Ermeni
Tehciri Davası’nı önemli ölçüde meşgul etmiştir. Buna rağmen, dava 20 duruşmayla sona erse
de, konu kapanmamıştır. Davanın kararında, Ali Sâib Bey davasının ayrıca görülmesi
kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, ana dava 26 Mart-29 Mayıs 1919 tarihlerinde yaklaşık iki ay
sürerken, Ali Sâib Bey davası devam ettirilerek, 21 Aralık’a kadar yaklaşık altı ay daha
sürdürülmüştür.
Konu, özellikle soykırım iddialarını içeren yayınlarda sıkça tekrar edilmektedir. Özellikle
Dadrian ve Kevorkian gibi Türkçe dahil birçok dilde yayınlanan kitaplarda, ayrıntılı olarak
sunulmakta ve -ilgi alanındaki tarihçi değilse- hiçbir okuyucunun aksini söyleyemeyeceği bir
olaylar örgüsü ile anlatılmaktadır. Dolayısıyla, konusu kadın ve çocuklar olan ve aktörü de hekim
olan iğrenç ve süfli olaylar zinciri okunduğunda, inandırıcı olabildiği gibi sonuç getirici, yani
okuyanı bir adım daha soykırım tezlerine yaklaştıran bir etki yaratabileceği söylenebilir.
Tehcir davaları çerçevesinde birçok yanıltıcı bilginin -davalar ile ilgili temel kaynaklar
sınırlı da olsa- ulaşılabilen asıl kaynaklarda yer almadığı gerçeği beni bu incelemeyi yapmaya
yöneltti. Fakat Dadrian ve Kevorkian’ın kesinlik perdesinin son noktasından yaptıkları
anlatımları yeniden okuduktan sonra, aksi yönde bir sonuca varılamayacağını düşündüm. Yine
de kendi gözümle incelemeyi tercih ettim. Davanın ilk 20 duruşmasının metinlerini türlü
120

Kevorkian, a.g.e., s. 670.
Kevorkian, a.g.e., s. 672-673.
122
Kevorkian, a.g.e., s. 676.
121

784

gazetelerden aktararak okuduktan sonra, Dadrian ve Kevorkian’ın anlatımlarına ilişkin
kuşkularım arttı. Sonraki dört duruşmanın üçündeki şahitliklerin, ilk 20 duruşmadaki şahitlikleri
çökertmesini pek beklemiyordum. Daha doğrusu, Kevorkian ve Dadrian gibi ünlü isimlerin bu
denli, kendi iddialarını desteklemeyen kaynakları görmezden gelebileceklerini veya özellikle
Dadrian’ın bu kadar çarpıtma yapabileceğini beklemiyordum. Bu yüzden, bu çalışma Ali Saib
Bey davasıyla ilgili olduğu gibi, aynı zamanda ve kendiliğinden, bilimsel etikle de ilgili oldu.
Şunu da belirtmek gerekir ki, Trabzon tehciri sırasında kadın ve çocukların suiistimale hiç
uğramamış olduklarını söyleyemeyeceğim. Çünkü davada yargılananlardan bazılarının
ifadelerinden bu anlaşılıyor. Fakat bir hekim olarak, Dr. Ali Sâib Bey’in -Dadrian ve
Kevorkian’ın iddia ettikleri gibi- adeta, soykırım için özel araçlar geliştirdiği ve uyguladığı, aciz
insanları hunharca katlettikleri iddialarına, artık -aksi ispat edilene kadar- koca bir yalan olarak
bakabileceğim.
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ERMENİLER TÜRKLERE KARŞI: RUSYA ARŞİVLERİNİN İZİ İLE
Nesiman YAGUBLU*

Ermenistanın türklere karşı düşmanca tutumunun ve bu milletten olan günahsız
insanlara kaddar olmasının tarihi çokuzaklara dayanmamasına rağmen, unutulmaz olaylarla
zengin. Bu olaylar sırasında Türkiye`de, İran`da (özellikle bu ülkenin güneyinde, türklerin
yaşadığı bölgede), Azerbaycan`da yaptıkları

katliamlar, soykırımlar, ayaklanmalar, toprak

davaları tarihi belgelerde mevcuttur ve silinmemiştir.
Özellikle, XIX yüzyılın ikinci yarısında Türkiye`de aktifleşen ermeniler, burada Batı
devletlerinin desteğile ciddi şekilde çeteleşmeye, Osmanlı devletine karşı çıkmaya başladılar.
Daha önceden Osmanlı Türkiyesi`nin devlet yapılarında yerini sağlama alan ve bazı önemli
devlet görevlerinin başına geçen ermeniler, daha sonra bu görevlerini suistimal kullandılar.
Özellikle dikkat çeken durum ermenilerin bu etkinliklerinin sonunda Osmanlı Türkiyesi
sınırlarında bağımsız Ermenistan devleti kurma düşüncelerini gerçekleştirmek istemeleriydi.
Aslında “Ermeni sorunu” orta çağlardan başlayarak ermenilerin yaşadıkları ülkelerin
arazileri hesabına devlet kurma isteği olarak oluşmuştu.1 Yani, daha önceki dönemlerde de
ermeniler bu tür çabalar sergilemişler.
Maalesef sahte “ermeni sorununu” Batı devletleri ciddi şekilde savunmuş, ermenileri
desteklemişler.

Tabi ki,

burada

Batı

devletlerinin de kendi çıkarları olmuş ve bu

sorundan çok güzel yararlanmışlar. Herkese belli ki, bu devletler XIX yüzyıldan başlayarak
Osmanlı Türkiyesi`ni zayıflatmaya çalışmışlar. Bu konuda her zaman ermenileri
kullanmışlar. Amaçsa birdi: Osmanlı devletini içeriden yıkmak, parçalamak.
*Prof, Dr. Bakı, Azərbaycan. nasiman_yaqublu@mail.ru
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Ünlü rus yazar V.A.Veliçko ise kaleme aldığı “Kafkas” eserinde ermeniler hakkında şöyle
yazmış: “Erməni- ler tarih boyunca sık sık kendi himayecilerini değişmişler. Roma, Bizans,
İran, rus, ingiliz, fransız, alman, türk. Tarih sahnesinde yeni velileri ortaya çıktığında
ermeniler eski velilerini hep satmışlar”.2
Aslında ermenilerin XIX yüzyılın ikinci yarısında kurdukları farklı toplumlar, örgütler
ve siyasi partiler Batı misyonerleri için de yararlı olmuştur. Ermenilerin bu kurumları kendi
milli çıkarları yönünde kullanmak istemelerine rağmen, Batı devletlerinin ilgilerini öne almak
zorunda kalmışlar. Bu anlamda “Hncak” ve “Daşnaksutun” partilerinin etkinliklerini
araştırmak bu düşüncenin doğrulunu sergilemekte.
Belirtmemiz gerek ki, Rusya`nın ermenilerle ilgili politikasında temel dönemlerden biri
1905 yılı. Aynı yılın Şubat ayında Qraf İllarion İvanoviç Vorontsov-Daşkov Kafkas halefi
atanıyor. Bu atamadan sonra ermenilerin aktifliği daha da artıyor. Bunun nedeni, VorontsovDaşkov`un açıkça ermenileri savunmasıydı. O, Rusya çarına yazdığı bir raporda ermenilerin
Rusya`dan ayrılmak istemediğini, fakat, bilakis, Osmanlı sınırlarında yaşayan ermenilerin
Rusya`ya bağlı olduğunu belirtmiştir.
Bu pozisyon Rusya için önemliydi. Şöyle ki, Rusya`nın temel amaçlarından biri,
Türkiye`nin doğu vilayetlerini ele geçirmekti. Fakat bunun henüz mümkün olmadığını
anlayan Rusya ilk olarak, ona özellikle sempati duyan ermenileri desteklemeyi düşünüyordu.
Ermeniler ise sadece Rusya devletinin onların siyasi etkinliklerine destek ola bileceğine
giderek daha çok inanıyorlardı. Bu düşünceyi sadece sivil ermeniler değil, aynı zamanda
erməni liderleri, katalikos ve diğerleri çok destekliyorlardı.
Rusya temsilcileri ile görüşmelerde ermeniler durumlarının Osmanlı devletində ağır
olduğunu, giderek kötüleştiğini ve halkın sadece Rusya`yı kurtarıcı olarak gördüğünü
belirtiyorlardı. Erməni temsilcileri Rusya temsilcileri ile konuşmalarında daha keskin
pozisyonlar da öne çekiyorlardı. Örneğin, bunun için Rusya`nın ermenilerin Türkiye`de
yaşadığı araziyi gelip ele geçirmeli olduğunu belirtiyorlardı. Onlar bu işgalin geçici olarak
değil devamlı olması gerektiğini söylüyorlardı. İlginç olan yanı ise, bu tür pozisyonu

Величко В.Л. Кафказ Русское дело и международные вопросы. Ι том. Санкт-Петербург – 1904,
переиздание, Баку: Элм, 1990, с. 18.
2
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açıklayanlar arasında Osmanlı devletinin Posta ve Telegraf bakanı milliyetçe erməni olan
Oskan Mardikyan ve başkaları da vardı.
1912 yılında ise Rusya`nın Türkiyedeki büyükelçisi ermenilerin isteklerini açıkça
savunarak, erməni sorununun Rusya için önemli bir konu olduğunu belirtmiş, hatta bunun
için rus ordusunun Anadolu`ya gire bileceiğini de söylemiştir.
Arşiv belgelerinde henüz XIX yüzyıldan başlayarak Rusya`nın ermenileri desteklediği
görülmektedir. Rusya`nın Türkiyedeki büyükelçileri ise farklı dönemlerde ermenilerle
görüşmeler gerçekleştirmiş, onların dirençlerine ve silahlı ayaklanmalarına destek olmuşlar.
Aynı zamanda Rusya`da etkinlikte bulunan erməni toplumlarının temsilcileri de
İstanbul`da olmuş, burada görüşmeler gerçekleştirmiş, ermenilerin Rusya`ya özel ilgisinin
olduğunu belirtmişler.
Rusya devleti ise Türkiye`de ermeniler arasında ününün arttığını gördükçe, Osmanlı
devletine baskıları arttırmaya başlamıştır. Rusya`nın bu etkinliği özellikle 1913 yılından
başlayarak daha fazla hissediliyordu. Bu baskılarsa en çok ermenilerle ilgili reformların
gerçekleştirilmesiyle ilgiliydi. İlk olarak 1914 yılında 26 Ocak tarihinde (8 Şubat) Türkiye`nin
altı vilayetinde ermenilerle ilgili reformun gerçekleştirilmesi önemli sayılıyordu.
Göründüğü gibi ermeniler farklı yollarla türklere baskılarını artırıyorlardı. İlginç olan bu
ki, ermeniler kendi uydurdukları 1915 yılındaki “soykırım”da bir milyondan fazla erməninin
katledildiğini söylüyorlar. Fakat tarihi gerçekler bunu tamamen inkar ediyor. Dikkat edelim:
1914 yılında Osmanlı devletinin arazisinde 18.520.016 insan yaşıyordu. Bu rakamın
15.044.846`sı müslümanlar, geri kalanları rumlar ve ermeniler olmakla hiristiyanlar ve
musevilerden oluşmakyatdı. Bu dönemde Grigoryan ermenilerinin sayısı 1.161.169, katolik
ermenilerinin saysı 67.838 kişi olmakla ermenilerin genel sayısı 1.229.007 kişiydi. Eğer
protestantların da sayısının 65.844 kişi olduğunu (ermeniler dışında başka milletlerin de
protestantları olmasına rağmen) ve bu rakamı da ermenilerin genel sayısına eklersek, o zaman
Osmanlı devletinde 1.294.851 kişi yaşadığını anlarız. Bu da Osmanlı arazisinde yaşayan
ermenilerin nüfusun genel sayısının %6,9`nu kapsadığını gösteriyor3.

Seyit Sartcelik. Rus və erməni qaynaqları işığında Erməni soyqırımının ortaya çıxış süresi 1678-1914. Ankara,
2009, s. 282.
3

790

Böylece, bu, ermenilerin dünya sosyal medyasını kandırmak için attığı bir sonraki
yalan adım sayılmakta.
1914 yılında başlanan Birinci Dünya Savaşında erməni silahlı desteleri Türkiye
sınırlarında, aynı zamanda Transkafkas`ta asıl cinayetler işliyorlardı.
Rusya`nın devlet arşivlerinde korunan gerçekler, yalnız Türkiye sınırlarında yaşayan
ermeniler değil, dünyanın farklı ülkelerinde olan ermenilerin özel eğitimler geçerek
dövüşmelere katıldıklarını kanıtlıyor.
Rusya arşivlerindeki belgelerin üstün yanı şu ki, bu materyallerin bazıları rus subaylarına,
bazıları ise ermenilerin kendilerine ait. Yani ermenilerin türklere karşı savaştıklarını hem
ruslar, hem de ermeniler kendileri de onaylıyor.4
Öte yandan ise bu arşiv materyalleri arasında ermenilerin oluşturdukları gönüllü askeri
birliklerinin etkinliklerine ait de ciddi bilgiler vardır.
Bu onaylanmış bir gerçek ki, ermenilere çar Rusyası kol kanat geliyordu. Onların askeri
birliklerinin tüm donatımı rus ordusu tarafından sağlanıyordu.
Bu belgeler erməni askeri gönüllü gruplarının Türkiye arazisinde ruslar tarafından
savaştıklarını kanıtlıyor. Yani savaş zamanı öldülülen bir ermeni artık soykırıma maruz kalan
biri değildi. O, savaş zamanı ölmüştü. Fakat ermeniler bu gerçeği unutarak bu insanları
dünya medyasına başka bir isimle sunuyorlar.
Rusya arşivlerindeki belgelerin diğer bir üstünlüğüyse, bu materyallerin “gizli” nitelikte
olup, özel şifreli ve mühürlü olmasıdır. Yani bu belgeler inandırıcı ve inkar edilmezdir.
Rusyanın arşivlerinde erməni askeri birleşmelerinin Türkiye arazisinde yerli ahaliye
karşı yaptıkları katliamları, şiddetleri kanıtlayan yeteri kadar olgular mevcut. Bazen öyle bir
belgeler önümüze çıkıyor ki, rus subayları kendi raporlarında (bilgilerinde) ermenilerin yerli
ahaliye karşı yaptıkları işkencelerin ve kötü davranışların durdurulması gerektiğini
belirtiyorlardı.

4

Nəsiman Yaqublu. Ermənilər türklərə qarşı (Rusiya arxivlərinin izi ilə). Bakı, 2013, səh. 8.
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Arşiv belgelerinde hatta erməni askeri gönüllü grup üyelerinin bazen rusların
kendilerine karşı olması gerçeği de onaylanıyor.
Rusyanın arşivlerinde ermenilerle ilgili çok ciddi belgeler mevcut. Fakat bu belgeleri
öğrenmek, araştırmak için de zamana ihtiyacımız var. Bu belgelerdeyse erməni yalanlarını
kanıtlayan çok sayıda gerçeği bulmak mümkün.
Her yıl Nisan ayında ermeniler kendilerinin sahte “soykırım”larını

anıyor, dünya

medyasından ise müslüman ve türklere karşı yaptıkları soykırımları saklamaya çalışıyorlar.
Fakat onların yaptıkları cinayetleri açıklayan ise müslüman ve türkler değil, bizzat bir
zamanlar ermenilere velilik etmiş Rusyadır ve bu ülkenin arşivleridir.
Bu belgelerin bazılarının matnini olduğu gibi okuculara sunuyorum:
Rusya arşivlerinden getirilen belgelerin genel sayısı
Ermenilere karşı 1915 yılında soykırımın olmadığını kanıtlayan, Rusya`nın devlet
arşivlerindeki belgeler (bu belgeler ilk kezdir arşivlerden toplanılıyor ve olduğu gibi
basılıyor. Halen 200`ü aşkın bu tür belge bulunmuştur)
Bu belgeler ermenilere karşı soykırım siyasetinin yürütülmediğini kanıtlamakta. Bilakis,
ermeniler Rusya

tarafından Türkiye`ye karşı savaş gerçekleştirerek, askeri birlikler

oluşturarak savaşmışlar. 1914, 1915 ve 1916 yıllarına ait arşiv belgelerinde bu gerçekler
Rusya devletinin resmileri, özellikle de askeri figürleri tarafından onaylanmakta. Bu
belgelerde imzalar, mühürler ve kayıt sayıları arşiv belgelerinin resmiliğini, ciddiyetini
kanıtlıyor.
Bu belgelerin önemi
Rusyanın Devlet Arşivlerindən toplanmış bu belgelerde böyle bir ciddi konular mevcut:
Bu belgeler ilk kez olarak foto-belge şeklinde bastırılıyor ve medyaya sunuluyor. Bu
belgeler uzun süre gizli sayılmış, şifreli, mühürlü ve imzalıdır.
1. Bu belgeler ermenilerin lideri Andronikin askeri birleşmeler oluşturarak türklere karşı
savaştığını onaylıyor.5

5

Rusya Askeri tarih arşivi, fon 2100 liste-1, dosya 557, varak-183
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2. Bu belgelerde ermenilerin askeri birleşmelerinin listeleri mevcut. Ermeniler ise bu
listelerdeki askerleri “sivillerin kırılması” adı ile dünya sosyal medyasına sunarak onları
kandırmışlar6.
3. Bu belgeler ermenilerin Birinci Dünya savaşında çar Rusyası Ordusunun içerisinde
veya özgür askeri birleşmeler şeklinde savaştıklarını onaylıyor.7
4. Bu belgelerde türklere karşı savaşan ermeni askeri birleşmelerinin sayısının
130.000`den fazla olduğu resmi şekilde onaylanıyor.8
Bu kitapta bulunan belgelerin dünya sosyal medyasına ermeniler hakkında objektif
bilgiler vereceğine, onların türklere karşı her zaman şiddet uyguladıklarını kanıtlayacağına
inanıyoruz.

Насиман Ягублу доктор исторических наук

Армяне против тюрков: По материалам военно-исторического архива России

Ключевые словы: армяне, России, Турция, геноцид, формирования

Anahtar kelimler: ermeniler, Rusya, Türkiye, soykırım, oluşum.

Во время Первой мировой войны, в 1914-ом году, именно армянские вооруженные
отряды совершали многочисленные преступления как на территории Турции, так и в
Закавказье.
Архивы подтверждают, что армяне, проживавшие не только на территории
Турции, но и в различных странах мира, проходили специальное военное обучение и
активно участвовали в боевых действиях на стороне русских войск, причем, эти сведения
принадлежат либо русским офицерам, либо самим армянам.

Rusya Askeri tarih arşivi, fon 2100 liste-1, dosya 557, varak-185
Rusya Askeri tarih arşivi, fon 2100 liste-1, dosya 557, varak-192
8
Rusya Askeri tarih arşivi, fon 2100 liste-1, dosya 557, varak-196
6
7
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Достаточно сказать, что численность добровольческих отрядов армян, воевавших
против турецких войск, доходила в разное время до нескольких десятков тысяч человек.
Архивные материалы подтверждают, что именно царская Россия способствовала
созданию боевых армянских добровольческих дружин, обучала и снаряжала их всем
необходимым.
В архивах России имеется достаточное количество документов, доказывающих
факты

убийств,

насилия,

совершаемые

армянскими

военнизированными

формированиями против коренного населения. Встречаются документы, в которых даже
сами русские офицеры и должностные лица в своих рапортах заявляют, что следует
положить конец террору армян по отношению к туркам.
В архивах также имеются свидетельства русских офицеров о провокациях и
откровенных выступлениях членов армянских добровольческих военных отрядов и
против самих русских. В архивах России содержится множество важных документов,
проливающих свет на истинный характер событий тех лет. Но для изучения, исследования
этих документов необходимо время, а также, чтобы они были полностью рассекречены.
Общий список документов, хранящихся в Российских архивах:
Архивные документы Российского государства, отрицающие факт армянского
геноцида 1915 года (эти документы обнаружены впервые и нигде прежде не
публиковались). Они доказывают, что по отношению к армянам со стороны Турции не
было никакой политики геноцида. Напротив, именно армяне, создав военизированные
отряды, совместно с Россией вели войну против Турции. Эти документы за 1914; 1915;
1916 гг. также публикуются нами впервые.
Подписи, печати, регистрационные номера на этих документах, которые на
протяжении долгого времени хранились под грифом «секретно», подтверждают их
подлинность. Они также официально подтверждают, что общее число воюющих армян в
составе добровольческих отрядов в разное время доходило до 130 000 человек.
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20. YÜZYILIN İLK YARISINA KADAR IĞDIR İLİ VE ÇEVRESİNİN
SİYASİ VE NÜFUS COĞRAFYASI
Oğuz ŞİMŞEK*

ÖZET
Iğdır ili çevresi tarihi dönemlerde Sürmeli Çukurluğu veya Sürmeli yöresi olarak
adlandırılmaktadır. Sahip olduğu coğrafi konum ve coğrafi özelliklerden dolayı birçok topluluk
ve devletin dikkatini çekmiştir. Bu durum siyasi, idari ve demografik yapıyla birlikte nüfusunu
etkilemiştir. Bölgenin siyasi haritası zaman içerisinde sürekli değişmiş, demografik yapı ve
nüfusuna dışarıdan müdahale edilmiştir. Bu durum özellikle 19. Yüzyılda bölgeye hâkim olan
Rus çarlığı yönetiminde içinden çıkılmaz bir hal almış ve 20. Yüzyılda yaşanan olaylara sebep
olmuştur.
Rus çarlığı, Kafkasya bölgesinde ve Anadolu’nun doğusunda 19. Yüzyıldan itibaren işgal
ettiği bölgelerde ermeni nüfus çoğunluğunu oluşturmak için faaliyetlere başlarken, idari yapıda
da yeniden düzenlemelere gitmiştir. Bu durumun başlangıcı Rusların Kafkasları aşarak
Azerbaycan bölgesindeki Türk hanlıklarını işgal etmesiyle başlamış daha sonra Revan ve
Nahcivan hanlıklarının işgaliyle devam etmiştir. Hemen bu işgallerle birlikte Anadolu ve İran’ın
iç bölgelerinden Kafkasya’daki bu bölgelere ermeni toplumunun göçlerini organize etmişlerdir.
Bu dönemde Revan vilayetine bağlı olan Iğdır yöresine çok sayıda ermeni aile göç ettirilerek
Türk köylerine yerleştirilmiş idari yapı yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca Rus Çarlığı’nın
desteğiyle ermeni komitaları kurularak Kafkasya ve Anadolu’nun birçok yöresinde olduğu gibi
Iğdır ve çevresinde Türk ve Müslüman ahaliye baskılar yapılmış, nüfus çoğunluğu ile
demografik yapıyı kendi lehlerine çevirmeye çalışmışlardır. Doğu Anadolu ve Kafkaslarda nüfus
çoğunluğunu ele geçirme faaliyetleri birinci dünya savaşı yıllarında zirveye çıkmıştır. Türk
kurtuluş savaşının zaferle sonuçlanması sonucu bu faaliyetler Türkiye sınırları içerisinde son
bulmuş, ancak yeni kurulan Sovyet Rusya yönetiminde yirminci yüzyılın sonuna kadar devam
etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Iğdır, Kafkasya, Nüfus, Coğrafya
*Dr. Öğretim Üyesi, Iğdır Üniversitesi, F.E.F., Coğrafya Bölümü, oguzsimsek76@hotmail.com
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Political and Population Geography of Iğdır Province and its Environment Until the First
Half of the 20th Century

Abstract

Iğdır province is called Sürmeli Çukurluğu or Sürmeli region in historical periods. It has
attracted the attention of many communities and states due to its geographical location and
geographical features. This has affected the population as well as the political, administrative
and demographic structure. The political map of the region has changed continuously over time
and the demographic structure and population has been intervened externally. This situation
became inextricable especially under the rule of the Russian czarism which dominated the region
in the 19th century and caused the events in the 20th century.
The Russian tsarism began its activities in the Caucasus region and in the eastern part of
Anatolia to occupy the majority of the Armenian population in the regions it had occupied from
the 19th century onwards, and reorganized its administrative structure. The beginning of this
situation began with the Russian occupation of the Turkish khanates in the Azerbaijan region by
crossing the Caucasus, and later continued with the occupation of Revan and Nakhchivan
khanates. Along with these occupations, they organized the immigration of the Armenian
community from the inner regions of Anatolia and Iran to these regions in the Caucasus. During
this period, a large number of Armenian families were moved to Iğdır region, which was
connected to Revan province, and the administrative structure was placed in Turkish villages and
reorganized. In addition, Armenian committees were established with the support of the Russian
Tsarism and as in many regions of the Caucasus and Anatolia, oppression was made against
Turkish and Muslim people in Iğdır and its surroundings, and they tried to turn the demographic
structure into their favor with the majority of the population. The activities of seizing the majority
of the population in the Eastern Anatolia and Caucasus peaked during the first world war. As a
result of the victory of the Turkish liberation war had ended these activities in Turkey's borders,
but the management of the newly established Soviet Russia has continued until the end of the
twentieth century.
Keywords: Iğdır, Caucasus, Population, Geography
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Giriş
Iğdır ili, Doğu Anadolu Bölgesinin Erzurum-Kars Bölümünde yer almaktadır. Kuzey ve
kuzeydoğusunda Ermenistan, doğusunda Nahcivan Özerk Cumhuriyeti (Azerbaycan), ve İran
devletleriyle komşu olan ilin toprakları; güneyden Ağrı, batı ve kuzeybatıdan ise Kars illeri ile
çevrelenmiştir. Ülkemizde üç ülke ile ortak sınırı olan tek il olan Iğdır yaklaşık 3539 km2
yüzölçüme sahiptir (Harita 1). Adrese Dayalı Genel Nüfus Tespiti (2018) sonuçlarına göre
nüfusu 197 456 kişi olan ilin, merkez ilçeden başka Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca ilçeleri
bulunmaktadır. Coğrafi konumundan dolayı

Harita 1. Iğdır İlinin Coğrafi Konumu
Doğal ve Beşeri Coğrafya Özellikleri:
Iğdır ili, Doğu Anadolu Bölgesinin Erzurum-Kars Bölümü sınırları içerisinde yer alır.
İlin bulunduğu arazi, Aras ırmağı tarafından bir birine bağlanan çöküntü (depresyon) sahalarının
ülkemiz sınırları içerisinde yer alanlarından en doğuda bulunanıdır. “Sürmeli Çukuru” olarak
da bilinen bu çöküntü sahası Aras ırmağı tarafından hemen hemen iki eşit parçaya
bölünmektedir. Ülkemiz sınırları içerisinde kalan bölümüne “Sürmeli Çukurluğu”. Ermenistan
sınırları içerisinde kalan bölümüne ise “Sahat Çukurluğu” olarak bilinmektedir.
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Yeryüzü şekillerini; ovalar ve dağlık alanlar olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür.
Ovalar genel olarak Sürmeli Çukurluğu içerisinde yer alan Iğdır ovası ve uzantılarından
oluşmakta, ortalama olarak da 800–900 m’ler arasında değişen yükselti değerine sahiptir.
İl sınırları içerisindeki diğer yeryüzü şekillerini oluşturan dağlar, genelde ovanın
güneyinde kabaca doğu-batı doğrultusunda uzanan Orta Torosların doğudaki uzantısı olan ve
Munzur dağlarıyla başlayıp Karasu-Aras dağlarıyla devam eden dağlık kütlenin doğudaki
bölümlerini oluşturmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinde, Erzurum-Kars Bölümü ile Yukarı
Murat-Van Bölümleri arasında yer alan bu dağlar sırasıyla, batıdan doğuya doğru, Kızılcaziyaret
(3231 m), Durak (2811 m), Zor (3196 m), Büyük Ağrı (5137 m) ve Küçük Ağrı dağlarıdır (3896
m). Büyük Ağrı dağı Türkiye’nin en yüksek noktasını oluştururken, Küçük Ağrı dağı, Türkiye
ile İran arasında doğal sınır oluşturmaktadır. Yeryüzü şekillerinin yapısı, doğrultusu ve ortalama
yükseltisinden dolayı Türkiye ve Doğu Anadolu ölçüsünde kendine has karasal iklim
özellikleriyle “yöresel klima” alanı içine girmektedir.
Iğdır ilinde genel olarak depresyon alanının alçak kesimlerinde görülen yarıkurak iklim
koşulları, kuzey-güney doğrultuda yükseltinin artmasına bağlı olarak kademeli bir şekilde
yarınemli soğuk iklim koşullarına geçiş özelliği göstermektedir.
Yörenin en önemli akarsuyu Aras ırmağı ve bu ırmağa yine bu yöreden katılan küçük
boylu akarsulardır (Gaziler çayı, Buruksu çayı, Karasu çayı).
Iğdır ili topraklarının bulunduğu Sürmeli Çukuru (Tuzluca, Iğdır, Karakoyunlu ve
Aralık)’da yerleşmelerin başlangıç tarihi hakkındaki bilgiler ancak tarih öncesi (Prehistorik)
devrelere ait buluntulardan sağlanabilmiştir. Iğdır ovasında bulunan obsidiyen taş aletler,
mezolotik (yontma taş) devrin bölgede de yaşandığını göstermektedir1. Yörenin sahip olduğu
elverişli iklim şartları, toprak, su ve sulama şartları yanında Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden
kavimlerin geçiş yolları üzerinde bulunması nedeniyle, Anadolu ve Mezopotamya için yerleşme
tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen M.Ö.7000–6000 yıllarına kadar uzanacağı tahmin
edilebilir.

1

İsmail Kılıç Kökten, , “Karsı’ın Tarih Öncesi”. III. Tarih Kurumu Kongresi, Ankara, (1948), s. 194-204.
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Bölgenin ilk yerleşik kavmi, MÖ 4000 yıllarında Orta Asya’dan gelip Ön Asya’ya
yerleştikleri sanılan Hurriler’dir2. Sümerlerden sonra (MÖ IV. binde ) bölgeye yine Asya kökenli
kavimlerden olan Subaru, Elam, Hurri ve Urartular yerleşmişlerdir.
Bölgede 200 yıldan fazla egemenlik kuran Urartular devrinde, tarım faaliyetleri çok ileri
bir düzeye ulaşmış ve tarım alanlarını sulamak amacıyla birçok kanal ve bentler yapılmıştır.
Bölge kavimler arasında sürekli el değiştirmiştir. Sırasıyla Arsaklı (Part) İmparatorluğu,
Romalılar, Sasaniler (İranlılar)’ın eline geçmiş, daha sonra M.S.646 yılında Müslüman Araplar
bölgeye hâkim olmuştur. Sürmeli Çukuru ve merkezi Sürmari 1064 yılında Selçuklu Devletine
bağlanmıştır3. Bölgede daha sonraki yıllarda İlhanlılar, Celayırlılar (1357) ve Karakoyunlular
(1379) egemen olmuşlardır. 1469 yılında Akkoyunlular buraya hâkim olmuşlardır4. Sürmeli
Çukuru, 1386 ile 1405 yılları arasında Timur’un egemenliği altında Türkmen Beyleri tarafından
yönetilmiştir5. Daha sonra sırasıyla Safeviler, Osmanlılar ve Rus Çarlığı yönetimi altında kaldığı
bilinmektedir. Revan Hanlığı’nı yıkan Ruslar (1827) burayı işgal ederek, Kağızman ve Bayazıt
sancaklarına komşu olan ovanın bütününü Surmalı Uyezdi (Surmalu Sancağı) adıyla bir yönetim
bölgesi yaparak, 1917 yılına kadar yönetmişlerdir6. Iğdır İli’nin yer aldığı yöreden 1917 yılından
sonra Rusların çekilmeleri sonucu 1918–1920 yılları arasında oluşan otorite boşluğu oluşmuş ve
bu otorite boşluğunun demografik yapı üzerindeki etki günümüze kadar sürmüştür. Bundan sonra
1920 yılında Türk Kurtuluş Savaşının başlangıcıyla birlikte yöre 14 Kasım 1920 tarihinde
anavatana katılmıştır.
20. Yüzyılın Başlarında Iğdır Çevresinde Siyasi Coğrafya
Iğdır ilinin bulunduğu bölge, Asya ile Avrupa arasındaki göç yolları üzerinde
bulunmaktadır. Bundan dolayı tarihi zamanlar içerisinde birçok devlet ve imparatorluk arasında
sürekli el değiştirmiştir. Diğer taraftan morfolojik yapısı ve iklim özellikleri burayı cazibe
merkezi haline getirmiştir. Türklerin Anadolu’ya göç yolu üzerinde bulunan Sürmeli yöresi,
Malazgirt zaferinden önce Sultan Alparslan’ın orduları tarafından fetih edilmiş, Anadolu’ya göç
eden oğuz boylarının konakladığı alanlardan olmuştur. Yaklaşık bin yılı aşkındır Türk boylarının

Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu, “Kars Tarihi” (I.Cilt). Işık Matbaası, İstanbul, (1953), s.27.
Osman Turan, “Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi”, Nakışlar Yayınevi, Yayın No:28, İstanbul, (1984), s.20.
4
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri”, Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VIII. Dizi, Ankara, (1984), s.192
5
Veli Orkun, Sürmeli Çukurunda Iğdır, Tarihi ve Coğrafyası Iğdır, (1955) , s. 118-119.
6
Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu, Anı Şehri Tarihi, San Matbaası, Ankara, (1982), s. 30.
2
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yurdu olan yörede Selçuklulardan sonra, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi ve Osmanlı devletleri
hâkimiyet sürdürmüştür. Doğu bölgemizde 16.-18. Yüzyılları arasında Osmanlı-Safevi devletleri
arasındaki mücadeleler bölge halkını soysal ve ekonomik açıdan oldukça yıpratmıştır. Yine 18.
Yüzyılın ortalarından itibaren Azerbaycan bölgesinde devlet otoritesinin yok olması, Hanlık
idarelerinin kurulmasına yol açmıştır. 18. Yüzyıldan itibaren Kafkasya üzerinden güneye inmeye
başlayan Rus çarlığı bu durumdan istifade ederek hanlık idarelerini işgal edip, kendi bünyesine
katmaya başlamıştır. Bu işgaller 19. Yüzyılda devam etmiş, Aras ırmağının kuzeyinde bulunan
son iki Hanlık idaresi olan Revan ve Nahcivan Hanlıkları da 1828 Türkmençay Antlaşmasıyla
Rusların idaresine girmiştir. Bölgedeki Rus çarlığı hakimiyeti, Iğdır ilinin de bulunduğu geniş
coğrafyada 20. yüzyılın ilk yarısına kadar siyasi ve demografik yapıyı kökten etkilemiştir.
Rusların bölgeye hakimiyeti sonucu Revan ve Nahcivan Hanlıkları birleştirilerek tek bir
vilayet yönetimi haline getirilmiştir. Adına Revan Vilayeti (Guberniya) denilen yeni yönetimde,
siyasi ve idari sınırları yeniden belirlenmiş, Iğdır (Sürmeli) yöresine, Revan’a bağlı kaza (okrug)
statüsü verilmiştir. Bu düzenleme 20. Yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. Sürmeli kazası
(Okrug); Iğdır, Aralık, Kulp (Tuzluca), Taşburun, Radikanlı, Kazıkışlak, Oğruca, Güllüce ve Zor
adıyla dokuz merkeze ayrılmış ve bunlara da yakınlarındaki diğer köyler bağlanmıştır7. Aynı
dönemde dokuz bölgeye bağlanan toplam 228 köy yerleşmesi bulunmaktaydı (Harita 2).

Harita 2. 1828-1917 yılları arası Revan Vilayeti (Guberniya) ve Bağlı Kazalar
7

Rosia İmperia, Volosti i Gminı 1890 Goda LXXII. Erivanskaya Guberniya S. Peterburg, (1892), s. 6.
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Sürmeli yöresi 20. Yüzyılın başında ise üç bölgeye ayrılmıştır, I. Bölge Iğdır, Aliköçek,
Yaycı ve Evciler ve bunlara bağlı 61 köy yeleşmesi, II. Bölge; Aralık, Taşburun ve Radikanlı,
bunlara bağlı 59 köy yerleşmesi ve III. Bölge; Kulp (Tuzluca), Oğruca, Radikanlı-Sinekler,
Güllüce, Ezidi-Hasanlı ve Celalı-Sakanlı, bunlara bağlı 107 köy yerleşmesi şeklinde
düzenlenmiştir (Tablo 1)8.

Tablo 1. 1908 Yılı Sürmeli çukurluğu’nda yerleşim Bölgeleri, Merkez ve Bağlı Köy Sayıları
Yerleşim Bölgesi

Yerleşim Merkez

Bağlı Köy Sayısı

Aliköçek

25

Iğdır
I. Bölge

9

Evciler

15

Yaycı

12

Taşburun

14

Aralık

12

Radikanlı

33

Kulp (Tuzluca)

11

Oğruca

24

Radikanlı-Sinekler

23

Güllüce

23

Ezidi-Hasanlı

19

Celalı-Sakanlı

7

II. Bölge

III. Bölge

Kaynak. Kafkasi Kalender-Tiflis, 1910, I. Cilt, s. 518’den Hesaplanmıştır
Birinci Dünya Savaşı’nda ülkemiz birçok cephede olduğu gibi doğu cephesinde de büyük
mücadele vermiştir. Savaşın sonlarına doğru Türk Ordusu Bakü’ye kadar ilerleyerek Iğdır, Kars
ve Ardahan ile birlikte birçok yöreyi işgalden kurtarmıştır. Ancak savaşı sona erdiren

8

Kafkasi Kalender, I. Cilt, Tiflis, (1910), s. 518.
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antlaşmalardan olan Mondros Barış Antşaması (30 ekim 1918) sonucu, bölgeyi boşaltmak
zorunda kalmış ve otorite boşluğu ortaya çıkmıştır. Kafkasya bölgesinde yaşayan Türk ve
Müslüman nüfus otorite boşluğuna ve kendilerine yönelik saldırılara karşı bölgede asayişi
sağlama ve yeni idari düzen kurma arayışlarına başlamıştır. Türk Kurtuluş savaşının başlangıç
dönemine denk gelen bu zamanda merkezi Kars olan Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti kurulmuş,
Iğdır ili bu yeni oluşumda yer almıştır9. Ancak ingilizler müttefikleriyle birlikte yeni kurulan
cumhuriyeti kapatmış ve kurucularını tutuklayıp sürgüne göndermiştir. Anadolu’da başlayan
yeni bağımsızlık mücadelesi ve kurtuluş savaşının ilk meşalesi bölgede yakılmış, bu günkü doğu
sınırlarımızın olduğu yere kadar olan alan işgalden kurtarılmıştır. Iğdır yöresi de 14 Kasım 1920
yılında Anavatana kavuşmuş, daha sonra imzalanan Kars ve Moskova (1921) antlaşmaları ile doğu sınırımız son
şeklini almıştır.

Yeni kurulan Türk Devleti’nin 1921 yılında kabul edilen yeni anayasası yürülüğe girmiş,
anayasada ülke yönetimim idari birimler olarak vilayet, kaza ve nahiyelere ayrılmıştır.
Anavatana yeni katılan Sürmeli yöresinde Iğdır ve Kulp (Tuzluca) adıyla iki ilçe kurulmuş,
Bayazıt vilayetine bağlanmıştır. Ülkemizde 1924 yılında kabul edilen ikinci anayasa ile birlikte
memleket yönetimi yeniden düzenlenmiş ve bu düzenlemeye göre Türkiye Cumhuriyeti; Vilayet
(il), Kaza (ilçe), Nahiye ve Köy yönetim birimlerine ayrılmıştır10. Bu anayasanın getirdiği
düzenlemede de Iğdır ve Tuzluca (Kulp) Bayazıt vilayetinin kazaları (İlçe) olmaya devam
etmiştir (Harita 3).

Harita 3. 1924 Yılında Türkiye Cumhuriteti İdari Haritası ve Iğdır
Ahmet Ender Gökdemir, “Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti”, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, (1989),
s. 63-169.
10
T.C. Teşkilatı Esasiye Kanunu, Kanun Numarası: 491, Kabul Tarihi: 20/4/1340 (1924), 6. Fasıl Madde 89.
9
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Cumhuriyetin ilk yıllarında, doğu bölgesinde ülke dışından destekli bazı isyan girişimleri
olmuştur. Bunlardan biriside 1926-1930 yılları arasında, merkezi Ağrı Dağı olan ve bölgede
birkaç yöreye sıçrayan “Ağrı İsyanı”dır11. Bu isyan girişimi neticesinde Iğdır ve çevresinde
çeşitli tedbirler alınmıştır. İsyan girişiminin bastırılması ile birlikte bölgede bazı idari
düzenlemeler yapılmak zorunda kalınmıştır. Bayazıt vilayetinin merkezi 1934 yılında
Karaköseye taşınmış, adı “Ağrı Vilayeti” olarak değiştirilmiştir. Bayazıt ise ilçe staüsüne
dönüştürülmüş adı “Doğubayazıt” olmuştur. Iğdır ve Kulp (Tuzluca) ilçeleri, Kars Vilayeti’ne
bağlanmış, Kulp ismi “Tuzluca” olarak değiştirilmiştir12.

Harita 4. 1934 Yılında Türkiye İdari Haritası ve Iğdır

Iğdır ilinin bulunduğu Sürmeli çukurluğu yöresinde bu idari düzenleme 1960 yılında,
Aralık nahiyesinin kaza (ilçe) olmasıyla birlikte üç ilçeye çıkmıştır 13. 20. Yüzyılın son
çeyreğinde dünya genelinde ve dolayısıyla Türkiye’ye komşu olan ülkelerde meydan gelen
gelişmeler ve değişimler sonucu ülkemizin doğu bölgesinde yeni idari düzenleme ihtiyacı
doğmuş, Kars vilayetine bağlı Ardahan ile Iğdır ilçeleri 1992 yılında il statüsüne yükseltilmişt,

Esra Değerli Sarıkoyuncu, “Ağrı İsyanlarında Yabancı Parmağı”, SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, Sayı:18,
2008, s. 113-132.
11

esmi Gazete, Kanun Numarası: 2500 Kabul Tarihi: 7.6.1934 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 14.6.1934 Sayı:
2727
13
Resmi Gazete, Kanun Numarası: 7033 Kabul Tarihi: 19.6.1957 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 27.6.1957 Sayı:
9644 Uygulanacağı Tarih: 01.04.1960
12 R

803

bazı köyler ise ilçe’ye dönüştürülmüştür14. Bu düzenlemenin yapıldığı tarihten itibaren Sürmeli
Çukurluğu’nda Iğdır ili, ona bağlı Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca ilçelelerinden oluşan
ülkemizin 76. ili yer almaktadır.

Harita 5. 1950 Yılında Türkiye İdari Haritası ve Iğdır

20. Yüzyılın Başlarında Iğdır Çevresinde Nüfus Gelişimi
Sürmeli çukuru’nda yer alan yerleşmelerin nüfusları hakkında şimdilik elde bulunan en
eski veriler Rus işgali döneminde yapılan sayımlara ait verilerdir. Bunun dışında bölgenin 17. ve
18. yüzyılda Osmanlı Devleti hakimiyetinde kaldığı dönemlere ait tutulan tahrir ve mufassal
defterlerinden bazı ip uçları bulmak mümkündür15. Özellikle bölgede yer alan yerleşmeler,
boylar, has ve tımarlar hakkında bilgiler mevcut olmakla birlikte nüfus sayısı ile alakalı tam kesin
sayılar mevcut değildir. Osmanlı devletinde ilk nüfus sayımı kayıtları II. Mahmut dönemiminde
yapılan 1831 yılı nüfus sayımı kayıtlarıdır16. Ancak bu dönemde Sürmeli Çukuru’nda bulunan
yerleşmeler Rus Çarlığı yönetiminde olduğu için kayıtlara geçmemiştir. Rus yönetiminde
yapılan ilk nüfus tespiti askeri tarihçisi İ.İ. Şopen tarafından 1852 yılında dönemim başkenti
olan Sen Petersburg’da yayınlanmıştır. Kayıtlarda Iğdır ilinin nüfusu, yerleşmeleri ve özellikle
Rus işgali döneminde İran ve Andolu’nun içlerinden göç ettirilerek bölgeye yerleştirilen Ermeni

Resmi Gazete, Kanun Numarası: 3806 Kabul Tarihi: 27.5.1992 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 3.6.1992 Sayı:
21247 (Mük) Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 31 Sayfa: 155
15
Ziya Bünyadov, Hüsammedin Karamanlı Memedov, “İrevan Eyaletinin Mufassal Defteri”, Bakü (1996), s. 4753.
16
Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğunun İlk Nüfus Sayımı, D.İ.E. Yayınları, Ankara E.,Z., (1997)
14
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nüfus hakkında bilgiler bulunmaktadır. Aşağıda yer alan incelendiğinde Sürmeli Çukurluğu;
Iğdır, Perçinis ve Derekend olarak üç bölgeye ayrıldığı, bu üç bölgede toplam 104 yerleşmede 2
794 hane ve 16 797 nüfusun yaşadığı görülmektedir.

Tablo 2. Sürmeli Çukurluğu Demografik ve Nüfus Yapısında 1828’Yılından Sonraki Değişikler
Ahalinin Yapısı

Nüfusu

Müslüman Nüfus

Ermeni Nüfus

Sürmeli Kazasında Yaşayan

İran’dan Göç Ettirilen

Hane

1 298

Erkek

4 297

Kadın

3 802

Toplam

8 099

Hane

936

Erkek

3 055

Kadın

2 842

Toplam

5 897

Hane

299

Erkek

788

Kadın

671

Toplam
Anadolu’dan Göç Ettirilen

Toplam Nüfus

1 459

Hane

261

Erkek

746

Kadın

596

Toplam

1 342

Hane

2 794

Erkek

8 886

Kadın

7 911

Toplam

16 797

Kaynak. Armeniasko Oblasti, 1852, s. 563-575
Yine kayıtlardan anlaşılacağı gibi bölge dışından, 299 hane, 1 459 nüfusun İran’dan ve
261 hane, 1 342 nüfusun ise Anadolu’nun diğer bölgelerinden olmak üzere toplamda 560 hane,
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2 801 nüfusun dışarıdan göç ettirilerek Sürmeli Çukurluğu’nda yer alan yerleşmelere iskan
edildiği anlaşılmaktadır (Tablo 2)17.
Yapılan nüfus tespitlerinden birisi de hemen 19. Yüzyılın sonunda (1890 yılı) yapılmış
ve bu sayımda ise yörede 228 yerleşmede 32 092’si kadın, 37 715’i ise erkek ve toplamda 69
807 nüfus yaşadığı tespit edilmiştir18.
20. Yüzyılın hemen başında (1908 yılı) yapılan nüfus tespitinde Sürmeli Çukurluğu’nda
yer alan toplam 227 yerleşmede 42 582 kadın, 48 953 erkek toplamda 91 535 nüfusun yaşadığı
görülmektedir (Tablo 3 )19.

Tablo 3. 1908 Yılında Sürmeli Kazası Yerleşim Bölgeleri ve Nüfusları
Yerleşim Bölgesi

Yerleşme Sayısı

Erkek

Kadın

Toplam

I. Bölge

61

21 058

19 247

40 305

II. Bölge

59

12 047

10 077

22 124

III. Bölge

107

15 848

13 258

19 811

Toplam

227

48 953

42 582

91 535

Kaynak. Kafkasi Kalender-Tiflis, 1910, I. Cilt, s. 518
Birinci dünya savaşı ile birlikte bölgede yaşanan gelişmler ve batılı ülkeler ile rusların
Doğu Andolu’da büyük ermenistan kurma girişimleri, bölgede yaşayan Müslüman halk üzerinde
olumsuz etkiler göstermiştir. Bölgede ermeni nüfusunun sayıca az olması ve hiçbir yerde
çoğunluk oluşturamaması sonucu çareyi müslüman nüfusu katletmek veya bölge dışına sürmekte
bulan emperyalist güçler, bugünkü Ermenistan Cumhuriyetinin yer aldığı Revan Hanlığı sınırları
içerisinde başarılı olmuşlarsada, Sürmeli Çukuru’nda Türk ordusunun müdahalesi ile başarıya
ulaşamamışlardır. 1920 yılının sonlarına kadar yaşanan bu kaos ortamı bölge nüfusu ve
demografik yapısı üzerinde derin izler bırakmıştır. Bölgede barış sağlanınca savaş sonucu
yaşanan tahribatın boyutu ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaptığı ilk nüfus
sayımında (28 Ekim 1927) Sürmeli Çukurunda yer alan Iğdır ve Tuzluca, Bayazıt vilayeti
İvan İvanoviç Şopen, “Armeniasko Oblasti”, S. Peterburg, (1852), s. 563-575.
Rosia İmperia, Volosti i Gminı 1890 Goda LXXII. Erivanskaya Guberniya s. Peterburg, (1892), s. 6.
19
Kafkasi Kalender, I. Cilt, Tiflis, (1910), s. 518.
17
18
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sınırları içerisinde yer aldığından sayım sonuçlarını bu vilayetin kayıtlarından görmekteyiz.
Bayazıt vilayetinin toplam nüfusu 1927 yılı nüfusu 104 586 kişiden oluşmaktaydı. Iğdır ilçesinin
nüfusu 25 209, Tuzluca ilçesinin nüfusu ise 10 527 kişiden oluşmaktaydı. İki ilçenin yer aldığı
yörede 1927 yılı sayımlarına göre toplam nüfus 35 736 kadardı (Tablo 4)20.

Tablo 4. 1927 yılı Nüfus sayımına göre Bayazıt Vilayetinin Nüfus Sayısı
Yerleşim Yeri

Erkek

Kadın

Toplam

Bayazıt

11 027

9 463

20 490

Diyadin

6 173

5 678

11 851

Eleşkirt

4 621

4 621

8 929

13 382

7 946

21 328

Tutak

3 241

3011

6 252

Iğdır

13 384

11 825

25 209

Tuzluca

5 349

5 178

10 527

Toplam

57 177

47 409

104 586

Karaköse

Kaynak. D.İ.E. 1927 Yılı Genel Nüfus Sayımı Sonuçları
Cumhuriyet tarihimizin ikinci nüfus sayımı 1935 yılında gerçekleşmiş ve bu tarihte Kars
vilayetine bağlı olan Sürmeli çukurluğundaki yerleşmelerin nüfusu 44 133 kişiden oluşmaktaydı
(Tablo 5).

Tablo 5. Iğdır ili ve Türkiye Nüfusu (1927-1950 Yılları Arası)
Yıllar

20
21

Erkek Nüfus

Kadın Nüfus

Iğdır İli Toplam
Nüfusu21

Türkiye
Nüfusu

1927

18 733

17 003

35 736

13 648 270

1935

23 395

20 738

44 133

16 158 018

1940

26 630

23 010

49 640

17 820 950

1945

27 540

24 152

51 672

18 790 174

1950

-

-

57 573

20 947 188

D.İ.E. 28 Ekim 1927 Genel Nüfus Sayımı, Bayazıt Vilayeti
Nüfus değerleri, ilin günümüz idari yapısı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
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Kaynak. D.İ.E. 1927-1950 Yıları Arasındaki Nüfus Sayım Sonuçları.
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi 1908 yılında nüfusu 91 535 olan Iğdır ilinin yer
aldığı yöre 20. Yüzyılın hemen başlarındaki olaylar ve gelişmeler sonucu ilk nüfus sayımı olan
1927 yılında 35 736’ya inmiştir. Bölgedeki sükûnetin sağlanması ve barış ortamının tesis
edilmesiyle nüfus artışında istikrar sağlanmış ve her sayım döneminde nüfusu art maya
başlamıştır. 20. Yüzyılın ilk yarısında Iğdır ve çevresinde nüfus 57 573 kişiyi bulmuş, yinede bu
yüzyılın başındaki nüfusundan oldukça uzak kalmıştır.
Sonuç
Iğdır ve çevresinde özellikle ondokuzuncu yüzyılın sonlarında yaşanan siyasi olaylar
yirminci yüzyıl boyunca hatta günümüze kadar bölgenin demografik yapı ve nüfusü üzerinde
etkisini göstermiştir. Bölgenin göç yolları üzerinde olması ve coğrafi konum ile özelllikleri
sürekli göz önünde olmasını sağlamıştır. Rus çarlığının bölgeye hakim olmasıyla birlikte bölge
dışından sürekli göç yoluyla yeni yerleşimciler getirilerek iskan edilmesi sadece Sürmeli yöresi
için değil aynı zamanda Kars, Ardahan ve Kafkasyanın diğer bölgeleri için de geçerli olmuştur.
Farklı etnik ve dini yapıya mensup insanların bölgeye yerleştirilmesi ve ileride kurulması planlan
devletlerin temelini oluşturmuştur. Bu göçler bölgenin siyasi haritasını değiştirmiş, ığdır
yöresinde köylerin etnik yağısına göre merkezler oluşturulmuştur.
Bölgenin anavatana kavuşmasından sonra günümüzdeki Iğdır ili alanı Bayazıt vilayetine
bağlanmş ancak gelişmeler sonucu 1934 yılında Tuzluca ve Iğdır ilçeleri Kars vilayetinin
dahiline geçmiştir. Yaklaşık 58 yıl kars vilayetine bağlı kaldıktan sonra 1992 yılında bağımsız il
statüsü verilmiştir.
Iğdır ve çevresi iklim ve yeryüzü şekillerinin elverişliliğinden dolayı konar-göçer
topluluklar için konaklama ve yerleşim yeri kurmaya elverişli alan oluşturmuştur. Bundan dolayı
bölgede nüfus ve nüfus hareketleri oldukça dikkat çekicidir. Daha yirminci yüzyılın başında yöre
nüfusu doksan bin’in üzerine çıkmıştır. Ancak bu yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan savaş ve
olaylar yüzünden nüfusunun üçte ikisini kaybetmiştir.
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THE ACTIVITY OF ARMENIAN COMMITTEES IN THE REGIONS OF
THE RUSSIAN EMPIRE (THE CAUCASUS, ETC.) IN THE FIRST HALF
OF THE 20TH CENTURY ACCORDING TO THE DOCUMENTS FROM
THE CENTRAL HISTORICAL ARCHIVE OF UKRAINE
Olga MAVRINA*
Abstract
One of the sources revealing the activities of the Armenian revolutionary committees and
organizations in the Russian Empire in the first half of the 20th century are the circulars, reports
of the Department of the Police of the empire on the events: incidents, arrests, searches, which
took place in all the Gubernias of the Russian state concerning various revolutionary
organizations operating in the territory empire.Thus, information about the revolutionary
Armenian committees operating in Turkey, the Balkans, in the provinces of Russia in the
Caucasus, the Crimea, Odessa, Kharkov, etc., came into the field of view of the Russian Police
Department.
According to the documents, the activity of the Armenian committees became more
active from the end of the XIX century. Despite the fact that the Russian government used the
Armenian movement against the Turkish state in its geopolitical interests, information about the
activities of “Armenists”, their movement through the territory of the empire, and
communications was carefully collected, processed and sent under the “top secret” or
“completely trustworthy” to their superiors security offices of the Empire. Since some of the
“Armenists” groups acted not only against Turkey, but also against the state system of Russia,
they were therefore subject to strict police supervision.
Thus, information on the activities of Armenian committees, including events in the
Caucasus, has been preserved in the Central Historical Archive of Ukraine in Kyiv.
Among the materials, there is also information about the armed activities of Armenian
groups: crossing the Turkish border, which was accompanied by the death of civilians, clashes
with Turkish border guards, etc.; murder of Turkish citizens in Simferopol by the Armenian
committee because of suspicion of collaboration with the Turkish government.
* Assoc. Prof., Ph.D. History, Senior Fellow, Institute of Oriental Studies of the National
Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv (Ukraine), omavrina@gmail.com
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The materials of the reports and circulars of the Police Department testify to the
intensification of the activities of the armed Armenian committees in the regions of Russia,
including in the Caucasus, directed against the Turkish state in the first decades of the 20th
century.
The intensification of anti-government actions of Armenians in the Ottoman Empire dates
back to the 1890s. Their organizers were militant functionaries of various Armenian national
revolutionary organizations that arose at the end of the 19th century with the assistance of the
authorities of the Russian and British Empires and the French Republic.
These are the Hnchak party (The Bell), a social-democratic party, created in Geneva in
1887 by a group of Armenian students from Russia, the Dashnaktsutyun Armenian
Revolutionary Federation (Commonwealth), formed in Tiflis in 1890, and the Armenаcan party
organized in 1885 in the Turkish city of Van. Their goal was to create a national Armenian state
with a republican form of government in the regions of Eastern Anatolia.
As one of the effective means to achieve this goal, they considered terror, the methods of
which should be applied both to representatives of the Turkic peoples of Caucasus and Turkey,
and to those representatives of Armenians who refused to cooperate with revolutionary groups
of Armenian nationalists (Кузнецов 2014: 187).
The activities of the Armenian parties and committees in Turkey and the Russian Empire
at the beginning of the 20th century were covered in the works of various researchers (E.
Oserskaya, V. Korolev, etc.), the activities of the Dashnaktsutyun party and other Armenian
committees are presented in the studies of Russian and Azerbaijani archives O. Bykova,
B. Nadzharov, M. Perinçek (Осерская 2011, Королев 2013, Быкова 2011, Наджаров 1993,
Перинчек 2011, Perinçek 2012).
One of the sources revealing the activities of the Armenian revolutionary committees and
organizations in the Russian Empire in the first half of the 20th century are the circulars, reports
of the Department of the Police of the empire on the events: incidents, arrests, searches, which
took place in all the Gubernias of the Russian state concerning various revolutionary
organizations operating in the territory of empire.
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Thus, information about the revolutionary Armenian committees operating in Turkey, the
Balkans, in the provinces of Russia in the Caucasus, the Crimea, Odessa, Kharkov, etc., came
into the field of view of the Russian Police Department.
According to the documents, the activity of the Armenian committees became more
active from the end of the XIX century. Despite the fact that the Russian government used the
Armenian movement against the Turkish state in its geopolitical interests, information about the
activities of “Armenists”, their movement through the territory of the empire, and
communications was carefully collected, processed and sent under the “top secret” or
“completely trustworthy” to their superiors security offices of the Empire. Since some of the
“Armenists” groups acted not only against Turkey, but also against the state system of Russia,
they were therefore subject to strict police supervision.
Thus, among the documents of the police departments of Kyiv, Kharkov, Odessa,
Yekaterinoslav (modern Dnipro), among the police reports, information was preserved on the
activities of the Armenian committees both in the cities of Ukraine and in the Caucasus: Baku,
Nakhichevan, Tiflis, etc.
In the 90s of the XIX century, there were not many such reports in the total mass of police
information. For example, in 1894, the case of the arrest of G. Kufiev (Kafyants) was opened in
the Gendarme Office in Odessa (ЦДІАУ ф.385, оп.1, од.зб. 454).

In particular, in the

gendarme’s correspondence it was said that at the end of 1893 in the city of Merzifon the
“Armenian agitator, known there under the name Shemovaktsa” was arrested by the Turkish
authorities and transferred to the Russian consulate in Samsun, he is the son of the Shusha
merchant Gavriil Gerasimov Kufiev, worked in Turkey as a school teacher and was engaged in
propaganda.
The police believed that with regard to the great efforts of the Armenians to free him, he
obviously led the Armenian movement in Turkey. The police department collected information
about members of his family and relatives who also took an active part in the Armenian
movement. According to the case file, Kafyants was transferred from Istanbul to Odessa,
delivered to Kyiv and transferred to the St. Petersburg gendarme administration in the case of
revolutionary circles organized by Russian emigrants in Zurich (ЦДІАУ ф.385, оп.1, од.зб.454:
2-4; 35).
One of the few circulars of this time concerning the “Armenian issue” was the Police
Department circular dated December 10, 1897 No. 11609, sent to all governors, police chiefs,
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heads of gendarmerie police departments and to all border points, also preserved in the office of
the Kyiv, Podolsky and Volyn General Governor (ЦДІАУ ф.442, оп.848, од.зб.161а).
It was reported that in Persia in Tabriz, there is “the head of the party of Armenians, the
Turkish subject Krikor Bozekian, also known as Poshekian, who lived in Russia under the name
of a resident of Tiflis, Narses Grigoryants and known among Turks and Armenians under the
nickname “Narses”. Due to the fact that he intends to come to the territory of the Russian Empire
in order to continue his campaigning activities, the Police Department requests that he be
monitored, and if found, searched, arrested, transferred to the Head of the Tiflis Provincial
Gendarme Administration (ЦДІАУ ф.442, оп.848, од.зб.161а: 36).
At the beginning of 1898, the head of the Tiflis gendarme department appealed to the
Kharkov police department with a request to search a student living in Kharkov, Nazar
Arzumanov, who, according to the police, has connections with one of the prominent members
of the “Armenists” party or the “Van Union”, a student at a drawing school in St. Petersburg,
calling himself a Persian subject Stepan Grigoryan (Krikoryan). Nazar Arzumanov’s brother,
Ambartsum belongs to the Hnchak party. Thus, as a result of investigative actions, it was found
out that there was a circle of “Armenists” in Kharkov that raised money for revolutionary
purposes among students of Armenian youth (ЦДІАУ ф.336, оп.1, од.зб. 35: 183 –185 об.).
The port city of Odessa was a transit point for the distribution of the Armenian
revolutionary publications in the territory of the Russian Empire, as well as weapons for sending
to the Caucasus. Therefore, a lot of information about the activities of the Armenian committees
has been preserved in the cases of the gendarme administration of Odessa. In 1902, during
customs inspection in Odessa a Turkish subject Akribas Oanes, who arrived on the steamer
“Azov” from Varna, was arrested, and 150 copies of revolutionary publications in Armenian
were found in the saddle for carrying heavy loads. According to the documents, earlier A. Oanes
was involved in an inquiry in Turkey and Bulgaria. He was convicted of importing prohibited
literature in Odessa for a period of 1 month and then sent abroad (ЦДІАУ ф. 385, оп.1,
од.зб.904: 1- 31; ф.275, оп.1, од.зб. 1: 19 об.).
Since 1903, the number of reports about the “Armenists” has been increasing and more
and more information has been emerging about the events taking place in the Caucasus, which
indicates the intensification of the activity of the Armenian committees. The police department
sent circulars to all security departments about new data, information obtained as a result of
monitoring the activities of various revolutionary organizations.
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In the department policy circular of June 4, 1903, it was reported that as a result of a
secret investigation of the Armenian revolutionary movement in the Surmalinsky district of
Erivan province, it was found that the entire Armenian population was involved in this
movement, even rural officials. Everywhere in the county, money is being collected and recruited
for volunteers who, with weapons, must cross the border with Turkey and take part in a general
uprising with local Armenians. According to intelligence sources, one of the main leaders of the
Armenian movement is the Persian subject Makar-Aga (Makar Ovanesov) and the Turkish
subject Soghomon Khachaturov, who controls the actions of local figures in the county, collects
money and recruits volunteers. According to the police, they were searched and arrested;
weapons and incriminating correspondence were identified during the arrest (ЦДІАУ ф.1597,
оп.1, од.зб.7: 142 об.).
The police department announced in a circular dated July 6, 1903 a search of a resident
of the village of Kulpa of the Surmalinsky district of the Erivan province А.Tamuryants. As a
result of the search, it turned out that A. Tamuryants had banned literature on the Armenian
movement, the purpose of which was not only to raise an uprising in Turkey, but also “by
spreading propaganda among the Russian troops and Russian peasants to raise an uprising against
the government and landowners” in Russia. The seized correspondence testifies that an Armenian
committee was formed in the village of Kulpa with units in the villages of Guluji, Molla Kamar
and Abas Gel. The organization consisted of about 100 members, sheets were found with "oaths"
about sacrificing oneself and one's property to the revolutionary cause (ЦДІАУ ф.1597, оп.1,
од.зб. 7: 178 об.–179).
The Circular of the Police Department on July 23, 1903 informs police departments of
the murder in Simferopol of a Turkish citizen Mustafa Murtaz Memet Oglu and the fatal wound
of Osman Mikhtad Bey on June 23. During the investigation, it was established that the murder
was committed by order of the “Armenian Committee” on suspicion of belonging to secret
Turkish agents. According to the police, it turned out that the “Armenian committee” operates in
Simferopol, which has dynamite reserves at its disposal, and about 20 Armenians living there are
members of the committee. On suspicion of murder, the Turkish subjects Armenians Barunak
Mkrtich Manusharian and Nishan Azaria Eskemin were detained (ЦДІАУ ф.1597, оп.1, од.зб.
7: 189 об.–190).
The Circular of the Police Department dated August 28, 1903 reports on the August 6
clash between Armenians, residents of the village of Ashtrak, Echmiadzin County, Erivan
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Province and the police guard. The cause of the conflict is not given. It is only reported that the
inhabitants of the village, many armed with knives (about 200 people), led by the superior of the
Mugninsky monastery, archimandrite Gukas, several priests and the teacher of the Karpinsky
school Karapet Adumyants went to Echmiadzin. As a result of a small armed clash, the crowd
was stopped by a local district chief with police guards, 40 Cossacks and a company of the Baku
regiment. No injured from the shots were found (ЦДІАУ ф.1597, оп.1, од.зб. 7: 228-228 об.).
Another message from the Circular of the Police Department concerning the Caucasus
dated September 8, 1903 No. 508713 (received at the Ekaterinoslav Security Department on
September 23) notifies the incident on the Russian-Turkish border.
Police informs that in late July a group of Armenians (about 50 people) from Batumi,
disguised as miners, moved towards the Turkish border. “On July 31 in the morning the
participants of this party captured and strangled a 9-year-old Turkish boy, and in the evening 2
Turkish shepherds were captured, indicating to the Armenians, according to their demand, a
place for crossing the border”.
On the territory of Turkey, on August the 2, the group entered into a firefight with the
Turkish border guard, and on August 11, the group consisting of 42 people, retreated to the
borders of the Artvinsky District. Here, the Armenians were surrounded by border guards and
the population, and after a 20 minutes long shootout, during which 2 Armenians were injured,
surrendered. The group consisted of Russian and Turkish Armenians: “uniformly dressed in grey
local costumes, armed with 21 latest-style rapid-fire rifles and 8 Asian daggers, had a red banner
with the inscription “Death or freedom” in Armenian, 6 explosive dynamite bombs, 15 pounds
of dynamite and nearly 5500 live ammunition.” The police believes that the organizer and leader
of this group of Armenians was Gevork Abramyants, a native of Tiflis province, who was
detained among the 42 people mentioned above (ЦДІАУ ф.1597, оп.1, од. зб.7: 238-238 об.).
In addition to the circulars of the Police Department, which highlighted the activities of
the “Armenian committees” in the Caucasus and on the territory of Ukraine, the sources are also
the various cases that the gendarme departments conducted in connection with the activities of
the Hnchak and Dashnaktsutyun parties. They are located in the Central Historical Archive of
Ukraine in the funds of the Odessa District Guard Department, the Kharkov Provincial Gendarme
Administration, the Kiev Guard Department and others (over 50 cases) and contain protocols of
interrogations of the arrested, diaries and summaries of undercover observations of members of
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these organizations in Kyiv, Kharkov, Odessa, Kerch, Yalta, Sevastopol, Rostov, Baku,
Nakhichevan, Tiflis.
The cases also contain correspondence between security agencies containing information
on the structure of these organizations, on the purchase and sending of weapons, illegal literature
to the Caucasus through Ukraine, materials on the activities of these organizations in Varna,
Sofia, the money collection system, the preparation of attacks, the killing of officials and etc.
From the correspondence between the head of the Tiflis Provincial Gendarme
Administration and the head of the Kiev Security Department in February 1909, it appears that
during this period, Armenian students in higher educational institutions of Kiev were “almost
without exception in the Armenian revolutionary party Dashnaktsutyun and organized in their
circles”. It is noted that revolutionary activities are conducted jointly with local social
revolutionaries. In total, in Kiev, there are 136 people in the ranks of socialist revolutionaries
and Dashnakists (ЦДІАУ ф.275, оп.2, од.зб. 36: 4).
The information contained in one of the cases of the Kharkov provincial gendarme
administration illustrates the methods and means of struggle that the Armenian committees used
(ЦДІАУ ф.336, оп.1, од. зб. 3692: 283-289 об.).
According to the materials of the case of Simon Khachaturov Igityants, who was serving
his sentence in 1911 in a Kharkov prison and was questioned as a witness at the request of an
assistant to the head of the Erivan gendarme administration in the Kara region. The interrogation
concerned the murder attempt in 1901on his father, Khachatur Igityants, by fellow villagers H.
Agadzhents, T. Petrosov, Nazar and Manuka Karapetov, who lived in the village of Kuyudzhug
of the Shuragelsky district of the Kars region.
According to the testimony of S. Igityants, in 1901 a committee appeared in the village
with the program of the Dashnaktsutyun party, headed by the indicated villagers. After his father
refused to join the committee, he was sentenced to death. In March 1901, the father was invited
to the house of the priest Ter-Kazar-Stepanov in the village Kuyudzhug, where they tried to kill
him: he was wounded, managed to escape and survive after the assassination attempt. However,
on June 9, 1902, he was killed on the street of Erivan by unknown person. According to
S. Igityants, he did not testify during the investigation of his father’s death, as he was afraid of
revenge of the committee members Dashnaktsutyun, who still live in Kars (ЦДІАУ ф.336, оп.1,
од.зб. 3692: 289 об.).
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The methods of terror used by the Dashnaktsutyun party against state officials, their
fellow tribesmen, and the Turkic peoples of the Caucasus did not find an adequate response from
the Russian government. The inconsistent policy of the government of the Russian Empire in
relation to the party, attempts to use the movement against the Turkish state had led to the
strengthening of the movement.
According to intelligence reports on the city of Odessa dated August 11, 1911, it was
reported that the Dashnaktsutyun case would be heard in court in Yekaterinoslav (Dnipro) on
September 10, 1911. A well-known member of the organization Ter-Mkrytchan arrived there
with the purpose of bribing, to if not releasing, then reduce the serving time. In addition to
bribery, they are going to prevent witnesses from appearing in courts who refuse to cooperate
and intend to eliminate them by terror. The committee decided to use terror in a broad form
before and after the investigation of the case (ЦДІАУ ф.268, оп.2, од.зб.130: 39 об. - 43).
Archival materials indicate that the government was not always able to control the
situation. On September 21, 1911, the Police Department informed the head of the gendarme
department of Odessa that during the trial of the Dashnaktsutyun cases in court and after the
sentencing, a series of terrorist acts should be expected, which involves the organization of a
party committee (ЦДІАУ ф.268, оп.2, од.зб.130: 35).
Thus, information on the activities of Armenian committees, including events in the
Caucasus, has been preserved in the Central Historical Archive of Ukraine in Kyiv.
Among the materials, there is also information about the armed activities of Armenian
groups: crossing the Turkish border, which was accompanied by the death of civilians, clashes
with Turkish border guards, etc.; murder of Turkish citizens in Simferopol by the Armenian
committee because of suspicion of collaboration with the Turkish government.
The materials of the reports and circulars of the Police Department testify to the
intensification of the activities of the armed Armenian committees in the regions of Russia,
including in the Caucasus, directed against the Turkish state in the first decades of the 20th
century.
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Деятельность армянских комитетов в регионах Российской империи
(Кавказ и др.) в первой половине XX века за документами
Центрального исторического архива Украины
Резюме
Одним из источников, раскрывающих деятельность армянских революционных
комитетов и организаций в Российской империи в первой половине XX века, являються
циркуляры, отчеты Департамента Полиции империи о событиях: происшествиях, арестах,
обысках, происходивших во всех губерниях Российского государства, касающиеся
различных революционных организаций действующих на территории империи.
Таким образом, в поле зрения Департамента Полиции России, попали сведения о
революционных армянских комитетах, действующих в Турции, на Балканах, в губерниях
России на Кавказе, в Крыму, в Одессе, Харькове и др.
Как

свидетельствуют

документы,

деятельность

армянских

комитетов

активизировалась с конца XIX века. Несмотря на то, что правительство России
использовало

армянское

геополитических

движение

интересах,

против

информация

о

Турецкого

государства

деятельности

в

своих

«Арменистов»,

их

передвижении по территории империи, связях тщательно собиралась, обрабатывалась и
рассылалась под грифом «совершенно секретно» или «совершенно доверительно»
начальникам охранных отделений Империи. Так как некоторые из групп «арменистов»
выступали не только против Турции, но и против государственного устройства России,
поэтому подлежали строгому полицейскому надзору.
Таким образом, в Центральном историческом архиве Украины в Киеве
сохранились сведения о деятельности армянских комитетов, в том числе, и о событиях на
Кавказе.
Среди материалов, также имеются сведения о вооруженной деятельности
армянских групп: пересечение турецкой границы, которое сопровождалось гибелью
мирного населения, столкновения с турецкой пограничной стражей и т.п.; убийство
турецких поданных в Симферополе представителями армянского комитета по
подозрению в сотрудничестве с Турецким правительством.
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Таким образом, материалы отчетов и циркуляров Департамента полиции
свидетельствуют об активизации деятельности вооруженных армянских комитетов на
территории регионов России, в том числе и на Кавказе, направленной против Турецкого
государства в первые десятилетия XX века.
Активизация антиправительственных действий армян на территории Османской
империи относится к 1890-м годам. Их организаторами были функционеры-боевики
различных армянских национально-революционных организаций, возникших в конце
XIX века при содействии властей Российской, Британской империй и Французской
Республики.
Это партия социал-демократического толка «Гнчак» (Колокол), созданная в
Женеве в 1887 году группой студентов-армян из России, Армянская революционная
федерация «Дашнакцутюн» (Содружество), образованная в Тифлисе в 1890 году,
автохтонная для Османской империи партия «Арменикан», организованная в 1885 году в
турецком городе Ван. Их целью было создать в областях Восточной Анатолии
национальное армянское государство с республиканской формой правления.
В качестве одного из эффективных средств для достижения этой цели они
рассматривали террор, методы которого должны были применяться как по отношению к
представителям тюркских народов Закавказья и Передней Азии, так и по отношению к
тем представителям армян, кто отказывался сотрудничать с революционными группами
армянских националистов (Кузнецов 2014: 187).
Деятельность армянских партий и комитетов в Турции и Российской империи в
начале XX века освещалась в работах различных исследователей (Э.Осерская, В.Королев
и др.). Деятельность партии «Дашнакцутюн» и других армянских комитетов на
материалах российских и азербайджанских архивов представлена в работах Быковой О.,
Наджарова Б., Перинчек М. (Осерская 2011, Королев 2013, Быкова 2011, Наджаров 1993,
Перинчек 2011, Perinçek 2012).
Одним из источников, раскрывающих деятельность армянских революционных
комитетов и организаций в Российской империи в первой половине XX века, являються
циркуляры, отчеты Департамента Полиции империи о событиях: происшествиях, арестах,
обысках, происходивших во всех губерниях Российского государства, касающиеся
различных революционных организаций действующих на территории империи.
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Таким образом, в поле зрения Департамента Полиции России, попали сведения о
революционных армянских комитетах, действующих в Турции, на Балканах, в губерниях
России на Кавказе, в Крыму, в Одессе, Харькове и др.
Как

свидетельствуют

документы,

деятельность

армянских

комитетов

активизировалась с конца XIX века. Несмотря на то, что правительство России
использовало

армянское

геополитических

движение

интересах,

против

информация

о

Турецкого

государства

деятельности

в

своих

«Арменистов»,

их

передвижении по территории империи, связях тщательно собиралась, обрабатывалась и
рассылалась под грифом «совершенно секретно» или «совершенно доверительно»
начальникам охранных отделений Империи. Так как некоторые из групп «арменистов»
выступали не только против Турции, но и против государственного устройства России,
поэтому подлежали строгому полицейскому надзору.
Таким образом, среди документов полицейских управлений Киева, Харькова,
Одессы, Екатеринослава (сейчас Днипро) в числе полицейский донесений сохранились
сведения о деятельности армянских комитетов, как в городах Украины, так и на Кавказе:
Баку, Нахичевань, Тифлис и др.
В 90-е годы XIX века, таких известий в общей массе полицейских сведений было
немного. Например, в 1894 г. в Жандармском управлении города Одессы было открыто
дело об аресте Г. Куфиева (Кафьянца) (ф.385, оп.1, од.зб.454).

В частности, в

жандармской переписке говорилось о том, что в конце 1893 года в городе Мерзифоне
(Merzifon) был задержан турецкими властями и передан в российское консульство в
Самсуне «армянский агитатор, известный там под именем Шемовакца», он же сын
шушинского купца Гавриил Герасимов Куфиев, который работал в Турции школьным
учителем и занимался пропагандой.
Охранка считала, что ввиду больших стараний армян его освободить, очевидно, он
руководил армянским движением в Турции. Департаментом полиции

была собрана

информация о членах семьи и родственниках Куфиева (Кафьянца), которые также
принимали деятельное участие в армянском движении. Как свидетельствуют материалы
дела, Кафьянц был перевезен из Стамбула в Одессу, доставлен в Киев и передан в СанктПетербургское

жандармское

управление

по

делу о

революционных

кружках,

организованных русскими эмигрантами в Цюрихе (ф.385, оп.1, од.зб.454: 2-4; 35).
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Одним немногих циркуляров этого времени, касающихся «армянского вопроса»,
был циркуляр Департамента Полиции от 10 декабря 1897 №11609, разосланный всем
губернаторам, полицмейстерам, начальникам жандармских полицейских управлений и на
все пограничные пункты. Он сохранился также в канцелярии Киевского, Подольского и
Волынского генерал-губернатора (ф.442, оп.848, од.зб.161а).
Информировалось о том, что в Персии в г. Тебризе находится “глава” партии
арменистов турецкоподданный Крикор Бозекиан, он же Пошекиан, проживавший в
России под именем жителя г. Тифлиса Нарсеса Григорянца и известный между турками
и армянами

под кличкой «Нарсеса»”. В связи с тем, что он намерен прибыть на

территорию Российской империи с целью продолжить свою агитаторскою деятельность,
Департамент полиции просит установить за ним наблюдение, а в случае его обнаружения,
подвергнуть

обыску, аресту и передать Начальнику Тифлисского Губернского

жандармского управления (ф.442, оп.848, од.зб.161а: 36).
В начале 1898 года начальник Тифлисского Губернского

жандармского

управления обращается в полицейское управление г. Харькова с просьбой провести
обыск, у проживающего в г. Харькове студента Назара Арзуманова. Арзуманов, по
сведениям полиции, имел связи с одним из видных членов партии «Арменистов» или
«Ванского союза», учеником рисовальной школы в Санкт-Петербурге, называющим себя
«персидскоподданным» Степаном Григоряном (Крикорян). Брат Назара Арзуманова,
Амбарцум принадлежал к партии «Гнчак». Таким образом, в результате следственных
действий выяснилось существование в г. Харькове кружка «арменистов», который
проводил сбор денег на революционные цели среди учащейся армянской молодежи
(ф.336, оп.1, од.зб.35: 183 –185 об.).
Портовый город Одесса был перевалочным пунктом для распространения на
территории Российской империи армянских революционных изданий, а также оружия для
отправки на Кавказ. Поэтому в делах жандармского управления г. Одессы сохранилось
немало сведений о деятельности армянских комитетов. В 1902 году в г. Одессе при
таможенном досмотре, был арестован прибывший из Варны на пароходе «Азов» турецкий
подданный Акрибас Оанес, в седле, для переноски тяжестей, которого было обнаружено
150 экземпляров революционных изданий на армянском языке. Как свидетельствуют
документы, ранее А. Оанес привлекался к дознанию в Турции и Болгарии. За ввоз
822

запрещенной литературы он был осужден в Одессе сроком на 1 месяц и после выслан за
границу (ф.385, оп.1, од. зб.904: 1- 31; ф.275, оп.1, од. зб.1: 19 об.).
Начиная с 1903 года количество донесений об «арменистах» увеличивается, все
больше появляется сведений о событиях, происходящих на Кавказе, что говорит об
активизации деятельности армянских комитетов. Департамент полиции рассылал
циркуляры во все охранные отделения о новых данных, сведениях полученных в
результате наблюдения за деятельностью различных революционных организаций.
Так, в циркуляре Департамента Полиции от 4 июня 1903 года, сообщалось, что в
результате негласного расследования о армянском революционном движении в
Сурмалинском уезде Эриванской губернии выяснено, что все армянское население
причастно к этому движению, даже сельские должностные лица. В уезде повсеместно
производиться сбор денег и вербовка волонтеров, которые с оружием, должны прейти
границу с Турцией и с местными армянами принять участие в общем восстании. По
агентурным источникам одним из главных руководителей армянского движения является
персидский подданный Макар-Ага (он же Макар Ованесов) и турецкий подданный
Согомон Хачатуров, которые контролируют действия местных в уезде деятелей,
производят сбор денег и вербовку волонтеров. По сообщению полиции они были
подвергнуты обыску и аресту, при аресте выявлено оружие и уличающая переписка
(ф.1597, оп.1, од.зб.7: 142 об.).
Департамент полиции в циркуляре от 6 июля 1903 года сообщает о проведении
обыска у жителя селения Кульпы Сурмалинского уезда Эриванской губернии Арутюна
Тамурьянца. В результате обыска выяснилось, что у А. Тамурьянца была обнаружена
запрещенная литература, касающиеся армянского движения, цель которого заключалась
не только в том, чтобы поднять

восстание в Турции, а также “при помощи

распространении пропаганды среди русских войск и русских крестьян поднять восстание
против правительства и помещиков” в России. Изъятая переписка свидетельствует, что в
селении Кульпы был образован армянский комитет с подразделениями в селениях
Гюлюджи, Молла Камар и Абас Гель. В организации состояло около 100 человек,
обнаружены листы с «клятвами» о принесении себя и свое имущество в жертву
революционному делу (ф.1597, оп.1, од.зб.7: 178 об. –179).
Циркуляр Департамента полиции 23 июля 1903 года информирует полицейские
управления об убийстве 23 июня в городе Симферополе турецких подданный Мустафы
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Муртаз Мемет Оглы и смертельном ранении Осман Михтада Бея. При проведенном
расследовании установлено, что убийство было совершено по постановлению
«армянского комитета» по подозрению в принадлежности этих лиц к тайным турецким
агентам. Как сообщает полиция, выяснено, что в Симферополе действует «армянский
комитет», в распоряжении которого имеются запасы динамита, членами комитета состоят
около 20 проживающих там армян. По подозрению в убийстве были задержаны турецкие
подданные армяне Барунак Мкртыч Манушариан и Нишан Азария Эскемин (ф.1597, оп.1,
од.зб.7: 189 об. – 190).
Циркуляр Департамента полиции от 28 августа 1903 года сообщает о столкновении
6 августа между армянами, жителями селения Аштрак Эчмиадзинского уезда Эриванской
губернии и полицейской стражей. Причина конфликта не приводится. Сообщается только,
что жители селения, многие вооруженные ножами (около 200 человек), под
предводительством

настоятеля

Мугнинского

монастыря

архимандрита

Гукаса,

нескольких священников и учителя Карпинского училища Карапета Адумянца
направилась в Эчмиадзин. В результате небольшого вооруженного столкновения толпа
была остановлены местным уездным начальником с полицейскими стражниками, 40
казаками и ротою Бакинского полка. Пострадавших от выстрелов обнаружено не было
(ф.1597, оп.1, од.зб.7: 228-228 об.).
Еще одно сообщение из циркуляра Департамента Полиции, касающееся Кавказа от
8 сентября 1903 №508713 (получено в Екатеринославском охранном отделении 23
сентября) извещает о происшествии на русско-турецкой границе.
Полиция информирует о том, что в конце июля из Батуми группа армян (около 50
человек) под видом рудокопов двинулась в направлении турецкой границы: “31 июля
утром участниками этой партии схвачен и задушен 9 летний мальчик турок, а вечером
захвачены 2 пастуха-турка, указавшие армянам, согласно их требованию место для
перехода границы ”.
На территории Турции 2 августа группа вступила в перестрелку с турецкой
пограничной стражей, а 11 августа в составе 42 человек отступила в пределы Артвинского
округа. Здесь армяне были окружены пограничной стражей и населением, и после 20
минутной перестрелки, во время которой 2 армянина были ранены, сдались. Группа
состояла из армян русских и турецких подданных: “обмундирована однообразно в серые
местные костюмы, вооружена 21 скорострельной винтовкой новейшего образца и 8
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азиатскими кинжалами, имели при себе красное знамя с надписью на армянском языке
«Смерть или свобода», 6 разрывных динамитных бомб, 15 фунтов динамита и почти 5500
боевых патронов”. Полиция считает, что организатором и предводителем этой группы
армян был, задержанный в числе упомянутых 42 человек, уроженец Тифлисской
губернии, Геворк Абрамянц (ф.1597, оп.1, од.зб.7: 238-238 об.).
Кроме циркуляров Департамента полиции, в которых освещена деятельность
«армянских комитетов» на Кавказе и на территории Украины, источником являются
также различные дела, которые вели жандармские управления в связи с деятельностью
партий «Гнчак» и «Дашнакцутюн». Дела хранятся в Центральном историческом архиве
Украины в фондах

«Одесского районного охранного отделения», «Харьковского

губернского жандармского управления», «Киевского охранного отделения» и др. (более
50 дел). В них содержатся протоколы дознаний, дневники и сводки агентурных
наблюдений за членами армянских организаций в Киеве, Харькове, Одессе, Керчи, Ялте,
Севастополе, Ростове, Баку, Нахичевани, Тифлисе.
В делах имеется также переписка между охранными ведомствами, содержащая
информацию о структуре этих организаций, о покупке и отправке оружия, нелегальной
литературы на Кавказ через Украину, материалы о деятельности этих организаций в
Варне, Софии, системе сбора денег, подготовке нападений, убийств должностных лиц и
т.п.
Из переписки между начальником Тифлисского губернского жандармского
управления и начальником Киевского охранного отделения в феврале 1909 года явствует,
что в этот период учащиеся-армяне в высших учебных заведениях г. Киева состояли
“почти поголовно в армянской революционной партии «Дашнакцутюн» и сорганизованы
в свои кружки (хулибы)”. Отмечается, что революционную деятельность ведут совместно
с местными социалистами-революционерами. Всего в Киеве в рядах социалистовреволюционеров и дашнакистов насчитывалось 136 человек (ф.275, оп.2, од.зб.36: 4.).
Сведения, содержащиеся в одном из дел Харьковского губернского жандармского
управления, иллюстрируют методы и средства борьбы, которые применяли армянские
комитеты (ф.336, оп.1, од.зб.3692: 283-289 об.).
Об этом свидетельствуют материалы дела Симона Хачатурова Игитянца, который
отбывал наказание в 1911 году в Харьковской тюрьме и был допрошен в качестве
свидетеля по запросу помощника начальника Эриванской жандармской управы по
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Карской области. Допрос касался покушения, совершенного в 1901 году на его отца
Хачатура Игитянца односельчанами Х. Агаджанцом, Т. Петросовым, Назаром и Манукой
Карапетовыми, проживавших в селении Куюджу(г) Шурагельского участка Карской
области.
По показаниям С. Игитянца, в 1901 году в селении возник комитет с программой
партии «Дашнацутюн», во главе которого стояли указанные односельчане. После отказа
его отца, Хачатура Игитянца, вступить в комитет, отец был приговорен к смерти. В марте
1901 года Хачатур Игитянц был приглашен в дом священника Тер-Казара-Степанова в
с. Куюджуг, где его пытались убить: он был ранен, ему удалось бежать и выжить после
покушения. Однако 9 июня 1902 года Хачатур Игитянц был убит на улице в Ереване
неизвестным. По свидетельству С. Игитянца, он не дал показаний при расследовании
смерти отца, так как боялся мести со стороны членов комитета Дашнакцутюн, которые и
сейчас проживают в Карсе (ф.336, оп.1, од. зб.3692: 289 об.).
Методы террора, применяемые партией «Дашнакцутюн» по отношению к
должностным лицам в государстве, своим соплеменникам, тюркским народам Кавказа не
находили

адекватного

реагирования

со

стороны

российского

правительства.

Непоследовательная политика правительства Российской империи по отношению к
партии, попытки использовать движение против Турецкого государства, привели к
усилению движения.
В сводках агентурных сведений по г. Одессе от 11 августа 1911 года сообщалось о
том, что в связи с тем, что дело по «Дашнакцутюн» в суде будет слушаться в
Екатеринославе (сейчас Днипро), 10 сентября 1911 года туда приехал известный член
организации Тер-Мкрытчан. Цель его приезда состояла в том, чтобы путем подкупа, если
не освободить, то уменьшить сроки участникам организации. Кроме подкупа
«Дашнакцутюн», собирался не допускать свидетелей в суды, а тех, кто откажется от
сотрудничества,

предполагалось

устранить

методом

террора.

Комитет

партии

«Дашнакцутюн» решил до начала разбора дела и после применять террор в широком виде
(ф.268, оп.2, од.зб.130: 39 об.- 43).
Материалы архивных дел свидетельствуют, что правительство не всегда могло
контролировать ситуацию.

Департамент полиции 21 сентября 1911 года сообщал

начальнику жандармского управления г. Одессы, что во время разбора дел по
«Дашнакцутюн» в суде и после вынесения приговора следует ожидать ряд
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террористических актов, которые предполагает организовать комитет партии (ф.268, оп.2,
од.зб.130: 35).
Таким образом, в Центральном историческом архиве Украины в Киеве
сохранились сведения о деятельности армянских комитетов, в том числе, и о событиях на
Кавказе.
Среди материалов, также имеются сведения о вооруженной деятельности
армянских групп: пересечение турецкой границы, которое сопровождалось гибелью
мирного населения, столкновения с турецкой пограничной стражей и т.п.; убийство
турецких поданных в Симферополе представителями армянского комитета по
подозрению в сотрудничестве с турецким правительством.
Материалы отчетов и циркуляров Департамента полиции свидетельствуют об
активизации деятельности вооруженных армянских комитетов на территории регионов
России, в том числе и на Кавказе, направленной против Турецкого государства в первые
десятилетия XX века.
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TEHCİR ÖNCESİ KİĞI VE ÇEVRESİNDE YAŞANAN ERMENİ
OLAYLARI
Orhan YAZICI*
XX. yüzyılın başlarında Erzurum Vilayetine bağlı olan Kiğı kazası, Müslim ve
Gayrimüslim ahalinin meskûn olduğu önemli yerleşim yerlerinden birisi olarak dikkati
çekmektedir. Gayrimüslim ahali içerisinde ise Ermeniler yegâne unsurları oluşturmaktadır.
Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan olaylar
Vilayet-i Sitte’de meskûn Ermenilerin tehcirini zorunlu kılmıştır. Bu dönemde çıkarılan Tehcir
Kanunu mucibince Kiğı kazasında yaşayan Ermeniler de sürgüne tâbi tutulmuştur. Bu
tebliğimizde Kiğı ve çevresinde yaşanan olaylar ve tehcirin uygulanması ile ilgili bilgiler
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kiğı Kazası, Ermeniler, Ermeni Olayları, Tehcir Kanunu.

ARMENIAN EVENTS IN KİĞI AND ITS SURROUNDINGS IN BEFORE
RELOCATION
At the beginning of the XIXth century, the Kiğı district, affiliated to the Erzurum
Province, attracted attention as one of the important settlements where Muslim and Non-Muslim
inhabitants were inhabited. The Armenians constitute the most important elements among the
non-Muslim population. The events in the Eastern Anatolia Region forced the relocation of
resident Armenians in Vilayet-i Sitte with the beginning of World War I. The Armenians who
were living in the Kiğı district were also exiled due to the relocation law enacted during this
period. In this notification, the information about the events in Kiğı and its vicinity and
implementation of the deportation will be presented.
Key words: Kiğı district, Armenians, Armenian events, relocation law.
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Kiğı, günümüzde Bingöl iline bağlı bir ilçe ve ilçe merkezi kasabadır. Erzurum, Erzincan,
Tunceli ve Elazığ vilayetlerinin ortasında yer alması ve yüksek dağlarla derin vadileri
barındırması sebebiyle tarih boyunca önemli bir geçiş güzergâhı olmuştur. Kaza merkezinde Peri
suyuna hâkim bir mevkide sarp bir kaya üzerine inşa edilmiş olan ve Urartular döneminden
kaldığı tahmin edilen bir kalenin mevcudiyeti bölgenin oldukça eski zamanlardan beri iskân
edildiğini göstermektedir.1
Kiğı ve çevresi, sırasıyla Pers, Selevkos ve Roma hâkimiyetlerinden sonra 395 yılında
Bizans yönetimine girmiştir. Bizans döneminde “Koloberd” adıyla anılan Kiğı, Şebinkarahisar,
Erzincan, Erzurum hattını Malatya ve Diyarbakır’a bağlayan yolların düğüm noktasında yer
alması sebebiyle bir tahkim noktası olarak görülmüştür.2
Hz. Ömer zamanında Anadolu’ya sevk edilen Halid b. Velid komutasındaki İslâm
orduları tarafından 640 yılında fethedilen Kiğı3, bu tarihten itibaren Bizans ile Müslüman Araplar
arasında bir sınır bölgesi ve mücadele alanı olmuştur.4 Selçukluların Anadolu’ya girmesiyle
birlikte Kiğı ilk defa Türk hâkimiyetiyle tanışmıştır. Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar
ile birlikte Mengücek beyliğinin sınırları içerisinde kalan ve bu beyliğe bağlı olan Kiğı, Alaeddin
Keykubâd devrinde Anadolu Selçuklu Devleti topraklarına dâhil edilmiştir.5
Kösedağ savaşından sonra bir dönem Moğolların eline geçen Kiğı ve çevresinde XIV.
yüzyılda Karakoyunlu hâkimiyeti görülmektedir. 1468 yılında ise Uzun Hasan tarafından zapt
edilen bölgede Akkoyunlu hâkimiyetini görüyoruz.6 Bu dönemde Kiğı’da Akkoyunlu
beylerinden Pir Ali Bey’in yaptırdığı bir câmi mevcuttur. Aynı câminin tamir kitabesinde ise
yine Akkoyunlu beylerinden Pilten Bey’in adı zikredilmektedir.7
XVI. yüzyılın hemen başlarında Tebriz’de kurulan Safevî Devleti’nin nüfuz sahası
içerisine giren Kiğı ve çevresi, 1515 yılında Bayburd, Kemah ve Erzincan ile birlikte Osmanlı
hâkimiyetine girmiştir. Bu tarihten itibaren sancak statüsüne kavuşan Kiğı, Diyarbekir
Beylerbeyi Bıyıklı Mehmed Paşa’nın tasarrufuna verilmiştir.8 Kiğı sancağı ile ilgili ilk tahrir

Afif Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara 1984, s.15 vd.
Ernst Honigman, Bizans Devleti’nin Doğu Sınırı, İstanbul 1970, s.17.
3
Halid B. Velid, komutası altındaki 300 kişilik bir kuvvetle Maden ve Palu tarafını ele geçirdikten sonra Kiğı’nın
15 km. doğusunda bulunan Azakpert’i ele geçirmiş ardından da Kiğı üzerine yürüyüp kale komutanı Talon’u mağlup
ederek şehri teslim almıştı. Bkz. Ali Kemali, Erzincan, İstanbul 2013, s.384 vd.
4
M. Sadık Yiğitbaş, Kiğı, İstanbul 1950, s.32.
5
Ali Sevim, Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi I, Ankara 1990, s.152.
6
İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu-Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1984, s.191 vd.
7
M. Sadık Yiğitbaş, a.g.e., s.47.
8
İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi II, Ankara 1988, s.271.
1
2
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bütün Diyarbekir eyaletiyle birlikte 1518 (h.924) yılında yapılmıştır.9 Bu tahrire göre Kiğı
sancağının batısında Çemişgezek sancağı, kuzeyinde Erzurum eyaleti, güneydoğusunda
Çapakçur sancağı, güneyinde ise Palu sancağı bulunmaktaydı.10 Bu dönemde Kiğı sancağı, Kiğı,
Küçük, Belde, Günlü, Andiris, Sancak, Karlık, Kurti ve Koçakmaz nahiyeleri olmak üzere 9
nahiye ve 144 köyden oluşmaktaydı.11 Tahririn hemen arkasında yer alan Kiğı Kanunnamesi
Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Bey tarafından bu bölgede vazolunan esasları teşkil
etmekteydi.12
1518 yılı tahririne göre Kiğı sancağının tamamında 907 hane Müslim ve 667 hane
Gayrimüslim ikamet etmekteydi. Bu tahrire göre Kiğı kasabasında Gayrimüslim nüfus
Müslüman nüfusa göre fazlaydı. Ancak köylerde ve mezralarda Müslüman nüfus
Gayrimüslimlere oranla oldukça yüksekti.13 Aynı tahrir defterinde adı geçen Karavenk, Keçili,
Kazı, Şamani, Danaboran, Ahmedbey, Akreis, Alagöz, Alakilise, Altun Hüseyin, Aliyar,
Başaçuk, Başkend, Bardakçı, Çan, Çerme, Canik, Değirmenderesi, Demirtaş, Dinarbey, Elmalu,
Ekberpınarı, Kara Hasan, Karapınar, Keklik, Kızıl Kilise, Kızıl Savak, Kuyucak, Şeyh Eba Bekr,
Çavlu, İnak, Elbeyi, Akbinek, Temuran gibi Türkçe yer adları Kiğı ve çevresinde Türk iskânının
oldukça yoğun olduğunu göstermektedir.14
Yine 1518 tarihli tahrir defterinde Gayrimüslim ahali için Erâmine tabirinin kullanılmış
olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu dönemde Kiğı ve çevresinde meskûn Gayrimüslim ahalinin
ekseriyetini Ermenilerin oluşturduğu anlaşılmaktadır.15 Bu tahrir defterinde ismi geçen
Ermenilerin pek çoğunda Türkçe adlar öne çıkmaktadır. Bu durum Kiğı ve çevresinde Ermeni
ahalinin uzunca bir zamandan beri Türk kültürünün tesirinde kaldıklarını göstermektedir.16
Osmanlı idaresi altında sancak statüsüyle yeniden yapılandırılan Kiğı ve çevresinde
sağlanan huzurlu ortam sebebiyle 1530-1553 yılları arasında köy ve mezra sayısıyla birlikte
nüfusun da hızla arttığını görüyoruz. 1553 yılı 126 numaralı Mufassal defterine göre bu dönemde

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Tapu-Tahrir Defterleri tasnifinde 64 numarada kayıtlı olan Mufassal Tahrir
Defteri, bütün Diyarbekir eyaletini havidir. Bu defterin 715-754. sayfaları bütünüyle Kiğı Sancağı’na ait olup 715716. sayfalarında ise Kiğı Sancağı Kanunnamesi yer almaktadır. Bkz. Behset Karaca, 1518 (H.924) Tarihli Tahrir
Defterine Göre Kiğı Sancağı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 1991, s.9 vd.
10
Behset Karaca, a.g.e., s.19 vd.
11
Bkz. Behset Karaca, a.g.e., s.23 vd.
12
Nejat Göyünç, “Diyarbekir Beylerbeyliğinin İlk İdarî Taksimatı”, İ.Ü. Tarih Dergisi, XXII, s.31.
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Kiğı sancağında toplam köy sayısı 214’e ulaşmıştır. Bu köylerin 151’i Müslim, 27’si
Gayrimüslim, 15’i ise karışıktır. 21 köyün nüfusunun dini durumu ise belirsizdir. Aynı dönemde
başta Kiğı kasaba olmak üzere sancağın tamamında Müslüman nüfusun yanında Gayrimüslim
nüfusta da ciddi bir artış söz konusudur. 1518 tahririnde 667 hane olan Gayrimüslim nüfusu,
1553 tarihinde 2065 haneye ulaşmıştır. Bu artışta dışarıdan alınan göçün önemli rolü
görülmektedir.17
XVI. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı hâkimiyetinde oldukça sakin bir dönem geçiren
Kiğı ve havalisinde XVII. yüzyıl başlarında bir takım eşkıyalık hareketleri görülmektedir.
Özellikle Anadolu’da yaşanan Celalî ayaklanmalarından Kiğı sancağı da nasibini almıştır.18
Buna rağmen gerek kasabada ve gerekse nahiyelerde Gayrimüslim ahali ile Müslim ahali
arasında bir çekişme bulunmamaktadır.
XVIII. yüzyılın ilk yarısında yoğunlaşan İran seferleri, Kiğı ve havalisini de etkilemiştir.
Bu dönemde sık sık sancak ve alay beylerinin değiştiğine şahit olduğumuz Kiğı bölgesinde ciddi
otorite boşlukları olmuştur. Osmanlı kaynaklarına yansıdığı kadarıyla eşkıyalık hareketlerinin
önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Özellikle bu dönemde Yazıcıoğlu İbrahim Bey, oğulları ve
kardeşleri hakkında oldukça fazla şikâyet mevcuttur. Bu hususta dikkati çeken olaylardan birisi
Yazıcıoğlu Hasan Bey ve adamlarının 1747-48 yılında şekavette bulundukları ve Kuzucan
köylerinden birinde üç Ermeni’yi öldürüp mallarına el koydukları hususudur. Bu konuda
Dersaadet’ten Kiğı Sancak Beyi’ne gönderilen emirde şâkîlerin cezalandırılması, el konulan
malların iadesi ve bölgede huzurun sağlanması istenmiştir.19 Görüldüğü üzere Osmanlı Devleti,
XVIII. yüzyılın ortalarında Kiğı ve çevresinde meydana gelen eşkıyalık olayları karşısında etnik
ve dinî kimliğine bakılmaksızın suçluların cezalandırılması ve mağdurlara haklarının iadesine
azami gayret göstermiştir.
XVIII ve XIX. yüzyılda Kiğı ve çevresinde dört Ermeni manastırının faal olduğu
bilinmektedir. Bunlar Haküstün köyünde bulunan Surp Garabed, Hösnek köyünde Surp Giragos,
Arek köyünde Surp Asdvadzadzin ve Sivgelik köyünde Surp Pırgiç manastırlarıydı. Ayrıca Kiğı
kasaba merkezinde Ermeni cemaatinin ibadet ve ayinleri Surp Sarkis kilisesinde yapılıyordu. Öte
yandan Ermenilerin meskûn oldukları köylerin neredeyse tamamına yakınında irili ufaklı
Bkz. Yunus Koç, “XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Kiğı Sancağı’nda İskân ve Toplumsal Yapı”, Selçuk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.16, (2004), s.134,143.
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Yaşar Baş, “Kiğı Sancak Beyleri, Eşkiyalık ve Sosyal Düzeni Sağlama Çabaları”, Türk Dünyası Araştırmaları
Dergisi, C.102, S. 202, (2013), s.68 vd.
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kiliseler mevcuttu.20 XIX. yüzyılın başlarından itibaren Gregoryan mezhebindeki Ermenilerin
bir kısmı 1834 yılından itibaren Protestanlığı seçmiş ve kiliselerini ayırmışlardı.21 Bu dönemde
Kiğı kasaba ile Temuran köyünde Ermeni cemaatinin 1/5 Protestanlığa geçmişti. Bunda en
önemli etken özellikle Harput Misyoner okullarının temsilcilerinin Kiğı bölgesindeki Ermeni
cemaati üzerindeki telkin ve teşvikleri olmuştu.22
Tanzimat’tan sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun tamamında olduğu gibi Kiğı ve
çevresinde de yeni eğitim kurumları tesis edilmiş, bu hususta Gayrimüslimlerin kurduğu okullar
öne çıkmıştır. Misyonerlerin yoğun çalışmaları sonucunda Kiğı kasabada kız ve erkek mektepleri
tesis edilmiş, ayrıca bir de yetimhane kurulmuştu.23 Ayrıca Hupus ve Temuran gibi büyük
köylerde Ermeni cemaati için okullar açılmıştı. Bu okulların giderleri bölge ahalisi ile İstanbul
ve Amerika’ya göç eden Kiğılı Ermenilerin kurmuş oldukları derneklerden karşılanmaktaydı.24
Ermeni cemaatinin bu faaliyetleriyle ilgili ne Osmanlı hükümetinin ne de bölgenin Müslüman
Türk ahalisinin bir tepkisi olmamıştı.
Bütün bu olumlu ortama rağmen 1895 yılından itibaren Kiğı ve çevresinde Ermeni ahali
arasında bir hareketlenmenin olduğu aşikârdır. Özellikle Harput misyoner okullarının gayr-i
hukuki faaliyetleri Kiğı’daki Ermenileri Osmanlı idaresine karşı harekete geçirdiği
görülmektedir. 1895 yılından sonra Ermeniler arasında Osmanlı Devleti’ne karşı başlayan isyan
hareketlerinde Ermenilerin dini müesseselerinden olan Murahasa vekâletininde etkili olduğu
anlaşılmaktadır. Osmanlı belgelerine yansıdığına göre bu yıllarda Kiğı Murahasa vekilliği
görevini yürüten Arastikis Efendi’nin Kudüs Murahasa vekili ile ciddi bağlantılarının olduğu,
Kudüs’te basılan ve Ermeni ahaliyi isyana teşvik eden muzır neşriyatın bu şahıs tarafından
dağıtıldığı tespit edilmiştir.25 Kiğı’daki Ermeniler arasındaki hareketlenmelerden şüphelenen
ahalinin şikâyetleri üzerine bölgeye askerî kuvvetler sevk edilmiş ve olayların büyümemesi için
tedbirler alınmıştır.26 Bu arada Ermenilerin taşkınlıklarına karşı harekete geçen Pülümür
Robert Tatoyan, https://www.academia.edu/38243287/Kigı Manastır ve Kiliseler, s.6 vd.
Ermenilerin Misyonerlerin faaliyetleri sonucunda Katolik ve Protestanlık mezhebine geçişleriyle ilgili Ermeni
Patrikliği’nin şikâyetler üzerine Osmanlı Devleti mezhep değişikliğini 1834-1844 yıları arasında on yıl süre ile
yasaklamıştır. Ancak daha sonra Avrupalı devletlerin baskısıyla bu yasak kaldırılmış, pek çok Ermeni, mezheplerini
değiştirmişlerdir. Bkz. Abdullah Saydam, “Osmanlı Düzeninin Çökmesinin Ayrılıkçı Hareketlere Olan Etkisi:
Ermeni Milleti Örneği”, Hoşgörüden Ayrılığa Ermeniler I, (2009), s.70 vd.
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aşiretleri reislerinin toladığı dört yüz kişilik kuvvetin Kiğı’daki Ermeni mahallesini basmaya
geldiği ve Osmanlı kolluk kuvvetlerinin Çalçeşme mevkiinde bu kuvvetleri dağıttığına dair belge
de oldukça dikkat çekicidir.27 Bu belge bize Osmanlı idaresinin her şeye rağmen Ermeni ahaliyi
korumak üzere canla başla mücadele ettiğini göstermektedir.
Aynı dönemde Kiğı ve çevresinde Ermenilerin hareketlendiğine dair istihbarat bilgileri
de mevcuttur. Bu konuda Türkiye’nin Marsilya Başkonsolos Vekili Nissim Efendi’nin Paris
Büyükelçisi Münir Bey’e gönderdiği 3 Şubat 1902 tarihli bir istihbarat raporu dikkat çekicidir.
Bu rapora göre Nissim Efendi, “Ermenilerle ilgili araştırmalarımın devamı niteliğinde olan
sonuçları ekselansınıza ulaştırmaktan şeref duymaktayım. Güvenilir olduğuna inandığım
kaynaklara göre, Sivas vilayetine bağlı Kiğı kazası ciddi olaylara sahne olacaktır. Bu kazada
tertiplenen büyük ayaklanma, Erzurum’a kadar da yayılacaktır. İki yüz elli Batum ve Kars
Ermeni militanı, büyük bir kısmı Bitlis’te saklanan yirmi bin bombanın hazırlanmasıyla bu
harekete faal bir şekilde iştirak edeceklerdir. İsyanın tarihi kesinleşmemiştir, ancak bana teyid
edildiğine göre; Ermeniler, bu projelerini, Kiğı kaymakamından hoşnut olmayan Ermenileri
cesaretlendirerek içinde bulunduğumuz Şubat ayının sonunu geçmeyecek bir sürede
gerçekleştirmeyi hesaplamaktadır. Bana intikal eden, üzerinde durulmaya değer bütün bilgileri,
ekselansınızın yüksek dikkatine sunacağımı ifade etmek isterim” demektedir.28 Münir Bey, bu
raporu 8 Şubat 1902 tarihinde Hariciye Nazırı Tevfik Paşa’ya göndermiş ve bu hususta tedbir
alınmasını istemiştir.29 Bu olay Kiğı ve çevresinde yaşayan Ermeni ahaliyi Osmanlı Devleti
aleyhinde kışkırtanların dış bağlantılı olduklarını göstermektedir. Ancak alınan tedbirlerle büyük
olayların önüne geçilmiştir.
XX. yüzyılın başlarında Kiğı ve çevresinde yaşayan Ermenilerin sosyal ve dinî
durumlarını açıklayan ve resmî kayıtlara yansıyan birkaç olay mevcuttur. Bunlardan ilki 18
Kanûn-ı Sânî 1326 (31 Ocak 1911) tarihli Dâhiliye Nezareti tarafından Meclis-i Mebusan’a
gönderilen açıklamadır. Bu yazıdan anlaşıldığına göre İstanbul’da yayımlanan Azadamard
gazetesinde çıkan bir habere göre Kiğı’lı Ermeni bir kadının İslâm dinini kabule zorlandığı ve
hükümetin buna göz yumduğu ifade edilmiştir. Erzurum Vilayeti nezdinde yapılan tahkikat
neticesinde Ayşe adındaki kadın, gönül rızasıyla bir Müslüman ile evlenip İslâm dinini kabul
ettiğini, ancak Ermeni cemaatinin baskıları sebebiyle korktuğunu beyan etmiş, bunun üzerine
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kocasına teslim edilerek, emniyet ve iaşe konusunda zorluk çekmemesi için Kiğı
Kaymakamlığı’na yardımda bulunulması hususunda emir verildiği beyan edilmiştir.30 Bu
belgeden Kiğı’da kendi rızasıyla Müslüman bir erkekle evlenen Ermeni asıllı bir kadının Ermeni
cemaatinden baskı gördüğü, olayın ise İstanbul’daki Ermeni basınına tam aksiyle yansıtıldığı
anlaşılmaktadır.
1 Temmuz 1326 (14 Temmuz 1910) tarihli Dâhiliye Nezareti’ne Kiğı Hınçakyan
Cemiyeti adına çekilen bir telgrafnâmede, Kiğı Kaymakamı ve Mahkeme Reisi Vekili’nin
Paravon Efendi adındaki Ermeni’ye zulmettikleri şikâyeti yer almaktadır. 31 Dâhiliye Nezareti
tarafından Erzurum Vilayeti Tahrirât Kalemi’nden olayın soruşturulması istenmiştir. Erzurum
Valisi adına Maarif Müdürü tarafından yaptırılan soruşturma sonucunda Amerikyan Paravon
Efendi’nin Kiğı ahalisini birbirine karşı kışkırttığı ve büyük bir isyan tertibi içerisinde olduğu o
sebeple dava vekilliğinden men edildiği söylenmektedir.32

Görüldüğü üzere 1910 yılında

Kiğı’da Hınçakyan Cemiyeti faal olup, üyelerinden Dava vekili Amerikyan Paravon’un bir takım
menfi faaliyetler içerisinde olması sebebiyle vekâletten men edildiği belgelere yansımıştır.
Bu olumsuz faaliyetlere rağmen aynı yıllarda 30 Teşrin-i evvel 1328 (13 Kasım 1912)
tarihinde Dâhiliye Nezaretine gönderilen bir dilekçede Kiğı’nın Abvank (Anbak/Çiçektepe)
köyünde Ermeni cemaatinin hizmetine sunulmak üzere ahşap bir kilise inşası için izin istenmiş,
4 Teşrin-i Sânî 1328 (17 Kasım 1912) tarihli İrade-i Seniyye ile adı geçen köyde evsafları
belirlenmiş bir kilisenin inşasına izin verilmiştir.33 Bu belgeden anlaşıldığı üzere Kiğı’nın
Abvank köyünde meskûn Ermeni cemaatinin kilise inşası için yaptığı başvuruya Osmanlı
hükümeti olumlu cevap vererek Erzurum vilayetine bu işin tamamlanması için emir
göndermiştir. Görüldüğü üzere Tehcir’den kısa bir süre önce yani 1912 yılında dâhi Osmanlı
Devleti’nin Ermeni cemaatine bakışında bir problem bulunmamaktadır. XX. yüzyılın hemen
başlarında Osmanlı Arşivi’ne giren yukarıdaki örnek belgelerden anlaşıldığı üzere Kiğı’da her
vilayette ve kaza merkezinde olduğu gibi bir takım şikâyetler, izin müracaatları vb. olaylar
meydana gelmiş, devlete intikal eden müracaatlar kovuşturmaya mevzu edilmiş ve olayların halli
için gerekli olan her türlü çaba sarf edilmiştir.

Bkz. BOA, DH.İD.116/7-4, Evrak 1057.
BOA, DH.MUİ. 113/69-3.
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1914 yılında Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesiyle birlikte Doğu
Anadolu Bölgesi’nde Ermeniler arasında başlayan hareketlenmelerden Kiğı ve havalisi de
etkilenmiştir. Yaklaşık kırk yıldan beri Rusların işgalinde olan Kars ve Ardahan’a sınır
vilayetlerde yaşayan Ermenilerin tıpkı Balkan halkları gibi bağımsız bir devlet kurma yolundaki
hedeflerine ulaşmak için bu savaş büyük bir fırsat olarak görülmüştür. Milliyetçilik akımlarından
etkilenen ve İttihat ve Terakki iktidarının sağlamış olduğu liberal ortamdan istifade eden
Ermeniler, Ruslar ve diğer Avrupalı devletlerin de teşvikiyle harekete geçmiş ve pek çok yerde
milis gücü oluşturma yoluna gitmişlerdir. Bu hususta özellikle Taşnak ve Hınçak partilerinin
öncülüğünde başlayan Ermenilerin teşkilatlanması ve silahlanmasıyla ilgili şikâyetlerden birisi
21 Haziran 1915 tarihinde Dâhiliye Nezareti’ne yazılan bir şifrede Erzincan, Kiğı ve Tercan’da
kilise ve bazı Ermenilerin evlerinde bombalar bulunduğuyla ilgilidir. Kiğı Kaymakamlığı’nın
Kiğı’da yapılan aramalar sonucunda Ayak bombaları ele geçirildiği bildirilmiştir.34
Bu dönemde Kiğı’da bulunan Hınçak komitesi üyelerinden Başkâtip K. Postaciyan ve
Reis Vahan Zeytunliyan namına İstanbul’daki Hınçak komitesine çekilen telgrafta ise “Silah
meselesi bizi en ziyade işgal eden bir meseledir. Bütün daire-i idaremizde bulunan Hınçak çetesi
etrafından pek cüzî miktarı silahlıdır. Bana kalırsa yalnız fikren komitacılık fiiliyat olmadıkça
hiçbir işe yaramaz” diyerek Kiğı ve havalisindeki Ermeni komitacıların silahlanıp mücadeleye
girişmeleri istenmiştir.35 Aynı dönemde Osmanlı belgelerine yansıyan şu bilgi oldukça
önemlidir. Kirkor adındaki bir Ermeni çeteci, Kiğı Kaymakam vekili ile İhale memuruna suikast
için gelmiş, ancak alınan tedbirlerle yakalanmıştır.36
Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Rusların Doğu Anadolu istikametinde Ermeni
çetelerinin de desteğiyle ilerlemeleri ve pek çok yerde katliamlar yapmaları, Osmanlı hükümetini
harekete geçirmiştir. Osmanlı Devleti, 24 Nisan 1915 tarihinde çıkardığı bir genelgeyle Ermeni
komite merkezlerini kapatarak elebaşılarını tutuklamıştır. Osmanlı Hükümeti'nin Ermeni
komitelerini kapatması ve bir kısım komitacıyı tutuklaması olayları önlemeye yetmemiştir.
Ermeni terör olayları ve isyanlarına bağlı olarak alınan tedbirler giderek artırılmış, isyana
kalkışan ve Ruslarla işbirliği yapan bölgeler başta olmak üzere "sevk" ve "iskân" uygulaması
başlatılmıştır.37
Osmanlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk ve İskânı (1878-1921), Ankara 2007, s.171 vd’dan naklen DH. ŞFR,
54/84.
35
Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekâtı İhtilâliyesi, İstanbul 1332, s.28.
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Tehcir Kanunu ile Vilayet-i Sitte adıyla meşhur Erzurum, Erzincan, Sivas, Elazığ, Van
ve Diyarbakır vilayetlerinde yaşayan Ermenilerin güney vilayetlerine sevkini esas alan bu kanun
derhal uygulamaya konulmuştur. Erzurum vilayetine bağlı Kiğı ve havalisinde yaşayan
Ermenilerin tehciri de bu kanun çerçevesinde olmuştur.38 Ermenilerin savaşın ikinci yılında
önemli bir kargaşa çıkaracakları ve isyan hareketini bütün vilayet ve kazalara yayacakları bilgisi
sebebiyle her yerde tedbirler artırılmıştır. Bu hususta İttihat ve Terakki Partisi adına Erzurum’da
faaliyette bulunan ve aslen Kiğı’lı olan Mithat Turanlı’nın girişimleriyle Kiğı’da bir milis gücü
oluşturulmuş, milis gücü komutanlığına ise Yazıcıoğullarından Ziya Bey getirilmiştir. Bu sırada
Erzurum’dan da yüz kişilik bir askerî kuvvet Kiğı’ya ulaşmış tehcir emri uygulamaya
konulmuştur. Kaymakam vekili Mithat Bey tarafından Ermenilerin ileri gelenlerinden Rahip
Bisak hükümet konağına çağrılarak 24 saat zarfında Kiğı’daki Ermenilerin toplanarak Palu’ya
nakledilecekleri bildirilmiştir. Ertesi gün belirlenen saatte toplanan Ermeni kafilesi, Ziya Bey’in
komutasındaki askerî birliğin muhafazasında Palu’ya hareket etmiştir. Peri suyu üzerinde yer
alan Selenk köprüsü civarındaki birkaç elim hadise dışında toplanan Kiğı’lı Ermenilerin Palu’ya
sevki gerçekleştirilmiştir. Böylece Kiğı ve çevresinde büyük olaylar yaşanmadan tehcir işlemi
tamamlanmıştır.39
Sonuç olarak Birinci Dünya Savaşı esnasında Ermeni çetecilerin giriştikleri faaliyetler
karşısında Osmanlı Hükümeti bir tehcir kanunu çıkarmıştır. Vilayet-i Sitte içerisinde yer alan
Ermenileri ülkenin güvenli bir başka bölgesine yerleştirmiştir. Sevk ve iskâna tabii tutulan
Ermenilerin can güvenliği ile her türlü iaşe ve ibâtelerinin karşılanıp mallarının korunması için
mümkün olan bütün önlemler alınmış, bu kurallara uymayan veya ihmalleri görülen resmî
görevliler sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanarak çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. Vilayet-i
Sitte içerisinde yer alan Erzurum vilayetine bağlı Kiğı kazası ve çevresinde yaşayan Ermeniler
de sevke tâbi tutulmuş, Ziya Bey komutasındaki jandarmanın refakatinde toplanan Ermeniler
Palu’ya sevk edilmişlerdir.

Geniş bilgi için bkz. M. Hakkı Ertan, “19. YY.da Kiğı ve (Göynük) Karlıova Havzasında Ermeni Meselesi ve Bu
Meselenin Tehcir ve Soykırım Kavramları Açısından Değerlendirilmesi”, II. Bingöl Sempozyumu (Bingöl-2008),
Ekim 2014, s.283.
39
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ŞARK CEPHESİ KUMANDANI KAZIM KARABEKİR PAŞA’NIN IĞDIR
VE CİVARINA YAPTIĞI TETKİK SEYAHATİ (14-22 MAYIS 1922)

Osman AKANDERE*

ÖZET
Askerlik hayatının uzun yılları cephelerde geçmiş olan Kazım Karabekir Paşa, pek çok
zor ve önemli görevlerde bulunmuş, “Şark’ın Fatihi” unvanı ile anılacak kadar büyük başarılar
kazanmış müstesna bir şahsiyettir. Üstlenmiş olduğu bütün vazifelerinde vatanseverliğinin
yanında, mensubu olduğu Türk milletinin yüksek menfaatlerini her şeyin üstünde tutmuş büyük
bir askerdir.
Genç yaşlarda savaş alanlarında tecrübe kazanarak, üstün bir kumandanlık meziyetine
sahip olan Kazım Karabekir Paşa, ordu içerisinde sevilen ve sayılan bir paşa olmuştur.
Arnavutluk ayaklanması, Balkan Harpleri, I. Dünya Harbi ve Türk İstiklâl Savaşı’nda çok önemli
görevler üstlenmiş, büyük başarılar kazanmış ve hak ettiği bir şöhrete ulaşmıştır.
23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Edirne mebusu seçilen Kazım
Karabekir Paşa bu görevi üzerinde kalmak kaydıyla yine Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından Şark Cephesi Kumandanlığı’na atanmıştır. Şark Cephesi Kumandanı olarak giriştiği
“Ermeni harekâtı” ile başta Kars şehri ve Iğdır kasabası olmak üzere birçok kaza, kasaba ve köyü
Ermenilerin elinden kurtarmış ve haklı olarak Şark’ın Fatihi” unvanı ile anılmaya başlanmıştır.
Kazım Karabekir Paşa Şark Cephesi Kumandanı olarak vatan topraklarına dahil ettiği
bölgelere 14-24 Mayıs 1922 tarihleri arasında teftiş ve tahkik amaçlı bir seyahat yapmıştır. Bu
seyahati esnasında Kağızman, Iğdır ve Beyazıt’a uğramıştır.
Bu çalışmada Kazım Karabekir Paşa’nın Iğdır ağırlıklı olmak üzere Kağızman ve
Beyazıt’ı içine alan seyahati ve bu seyahat esnasındaki faaliyetleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kazım Karabekir Paşa, Şark Cephesi Kumandanı, Iğdır, Tetkik Seyahati
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Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, akandereO.59@gmail. com

843

INVESTIGATION TRAVEL BY ORIENT FRONT COMMANDER KARABEKIR
PASHA, IĞDIR AND SURROUNDING (13-22 MAY 1922)

ABSTRACT
Kazım Karabekir Pasha, who spent many years of his military life on the front lines, is
an exceptional figure who has accomplished many difficult and important tasks and achieved
great successes with the title of Fatih the Conqueror of the Orient “. In addition to his patriotism
in all his duties, he is a great soldier who has kept the high interests of the Turkish nation he
belongs to above all else.
Kazım Karabekir Pasha, who gained experience in the battlefields at a young age and had
the virtue of superior command, became a popular and respected pasha in the army. He played a
major role in the Albanian uprising, the Balkan wars, the First World War and the Turkish War
of Independence.
Turkey Grand National Assembly opened on 23 April 1920 elected deputy of Edirne
Turkey Kazim Karabekir Pasha still stay on as long as this task has been assigned to the Grand
National Assembly by the command to finance the Eastern Front. With the “Armenian operation
i he started as the Commander of the Orient Front, many accidents, especially the city of Kars
and the town of Iğdır, rescued the towns and villages from the hands of the Armenians and began
to be rightly named as the Conqueror of the Orient.
Kazim Karabekir Pasha, as the Commander of the Orient Front, made a trip to the regions
he included in the homeland between 14-24 May 1922 for inspection and investigation purposes.
During this trip, he had stopped in Kagizman, Igdir and Beyazit.
In this study, Kazım Karabekir Pasha's travel to and from Kağızman and Beyazıt,
especially in Iğdır, and its activities during this journey will be discussed.
Keywords: Kazım Karabekir Pasha, Commander Of The Orient Front, Iğdır,
Investigation Travel
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GİRİŞ
Askeri eğitim kariyerini önce İstanbul Fatih Askeri Rüştiyesi ile Kuleli Askeri
İdadisi’nde tamamlayan Kazım Karabekir, 1902 yılında Harp Okulu’ndan 1905 yılında da Harp
Akademisi’nden birinciliklerle mezun olmuş ve Kurmay Yüzbaşı olarak Manastır’da göreve
başlamıştır1.
Kurmay yüzbaşı olarak görev yaptığı Manastır’da Rum ve Bulgar çetelerine karşı
gösterdiği başarıdan dolayı terfii alarak kolağası oldu. Enver Bey(Paşa)’le birlikte İttihat ve
Terakkî Cemiyeti’nin Manastır ve İstanbul şubelerinin açılışında görev alarak bu cemiyetin aktif
bir mensubu oldu.
II. Meşrutiyet’in ilânından sonra İstanbul’da ortaya çıkan Otuzbir Mart Vak’ası üzerine
Selânik’ten gelen Hareket Ordusu’nun kurmay başkanı olarak Beyoğlu kışlalarının ve Yıldız
Sarayı’nın ele geçirilmesinde ve isyanın bastırılmasında önemli rol oynadı. Arnavutluk isyanının
bastırılmasında da görev aldı (1910)2.
Binbaşı rütbesiyle Balkan Savaşı’na katıldı. Edirne savunması sırasında Bulgarlara esir
düştüyse de aynı yıl imzalanan antlaşma üzerine serbest bırakıldı (1913)3. I. Dünya Savaşı’nın
başında yarbaylığa yükseltildi. İstanbul’da 14. Tümen kumandanlığına tayin edildi (6 Mart
1915). Tümeniyle birlikte Çanakkale savaşlarına katıldı, Fransızlara karşı savaştı ve
başarılarından dolayı albaylığa terfi etti. Irak’ta bulunan Altıncı Ordu kumandanlığına tayin
edilen Colmar von der Goltz Paşa’nın kurmay başkanı vekili olarak Bağdat’a gönderildi (10
Kasım 1915) ve 18. Kolordu kumandanlığına getirildi (1916).
Kûtül‘amâre’de İngilizlerle yapılan savaşlara iştirak etti. 2. Kolordu kumandanı ve İkinci
Ordu kumandan vekili olarak doğuda Ruslara karşı savaştı. Rusların savaştan çekilmesinden
sonra bölgede tedhiş faaliyetlerini arttıran Ermenilerle mücadele etmek üzere Üçüncü Ordu’ya
bağlı 1. Kafkas Kolordusu kumandanlığına tayin edildi (31 Aralık 1917). Ağır kış şartlarına

Kazım Karabekir Paşa’nın askeri eğitim gördüğü yıllara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Kazım Karabekir, Hayatım,
Yay. Haz. Faruk Özerengin, Emre Yayınları, İstanbul 2000; M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kâzım Karabekir, Kültür
Bakanlığı Yay., Ankara 1991, s. 7-10; Cemalettin Taşkıran, Milli Mücadele’de Kazım Karabekir Paşa, Atatürk
Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2008, s. 7-10.
2
Cevdet Küçük, Kâzım Karabekir(1882-1948), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.25, s.150.
3
Gülay Sarıçoban, Kazım Karabekir’in Askeri ve Siyasi Biyografisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Mart 2017 Sayı: 21, s.139; Kırzıoğlu, Kâzım Karabekir, s. 12; Taşkıran, Milli Mücadele’de
Kazım Karabekir Paşa, s.13;
1
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rağmen Erzincan’ı, Erzurum’u ve Hasankale’yi geri alarak bölge halkını Ermeniler’in
katliamından kurtardı4.
Kazım Karabekir Brest-Litovsk Antlaşması ile (3 Mart 1918) Rusların terk ettiği elviyei selâseyi (Kars, Ardahan, Batum) Ermeniler’den ve Gürcüler’den almak için harekâtını
sürdürdü. 25 Nisan 1918’de Kars’ı kurtardıktan sonra 15 Mayıs’ta Gümrü’ye girdi 5. Bu
başarılarından dolayı 28 Temmuz’da mirlivâ rütbesine yükseltilerek Ermenistan ile Güney
Azerbaycan’ı zapt etmekle görevlendirildi. 5 Eylül 1918’de Bakü’yü ele geçirmek için Tebriz’e
doğru ilerleyen İngilizleri geri püskürttü ve İran Azerbaycanı’na hâkim oldu. Osmanlı ordusunun
diğer cephelerde yenilgiye uğraması üzerine birliklerini Nahcıvan’a çekmek zorunda kaldı.
Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının (30 Ekim 1918) ardından İstanbul’a gelen
Kazım Karabekir, kendisine teklif edilen Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Reisliği görevini kabul
etmedi. İstanbul’da bir şey yapılamayacağını, kumandanların ordularının başına gönderilmesi
gerektiği düşüncesindeydi6 ve bu düşüncesini ilgililere anlattı7. Bu düşüncesinin bir sonucu
olarak Tekirdağ’daki 14. Kolordu kumandanlığını kabul etmeyerek kendi isteğiyle görev yerini
Erzurum’daki

15.

Kolordu

kumandanlığına

naklettirdi

(13

Mart

1919)8.

Kâzım Karabekir 19 Nisan’da Trabzon’a ulaşarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleriyle
toplantı düzenledi. 3 Mayıs’ta Erzurum’a gelip Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleriyle
görüştü ve bir kongre tertiplemelerini sağladı. Bu sırada Samsun’a çıkan Mustafa Kemal ile
haberleşerek Erzurum’da buluşan Kâzım Karabekir9, müfettişlikten azledilen ve 8 Temmuz’da
Küçük, Kâzım Karabekir, s.150.
Kırzıoğlu, Kâzım Karabekir, s. 105-110; Taşkıran, Milli Mücadele’de Kazım Karabekir Paşa, s.34-37.
6
Kazım Karabekir Paşa, İstanbul’da görev alarak pasif hale gelmenin, vatanın karşılaştığı felakete seyirci kalmak
olduğunu ve genç komutanların Anadolu’ya orduların başına gönderilmesi zaruriyetini ve kendisinin de doğuya
tayin olunmasını, ilgililere telkin ve teklif etmiştir. Bkz. Nuri Köstüklü, Kazım Karabekir ve Eğitim, Çizgi
Kitabevi, Konya 2001, s.15.
7
Kazım Karabekir Paşa yakın dostu Harbiye Nezareti Müsteşarı Miralay İsmet İnönü’den kendisini derhal
Anadolu’ya göndermesi ricasında bulundu. Karabekir Paşa aynı isteği 1 Aralık 1918’de Cevat Çobanlı Paşa’ya, 10
Nisan 1919’da da Fevzi Çakmak Paşa’ya iletti. Bu bilgi için bkz. Yaşar Semiz, “Atatürk ve Kâzım Karabekir Paşa,
Bir Dostluğun Dargınlığa Dönüşmesi”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, Konya 1997, s. 193.
8
Küçük, Kâzım Karabekir, s.150; Kırzıoğlu, Kâzım Karabekir, s. 124; Taşkıran, Milli Mücadele’de Kazım
Karabekir Paşa, s.44-45.
9
Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişine pek sevinerek diyordu ki: "Mustafa Kemal'in
gelmesine çok sevindim. Bunu bir aydır bekliyordum. Mustafa Kemal Paşa'yı başa geçirmek ve bunu bütün
kuvvetimle tutmayı daha İstanbul'da iken düşünmüştüm. Şifreyi iyice inceledim: 'Bana bir an evvel mülaki olması',
pek uygun ve gerekliydi. Esasen İstanbul'da (ll Nisan günü son görüşmemizde), kendisine rica ettiğim de bu idi.
Hususiyle bir aydan beri Doğu her şeyi yapmaya azmetmiş, hazırlanmıştı. Bir kere Erzurum Kongresi'nde bir
dayanak, bir hareket noktası tesisinden sonra teşkilatça, kuvvetçe, maddi, manevi heybetli bir çığ gibi batıya
4
5
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askerlikten istifa eden Mustafa Kemal’e kendisini önceden olduğu gibi bundan sonra da
kumandanı kabul ettiğini bildirdi10.
Sivas Kongresi’nin toplanmasında ve başarıyla sonuçlanmasında da Mustafa Kemal’e
yardımcı oldu. Millî Harekât Esas Planı’na göre Şark Cephesi kumandanlığına getirilen Kâzım
Karabekir (14 Ocak 1920), Büyük Millet Meclisi’ne Edirne’den milletvekili seçildiği halde
doğudaki görevini sürdürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti kendisine Erzurum valiliği
görevini de verdi, Mütareke gereğince Türk ordusunun çekilmesinden sonra İngilizler tarafından
Ermenistan’a ve Gürcistan’a verilen Elviye-i Selâsedeki tedhişçiliğe karşı Türk direnişçilerini
destekledi. Bu üç sancağın Mîsâk-ı Millî içine alınmasını sağladı. Bölgede Ermeni mezaliminin
artması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden harekât izni istedi11.
Sevr Antlaşması’nın Erzurum, Trabzon, Van, Bitlis ve Bingöl’ü Ermeniler’e vermesi
karşısında hükümet harekâta izin verdi. Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir, birliklerine
taarruz emrini vererek 28 Eylül’de doğu harekâtını başlattı. Sarıkamış, Göle, Kağızman ve Kars’ı
ikinci defa kurtardı (30 Ekim). Başarılarından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla
ferik rütbesine yükseltildi. Harekâta devam ederek 7 Kasım’da Gümrü’yü ve 12 Kasım’da Iğdır’ı
aldı. Mütarekeye razı olan Ermeniler’le müzakereler yaptı. 3 Aralık 1920’de Gümrü
Antlaşması’nı imzalayıp12 Ermenistan’ın Sevr Antlaşması’nda kendisine tanınan bütün
haklardan vazgeçmesini sağladı. Ardahan da alınarak (23 Şubat 1921) Çürüksu, Acara ve Batum
kazaları dışında kalan elviye-i selâse toprakları kurtarıldı. Kâzım Karabekir’e “doğu fâtihi”

yuvarlanmak ko1aydı ve Doğu zaferine dayanarak İzmir'i de kurtarmak mümkün bir emel olurdu." Kazım
Karabekir, İstiklâl Harbimiz, Merk Yayıncılık, İstanbul 1988, s.29; M. Fahrettin Kırzioğlu, Bütünüyle Erzurum
Kongresi, Ankara, 1993. S 29-30.
10
Kazım Karabekir Paşa’nın Mustafa Kemal’e olan desteğiyle ilgili bkz. Osman Akandere, “Millî Mücadelenin
Başlarında Mustafa Kemal Paşada Sine-İ Millet Düşüncesi İle Askerlikten İstifası Öncesi ve Sonrası Kendisine
Gösterilen Bağlılıklar”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Yıl: 2002, Konya, s.36-42.
11
XV. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'nın çeşitli tarihlerde, doğuda askeri bir harekâta izin verilmesi
için B.M.M'ne yaptığı tekliflerden sonra, 6 Haziran 1920'de Vekiller Heyeti'nce Kazım Karabekir Paşa'ya Elviye-i
Selase'nin işgaline karar verildiği bildirilmişti. Esin Derinsu Dayı, Elviye-İ Selase/Üç Sancak (Kars, Ardahan Ve
Batum)'da Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 23,
Erzurum 2004, s.260.
12
Ermeniler ile başlatılan Gümrü Görüşmelerine görüşmelere TBMM adına Kazım Karabekir, Erzurum Mebusu
Süleyman Necati Bey ve Erzurum Valisi Hamid Bey katılmışlardır. Görüşmeler 25 Kasım günü başlamış ve yapılan
görüşmeler neticesinde 2/3 Aralık 1920’de saat 24:00’te her iki taraf temsilcileri tarafından barış kabul edilmiştir.
Bkz. Karabekir, İstiklal Harbimiz, s. 846-847; İskender Yılmaz, Gümrü Antlaşması, Atatürk Araştırma Merkezi
Yayınları, Ankara, 2001, s.102; Yunus Emre Tansü, Zeynel Abidin Polat, “ Kazım Karabekir Paşa’nın Diplomat
Kişiliği”, Socıal Scıences Studıes Journal, Vol. 24, Issue 25, s. 5454.
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unvanını kazandıran bu zafer Millî Mücadele’ye katılanların ümidini arttırdı. Buradaki birliklerin
bir kısmı batı cephesine kaydırıldı13.
I. KAZIM KARABEKİR PAŞA’NIN IĞDIR VE CİVARINA YAPTIĞI TETKİK
SEYAHATİ
Kazım Karabekir Paşa’nın 13 Mayıs’ta başlayıp 26 Mayıs’ta sona eren bu seyahati ile
ilgili bilgiler Kazım Karabekir Paşa’nın yazdığı ve İstiklâl Harbimiz kitabında yer almaktadır.
Kitabın 1063-1066 sayfalarında bu seyahat ile ilgili bilgiler yer almaktadır14. Seyahat ile ilgili
bir diğer bilgi Kültür Bakanlığı tarafından basılan ve Ali Eşref Uzundere tarafından hazırlanan
“İnsanlık Suçu; Iğdır ve Çevresinde Ermenilerin Türk Kırımı” başlığıyla 2002 yılında yayınlanan
kitabın 138-141 sayfalarında verilmektedir15. Ancak bu bilgi yeni bir bilgi olmayıp, Kazım
Karabekir Paşa’nın İstiklâl Harbimiz isimli kitabındaki bilgilerin tekrarından ibarettir.
Ancak bu bilgi aktarılırken ciddi bir tarih hatası yapılmıştır. Kitabın yazarı seyahatin
tarihinin başlangıcını 14 Mart 1920’de göstermiştir ki bu büyük bir hata ve yanlış bir bilgidir. Bu
yanlış bilgi şöyle verilmektedir:
“Doğu Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, Sürmeli Çukurunun Ermenilerden
temizlenmesinden sonra bölgedeki birlikleri denetlemek üzere kurtuluştan 6 ay sonra 14 Mart
1920’de bölgeye bir gezi yapmıştır”
Yazar bu bilgiyi verdikten sonra “Kazım Karabekir Paşa, Kurtuluş Savaşımızı anlattığı
İstiklal Harbimiz adlı eserinde Mayıs 1920’deki durumu şöyle anlatmaktadır” diyerek kitabında
yer alan bilginin İstiklal Harbimiz adlı eserden alındığını ifade etmiştir. Bu bilgide bir anlamda
kendi verdiği tarih bilgisini tekrar yanlış bir şekilde yorumlamıştır. 14 Mart 1920’de başladığını
belirttiği bu seyahati için İstiklâl harbimiz isimli kitaptaki tarih bilgisini vererek “14 Mayıs”tan
bahsetmiştir.
Kazım Karabekir Paşa’nın İstiklal harbimiz adlı eserinde verdiği bilgilerden seyahatin
13-26 Mayıs 1338(1922) tarihleri arasında yapıldığını anlamaktayız. Paşa kitabında 14 Mayıs
günü için “14 Mayıs İzmir’in 1919 senesinde Yunanlılar tarafından işgalinin 4. Senesine
basıyoruz” bilgisini vermektedir. Bilindiği gibi İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali 15 Mayıs
Küçük, Kazım Karabekir, s.151.
Bkz. Karabekir, İstiklal Harbimiz, s. 1063-1066
15
Ali Eşref Uzundere, İnsanlık Suçu; Iğdır ve Çevresinde Ermenilerin Türk Kırımı, Kültür Bakanlığı yayını,
Ankara 2002, s. 138-141.
13
14
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1919’dur. İşgalin Osmanlı hükümetine İtilaf Devletlerince bildirildiği tarih 14 Mayıs 1919’dur.
Kazım Karabekir Paşa’ İzmir’in işgalinin 4. Senesine basıyoruz ifadesiyle seyahatin kesin
tarihini de belirtmiştir. Bu da Mayıs 1922’dir. Buna ilaveten seyahat öncesi ve sonrası olayların
anlatıldığı sayfalarda Kazım Karabekir Paşa sık sık telgraf yazışmaları örnekleri vermektedir. Bu
verilen örneklerdeki tarih 1338 yani 1922 tarihidir. Dolayısıyla bu seyahatin yapılış tarihi 13-26
Mayıs 1926’dır. Ancak 23 Mayıs sonrası yapılan seyahat çalışma konumuzun dışındaki bölgeleri
kapsadığından biz Iğdır’ı ve bu çerçevede Kağızman ve Beyazıt’ı içine alan günler olan 13-22
Mayıs 1922 tarihlerini esas aldık.
Seyahat Kağızman, sonrasında Iğdır ve bilahare Beyazıt ve tekraren Iğdır’dır. Karabekir Paşa
Iğdır’dan bir kez daha Kağızman’a gelmiştir.
a) Kazım Karabekir Paşa’nın Kağızman Seyahati
Karabekir Paşa’nın bu seyahatin görev bölgesinin sağ cenah bölgesine yapılmıştır.
Seyahatin başlangıç noktası Sarıkamış’tır. Paşa il olarak Sarıkamış’tan Kağızman’a gelmiştir.
Bu seyahatin Beni Ahmed’e kadar olan kısmı şimendiferle yani trenle gerçekleşmiş, bilahare
yolculuğun kalan kısmı otomobille tamamlanmıştır. Karabekir Paşa üç buçuk saat süren
otomobil yolculuğunda yarım saat kadar lastik tamiriyle zaman geçirdiklerini anlatmaktadır16.
Seyahat Mayıs ayının içinde yapıldığı için Kağızman’daki ağaçların tamamen yapraklandığı,
çiçeklerin büyük ölçüde meyveye dönüştüğünü Paşa şu sözleriyle anlatmaktadır: “ Kağızman
çukurda olduğundan ağaçlar tümüyle yapraklanmış ve meyveler ufacık görünüyor, Ağaçlarda
çiçek az kalmış. Akşamüstü sıcaklık +19”
Kazım Karabekir Paşa Kağızman’da ilk olarak askeri kışlaları ve mektepleri teftiş
etmiştir. Kendisinin onuruna Maarif Mektebinde öğrenciler tarafından bir temsil verilmiştir.
Paşa’nın anlattığına göre öğrencilerin verdiği temsil Umumi Harp yani I. Dünya Savaşı yıllarında
yazılmış eserlerden esinlenerek hazırlanmıştır. Konusu Padişahların azameti olan bu temsili
öğrenciler ile birlikte halk ta izlemiştir. Kazım Karabekir Paşa kitabında öğrencilere izlettirilen
bu temsille ilgili tepki gösterdiğini ifade etmektedir. Paşa bu tepkisini şu sözleriyle dile
getirmiştir:
“Muallimlere dedim ki: Bugün milletine ve vatanına ihanet eden bir Padişahla da
mücadeledeyiz. Neden bu oyunlarla talebeye ve seyreden halka fena ruh veriyorsun, hususiyle
16
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Elviye-i Selâse’yi Ruslara kaptıran Padişah idaresi kurtaran ise milli iradedir. Kişinin istiklâl
ve hürriyet aşkı, milletin azim ve iradesi hakkında tek bir söz yok. Hiç olmazsa eğlenceli
oyunlarla müsamere programını tertib etmelisiniz”
Karabekir Paşa temsili hazırlayan ve öğrencilerin başında bulunan öğretmenin
Kağızman’a ve okula yeni gelmiş olduğunu öğrenir ve bilahare bu öğretmeni çağırıp kendi açmış
olduğu okullardaki çocuk oyunlarının öğretilmesini ister. Kitabındaki bilgiye göre bunun
gereğini yapmış ve yeni gelen öğretmenler için bir “müsamere kursu” açtırmıştır17.
Kazım Karabekir Paşa 14 Mayıs’ta Kağızman’dan ayrılmış ve Iğdır’a otomobil ile 7
saatlik bir yolculuktan sonra gelmiştir. Kazım Karabekir Paşa bu seyahati esnasında Kağızman’a
tekrar 20 Mayıs’ta gelmiştir. Bu seyahati esnasında önce Kulp’a ziyaret etmiştir. Burada önce
“iki pavyondan ibaret ikişer katlı kışlaları” gezmiştir. Muhteşem diye anlattığı bu askeri
kışlaların temelleri atılmış bulunanların da askeri personel ile tamamlanmasını zaruri görmüş ve
bu konuda ilgililere gereken emirleri vermiştir. Yine kışla içerisindeki meyve ağaçlarının
susuzluktan yanmaya başladığını görmüş ve kuruyan kısımların yeşil dallara kadar budanması
ve sulanmasını tembihlemiştir.
Kazım Karabekir Paşa 22 Mayıs’ta geldiği Kağızman’dan 22 Mayıs’ta ayrılarak Zibni’ye
gelmiştir. İki gün kaldığı Kağızman’da kendi ifadesiyle şunları yapmıştır18:
“ 21 Mayıs’ta Kağızman’da meşgul oldum. Tuz madenlerini gezdim. Bembeyaz tuz madeni
kısm-ı şayan-ı hayret.Çar zamanı burası yalnız Çar’a mahsus imiş. Mektep çocuklarına Türk
Yılmaz ve Süvari marşlarını öğrettim(…)22 Mayıs’ta Kağızman’dan Zibni’ye geldim.”

b) Kazım Karabekir Paşa’nın Kağızman Seyahati
Kazım Karabekir Paşa Iğdır’a 14 Mayıs’ta Kağızman üzerinden gelmiştir. Iğdır’a 7
saatlik bir yolculuktan sonra gelmiştir. Paşa Iğdır yolunun Aras nehri boyunca devam ettiğini,
şose olan yolun bazı yerlerinin bozulmuş olduğunu ve bozulan yolların tamiri için emir verdiğini
belirtmektedir19. Paşa Iğdır yolu üzerindeki dağın hayret edilecek bir şekilde tuz olduğunu ve
burayı işleten Düyûn-u Umumiye idaresinin yerinde bu tuzun okkasını üç kuruş fiyatla sattığına
Karabekir, İstiklâl Harbimiz, s.1064.
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dikkat çekiyor. Oldukça büyük ve mamur bir kasaba olarak gördüğü Iğdır’ın aynı zamanda
bağlık ve bahçelik büyük bir düzlük ortasında bulunduğunu tasvir eden kazım Karabekir Paşa
burada halk ile yaşadığı bir olayı ayrıntılarıyla anlatmaktadır.
Bağlık, bahçelik olan Iğdır’a uzunca bir süre yağmur yağmadığından başta ekmek olmak
üzere bazı temel ürünler zamlanmıştı. Halk büyük bir ıstırap içerisindeydi. Paşa’nın Iğdır’a
geldiği duyulunca halktan bazı kimseler Kazım Karabekir Paşa’ya hitaben “yağmursuzluktan
kırılıyoruz. Seni çok işitiyoruz, dindarsın iyisin, bize medet et” diyerek ondan yağmur duası
yapmasını istemişlerdi. Kazım Karabekir Paşa halkın kendisi hakkındaki bu düşüncelerine
teşekkür etmiş ve onlara “Fakat mededi Allah’tan istemeli ben sizin için dua ederim siz de
kalbinizi Allah’a bağlayın ve yalvarın inşallah hayırlı bir yağmur gelir” demiştir.
Paşadan yağmur duasını yapmasını isteyenler “Bugün de yağmur yağmazsa mahvolduk
kıtlık muhakkaktır, zaten şimdiden fakir fukara ekmeksiz kaldı” şeklinde serzenişlerine devam
etmeleri üzerine Paşa onlara “Ümidinizi kesmeyiniz inşallah sıkıntıdan kurtulursunuz” cevabını
vermişse de halk dağılmamış ve Paşa’dan dua yapmasını beklemeye başlamışlardır.
Kazım Karabekir Paşa geçmişte böyle bir durumu Diyarbakır bölgesinde Lice’de
yaşadığını belirtiyor. Paşa bu olayı şöyle anlatmaktadır:
“Vaktiyle böyle bir vazıyete dahi Diyarbakır bölgesinde Lice civarında maruz kalmıştım. Ve
müthiş güzel bir tesadüfün lütfu ile bu kolordu kumandanlığına geldiğim gün yağmur,
duasından sonra gelmiş ve Kürtler üzerinde son derece mühim tesirler bırakmıştım.”
Kazım Karabekir Paşa, Iğdır’daki durumun çok daha acı bir durumdu. Iğdır’ın nüfusça
daha kalabalık olduğunu ve üstelik halkın da Türk olduğunu ifade eden Paşa’ya göre oldukça
dindar olan Iğdır halkı iyi tanıdıkları bu kumandanın kendileri için şefaatçi olması için kıvranıp
duruyorlardı. Iğdır halkını kurtaracak elinde hiçbir vasıtanın olmadığını söyleyen Paşa gelişen
olayları şöyle anlatmaktadır20:
“ Iğdır halkını kurtaracak elinde hiçbir vasıta yoktu. Onlar da benden dua istiyorlardı.
Vaktiyle yağmur duasını öğrenmiştim. Ekseriya duadan sonra yağmur da yağdığını da
işitirdim. Birkaç örneğini de görmüştüm. Bu husustaki kanaatim şudur ki ıstırap sonuna
geldikten sonra yani sıkıntı son dereceyi bulunca esasen bulutlar da yağmura dönüşüyordu.

20
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Dua da son sıkıntıda yapılıyor ve herkesi memnun ve müsterih kılıyordu. Şimdi de vazıyet bu
idi. Halk tahammülün sonuna gelmişlerdi, esasen bu bölgenin en sıcak bölgesi olan Iğdır
bölgesi şimdiden +21 idi. Yağmursuzluk ta mahsulü kavurmuştu. Halkın samimi ısrarı
üzerine” kalbimi tamamen Cenab-ı Allah’a bağladım ve yalvarıyorum, siz de bir kere amin
deyiniz ve gidiniz umarım ki Allah size yardımcı olacaktır dedim.”
Yukarıdaki bu konuşmasından sonra Kazım Karabekir Paşa halkı selamlamış ve bilahare
ikametgâhı için tahsis edilmiş binaya gitmiştir. Bunun üzerine de orada bulunan halk ta
dağılmıştır. Karabekir Paşa bir müddet istirahat ettikten sonra akşamüzeri yürüyerek Iğdır
çarşına gelmiştir. Paşanın anlattığına göre kendisi tam çarşının ortasına geldiğinde yağmur
yağmaya başlamıştı. Yağmur halkta büyük bir sevinç yaratmıştı. Kazım Karabekir Paşa o anı
“Her taraftan haykırışmalar, dualar yağmur şıkırtısına tatlı bir name katıyordu” sözleriyle ifade
etmiştir. Halktaki bu heyecan ve yakarışlardan çok etkilenen paşa, bu olayı hayatımın en mutlu
olayı olarak adlandıracak ve bu olayın kendisinde Kars’ın zaptı anından daha fazla tesir ettiğini
söyleyecektir21. Yağmurun yağmasından sonra Iğdır’da halkın ve bilhassa fakir fukara halkın
dükkânlara koşarak ekmek aldıklarını, kıtlıktan kurtulan halkın büyük sevinç yaşadığını
Karabekir Paşa’nın anlattıklarından öğreniyoruz22. Karabekir Paşa yağmurun Iğdır’ yeterince
yağdığını, bu yağmurda kendisinin iliklerine ıslanıncaya kadar şehri gezdiğini, hatta
rahatsızlanarak, boğazının müthiş bir şekilde ağrıdığını belirtmektedir.
Karabekir Paşa Iğdır’dan 15 Mayıs günü yine otomobil ile Beyazıt’a gitmiş orada iki gün
kaldıktan sonra 17 Mayıs’ta tekrar Iğdır’a dönmüştür. Paşa 17 Mayıs’ta otomobil ile beş buçuk
saat süren zahmetli bir yolculuktan sonra Iğdır’a gelmiştir23. 18 Mayıs’ta Iğdır’da öğleden sonra
önce Hükümet binasını ve bilahare de belediye, kışla ve hastaneyi gezen Karabekir Paşa bu
teftişiyle ilgili bir olayı anlatmaktadır:24

Kazım Karabekir Paşa bu olaydan etkilenişi konusunda “Kars’a ateş ve kan arasında girmiştim, burada rahmet
ve şükran arasında dolaşıyordum. Hayatımın en mutlu zamanlarından birini yaşadım.” Demiştir. Bkz. Karabekir,
İstiklâl Harbimiz, s.1064.
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“Kasabada kaç ev ve kaç kişi ver ne kaymakam ve ne de belediye reisi bilmiyorlar. Kaymakam
bey 100-150 ev dedi. Arada elli fark var, yüzde elli mühim bir şey ifade eder, birer birer
saysanız nihayet bir saatlik bir gezme ile hakikati öğrenebilirsiniz dedim.”
Mülkiye-i Şahane’den mezun olmasına rağmen Iğdır Kaymakamı’nın çok sessiz ve
tecrübesiz olduğunu söyleyen Kazım Karabekir Paşa odasın örümcekler içerisinde olmasına da
tepki göstermiş ve kendisine nasihat etmiştir. Iğdır’da kaç ev olduğu konusunda kaza
yöneticilerinin farklı bilgiler vermesine tepki gösteren Paşa, yöneticilerin kazada kaç mahpus
olduğu sorusuna da cevap alamayınca şu sözlerle tepkisini göstermiştir25:
“Askerlik şube başkanı kasabanın 305 ve belediye reisi de 400 ev olduğunu söylediler. Kaç
mahpus var dedim yine doğrusunu bilen yoktu. Hâlbuki 7 mahbus vardı. Bu basit suallerin
doğru cevabını hiçbir yerde alamadım.”
Iğdır’a geldiği gün sokakları çok pis bulan Kazım Karabekir Paşa bu konuda kaymakamı
ve belediye başkanını uyardığını nitekim ikinci gelişinde şehri temiz bulduğunu belirtiyor. Paşa
Iğdır’a ikinci defa gelişinde de bilhassa resmi kurumların ve hususi meskenlerin de temiz
tutulmasını ve hatta canlı, cansız her varlıkla yakından ilgilenmeleri konusunda ilgilileri tekrar
uyardığını görmekteyiz.
Iğdır’da bulunduğu sürede yakın çevrede de teftiş ve tetkik seyahatleri yapan Karabekir
Paşa, şehre otomobille bir saat mesafede bulunan Markara köprüsüne gelmiştir. Yolu muntazam
bulan Paşa köprünün de 120 metre uzunluğundan pek sağlam demir bir köprü olduğu bilgisini
vermektedir.
Bilahare tekrar Iğdır’a dönen Paşa teftişlerine devam etmiştir. Nitekim 19 Mayıs günü
Iğdır’da bulunan alayı teftiş etmiştir. Alayı iyi bulduğunu belirten Paşa, alayın konferans
salonlarının da güzel olduğunu söylemektedir. Alaydaki subay ve askerlerin de meddi ve manevi
kuvvetleri yerinde ve güçlü olduğunu belirtmektedir.
Aynı günün akşamı Iğdır Belediye Başkanının verdiği davete katılan Karabekir Paşa burada
verilen ziyafete halktan ve şehrin ileri gelenlerinden olan davetlilerin olduğunu ve kendisinin
onlarla hasbihal ettiğinden bahsetmektedir. Burada bulunan halktan bazı temsilciler paşaya bir
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kez daha minnettarlıklarını ifade etmiş ve bilhassa yağmurun yağmasıyla mahsullerinin
kurtulduğunu, ekmeğin on iki kuruştan sekiz kuruşa indiğinden bahsetmişlerdir.
Kazım Karabekir Paşa 20 Mayıs’ta Kağızman’a gitmek üzere Iğdır’dan ayrılmıştır.

c) Kazım Karabekir Paşa’nın Beyazıt Seyahati
Kazım Karabekir Paşa’nın çıkmış olduğu tetkik seyahatinde uğradığı bir diğer şehir
Beyazıt olmuştur. Paşa Beyazıt’a gitmek üzere bulunduğu Iğdır’da ayrılmıştır. Paşa Beyazıt
yolculuğunun otomobille yedi saat sürdüğünü belirtmektedir. Beyazıt yolunu yokuşlu ama
muntazam olduğunu söyleyen Kazım Karabekir’e göre Iğdır Beyazıt’tan daha aşağıda yani ovada
olan bir yerleşim yeridir. Beyazıt ovasının tuzlu ve bataklık olduğunu, bu bölgede yaşayan Kürt
aşiretlerinin Karabulak’taki güzel pınar yerlerini pislettiğini belirtiyor.
Kazım Karabekir Paşa 16 Mayıs gününü Beyazıt’ta geçirmiştir. Buradaki sıcaklığın +16
derece olduğu ve şehrin bir yamaçta kurulduğu bilgisini veren Paşa’ya göre şehir Umumî Harpte
büyük ölçüde harap olmuştu. Şehirde yüz elli kadar kerpiçten yapılmış ve basık tavanlı olan
oldukça eski olan yüz elli evin bulunduğunu söyleyen Paşa, bu evlerin İslâm ahaliye ait olduğunu
ama şehirde birkaç ta Kürt ailesinin bulunduğunu Kazım Karabekir’in anlatımlarından
öğrenmekteyiz26.
Suyu oldukça bol ve güzel olan Beyazıt’ta bir de okul vardı. Okul fazla tahrip
edilmemişti. Yani Paşa’ya göre zararsızdı. Yüzden fazla çocuğu eğitim gördüğü bu okulu da
ziyaret eden Kazım Karabekir Paşa iki saat kadar çocuklarla meşgul olmuştur. Muhakeme ve
münakaşalı eğitim usulü konusunda konuşmuş, değişik yaşlardaki bu çocuklara Çocuklar Ordusu
ve Küçük Süvari marşlarını öğretmiştir. Paşa bilahare Beyazıt’taki eski kaleye çıkmıştır.
Kaledeki caminin güzelliğini hala koruduğundan bahseden Kazım Karabekir Paşa, bu
caminin Umumî Harpte Ermeniler tarafından dinamitlenerek tahrip edildiğini belirtiyor.
Beyazıt’taki tetkiklerine Kumandanlıkla devam eden Paşa’ya göre Kumandanlığın harem ve
selamlık şeklinde mükemmel kovuşları vardı. Yine kışlanın mutfak ve diğer teferruat olan yer
ve malzemeleri muntazam görünüyordu. Beyazıt İstasyonunda Ruslar tarafından yeni bir hat

26

İstiklâl Harbimiz, s.1066.

854

çalışmasının başlatılmış olduğu bilgisini veren Kazım Karabekir Paşa bu hattın Karaköse’ye
kadar olan kısmında rayların döşenmiş olduğunu söylemektedir.
Karabekir Paşa’nın Beyazıt’ta dikkatini çeken bir diğer husus ta istasyonda bulunan ve
kendisince daha önce Alay karargâhı olarak kullanılan binaların vali tarafından hükümet binası
olarak kullanılması olmuştur. Beyazıt kasabasının yarım saat uzaklıkta ve tepede oluşu nedeniyle
valinin hükümet binası olarak İstasyondaki güzel binaları kullanmasına Karabekir Paşa tepki
göstermektedir. Valinin Beyazıt halkını medenileştirmek için şehri İstasyon civarına taşıma
düşüncesine karşı çıkan Karabekir Paşa, İstasyonda yeterince bina olmamasından dolayı
memurların ailelerini buraya taşıyamadıklarını, bu nedenle sabah gelip akşam tekrar tepedeki
evlerine döndüklerini, bunun da memurların her gün sabah yokuş inip, akşam yokuş çıkmak
zorunda kaldıklarını şikâyetle dile getirdiklerinden bahsetmektedir. Karabekir Paşa valinin bu
uygulamasına “Kasabada güzel hükümet binası varken bu münasebetsiz kararı manasız buldum”
sözleriyle memnuniyetsizliğini dile getirecektir.
Karabekir Paşa valinin şehirde bulunan bir tekkenin de müridi olduğundan bahsederek,
onun halkla birlikte zikirlere gittiğini, kaba ve sofu bir şahsiyet olduğunu söylemektedir. Bu
nedenle Beyazıt gibi memleketin oldukça hassas ve nazik bir yerine daha akıllı ve yetkileri olan
bir valinin gönderilmesini Ankara’dan istemiştir.
Kazım Karabekir Paşa Beyazıt’ta bulunduğu sürede İstasyonda bir vagon içerisinde
görev yapmakta olan Bolşevik Rus Konsolosunu ziyaret etmiştir. Konsolusun şahsına ait olan ve
tamamen Beyazıt ile ilgili fotoğraf koleksiyonundan bahsede Kazım Karabekir Paşa, konsolosun
bu fotoğrafları Umumi Harp esnasında çekmiş olduğunu söylemektedir. Beyazıt’ın her tarafını
resmeden bu fotoğraflarla Paşa’nın yakından ilgilendiğini gören Bolşevik Rus Konsolosu bu
fotoğraf koleksiyonunu Kazım Karabekir Paşa’ya hediye etmiştir.
Kazım Karabekir Paşa bu Rus konsolosun Beyazıt’ta halen yapacağı bir iş olmadığını
bilmektedir. Konsolosun bölgedeki aşiretlerle temas ederek, onlara yönelik propaganda
yapmasını da hoş karşılamayan Paşa, konsolosun bu propaganda çalışmalarını boşa çıkartacak
tedbirleri aldırmıştır.
Kazım Karabekir Paşa’nın Beyazıt seyahati 17 Mayıs’ta tamamlanmıştır. Paşa aynı gün
yine otomobille Iğdır’a geri dönmüştür.
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SONUÇ
Birinci Dünya savaşının sonlarında Rus işgalinden ve 1920 sonlarına doğru da Ermeni
işgalinden kurtardığı Kars, Beyazıt, Iğdır, Sarıkamış gibi doğu şehirlerine olan ilgisi ve desteği
her dönemde var olan Kazım Karabekir Paşa, 14-22 Mayıs 1922 tarihleri arasında Iğdır ve
civarına bir tetkik seyahatine çıkmıştır.
Bu seyahati esnasında Kazım Karabekir Paşa Iğdır, Beyazıt ve Kağızman başta olmak
üzere civardaki birçok şehir ve kasabaya uğramıştır. Bu tetkik seyahatinde öncelikli olarak askeri
birlikler teftiş edilmişse de, Paşa gittiği yerlerde vali ve kaymakam gibi mülki yöneticiler ile
belediye başkanları gibi yerel yöneticiler ile görüşmüştür.
Bu seyahati esnasında uğradığı yerlerde özellikle okullar ile ilgilenen Karabekir Paşa,
gördüğü aksaklıkları ve yanlışlıkları ilgilileri uyarmak suretiyle düzeltme yoluna gitmiştir.
Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaptığı gibi Milli Mücadele yıllarında çocuklarla, özellikle
okulda okuyan talebe çocuklarla yakından ilgilenmiş, onlara bizzat kendisinin yazmış olduğu
Türk Yılmaz, Çocuklar Ordusu ve Küçük Süvari marşlarını öğretmeye çalışmıştır.
Halkın da çok yakından tanıdığı ve Şarkın Fatihi unvanını verdiği Kazım Karabekir Paşa
tetkik amacıyla gittiği yerlerde halkla da iç içe olmuş, onların meseleleriyle yakından
ilgilenmiştir. Yaptıklarıyla halkın muhabbetini ve takdirini kazanmıştır.
Yine bu tetkik seyahati esnasında Beyazıt’ta olduğu gibi Bolşevik Rus Konsolosunun o
civardaki aşiretlere yönelik yaptığı propaganda faaliyetlerini tasvip etmemiş, bunları tehlikeli
bulmuş ve bu çalışmaların sonuçsuz kalması için gereken tedbirleri almıştır.
Kazım Karabekir’in sorumluluk sahası içerisinde bulunan Iğdır ve civarına yaptığı bu
tetkik seyahati Milli Mücadelemizin devam ettiği ama Doğu Anadolu’da büyük ölçüde asayiş,
huzur ve sükûnun sağlandığı bir zaman diliminde gerçekleşmesi bakımından dikkat çekmektedir.
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АРМЯНСКИЕ ПРОВОКАЦИИ В ШЕКИНСКОМ ПРОВИНЦИИ
АЗЕРБАЙДЖАНА В XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ
РАГИМ ГАСАНОВ
ЭЛШАН АБДУРАХМАНОВ

RESUME
XIX

ve

XX

yüzyılın

başlarında

Azerbaycan'ın

Şeki

bölgesinde

Ermeni

provokasyonları
Doğu Anadolu’da, Güney Kafkasya’nın batı kısmında, ermeni sorunu, ermenilerin bölgeye
göçü ve ermeni provokasyonları hakkında bilgi bilimsel literatürde geniş ölçüde yer almaktadır.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığından sonra, yerel Türk-Müslüman nüfusa karşı ermeni
provokasyonları üzerine büyük araştırmalar yapıldı. Fakat ermenilerin Azerbaycan'ın kuzey-batı
bölgesine taşınması ve Şeki ilinde ermeni ayrılıkçılıklığı ile ilgili çalışmalara daha az tesadüf
edilmektedir. Oysa, XIX

yüzyılın ilk yarısından itibaren, Çarlık Rusyası tarafından Şeki

bölgesinde yerleşmiş olan ermenilerin kışkırtıcı faaliyetleri diğer bölgelerin çok gerisinde
değildi.
Makalede, XIX yüzyıldan itibaren Şeki bölgesinde yaşayan ermenilerin yerel nüfusa karşı
ayrılıkçı politikaları, zorlayıcı qriqoryanlaştırma, bölgedeki silahlı çatışma ve maddi kültürel
eserlerin benimsenilmesi konusundaki çalışmalarımızın sonuçları anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şeki ili, qriqoryanlaşdırma, ermeni provokasyonları
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ÖZET
Armenian provocations in the Sheki region of Azerbaijan in the early 19th and early
20th centuries
In ea stern Anatolia, in the western part of the South Caucasus, there is a great deal of
information in the scientific literature on the Armenian problem, the migration of Armenians to
the territory, the Armenian provocations. After the independence of the Republic of Azerbaijan,
major investigations have been conducted on Armenian provocations against the local TurkishMuslim population. But, there have been fewer studies on the resettlement of Armenians to the
north-west of Azerbaijan and the Armenian separatism in the Shaki province. However, since
the first half of the 19th century, the provocative activities of the Armenians settled by the
Tsardom of Russia in the Shaki region had not lagged behind other regions.
The article describes from the results of the studies conducted by Armenians living in the
Sheki region since the 19th century on separatist policy against the local population, forced
Gregorianism, armed conflict in the region, and confiscation of cultural monuments.
Keywords: Shaki Uyezd, Gregorianization, Armenian provocations

ВВЕДЕНИЯ
Переселение армян в Шекинскую территорию произошло в начале XIX века. То, что
Азербайджан был разделенным на ханства и оккупационная политика Российской
империи в то время осложнили политическую ситуацию на территории. Начиная с
правления царя Александра I (1801-1825), в результате активной экспансионистской
политикой русской армии ряд азербайджанских ханств был оккупирован. С 1801 года
царская Россия вторглась в Газах, Шамшаддил Борчалы, Памбак, а в 1803 году община
Балакян, в 1804 году.Гянджинское ханство были оккупированы.1 В то время социальноэкономическая и политическая ситуация в Шекинском ханстве была очень обострена. 21
мая 1805 года Салим хан подписал соглашение с генералом Павлом Сисияновым,
командующим русской армией на Кавказе, в селе Куракчай в Карабахе. Хотя внутренняя

1

Эльгюн Бабаев, “Из Истории Гянджинского Ханства”. Баку - Нурлан – 2003 стр.70
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независимость ханства была сохранена, Салим хан принял вассалство Российской
империи.2
Хотя русский империализм сохранил внутреннюю независимость некоторых ханств,
но это был временным. Так как, существование какого-либо самостоятельного органа на
Южном Кавказе было несовместимо с интересами российского империализма. Как и в
других частях страны, русская армия была размещена на территории Шекинского ханства,
и за снабжением продовольствии армии отвечало население Шеки. В связи с этим были
протесты против русских захватчиков в этом районе. Причиной протестного восстания
стало убийство в Ханкенди, группой во главе с русским офицером Лисановичем
Карабахского правителья Ибрагимхалил-хана вместе с семейством, который находится в
родственных отношениях с Шекинским ханством.3
Во время войны между Каджарском Ираном и Россией (1804-1813 годы), начавшиеся
восстании против русской оккупации в азербайджанских ханствах дало возможность
иранскому правителю Фатали Шаху взять преимущество. Поэтому принц государства
Каджаров Аббас Мирзе отправил в Шекинское ханство 300 иранских сарбазов и 30 000
чеврон. Сисьянов написал генералу Булакакову, что он наказал Шекинского хана,
который вероломно шел по Куре после захвата Баку.4 Но шекинцам удалось изгнать
русских войск из территории. Так как, Салим хан вызвал Парфянова являющимся
начальником российской воинской части из 300 человек, дислоцированного на
территории Шеки, и арестовал его. Затем убил нескольких казаков, пришедших с ним.
Салим хан поставил условия Парфьянову, что в случае вывода российских войск с
территории ханства он будет освобожден. В результате русская армия покинула ханство.5
Однако в результате дополнительных войск и неравного снабжения ханство было вновь
оккупировано. Салим хан был вынужден покинуть свою родину и искать убежище в
государстве Каджар.
ПОСЕЛЕНИЕ АРМЯН В ШЕКИ И НАЧАЛЬНАЯ ПРОВОКАЦИЯ

Tofiq Mustafazadə “Azərbaycan Xanlıqlarının Qısa Tarixi” Bakı 2011, s. 152
“Qarabağnamələr” Bakı, Şərq-Qərb 2006, s. 107
4
Mahmud İsmayıl. “Şəki” Bakı-1982, s. 43
5
Tofiq Mustafazadə “Azərbaycan xanlıqlarının qısa tarixi” Bakı-2011, s. 152
2
3
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Использование армянской карты имело важное значение в реализации политики
оккупации и укрепления царской России на Южном Кавказе. Одним из первых шагов,
предпринятых для достижения этой цели, было назначение Хойлу Джафаргюля Хана,
который был верным царскому престолу, Шекинском ханом. Таким образом, династия
Хаджи Чалаби была положена конец. Новый хан вместе со своей семьей также поселил
Хойских армян в Шекинском регионе, которые считались слугами семьи хана. Поселение
Хойских армян в Шеки отражено в ряде источников. Так, Исмаилов Р.Б. показывает, что
Джафаргулу хан, который был назначен Шекинском ханом, после восстания Салим хана
в 1806 году, привел с собой много армянских семей.6 По словам М. Велили, армяне
поселились в Нухе во времена правления Шекинского хана Мухаммеда Хасана-хана
(1783-1795).7 Однако, основываясь на убедительные доказательства, поселение армян в
Шеки в компактной форме начинается в 1806 году. Возможно, в словах М.Велили есть
доля правды, потому что во времена правления Мамедхасан хана в Шеки было очень мало
армянских поселенцев. В период до Джафаргулу хана не было фактов, связанных с
прибытием армян в массовым виде в территорию.
Процесс переселения армянского этноса на Южный Кавказ, в том числе в Шекинский
регион, продолжался и в последующие годы, после заключения Туркменчайского и
Эдирнского договоров. Тогда российский чиновник Шепотев в своем отчете отметил, что
после вышеупомянутых договоров в Шекинском и Арашском районах была создана зона
искусственных армянских сел.8
Некоторые из армян, переселенных ханом Джафаргулу, были размещены на
территории ханства, а другая часть - в городе Шеки.9 Семья хана, пришедшая к власти, и
депортированные из Хоя армяне были негативно восприняты местными жителями. Как
правило, аборигенное население, проживающее в Шекинском регион, было недостаточно
приспособлено к этническим группам и христианству из-за его сидячиму образу жизни и
принадлежности к исламу. Даже в 1807 году была неудачная попытка покущения на жизнь

R.B.Ismayılov, “Müxtəsər Azərbaycan tarixi” Bakı-Azərnəşr-2003, s.31
Məhəmməd Həsən Vəlili, “Azərbaycan (coğrafi-təbii, etrioqrafik və iqtisadi mülahizat)” Bakı-Azərnəşr-1993
s.31
8
Sevil Kərimova, “Çarizmin Azərbaycanın işğalında və müstəmləkəçilik siyasətində erməni siyasətbazlarının rolu”
Bakı ,Azərnəşr 1995, s. 131
9
Zərinə Cavadova, “Şimal Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik araşdırma)”. Bakı-Altay-1999, s.32
6
7
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Джафаргул хана. Несколько российских офицеров также были убиты во время массовых
акций протеста.10
Исмаил хан, пришедший к власти после смерти Джафаргулу хана, также приобрел
негативную репутацию у населения ханства. Наконец, он был убит 24 июля 1819 года по
указанию царского генерала Мадатова, который по происхождению был арменином.11
После этого политическая ситуация в ханстве стала очень острой, и встал вопрос об
упразднении Шекинского ханства и его превращении в провинцию. В том же году
Шекинское ханство было упразднено. Майор фон Дистерло был назначен комендантом
Шекинской губернии.12
После упразднения ханства полная передача Шеки в руки русского офицеракоменданта создала благоприятные условия для армян. Даже после Второй русскоиранской войны (1826-1828) встал вопрос о присоединении Шекинской и Ширванской
провинции к армянской. Так, после установления армянского владычества в Нахчыване и
Ереване по приказу Николая I от 21 марта 1828 года армянские лидеры предложили
включить в эту провинцию Шеки и Шамахи.13 Во времена ханства в Шеки армяне, как и
все местные жители, должны были платить налоги и выполнять свои обязанности. Однако
после упразднения ханства армяне стали предъявлять большие требования. Их главное
желание состояло в том, чтобы получить продуктивную землю, обосноваться в
благоприятных и стратегически важных местах в городе, преимущество в торговле и
уклониться от налогов настолько насколько это возможно. «16 апреля 1821 года в докладе
протоиерея (главный священник) Иосифо Синамскварова митрополиту (высокое звание
православных священников) Феофилаку протестующий заявляется, что армяне не
являющимися мусульманами в Шекинском ханстве должны платит налоги «дин пай».
Этот налог был наложен на 20 фунтов шелка (9,7 кг). Армяне были освобождены от этого
налога командованием генерала Ртишшева к Джафаргулу хану. Однако после
упразднения ханства армяне все еще платили тот же налог». В отчете подчеркивается, что
нужно оказать помощь для освобождению армян от этого налога.14 Помощ российских

Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией (AKAK). T III . d 495 cm 274
Z.Cavadova. “Şimal-qərbi Azərbaycanın əhali tarixi və tarixi demoqrafiyası. (XIX əsrin əvvəlləri-70-ci illər)”
Bakı-Altay-2002, s. 31
12
Zərinə Cavadova. “Şimal –Qərbi Azərbaycan (Tarixi-demoqrafik araşdırma)” Bakı-Altay-1999, s.33
13
Həsən Osmanov. “Qarabağa ernəni köçürmələri və erməni etnosu” “Yeni Turan” qəzeti, 28 aprel 1993
14
AKAK, T 6. Hissə 1.s. 544
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чиновников и духовенства армянам во всех областях было естественным. Потому что,
армяне, которые были размещены в этом регионе, играли роль поддержки царского
правительства. О недовольстве местного населения и о попытках восстании армяне
сообщили царским чиновникам. О «шпионской деятельности» армян в Шеки сообщается
в «Акте Кавказского Археологического Комитета».15
После оккупации Южного Кавказа (1829 г.) призывы и требования армян к царскому
правительству неуклонно возрастали. Армяне, сосредоточившись на компактном
проживании и доступе к благоприятным землям, обратились к главнокомандуюший
Кавказа графу Паскевичу, сказав, что мусульмане оказывают на них давление. Даже
армяне поставили перед главнокомандуюший вопрос об изгнании мусульман с
территорий где они распологалис.16 Это был пример политической беззастенчивость, один
и тот же принцип который армяне использовали на протяжении всей истории.
После упразднения Шекинского ханства некоторые армяне, поселившиеся в этом
регионе, были отправлены в Карабах. Целью здесь было формирование армянскохристианской организации, состоящей из Карабаха, Нахичевани и Еревана. Однако
большинство армян, поселившихся в городе Шеки, укреплись в этом районе. Здесь часть
хойских армян даже ограбили и разграбили местных жителей.17 Провокационная
политика армян и деятельность грабежа продолжались в последующие годы. В ШекиЗагатальском районе были обнаружены многочисленные факты, касающиеся актов
грабежа армян. Например, в 1905 году, после разоружения армянской банды, которая
производила грабежи в Загатале, стало ясно, что лидером группы был житель Шеки
Вартан Кеворкович Лалаев.18
Поскольку Шеки был центром мастерства и торговли, для армян это было идеальным
местом для проживании. Армяне, поселившиеся в очень удобном месте города,
впоследствии назвали его «эрменикенд» (армянское село). К 1824 году число армян в
городе достигло 241. В переписи 1824 года в Шекинской области мы видим 93 армянских
семьи только в Джафарабаде и 65 в Нухе.19
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Как известно из исторических

материалов, социальным, политическим и

экономическим источником армян была Григорянский церковь, которую они украли у
других народов и идеологическая машина церкви управляла этим народом на всех этапах
истории. В Шеки им тоже нужна была такая точка опоры. Для этого русские покровители
играли роль поддержки. Для создания такой опоры в Шекинском районе условия были
достаточными.

Поскольку

Шеки

был

одним

из

культурных,

экономических,

политических и религиозных центров древнего Кавказа Албании,20 в этом районе было
большое количество албанско- христианских храмов.21 Как армяне постепенно
укреплялись в этом районе, вопрос о Григорянской религии вышла на первый план. В
качестве первого шага, началось присвоение существующих албанских церквей в этом
регионе. При проведении исследований на Кавказе, Величко познакомился со всеми
особенностями «духовности» этой нации, доказав, что их желание создать «От моря до
моря великая Армения» подпитывалось церковью. В. Величко сказал, что армяне
пропагандируют установление своего государства в церкви и на уроках проводимых
школах. То есть церковь была более политической, чем ее функция.22
После оккупации царской

России, как и в других регионах, число армянских

священнослужителей в Шекинской территории значительно возросло. В 1819 году общая
численность населения Шекинской губернии составляла 98 600 человек, из них 1550 был
мусульманским

беем,

15

привилегированных

армян,

2500

мусульманских

священнослужителей, 40 семей сейдов и 915 армянских священнослужителей. 23 В 1819
году в Нухе проживало 25 000 жителей, 81% из которых были турками, 18% - удинцами и
армянами.24 Отметим, что в настоящее время удины проживают в Огузском и
Габалинском районах Азербайджанской Республики. Значительная большенство удинов
христиани. Удины были аборигеном древней азербайджанской Албании и принимали
активное участие в общественно-политической жизни этого государства. В научной
литературе отмечается, что удины – это народ принадлежащие к восточно-кавказской
языковой семье.25
Ф.Дж. Мамедова. “Политическая история и историческая география Кавказской Албании (III и. до и. э.VIII в. и. э.)” Баку-Элм. 1986,стр. 96-97
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Распространение христианства на Кавказе, независимо от религиозных различии в
христианской веры, отвечал интересам российских правящих кругов. И поэтому Ислам
подвергался дискриминации всем и все средства использовались для распространения
христианской религии. А армяне, были оптимальным вариантом для российского
правительства. Потому что с начала русской оккупации армяне оправдали себя перед
царском правительством. Однако армяне достаточно использовали доверию русских.
Один из документов 1821 года показывает, что армянская духовенство, злоупотребляя
этим довериям, подчинил удинов, которые жили в уезде армянским религиозным
верованиям -григорянству.26 Эта политика армян была направлена на армянизацию
местного этноса религиозным путем. Учитывая этот факт, можно сказать что, большая
численность армянского духовенства на вышеупомянутых статистических данных XIX
века очень сомнительна. Поскольку удинское население области находится в процессе
экспроприации, возможно, что часть этой григорианский населении, вероятно, удины.
Учитывая тот факт, что эти статистические данные относятся к советскому периоду, мы
еще более уверены в нашей претензии.
Это проявление армянского характера было предметом дебатов в российских
правящих кругах. Христианско-православные миссионеры, отправленные в этот регион,
писали письма жалобы главному судье Кавказа и центру империи. Православный
священнослужитель Чичиков из Варташена (ныне Огуз)

Шекинской территории

жаловался на политику армян, переселенных в этот район, по экспроприации местного
населения. По словам Чичикова, армяне не позволяют местным христианам перейти в
греко-православное христианство. В документе отмечается, что у армяни ввели
григорянства в 18 домов и эти семьи управляются армянским священником. Самое
интересное примечание в документе состоит в том, что Чичиков просит, вернут церкви
удинам, унаследованные от древней Албании, которые были оккупированы армянами.27
Однако главнокомандуюший Кавказа Граф Ермолов поддерживает армян в этом вопросе.
В письме говорится, что Чичиков превысил свои полномочия и хочет распространять свои
религиозные убеждения. Не рекомендуется отнять церковь от армян, и необходимо
сохранять мир в этом регионе. Ермолов указывает на это как на оправдание:

26
27

AKAK.T 6. C . 1 стр.544
АКАК.Т.6 Ч.1.стр.577

865

«Варташенским удинам было дано право выбрать юзбаши из шекинского коменданта.
Однако церковь была отремонтирована армянином, поэтому церковь должна оставаться у
армян, и эта церковь не может быть отдана тем, кто принимает новую религию (то есть
греко-православным).28 Однако в этом документе возникает другая проблема. Царское
правительство поощряло злые намерения армян под видом «сохранения мира». Захват
храмов, у удинов которые, являются коренным Кавказской Албании с древних времен,
почему-то не рассматривался царским генералом как нарушение статус-кво.
В рамках процесса григорианизации армяне, проживающие в селах Ниж и
Мирзабейли Габалинского района, а также в селах Джалут, Гарабулаг, Союдлу, Керимли
Огузского района и в нескольких селах Шекинского района, пытались изменить характер
памятников, уничтожали надписи на храмах и присвоили символы. Следы этого
мошенничества можно проследить на упомянутых памятниках.
В течение XIX века некоторые армяне, которые были поселены на территории Огуза
царской Россией, также приобрели Елисейский храм, построенный удинами. Этот храм,
построенный в честь одного из святых христианской церкви, Елисея, называют
Гергетским монастырем. Гергет означает «святое место» на удинском языке. Армяне
называют монастырь Гергетс монастырем "Егиша Аракел", уничтожая албанский язык и
заменяя его армянским, а албанский крест - армянским крестом.29 Как и ряд христианских
памятников, этот религиозный объект тоже является жертвой армянской оккупации.
Одним из памятников, который армяне хотели присвоит, был первый христианский
храм Кавказской Албании в селе Киш в Шеки. Известный педагог, публицист, этнограф
Рашид бек Эфендиев информировал об этом в своем путеводителе «Старые памятники в
Нухинском уезде». Автор пишет: «В ущелье Киш, расположенном на северо-западе Нухы,
есть христианская церковь. Вокруг него нет христианской нации, и нет армян. Однако
поселенцы (поселенцы-авторы) Зугские армяни освоили его, и оштукатурив стены
положили на них железо. Таким образом, здания потерял свой древный вид». 30
Исследователи отмечают, что в 50-60-х годах XIX века переехавшие в Шеки армяне
использовали церковь как религиозное место. Тот факт, что археологические раскопки
проводимые археологом А.А. Караахмедовой во дворах храмовой зоны свидетельствуют
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об обнаружении надгробий, датируемых началом 19-го и 20-го веков.31 В результате
борьбы против религии и распространения атеизма в советскую эпоху, как некоторые
наши религиозные и исторические памятники, церковь кишинских албанцев тоже
изменил свое назначение. Провокационная политика армян против албанских памятников
продолжалась на протяжении всего советского периода. Власти вполне поддержали это
злое намерение. На собрании в Шекинском УИК 5 сентября 1925 года просба армянского
священника по имени Левон о предоставлении ему храма Киш вместе с окружающими
зданиями и землей болы одобрено и по решению Шекинского УИК от 8 апреля 1926 года
Храм Киш был передан на использованию священнику Левону.32
Исследователи отмечают, что камень на которым был древний текст в Албанском
храме Киш был преднамеренно украден армянами в этот период.33
АРМЯНСКИЕ ПРОВОКАЦИИ В ШЕКИНСКОМ УЕЗДЕ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.
Вторая половина XIX века характеризуется как время, когда капиталистические
отношения в Шеки вступили в фазу развития.34 В результате высокого уровня развития
таких отраслей, как шелкопрядение, кожевенное дело, гончарное дело, табачная
промышленность, производство масла, кирпича, мыловарение, денежный оборот в
регионе увеличилось. Такие условия были использованы армянами поселившийся в уезде.
Армяне, которые пытались в основном доминировать в торговле, получали поддержку от
правительства в своих интересах используя прогресс в регионе. Ссылаясь на статью Р.
Эфендиева, можно сказать, что армяне сыграли большую роль в торговле Шеки с
заграницей, особенно с Россией: «Для торговли купцы шекинского народа покупали
товары у армянских купцов, затем отдавали денги хозяинам каждую субботу. Позже они
приносили товары, взятые у хозяина в магазины для Шашита». 35 Согласно статистике
1827 года, в Шеки были богатые купцы армянского происхождения, 5 из которых

Карахмедова А. А. “Археологические и Этнографические изыскания в Азербайджане (1980-1981 гг)”
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отправились в Астрахань, а 6 в Тблиси за товарами.36 Поскольку шелководства была
одним из наиболее перспективных и стратегических направлений в то время, армянские
владелцы сосредоточили внимание на этой области. Армянские инвесторы при поддержке
российских чиновников пытались открыть мануфактуру в Нухе. Даже армянский
капиталист Мирзоев купил завод в Нухе в 1860 году за большую прибыль.37
Со второй половины XIX века в Шеки развивалась торговля наряду с
капиталистической промышленностью. С 1876 года в торговле было применена правила
«гильдия». Во-первых, в Шеки один человек получил право первого класса, а другие
получили права второго класса торгового права гильдия. Среди торговцев, которые
получили торговое право гильдии, были армяне, которые поселились в Шеки. Таким
образом, в начале ХХ века из 162 гильдий в Шеки 115 были азербайджанцами, а остальные
- армянами.38 Армянские купцы захватили определенные секторы экономики в НухаЗагатальском регионе в результате достаточной защиты со стороны российских
покровителей. Армяне, которым были предоставлены большие привилегии, в
соответствии с налоговым законодательством вынудили жителей-должников села продать
свою землю за долг.39 Во всех регионах Азербайджана армяне завоевали доверие
российских чиновников, очернив местное мусульманско-турецкое население ложным
даносом на них. Армяне неоднократно информировали царских чиновников об
инициативе местного населения к восстанию. В своей работе В. Величко подчеркнул, что
армяне проводят политику дискредитации мусульман. 40
Превращение армянских капиталистов и купцов в крупных инвесторов, в владельцах
крупных фабрик, заводов и небольших мануфактур привело к созданию финансовой базы
для деятельности церквей и политических организаций в будущем. Тот факт, что
армянские политики, вступившие в период активной политической провокации с конца
века, имеет широкую финансовую базу во всей своей деятельности, проявил себя в полной
прозрачности. Это особенно очевидно во время армяно-мусульманской расправы в начале
20-го века.
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Конец 19 века и начало 20 века можно считать периодом, когда провокационная
деятельность армян характеризовалась вооруженным восстанием. Так как, в это время
началась широкомасштабная провокационная деятельность организаций Дашнакстун и
Гинчак. Армянские группировки, которые начали провокационную деятельность на
территории Османской империи, были вооруженными повстанцами, пытавшимися
проводить политику геноцида против мусульманского населения. Так прокомментировал
деятельность дашнаков грузинский политик Кариби: «Мир и спокойствие преобладали на
Южном Кавказе до появления армянских революционеров, особенно секты Дашнакстун.
За это время не было никакой национальной ненависти в форме кровавых событий».41
Действительно, если посмотреть на историю Южного Кавказа, невозможно столкнуться с
массовыми этническими конфликтами. Противостояние национальной территории и
национальный антагонизм в целом связаны с деятельностью армянских политических
организаций. Б.В.Маевский правильно оценил армянский национализм: «Как правило,
миротворческие тенденции не являются типичном для Дашнаксютуна. Он всегда был в
атаке, а не в обороне».42
После подавления восстаний Османской империи в конце 19-го века армяне вновь
массово перебрались на Южный Кавказ, особенно в Азербайджан.43 Несмотря на то, что
они в основном были заселены в западных регионах Азербайджана, не должны было быть
исключено заселения армян и в основных промышленных и торговых центрах как Баку,
Гянджа и Нуха. Только в 1901 году половина из 75 000 армян, эмигрировавших из
Османской империи в Азербайджан, состояли из людей, которые имели достаточный
опыт в восстаниях и грабежах.44 Не случайно, что эти люди являются основными целями
в развитых городах Азербайджана и пропагандируют провокации в этих областях.
Возникновение первой русской революции 1905-1907 годов заставило царское
правительство задуматься. В это трудное время царское правительство нуждалось в его
слугах, которых он переселил на Кавказ почти в течение века. Армянские провокации с
целью отвлечь идеологическое направление азербайджанского народа от революции были
лучшим вариантом. С этой целью произошла армяно-мусульманская резня 1905-1907
Karibi. “Krasnaya kniqa”. Tiflis 1921 . s.190
Maevskiy. B. F. “Armyano-tatarskaya smuta na Kafvaze- Kak odin fazisov armyanskoqo voprosa”. Baku. Nauka
1993, (170s) стр.17
43
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsi Siyasi Sənədlər Arxivi, fond 276, t.8, iş 263, v 3
44
ARPİİSSA, f 276, t 8 iş 33 v 6
41
42
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годов.45 Армянские группировки убивали местное мусульманское население в Баку,
Карабахе, Зангезуре и Нахчыване. Это был первый массовый геноцид армянских
провокаций в Азербайджане. В 1905 году в Бакинской, Нахчыванской, Джабраилской,
Шушинской областях, а в 1906 году значительная часть провинций Баку, Елизаветполь и
Ереване были организованы столкновения под руководством партии Дашнакстун и
Армянского духовенства.46
Хотели бы отметить, что, чтобы подобные события не повторялось в Шеки,
несколько хорошо известных людей из города собрались вместе и приняли необходимые
меры для предотвращения возможной резни и грабежя со стороны армян. В Нухе храбрые
сыновья уезда собрались вместе, чтобы сформировать группы и бороться против
армянских грабежей и расправ и против группировок «джан фадаи», созданных армянами
для захвата местного населения.
Армянские группировки во главе с Патваканом Айрапетовым, Амбарсумом
Табакяном и Суреном Ашотяном напдая на деревни Шекинского уезда совершали
массовые убийства. В марте 1906 года по указанию беглеца Мамедемин большая группа
беглецов была направлена против «джан фадаи» которые, поселились в деревнях Сабатлы
и Баян. Эту команду возглавлял Джафар Абдулалим оглу. Группа атакавала дашнаков в
направлении села Себетли. Две из трех групп «джан фадаи» были уничтожены. Группа во
главе с Амбарсумом Табакяном покидает деревню Баян и отступает к уезду Сигнахи.47
Однако оккупация армянских группировок «can fədai» в селах продолжалась до 1907 года.
Только, созданные группы самообороны из беглецов в результате усилий местной знати,
инвесторов и смелых людей, армяни не смогли осуществить свои планы. Однако не
исключено, что армянский грабеж в Шекинском уезде во время событий 1905-1907 годах
оказала негативное влияние на жизнь и благосостояние людей.
Таким образом, когда мы смотрим на деятельность армян в Шекинском регионе в
начале XIX и XXвеков, мы видим присвоения материальных и моральных ценностей
местного

населения

на

фоне

григорианской

политики.

Армяне,

постепенно

консолидируясь в этом районе, предпочитали политическую провокацию, поскольку они
увеличивали свою экономическую мощь. Последняя атака предназначался для
“XX əsr Azərbayca Tarixi” II cild . Bakı 2009.s.52-54
“XX əsr Azərbaycan tarixi” II cild. Bakı-Təhsil-2009, s. 53-60
47
Ənvər Məmmədov . “Göynük hərəkatı”. Bakı-2012, s. 33-34
45
46
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совершения

массовых

убийств

коренного

населения

региона

путем

создания

вооруженных группировок. Целью владения территорией было создание собственных
земель на других землях. Весной и летом 1918 года геноцид против мусульманскотурецкого населения во многих уездах Азербайджана был логическим продолжением
подлой черты.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Наличие армянской проблемы в Шеки в основе этнических конфликтов на Южном
Кавказе показывает, что территориальные претензии этой нации не имеют границ.
Армяне, представившись мировому сообществу как «слабая» нация, посеяли семена
этнических проблем на Южном Кавказе и заложили основы национальных конфликтов в
регионе. Их история, наряду с установлением государственности на азербайджанских
землях и оккупацией древних тюркских земель в Иреван, Нахчыван и Карабаха,
провокационные действия со времени их поселения в Шекинском регионе показывают,
что основой генной памяти этой нации является сепаратистская политическая линия.
Неоспорим тот факт, что все составляющие компоненты сепаратистской деятельности
армянского этноса, лишенного государственности, были разработаны и внедрены
григорианской церковью.
Одним из важных нюансов церкви является политика «арменизации» других народов
и этнических групп с целью увеличения числа этнических групп, называемых армянами,
для несения идентичности григорианцев, независимо от его происхождения. В качестве
неотъемлемой части этой политики, если обратить внимание на политику армян против
албанских религиозных памятников в Шекинском регионе, можно увидеть попытки
арменизации и григорянство местного населения-удинов. Армянский заговор против
удинов, который в настоящее время проживают в Огузском и Габалинском районе
Азербайджанской Республики, являющейся коренным народом этих территорий, показан
в вышеупомянутых документах царского правительства. Эти документы являются
конкретным свидетельством того, что удины являются коренными жителями и что они не
имеют никакого отношения к армянскому населению.
Армяне, которых всегда поддерживали великие державы, в основном русские
покровители, осуществили некоторые из своих желаний, основали свою страну на другой
земле и неоднократно проводили политику геноцида против турок, коренного населения
Кавказа. Несмотря на свое небольшое количества в Шекинском регионе, армяне, которые
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оставались на активной сепаратистской позиции, стремились к превосходству в
экономической

сфере

и

пытались

оказывать

влияние

на

основные

отрасли

промышленности в регионе со второй половины XIX века с помощью русских
покровителей. Армяне, полагаясь на церковь Григоряна, которая имеет достаточной
финансовой базы, провокационную политическую организацию и, не имея религиозной
амбиции является чисто политическим, с начала двадцатого века, прибегая к политике
геноцида, пытались уничтожить тюрко-мусульманское население, главный этнический
фактор на Южном Кавказе.
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XIX ƏSR XX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ AZƏRBAYCANIN ŞƏKI BÖLGƏSIDƏ
ERMƏNI TƏXRIBATLARI
RAHIM HƏSƏNOV, ELŞƏN ABDURAHMANOV

Resume
XIX

ve

XX

yüzyılın

başlarında

Azerbaycan'ın

Şeki

bölgesinde

Ermeni

provokasyonları
Doğu Anadolu’da, Güney Kafkasya’nın batı kısmında, ermeni sorunu, ermenilerin bölgeye
göçü ve ermeni provokasyonları hakkında bilgi bilimsel literatürde geniş ölçüde yer almaktadır.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığından sonra, yerel Türk-Müslüman nüfusa karşı ermeni
provokasyonları üzerine büyük araştırmalar yapıldı. Fakat ermenilerin Azerbaycan'ın kuzey-batı
bölgesine taşınması ve Şeki ilinde ermeni ayrılıkçılıklığı ile ilgili çalışmalara daha az tesadüf
edilmektedir. Oysa, XIX

yüzyılın ilk yarısından itibaren, Çarlık Rusyası tarafından Şeki

bölgesinde yerleşmiş olan ermenilerin kışkırtıcı faaliyetleri diğer bölgelerin çok gerisinde
değildi.
Makalede, XIX yüzyıldan itibaren Şeki bölgesinde yaşayan ermenilerin yerel nüfusa karşı
ayrılıkçı politikaları, zorlayıcı qriqoryanlaştırma, bölgedeki silahlı çatışma ve maddi kültürel
eserlerin benimsenilmesi konusundaki çalışmalarımızın sonuçları anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şeki ili, qriqoryanlaşdırma, ermeni provokasyonları
ÖZET
Armenian provocations in the Sheki region of Azerbaijan in the early 19th and early
20th centuries
In eastern Anatolia, in the western part of the South Caucasus, there is a great deal of
information in the scientific literature on the Armenian problem, the migration of Armenians to
the territory, the Armenian provocations. After the independence of the Republic of Azerbaijan,
major investigations have been conducted on Armenian provocations against the local TurkishMuslim population. But, there have been fewer studies on the resettlement of Armenians to the
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north-west of Azerbaijan and the Armenian separatism in the Shaki province. However, since
the first half of the 19th century, the provocative activities of the Armenians settled by the
Tsardom of Russia in the Shaki region had not lagged behind other regions.
The article describes from the results of the studies conducted by Armenians living in the
Sheki region since the 19th century on separatist policy against the local population, forced
Gregorianism, armed conflict in the region, and confiscation of cultural monuments.
Keywords: Shaki Uyezd, Gregorianization, Armenian provocations
Giriş
Şəki ərazisinə ermənilərin köçürülməsi XIX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Azəbaycanın
xanlıqlara bölünmüş halda olması və Rusiya imperiyasının işğalçı siyasəti həmin dövrdə ərazidə
siyasi durumu mürəkkəbləşdirmişdi. Çar I Aleksandırın hakimiyyəti illərindən (1801-1825)
başlayaraq rus ordusunun aktiv ekspansionist siyasəti nəticəsində bir sıra Azərbaycan xanlıqları
işğal edildi. 1801-ci ildə etibarən Qazax, Şəmşəddil Borçalı, Pəmbək, 1803-cü ildə Car Balakən
camaatlığı, 1804-cü ildə Gəncə xanlığı Çar Rusiyası tərəfindən işğala məruz qaldı.48 Həmin
dövrdə Şəki xanlığında sosial-iqtsadi və siyasi vəziyyət olduqca kəskinləşmişdi. Şəkili Səlim xan
1805-ci il 21 may tarixində Qarabağın Kürəkçay kəndində rus ordusunun Qafqazdakı komandanı
general Pavel Sisiyanovla müqavilə imzaladı. Xanlığın daxili müstəqilliyi saxlanılsa da, Səlim
xan Rusiya imperiyasının himayəsini qəbul etdi.49
Rus imperializmi bəzi xanlıqların daxili müstəqilliyini saxlasa da, bu müvəqqəti səciyyə
daşıyırdı. Belə ki, Cənubi Qafqazda hər hansı bir müstəqil qurumun mövcudluğu rus
imperializminin mənafeyinə uyğun deyildi. Ölkənin başqa bölgələrində olduğu kimi Şəki
xanlığının ərazisinə də, rus ordusu yerlədirilmişdi və ordunun ərzaqla təmin edilməsi Şəki
əhalisinin üzərinə düşürdü. Buna görə də ərazidə rus işğalçılarına qarşı narazılıqlar atrmışdı.
Narazılıqların üsyan səviyyəsinə qalxmasına səbəb, Şəki xanlığı ilə qohumluq münasibətində
olan qarabağlı İbrahimxəlil xanın ailəsi ilə birlikdə Xankəndində rus zabiti Lisanoviçin rəhbərlik
etdiyi dəstə tərəfindən qətlə yetirilməsi oldu.50
Həmin dövrdə Qacarlar İranı ilə Rusiya arasında müharibə getdiyindən (1804-1813-cü illər)
Azərbaycan xanlıqlarında Rus işğalına qarşı başlanan üsyanlar, İran hökmdarı Fətəli şah üçün
Эльгюн Бабаев, “Из Истории Гянджинского Ханства”. Баку - Nurlan – 2003 ст.70
Tofiq Mustafazadə, “Azərbaycan Xanlıqlarının Qısa Tarixi”.Bakı-2011, s.152
50
“Qarabağnamələr” Bakı Şərq-Qərb-2006, s.107
48
49
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üstünlüyün əldə edilməsi aspektindən yaranan imkan idi. Buna görə də, Qacarlar dövlətinin
şahzadəsi Abbas Mirzə Şəki xanlığına 300 sərbaz və 30 min çevron pul göndərdi. Sisianov
general Bulqakova yazırdı ki, Bakını ələ keçirəndən sonra Kür boyu ilə irəliləyərək xəyanət etmiş
Şəki xanını cəzalandırsın.51 Lakin şəkililər ərazidəki rus qoşunlarını qovmağa müvəffəq oldu.
Belə ki, Səlim xan Şəki ərazisinə yerləşdirilmiş 300 nəfərlik rus hərbi dəstəsinin rəisi Parfyanovu
yanına çağırıb həbs etdi və onunla gələn bir neçə kazakı öldürtdü. Səlim xan Parfyanova şərt
qoydu ki, rus dəstələri xanlıq ərazisindən çıxarsa onu azad edəcəkdir. Nəticədə rus qoşunu xanlıq
ərazisini tərk etdi.52 Lakin əlavə qoşunun gətirilməsi və silahlanmanın qeyri-bərabərliyi
nəticəsində xanlıq yenidən işğal edildi. Səlim xan vətəni tərk edərək, Qacarlar dövlətinə
sığınmağa məcbur oldu.
Ermənilərin Şəki ərazisində məskunlaşdırılması və ilk təxribatlar
Çar Rusiyasının Cənubi Qafqazda işğal və möhkəmlənmə siyasətinin həyata keçirlməsində
erməni kartından istifadə önəmli yer tuturdu. Bu məqsədin baş tutması üçün atılan ilk
addımlarından biri çar taxt-tacına sadiq Xoylu Cəfərqulu xanın Şəki xanı təyin edilməsi oldu.
Beləliklə, Hacı Çələbi nəslindən olan xan sülələsinə son qoyuldu. Yeni xan öz ailə üzvləri ilə
birlikdə xan ailəsinin nökərləri sayılan Xoy ermənilərini də, Şəki ərazisinə yerləşdirdi. Xoy
ermənilərinin Şəkidə məskunlaşması bir sıra mənbələrdə öz əksini tapmışdır. Belə ki,
R.B.İsmayılov 1806-cı ildə Şəkili Səlim xanın qiyamından sonra Şəkiyə xan təyin edilən
Cəfərqulu xanın Xoydan gələrkən özü ilə buraya xeyli erməni ailəsi də gətirdiyini göstərir.53
M.Vəlilinin əsərində Nuxada ermənilərin hələ Şəki xanı Məhəmməd Həsən xanın dövründə
(1783-1795-ci illər) məskunlaşdığı bildirilir.54 Lakin əsaslı dəlillərə arxalanaraq demək olar ki,
ermənilərin kompakt halında Şəkidə məskunlaşması 1806-cı ildən başlayır. M.Vəlilinin
söylədiklərində həqiqət ola bilər, belə ki, ermənilər çox az miqdarda Şəkidə Məmmədhəsən
xanın dövründə yerləşmişlər. Cəfərqulu xandan əvvəlki dövrdə, kütləvi alilələr şəklində
ermənilərin əraziyə gəlişi ilə bağlı faktlar aşkar edilməmişdir.
Erməni etnosunun Cənubi Qafqaza, o cümlədən Şəki bölgəsinə köçürülməsi prossesi sonrakı
dövrlərdə də-Türkmənçay və Ədirnə müqavilələrindən sonra da davam edirdi. Həmin dövrdə rus
Mahmud İsmayıl. “Şəki” Bakı-1982, s.43
Tofiq Mustafazadə “Azərbaycan xanlıqlarının qısa tarixi” Bakı-2011, s.152
53
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54
Məhəmməd Həsən Vəlili, “Azərbaycan (coğrafi-təbii, etrioqrafik və iqtisadi mülahizat)” Bakı,-Azərnəşr-1993,
s.31
51
52

876

məmuru Şepotyev öz məruzəsində qeyd edirdi ki, yuxarıda göstərilən müqavilələrdən sonra Şəki
və Ərəş bölgələrində süni şəkildə bütov erməni kəndlərindən ibarət zona yaradıldı.55
Cəfərqulu xan tərəfindən köçürülən ermənilərin bir hissəsi xanlığın ərazisinə, digər bir
hissəsi isə Şəki şəhərinə yerləşdirildi.56 Yeni hakimiyyətə gələn xan ailəsi və Xoydan köçürülən
ermənilər, yerli əhali tərəfindən mənfi münasibətlə qarşılandılar. Ümumiyyətlə, Şəki ərazisində
yaşayan aborigen əhali oturaq səciyyə daşıdığından və İslam dininə mənsub olduğundan gəlmə
etnik qruplara və xristian dininə mənsub olanlara asanlıqla adaptasiya oluna bilmirdi. Hətta,
1807-ci ildə Cəfərqulu xana qarşı uğursuz sui-qəsd olmuşdu. Kütləvi narazılıqlar zamanı bir neçə
rus zabiti də öldürülmüşdü.57
Cəfərqulu xanın ölümündən sonra hakimiyyətə gələn İsmayıl xan da, xanlıq əhalisi
tərəfindən mənfi imic qazanmışdı. Nəhayət o, 1819-cu il 24 iyulda erməni mənşəli çar generalı
Madatovun tapşırığı ilə öldürüldü.58 Bundan sonra xanlıqda siyasi vəziyyət olduqca kəskinləşdi
və nəticədə Şəki xanlığının ləğv edilərək əyalətə çevrilməsi məsələsi gündəmə gəldi. Elə həmin
il Şəki xanlığı ləğv edildi. Mayor fon Disterlo Şəki əyalətinin komendantı təyin edildi.59
Xanlığın ləğvindən sonra Şəkinin bütünlüklə rus zabiti-komendantın əlinə keçməsi,
ermənilər üçün çox əlverişli şərait yaratmış oldu. Hətta, II Rus-İran müharibəsindən (1826-1828ci illər) sonra Şəki və Şirvan əyalətlərinin erməni vilayətinə qatılma məsələsi ortaya atılmışdı.
Belə ki, I Nikolayın 21 mart 1828-ci il sərəncamı ilə Naxçıvan və İrəvanda erməni idarəçiliyi
yaradılmasından sonra erməni liderləri Şəki və Şamaxının da bu vilayətə qatılması təkilifini irəli
sürmüşdülər.60
Şəkidə xanlıq dövründə bütün yerli əhali kimi ermənilər də, vergiləri verməli, nəzərdə
tutulan mükəlləfiyyətləri yerinə yetirməli idilər. Lakin xanlığın ləğvindən sonra ermənilər böyük
iddialar irəli sürməyə başladılar. Onların əsas istəkləri məhsuldar torpaqlara sahib çıxmaq,
şəhərdə əlverişli, strateji əhəmiyyətə malik olan yerlərdə məskən salmaq, ticarətdə üstünlüyü ələ
keçirmək, bacardıqca vergilərdən yayınmaq idi. “1821-ci il 16 apreldə protoiyerey (baş keşişmüəlliflər) İosiyef Sinamsqvarovun mitropolit (pravoslav keşişlərinin yüksək rütbəsi-müəlliflər)
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Feofilakta məruzəsidə qeyd edilir ki, Şəki xanlığında müsəlman olmayan ermənilər “din payı”
vergisi (dinə görə vergi-müəlliflər) verirdilər. Bu vergi 20 funt ipək (9.7 kq) alınmaqla həyata
keçirilirdi. Baş komandan Rtişşevin Cəfərqulu xana verdiyi əmr ilə ermənilər bu vergidən azad
edilmişdilər. Lakin xanlığın ləğvindən sonra həmin vergi yenə də ermənilərdən alınır.” Məruzədə
vurğulanır ki, ermənilərin həmin vergidən azad edilməsinə köməklik göstərilsin.61 Rus
məmurlarının və din xadimlərinin ermənilərə bütün sahələrdə köməklik göstərməsi təbii idi.
Çünki əraziyə yerləşdirilən ermənilər, çar höküməti üçün dayaq rolunu oynayırdılar. Yerli
əhalinin hər hansı narazlıqları, çıxışlara edilən cəhdlər ermənilər tərəfindən çar məmurlarına
çatdırılırdı. Ermənilərin Şəki bölgəsində “şpion fəaliyyəti” haqqında “Qafqaz Arxeologiya
Komitəsinin Aktları”nda məlumat verilir.62
Cənubi Qafqazın bütövlüklə işğalından sonra (1829-cu il) ermənilərin çar hökümətinə
etdikləri müaciət və tələblər getdikcə artırdı. Əsas diqqəti kompakt halda yaşamağa və əlverişli
torpaqlarla təmin olunmağa yetirən ermənilər Qafqazın baş hakimi qraf Paskeviçə bu barədə
xahişlər

edir,

müsəlmanların

onları

sıxışdırdığını

vurğulayırdılar.

Hətta

ermənilər

yerləşdirildikləri ərazilərdən müsəlmanların sıxışdırılması barədə baş hakimin qarşısında məsələ
də qoymuşdular.63 Bu “yersiz gəldi yerli qaç” adlı siyasi həyasızlığın nümunəsi idi ki, ermənilər
tarix boyu həmin prinsipdən istifadə etmişlər.
Şəki xanlığının ləğv edilməsindən sonra ərazidə məskunlaşdırlmış ermənilərin bir hissəsi
Qarabağa aparıldı. Burada məqsəd Qarabağ, Naxıçıvan və İrəvandan ibarət erməni xristian
qurumunu formalaşdırmaq idi. Lakin Şəki şəhərində yerləşdirilmiş ermənilərin böyük
əksəriyyəti ərazidə möhkəmləndilər. Burada Xoy ermənilərinin bir hissəsi hətta quldurluq edir,
yerli əhalini soyub talayırdılar.64 Ermənilərin təxribatçı siyasəti, quldurluq fəaliyyəti sonrakı
dövrlərdə də davam etmişdir. Şəki-Zaqatala bölgəsində ermənilərin quldurluq aktları ilə bağlı
yetərli sayda faktlar aşkarlanmışdır. Məsələn, 1905-ci ildə Zaqatala dairəsində yol kəsib
quldurluq edən erməni dəstəsinin zərərsizləsirlməsindən sonra məlum olmuşdur ki, dəstənin
başçısı Şəki qəzasının sakini Vartan Kevorkoviç Lalayevdir.65
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Şəki sənətkarlıq və ticarət mərkəzi olduğundan, ermənilərin burada yaşaması çox əverişli
idi. Şəhərin olduqca əlverişli yerində məskən salan ermənilər bir müddət sonra buranı
“ermənikənd” adlandırdılar. 1824-cü il məlumatına görə şəhərdə ermənilərin sayı 241-ə
çatmışdı. 1824-cü ildə Şəki əyalətinin siyahıya alınmasında yalnız Cəfərabad kəndində 93,
Nuxada 65 erməni ailəsinin qeydə alındığını görürük.66
Tarixə dair elmi mənbələrdən məlum olduğu kimi, ermənilərin həm sosial, həm siyasi, həm
də iqtisadi tapınaqları onların başqa qövmlərdən oğurlayaraq yaratdıqları “Qriqoryan” kilsəsi idi
və bu xalq tarixin bütün mərhələlərində kilsə ideoloji maşını tərəfindən idarə olunmuşdur. Şəkidə
də, onların belə bir istinadgaha ehtiyacı var idi. Bunun üçün isə rus havadarları onlara dayaq
rolunu oynayırdı. Şəki ərazsində belə bir istinadgahın yaradlması üçün yətərincə şərait mövcud
olmuşdur. Belə ki, Şəki qədim Qafqaz Albaniyasının mədəni-iqtisadi siyasi və dini
mərkəzərindən biri olduğundan67 ərazidə alban xristian məbədləri yetərli sayda idi.68 Ermənilər
ərazidə tədricən möhkəmləndikcə Qriqoryan təriqəti məsələsini ön plana çəkməyə başladılar. İlk
addım kimi, ərazidə mövcud olan alban kilsələrinin mənimsənilməsinə başlanıldı. V.Veliçko
Qafqazda tədqiqatlar apardığı zaman bu xalqın “ruhaniyyətinin” bütün xislətləri ilə tanış olmuş,
onların “dənizdən dənizə Böyük Ermənistan” yaratmaq istəklərinin məhz kilsədən qidalandığını
sübuta yetirmişdir. V.Veliçko qeyd edirdi ki, ermənilər həm kilsədə, həm də kilsə məktəblərində
tədris olunan dərslərdə öz dövlətlərini yaratmaq barəsində təbliğatlar aparırdılar. Yəni kilsə öz
funksiyasından daha çox siyasi səciyyə daşıyırdı.69
Çar Rusiyasının işğalından sonra başqa bölgələrdə olduğu kimi erməni ruhanilərinin Şəki
qəzasında sayı yetərincə artmışdı. 1819-cu ildə Şəki əyalətində əhalinin ümumi sayı 98600 nəfər
idi ki, bunlardan da 1550 nəfər müsəlman bəy, 15 nəfər imtiyazlı erməni, 2500 müsəlman ruhani,
40 seyid ailəsi, 915 nəfər isə erməni ruhanisi təşkil edirdi.70 1819-cu ildə Nuxa şəhərində
25.000 əhali var idisə, onun 81%-i türk, 18%-i udin və erməni idi.71 Qeyd edək ki, udinlər
hal hazırda Azərbaycan Respublikasının Oğuz və Qəbələ rayonlarında yaşayırılar. Udinlərin
böyük əksəriyyəti xiristiandır. Udin xalqı Qədim Azərbaycan Albaniyasının aborigen xalqı
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olmuş, bu dövlətin ictimai və siyasi həyatında yaxından iştirak etmişdir. Elmi ədəbiyyatlarda
Udinlərin şərqi-Qafqaz dil ailəsinə məxsus xalq olduğu qeyd edilir.72
Xristian dinininin məhzəbindən asılı olmayaraq Qafqazda yayılması, rus hakim dairələrinin
marağında olduğundan, hər vasitə ilə İslam dinində təfriqələr salınır, xristian dininin yayılması
üçün hər bir vasitədən istifadə edilirdi. Belə bir vasitənin ermənilər olması isə rus höküməti üçün
optimal variant idi. Çünki rus işğalı başlayandan etibarən ermənilər çar höküməti üçün özlərini
doğrultmuşdu. Lakin ermənilər rus etibarından yetərincə sui-istifadə edirdilər. 1821-ci ilə aid
sənədlərin birində göstərilir ki, erməni ruhaniyyatı etibardan sui-istifadə edərək, qəzada yaşayan
udinləri erməni dini əqidəsinə-qiriqoryanlığa tabe edirlər.73 Ermənilərin bu siyasəti dini yolla
yerli etnosları erməniləşdirmək xarakterini daşıyırdı. Bu faktı nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki,
yuxarıda göstərilən XIX əsrə aid statistikada erməni ruhanilərin çoxluğu şübhə oyadır. Belə ki,
qəzada yaşayan yerli udin əhalinin qirqoryanladırma prossesi getdiyindən həmin qriqoryan
əhalinin bir hissəsinin erməni yox udin olma ehtimalı vardır. Həmin statistikanın sovet dövrünə
aid olmasını nəzərə alsaq, iddiamızda əminlik faktoru üstünlük təşkil edir.
Erməni xislətinin bu təzahürü Rusiya hakim dairələrində müzakirə obyektinə çevrilmişdi.
Əraziyə göndərilən xristian-provaslav missionerlər Qafqazın baş hakiminə və imperiyanın
mərkəzinə şikayət məktubları yazırdılar. Şəki qəzasının Vartaşen (indiki Oğuz) ərzisində olan
provaslav din xadimi Çiçikov əraziyə köçürülən ermənlərin yerli əhalini qiriqoryanlaşdırması
siyasəti ilə bağlı şikayət etmişdi. Çiçikov qeyd edirdi ki, ermənilər yerli xristianların yunanprovoslav məhzəbinə keçməsinə imkan vermirlər. Sənəddə qeyd olunur ki, ermənilər 18 evi
qriqoryanlaşdırmışlar və bu ailələri erməni keşiş idarə edir. Sənəddə ən maraqlı qeyd ondan
ibarətdir ki, Çiçikov qədim Azərbaycan Albaniyasından miras qalan udin kilsələrinin ermənilər
tərəfindən zəbt edildiyini və bu kilsənin yenidən udinlərə qaytarılması xahis edir.74 Lakin
Qafqazın baş hakimi Qraf Yermolov bu məsələdə ermənilərə dəstək verir. Cavab məktubunda
qeyd edilir ki, Çiçikov səlahiyyətlərini aşmışdır və zorla öz dini əqidəsini yaymaq istəyir.
Ermənilərdən heç bir halda kilsənin alınması məqsədəuyğun deyil və ərazidə əmin-amanlığı
qorumaq lazımdır.

Yermolov buna bəhanə kimi qeyd edir: “Vartaşen udinləri Şəki
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provaslav təriqəti) verilə bilməz.75 Lakin bu sənəddə başqa bir məsələ ortaya çıxmış olur. Çar
höküməti “əmin-amanlığı qorumaq” bəhanəsilə ermənilərin mənfur niyyətlərinə stimul vermiş
olur. Qədim dövrlərdən Qafqaz Albaniyasının yerli xalqı olan udinlərin məbədlərinin əllərindən
qoparlıması nədənsə, çar generalı tərəfindən statuskvonun pozulması kimi qəbul edilmir.
Qriqoryanlaşma prosesinin tərkib hissəsi kimi, Qəbələ rayonunun Nic və Mirzəbəyli
kəndlərində, həmçinin Oğuz rayonunun Calut, Qarabulaq, Söyüdlü, Kərimli, Şəkinin bir sıra
kəndlərində məskunlaşdırılan ermənilər qeyd edilən ərazilərdəki abidələrin xarakterini
dəyişməyə çalışır, məbədlərdəki yazılar məhv edilir, simvolikalar özününküləşdirilirdi. Bu
saxtakarığın izlərini qeyd edilən abidələrdə izləmək mümkündür.
XIX əsr ərzində çar Rusiyası tərəfindən Oğuz rayonu ərazisində yerləşdirilmiş ermənilərin
bir hissəsi burada udinlər tərəfindən inşa edilən Yelisey məbədini də mənimsəmişlər. Xristian
kilsəsinin müqəddəslərindən biri olan Yeliseyin şərəfinə inşa edilən bu məbədi udinlər Qerqets
monastrı adlandırmışlar. Qerqets udincə “Müqəddəs yer” deməkdir. Ermənilər Qerqets
monastrını "Yeqişe Arakel” monastrı adlandırıb, alban dilində yazıları məhv edərək erməni
yazıları ilə, alban xaçını erməni xaçı ilə əvəz edirlər.76 Bir sıra xristian abidələri kimi bu dini
məkan da erməni qəsbkarlığının qurbanına çevrilir.
Ermənilər tərəfindən sahiblənmək niyyəti olan abidələrdən biri də Şəkinin Kiş kəndində
yerləşən, Qafqaz Albaniyasına aid ilk xristian məbədi olmuşdur. Görkəmli pedaqoq, publisist,
etnoqaf Rəşid bəy Əfəndiyev “Nuxa qəzasında olan asari ətiqələr” adlı bələdçi kitabında bu
haqda məlumat vermişdir. Müəllif yazırdı: “Nuxanın şimal-qərbində mövcud olan Kiş dərəsində
həvarilər zamanından qalma bir xristian kilsəsi mövcuddur. O ətrafda xristian milləti yox, erməni
dəxi yoxdur. Lakin şəhərdə sükunət edən (məskunlaşan-müəlliflər) Zuğ erməniləri ona
manastırmıdır deyə mənimsəmişlər və divarının yüzünə suvağ vurub üstünə dəmir çəkmişlər. Bu
minvalla zahirisini asari-ətiqəlik (qədimlik-müəlliflər) halından çıxarmışlar”.77
Tədqiqatçılar qeyd edir ki, XIX əsrin 50-60-cı illərində Şəkiyə köçürülmüş ermənilər kilsəni
dini məkan kimi istifadə ediblər. Kilsənin həyətyanı ərazilərində arxeoloq A.A.Qaraəhmədova
tərəfindən aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı üzərində XIX-XX əsrin əvvəllərinə aid yazı olan
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qəbir daşlarının aşkar edilməsi bu faktı təstiq edir.78 Sovet hakimiyyəti dövründə dinə qarşı
mübarizə və ateizm təbliğatı nəticəsində bir sıra dini-tarixi abidələrimiz kimi Kiş Alban kilsəsi
də öz təyinatını dəyişməli olur. Ermənilərin alban abidələrinə qarşı olan təxribatçı siyasəti Sovet
hakimiyyəti illərində də davam etmişdir. Bu mənfur niyyətə hakimiyyət yetərincə dəstək verirdi.
1925-ci il Şəki QİK-in 5 sentyabr 1925-ci il tarixli iclasında Levon adlı bir erməni keşişinin Kiş
məbədini ətrafındakı tikililər və torpaq sahəsilə birlikdə ona verilməsi xahişi müsbət qarşılanır
və 1926-cı il Şəki QİK-in 8 aprel qərarı ilə Kiş məbədi keşiş Levonun istifadəsinə verilir.79
Tədqiqiatçılar Kiş Alban məbədi üzərində yazı (mətn) olan daşın həmin dönəmdə ermənilər
tərəfindən məqsədli şəkildə oğurlandığı qeyd edirlər.80
Hətta Sovet hakimiyyəti dövründəki elmi məcmuələrdə bir az da irəli gedərək, Kiş məbədi
ilə yanaşı Şəkinin Orta Zəyzid kəndində olan ilk orta əsr alban məbədləri XVII erməni kilsələri
kimi xarakterizə edilirdi.
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şəki qəzasında erməni təxribatları
XIX əsrin ikinci yarısı Şəkidə kapitalist münasibətlərinin coşqun inkişaf mərhələsinə qədəm
qoyduğu dövr kimi xarakterizə olunur.81 İpəkçilik, dabbağlıq, dulusçuluq, tütünçülük
sənayesinin, yağ, kərpic istehsalı, sabun bişirmə kimi istehsal sahələrinin yüksək səviyyədə
inkişafı nəticəsində ərazidə pul dövriyyəsi artdı. Belə bir şəraitdən qəzada məskunlaşan
ermənilər yetərincə istifadə edirdilər. Əsasən ticarət sahəsində üstünlüyə çalışan ermənilər
bölgədə baş verən inkişafdan öz mənfəətləri üçün hökümət dairələrindən dəstək alırdılar.
R.Əfəndiyevin yazdıqlarına istinad edərək Şəkinin xarici, əsasən də Rusiya ilə ticarətində
ermənilərin böyük rol oynadığını söyləyə bilərik: “Şəki əhlinin tacirləri erməni tacirlərdən mal
götürüb alış-veriş edərdilər və satdıqları malların pulunu götürüb şənbədən-şənbəyə xozeynlərə
verərdilər. Sonradan təzədən dükanlarına “Şəşit” üçün o, xozeynlərdən mal gətirərdilər”.82 Hələ
1827-ci statistikasına görə Şəkidə erməni mənşəli varlı tacirlər yaşayırdı ki, bunlardan 5-i
Həştərxana 6-sı isə Tiflisə mal almağa gedirdilər.83 İpəkçilik həmin dövrdə ən perspektivli və
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strateji sahə olduğundan, erməni sahibkarlar bu sahəyə öz diqqətlərini cəmləşdirirdilər. Erməni
sərmayədarlar rus məmurlarının dəstəyi ilə Nuxada manufakturalar açmağa cəhd edirdilər. Hətta
erməni kapitalisti Mirzoyev 1860-cı ildə Nuxada açılan baramaaçan zavodu böyük gəlir gətirdiyi
üçün satın almışdı.84
XIX əsrin ikinci yarısından etibarən Şəkidə kaptalist sanayesi ilə yanaşı ticarət də coşqun
inkişaf etmişdi. 1876-cı ildən etibarən ticarətdə “gildiya” qaydası tətbiq olundu. İlk əvvəl Şəkidə
bir nəfər birinci dərəcəli, qalanlar isə ikinci dərəcəli gildiya ticarət hüququ almışdı. Gildiya
ticarət hüququ alan tacirlər içərisində Şəkidə məskunlaşmış ermənilər də var idi. Belə ki, XX
əsrin əvvəllərində Şəkidə 162 nəfər gildiyaya sahib olan tacirdən 115 nəfəri azərbaycanlı,
qalanları isə erməni idi.85 Erməni tacir-sələmçiləri rus havadarlarının yetərli himayədarlığı
nəticəsində Nuxa-Zaqatala bölgəsində iqtisadiyyatın müəyyən sahələrini ələ keçirirdilər. Böyük
imtiyazlar verilmiş ermənilər vergi qanunvericiliyini əsas gətirərək, borclu kəndlilərin
torpaqlarını satışa çıxarmağa məcbur edirdilər.86 Azərbaycanın bütün bölgələrində ermənilərin
rus məmurları qarşısında etimad qazanması, yalançı danoslarla yerli müsəlman-türk əhalini
nüfuzdan salmaqla əldə edilirdi. Ermənilər dəfələrlə çar məmurlarına yerli əhalinin üsyana
qalxma təşəbbüsü olması ilə bağlı məlumatlar verirdilər. V.Veliçko da əsərində ermənilərin
müsəlmanları etibardan salmaq siyasəti yeritdiyini vurğulayırdı.87
Erməni kapitalistləri və tacirlərinin böyük sərmayədarlara, iri fabrik, zavod və xırda
manufaktura sahiblərinə çevrilmələri, gələcəkdə kilsə və siyasi təşkilatların fəaliyyətləri üçün
maliyyə bazasının yaranmasına səbəb oldu. Əsrin sonlarından etibarən aktiv siyasi təxribatlar
dövrünə qədəm qoyan erməni siyasətbazlarının bütün fəaliyyətində geniş maliyyə bazasına malik
olmaları özünü tam açıqlığı ilə biruzə verirdi. Bunu əsasən XX əsrin əvvəllərində ermənimüsəlman qırğınlarının törədildiyi dövrdə daha aydın sezmək mümkündür.
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri ermənilərin təxribatçı fəaliyyətinin silahlı üsyan səciyyəsi
aldığı dövr kimi qiymətləndirmək olar. Belə ki, Daşnakstyun və Qınçak təşkilatlarının
genişmiqyaslı təxribatçı fəaliyyəti elə həmin dövrlərdən başlayır. Osmanlı imperiyasının
ərazisindən təxribatçı fəaliyyətə başlayan erməni quldur dəstələri silahlı üsyanlar törədir,
müsəlman əhaliyə qarşı konkret olaraq soyqırım siyasəti yürütməyə çalışırdılar. Gürcü
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siyasətçilərindən olan Karibi daşnakların fəaliyyəti haqqında qeyd edirdi: “Erməni inqilabçıların,
xüsusən Daşnakstyun firəqsinin zühuruna qədər Cənubi Qafqazda sülh və səlamətlik hökmfərman idi. Bu müddət ərzində qanlı bir hadisə şəklində milli ədavət görünməmişdi.”88 Doğurdan
da, Cənubi Qafqazın tarixinə nəzər saldıqda kütləvi milli qarşıdurmaların qeydə alınmasına rast
gəlmək mümkün deyil. Konkret olaraq milli ərazi qarşıdurması və ümumiyyətlə, milli ədavət
erməni siyasi təşkilatlarının fəaliyyəti ilə bağlıdır. B.V. Mayevski erməni millətçilyini düzgün
qiymətləndirərək qeyd edirdi: “Ümumiyyətlə sülhsevər tendensiyalar Daşnakstyuna xas deyil...
O, həmişə müdafiədə yox, hücumda olub”.89
XIX əsrin sonlarında Osmanlı dövləti ərazisində qaldırmış olduqları üsyanlar yatırıldıqdan
sonra ermənilər növbəti dəfə kütləvi şəkildə Cənubi Qafqaza, xüsusən də Azərbaycan ərazisinə
köç etdilər.90 Əsasən Azərbaycanın qərb bölgələrində məskunlaşdırılmalarına baxmayaraq,
ermənilərin əsas sənaye və ticarət mərkəzlərinə-Bakı, Gəncə və Nuxaya da yerləşməsi istisna
edilməməlidir. Yalnız 1901-ci ildə Osmanlı dövlətindən Azərbaycana köç edən 75 min
erməninin yarı hissəsi üsyanlarda və quldurluqlarda yetərincə təcrübə yığmış şəxslərdən ibarət
idi.91Belə ünsürlərin əsas hədəf kimi Azərbaycanın inkişaf etmiş şəhərlərində yerləşməsi, həmin
ərazilərdə təxribatçılıq üçün təbliğat aparması təsadüfi deyildi.
1905-1907-ci illərdə I Rus inqilabının baş verməsi çar hökümətini düşünməyə məcbur elədi.
Belə bir çətin vaxtda Çar höküməti bir əsrə yaxın müddətdə Qafqaza köçürdüyü nökərlərinə
ehtiyac duydu. Azərbaycan xalqının ideya istiqamətini inqilabdan yayındırmaq məqsədilə
erməni təxribatlarının törədilməsi, ən optimal variant idi. Bu məqsədlə 1905-1907-ci illəri əhatə
edən erməni-müsəlman qırğını baş verdi.92 Bakıda, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda erməni
quldur dəstələri yerli müsəlman əhalini soyqrıma məruz qoydular. Bu Azərbaycanda erməni
təxribatlarının kütləvi soyqrım xarakterli ilk fəaliyyətləri idi. Daşnakstyun partiyası və erməni
katalikosluğunun rəhbərliyi ilə 1905-ci ildə Bakı, Naxçıvan, Cəbrayıl, Şuşa qəzalarında, 1906-cı
ildə Bakı, Yelizavetpol və İrəvan quberniyalarının böyük bir hissəsində toqquşmalar təşkil
edildi.93

Karibi. “Krasnaya kniqa”. Tiflis 1921 . səh.190
Маевский Б.Ф. «Армяно-татарская смута на Кавказе. Как один фазисов армянского вопроса». Баку.
Наука.1993, (170с) ст.17
90
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsi Siyasi Sənədlər Arxivi, fond 276, t.8, iş 263, v 3
91
ARPİİSSA, f 276, t 8 iş 33 v 6
92
“XX əsr Azərbayca Tarixi” II cild . Bakı 2009. Səh 52-54
93
“XX əsr Azərbaycan tarixi” II cild. Bakı-Təhsil-2009, səh 53-60
88
89

884

Qeyd etmək istərdik ki, oxşar hadisələrin Şəki qəzasında təkrarlanmaması üçün şəhərin adlısanlı adamları bir yerə toplaşmış və lazımı tədbirlər görməyə çalışmış, baş verə biləcək erməni
qırğınlarının və talanlarının qarşısı alınmasına çalışmışlar. Nuxa qəzasında ermənilərin yerli
əhalini çapıb-talamaq məqsədilə yaratdıqları “can fədai” dəstələrinə qarşı qəzanın mərd oğulları
birləşərək qacaq dəstələri formalaşdırır, erməni qarət və qırğınlarına qarşı mübarizə aparırdılar.
Qeyd edilən dövrdə Patvakan Ayrapetov, Ambarsum Tabakyans və Suren Aşotyanın
rəhbərlik etdiyi erməni quldur dəstələri Şəki qəzasının kəndlərinə hücum edərək kütləvi qətillər
törədirdilər. 1906-cı ilin mart ayında qaçaq Məmmədeminin göstərişi ilə Səbətli və Bayan
kəndlərində məskən salmış “can fədai” qruplaşmalarına qarşı böyük qaçaq dəstəsi göndərilir. Bu
dəstəyə Cəfər Əbdüləlim oğlu rəhbərlik edir. Dəstə Səbətli kəndi istiqamətində daşnaklara qarşı
hücuma keçir. Üç “can fədai” dəstəsindən ikisi məhv edilir. Ambarsum Tabakyansın rəhbərlik
etdiyi dəstə isə Bayan kəndini tərk edərək, Sığnaq qəzasına tərəf çəkilir.94 Lakin erməni “can
fədai” dəstələrinin qəzanın kəndlərinə basqınları 1907-ci ilə kimi davam edir. Yalnız yerli
bəylərin, sərmayədarların və cəsur insanların səyləri nəticəsində yaradılmış özünümüdafiə
xarakteri daşıyan qaçaq dəstələrinin səyləri nəticəsində erməni fitnəkarları istəklərinə nail ola
bilmirlər. Buna baxmayaraq, 1905-1907-ci illər hadisələri zamanı Şəki qəzasında baş verən
erməni talanlarının xalqın həyatına, güzəranına yerətincə mənfi təsir göstərməsi istisna deyil.
Beləliklə, XIX-XX əsrin əvvəllərində Şəki bölgəsində ermənilərin fəaliyyətinə nəzər
saldıqda ilk əvvəl yeridilən qriqoryanlaşdırma siyasətinin fonunda yerli əhalinin maddi-mənəvi
dəyərlərinin mənimsənilməsi, özününküləşdirilməsinin şahidi oluruq. Tədricən ərazidə
möhkəmlənən ermənilər iqtisadi güclərini artırdıqca siyasi təxribatlara üstünlük verirdilər.
Sonuncu həmləni silahlı dəstələrin yaradılması ilə bölgənin aborigen əhalisinə qarşı qırğınların
həyata keçirilməsi, əraziyə sahiblənərək özgə torpaqlarında öz dövlətlərinin yaratmaq niyyəti
təşkil edirdi. 1918-ci ilin yaz-yay aylarında Azərbaycanın bir çox qəzalarında müsəlman-türk
əhaliyə qarşı həyata keçirilən soyqırım siyasəti qeyd edilən mənfur xislətin məntiqi davamı idi.
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Nəticə
Cənubi Qafqazda etnik münaqişələrin özəyini təşkil edən erməni probleminin Şəki
qəzasında da mövcudluğu onu göstərir ki, bu xaqlın özgə torpaqlarından ərazi iddialarının
sərhəddi mövcud olmamışdır. Özlərini dünya ictimaiyytinə “yazıq” xalq kimi təqdim edən
ermənilər, Cənubi Qafqaza etnik problem toxumunu səpməklə ərazidə milli münaqişələrin
əsasını qoydular. Onların tarixi Azərbaycan torpaqlarında dövlət yaratmaları və qədim türk yurdu
olan İrəvan, Naxçıvan və Qarabağda işğalçı siyasət yeritmələri ilə bərabər, Şəki bölgəsində də
məskunlaşdıqları zamandan etibarən təxribatçı fəaliyyətləri onu göstərir ki, bu xalqın gen
yaddaşının əsasını separatçı siyasi xətt təşkil edir. Uzun müddət dövlətçilikdən məhrum olan
erməni etnosunun yeritdiyi separtçı fəaliyyətin bütün komponentlərinin qriqoryan kilsəsi
tərəfindən hazırlandığı və həyata keçirildiyi danılmaz faktdır.
Kilsənin vacib bildiyi nüanslardan biri kimi, erməni adlanan etnik qrupun sayının
artırılması, gen mənşəyi nə olur-olsun, qriqoryan kimliyini daşıya bilməsi və bu istiqamətdə
ümümerməni təəssübkeşliyi daşıması üçün digər xalq və etnosların “erməniləşdirilməsi”
siyasətini qeyd etmək olar. Bu siyasətin tərkib hissəsi kimi Şəki bölgəsində mövcud olan Alban
dini abidələrinə qarşı ermənilərin yeritdikləri mənfur siyasətə diqqət yetdirdikdə, yerli udun
əhalinin erməniləşdirmək və qriqoryanlaşdırmaq cəhdləri ortaya çıxmış olur. Hal hazırda
Azərbaycan Respublikasının Oğuz və Qəbələ rayonlarında yaşayan və bu ərazilərin aborigen
xalqı olan udinlərə qarşı erməni fitnəkarlığı isə yuxarıda göstərildiyi kimi çar hökümətinə aid
sənədlərdə sübuta yetirilmiş olur. Həmin sənədlər konkret olaraq, udinlərin yerli əhali olmasını
və bu xalqın erməni toplumu ilə heç bir yaxınlığa malik olmamasını göstərən faktlardır.
Daima böyük dövlətlərdən əsasən də rus havadarlarından dəstək almış ermənilər, istəklərinin
bir qisminə nail olmuş, özgə torpağında dövlətlərini yaratmış, Qafqazın aborigen əhalisi olan
türklərə qarşı dəfələrlə soyqrım siyasəti yeritmişdir. Şəki bölgəsində az sayda yerləşdirilmlərinə
baxmayaraq, aktiv separatist mövqedə dayanmış ermənilər, XIX əsrin ikinci yarısından etibarən
iqtisadi sahadə də üstünlüyə can atmış, bölgədəki əsas istehsal sahələrinə rus havadarlarının
yardımı ilə sirayət etməyə çalışmışlar. Yetərincə maliyyə bazasına, təxribatçı siyasi təşkilata və
əsasən də dini heysiyyatlara malik olmayan və tamamilə siyasi xarakter daşıyan Qriqoryan
kilsəsinə arxalanan ermənilər, XX əsin əvvəllərindən etibarən soyqrım siyasətinə əl atmaqla
Cənubi Qafqazın əsas etnik amili olan türk-müsəlman əhalini məhv etməyə çalışmışlar.
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TÜRKİYE’DE ERMENİ SORUNU VE TEHCİR KONULARININ
ÖĞRETİMİ (Tarihçe ve Mevcut Durum)
Refik TURAN1
ÖZET
Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulan ders kitaplarında 1981
yılına kadar doğrudan Ermeni sorunu ve tehcir ile ilgili bir konuya yer verilmemiştir. Öğretim
programlarında ve ders kitaplarına Ermeni sorunu ve tehcir ile ilgili konuların eklenmesi
Ermenilerin Türkiye karşıtı faaliyetlerine bir tepki olarak ve bu faaliyetlerle paralel bir seyir
izlemiştir. Ermeni diasporasının 1960’lı yılların ortalarından itibaren “soykırım” iddialarını
dünya kamuoyuna taşımaya başlaması ve 1970’li yılların başlarından itibaren Türk diplomatlara
yönelik terör faaliyetlerine başlaması üzerine 1981 yılında ilköğretim ve liselerde okutulan T.C.
İnkılap Tarihi dersleri kapsamına sınırlı da olsa Ermeni sorunu ve tehcir ile ilgili konular
alınmıştır. Bu konularda daha çok Türkler ve Ermenilerin uzun bir geçmişe dayanan bir arada
yaşama deneyimlerini ön plana çıkaran ve Ermeni sorununu daha çok Avrupa devletlerinin kendi
emperyalist amaçlarını hayata geçirmek için yarattıklarını ileri süren yaklaşım benimsenmiştir.
Diasporanın ve 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Ermenistan Cumhuriyeti’nin 1990’lı yılların
ortalarından itibaren çeşitli ülkelerin yerel ve ulusal parlamentolarında 1915 olaylarını soykırım
olarak tanıtma çabası içine girmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 2002 yılında bu konuların
öğretim programlarına ve ders kitaplarına daha kapsamlı bir şekilde alınmasına karar vermiştir.
Günümüzde ortaokullarda T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük; liselerde ise 11. Sınıf Tarih, 12.
Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersleri kapsamında
farklı boyutları ön plana çıkarılarak Ermeni sorunu ve tehcir ile ilgili konulara görece ayrıntılı
bir şekilde yer verilmektedir. 1981 yılından günümüze okul programlarında Ermeni sorunu ve
tehcir konularına ayrılan yer genişlik ve derinlik itibariyle artarken, özellikle 2002 yılından sonra
ders kitaplarındaki söylem de bir miktar sertleşmiş ve Ermeni çetelerinin Türklere karşı
uyguladıkları katliamlara da yer verilmeye başlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Ermeni sorunu, tehcir, tarih öğretimi, sosyal bilgiler öğretimi,
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TEACHING THE ARMENIAN PROBLEM AND RELOCATION ISSUES IN TURKEY
(Historical Development and Current Situation)
Abstract
Turkey in primary and secondary school textbooks in the Armenian issue directly to the
corporation in 1981 and has not been given a relocation-related issues. The curriculum and
textbooks in the Armenian issue and the inclusion of issues related to the relocation of the
Armenians as a response to the anti-Turkey activities and follow a course parallel with these
activities. The start moving the Armenian Diaspora of the alleged genocide since the mid-1960s
the world community and the ASALA 1970 with the year in 1981 at the onset of the terrorist acts
against Turkish diplomats since the beginning of primary and secondary schools taught in the
Republic of Turkey History of the Revolution limited the class scope, although the Armenian
issue and relocation related topics were taken. On these issues, the approach that emphasizes the
long-lived coexistence experiences of Turks and Armenians and argues that the European
countries created the Armenian question in order to realize their own imperialist aims was
adopted. Since the Diaspora and the Republic of Armenia, which gained its independence in
1991, endeavored to introduce the 1915 events as genocide in the local and national parliaments
of various countries since the mid-1990s, the Ministry of National Education decided in 2002 to
include these subjects more comprehensively in the curriculum and textbooks. . Today in History
of secondary schools in the Republic of Turkey and Kemalism; In high school Grade 11 History,
Grade 12 Republic of Turkey Revolution History and Kemalism and Contemporary Turkish and
World History courses in different sizes are given in by a detailed way with respect to matters
relating to the forefront of removing the Armenian issue and relocation scope. While the place
devoted to the Armenian problem and relocation issues has increased in width and depth in the
school programs since 1981, the discourse in the textbooks has become somewhat hardened
especially after 2002 and the massacres committed by the Armenian gangs against the Turks
have been included.
Keywords: Armenian problem, relocation, history teaching, social studies teaching,
Giriş
Türkler ile Ermenilerin karşılıklı ilişki ve bir arada yaşama deneyimleri Selçukluların
Anadolu’ya girmeye başladıkları XI. yüzyılın ortalarından itibaren başlamıştır. Dolayısıyla
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Balkan ve Avrupa gayrimüslimlerinden yaklaşık üç yüzyıl daha eskiye dayanmaktadır. Selçuklu
Türklerinin Anadolu’ya girmeleriyle başlayan Türk-Ermeni ilişkileri daha sonra Osmanlı idaresi
altında sürmüş ve böylece yaklaşık sekiz yüz yıl bir arada sorunsuz bir şekilde yaşamışlardır.
Ermeniler, Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslim tebaa arasında Fransız İhtilali’nin
yaydığı milliyetçilik fikirlerinden görece geç etkilenmişlerdir. Daha sonraki dönemlerde
“Ermeni sorunu” olarak adlandırılacak Ermeni ayrılıkçı hareketlerinin başlangıç noktasının
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı olduğu genel kabul görmektedir. Bu savaş sırasında Kafkasya
Cephesinde Ermenilerin desteğini alan Rusya galip çıktığı savaşın sonunda imzalanan
Ayastefanos Antlaşması’na Ermenilerin yaşadıkları bölgelerde ıslahat yapılacağına dair bir
madde koydurmuştur. Bu madde Ayastefanos Antlaşması’nın yerine geçecek olan Berlin
Antlaşması’nda da aynı şekilde korunmuştur. Ermeniler bu tarihten sonra oluşturdukları
komitalar aracılığıyla İstanbul ve Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere gittikçe artan oranda
ses getirici eylemler düzenlemeye başlamışlardır. Birinci Dünya Savaşı sırasında savaşı
kaybedeceğinden emin oldukları Osmanlı Devleti’nden toprak koparmak amacıyla Rus
ordusunun yanında yer almışlardır. Ermeniler, ABD devlet başkanı Wilson’un beyan ettiği
savaştan sonra her millete nüfusça çoğunlukta olduğu yerlerde kendi geleceklerini tayin etme
hakkı verileceği şeklindeki ilkesine zemin oluşturmak amacıyla, “Büyük Ermenistan” sınırları
içinde olduğunu iddia ettikleri bölgelerde yaşayan Türklere karşı katliam uygulamışlar, böylece
sağ kalanları da korkutup kaçırmayı düşünmüşlerdir. Iğdır, Kars ve Van dolayları da Ermeni
çetelerin bu türden saldırı ve katliamlarına yoğun bir şekilde maruz kalmıştır. Osmanlı
Hükümeti, Ermeni çetelerinin bu tedhiş hareketleri karşısında bazı tedbirler alma gereği duyarak
24 Nisan 1915 tarihinde Hınçak ve Taşnak cemiyetlerinin ülke genelindeki bürolarını kapatarak
ileri gelenlerini tutuklatmış, ayrıca 27 Mayıs 1915 tarihinde Geçici Sevk ve İskan Kanunu’nu
(Tehcir Kanunu) çıkarmıştır. Bu kanuna dayanılarak Kafkasya Cephesine yakın bölgelerde
yaşayan Ermeniler, Rus ordularıyla irtibatlarını kesmek amacıyla, savaş bölgesi dışında
belirlenen yerlere zorunlu olarak göç ettirilmişlerdir.
Birinci Dünya Savaşı ve hemen akabinde savaş, göç ve nüfus mübadelelerinin yoğun
olarak yaşandığı zorlu bir sürecin sonunda çok uluslu devlet yapılanmaları olan İmparatorluklar
tarih sahnesinden silinerek yerlerine çok sayıda ulus devlet kurulmuştur. Bu çerçevede Osmanlı
İmparatorluğu’nun mirası üzerinde Anadolu merkezli Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, 28
Mayıs 1918 tarihinde de Ermenistan Cumhuriyeti kurulmuş, bu devlet 1920 yılı sonlarından
itibaren SSCB bünyesine dâhil olma sürecine girmiştir. Bundan sonraki dönemde Türkiye ile
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Ermenistan SSC arasındaki ilişkilerde durağan bir dönem yaşanmıştır. Ancak 1965 yılından
itibaren Ermeni diasporası 1915 yılında gerçekleştirilen tehcir olayını dünya gündemine
“soykırım” olarak aksettirmeye başlamış ve gerek bu iddianın gerekse “büyük Ermenistan”ın
tanınması yönündeki faaliyetlerine hız vermiştir. 1970’li yılların başlarından itibaren ise
Ermenistan’ın Kurtuluşu İçin Gizli Ermeni Ordusu (ASALA) isimli terör örgütü Türk dışişleri
personeline yönelik terör saldırıları düzenlemek suretiyle “soykırım” iddialarını dünya
gündemine taşımaya çalışmıştır. SSCB’nin dağılması üzerine 1991 yılında bağımsızlığını ilan
eden Ermenistan Cumhuriyeti de diaspora ile işbirliği yaparak 1990’lı yılların ortalarından
itibaren soykırım iddialarını bu defa da çeşitli ülkelerin yerel ve ulusal parlamentoları ile Avrupa
Parlamentosu gibi kimi uluslararası kuruluşlar tarafından tanınması yönünde faaliyet göstermeye
başlamışlardır.
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de ilk ve ortaöğretimde “Ermeni sorunu” ve “tehcir”
konularının öğretilmesinin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği aşamaları ortaya koymaktır.
Araştırmada “genel tarama modeli”2 ve yazılı birer materyal olan öğretim programları ve ders
kitapları üzerinde çalışıldığı için “araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi
içeren yazılı materyallerin analizini kapsayan”3 “doküman incelemesi” yöntemi kullanılmıştır.
1. İlk ve Ortaöğretimde Ermeni Sorunu ve Tehcir Konularının Öğretimi
1. 1. Başlangıçtan 2002 Yılına Kadar
Türkiye’de ilk ve ortaöğretimde okutulan tarih ders kitaplarında uzunca bir süre Ermeni
sorunu ve tehcir ile ilgili konulara yer verilmemiştir. Bu dönemde ders kitaplarında Ermenilerle
ilişkilere ise başka konularla bağlantılı olarak, özellikle Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı
sürecinde Ermenilerin amaç ve faaliyetleri ile uluslararası ilişkileri bağlamında yer verilmiştir.
Bu konuların genel olarak Sevr Barış Antlaşması, Paris Barış Konferansı, milli varlığa düşman
cemiyetler, yararlı cemiyetler, Erzurum Kongresi, Doğu ve Güney Cephelerindeki mücadeleler
vb. konularla sınırlı olduğu söylenebilir.
1965 yılında Ermeni diasporası sözde Ermeni soykırımının 50. yıldönümü olduğu
gerekçesiyle “Büyük Ermenistan”ın ve “Ermeni soykırımı iddialarının” kabulünü talep etmiş ve
bu doğrultudaki faaliyetlerine hız vermeye başlamıştır. Ermeni diasporasının İkinci Dünya

Niyazi, Karasar, Bilimsel Araştırma Metodu, Ankara, Hacettepe Taş Kitapçılık, 1984, 79.
Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayınevi,
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Savaşı sırasında Nazilerin Almanya’da Yahudilere karşı uyguladığı soykırımın özellikle savaşın
ardından dünya kamuoyunda büyük tekiyle karşılanması, Yahudi cemaatine karşı oluşan bu
dayanışma ve sempatinin 1948 yılında Yahudilerin kendi devletlerini kurmalarına yaptığı olumlu
katkıyı fark ederek “soykırım” iddialarını benzer yol ve yöntemlerle “Büyük Ermenistan”
hedefine ulaşmak için bir araç olarak kullanmayı düşündüğü anlaşılmaktadır.
Diasporanın bu atılımını 1970’li yılların başlarından itibaren “Büyük Ermenistan
davasını” silahlı mücadele yoluyla gerçekleştirmek amacıyla kurulan Ermenistan’ın Kurtuluşu
İçin Gizli Ermeni Ordusu (ASALA) terör örgütü faaliyetlerine başlamıştır. ASALA terör
örgütünün 1973-1984 yılları arasında Türkiye’nin yurtdışı temsilciliklerinde görevli personele
yönelik düzenlediği terör eylemleri sonucunda 34 Türk diplomatı şehit olmuştur.
Ermeni diasporasının maddi güç ve propaganda araçlarını kullanarak, ASALA’nın ise
terör eylemleri yoluyla Ermeni sorununu ve 1915 yılında gerçekleştirilen tehciri “soykırım”
şeklinde çarpıtarak dünya kamuoyuna sunma gayretleri karşısında Türk Hükümeti Ermeni
sorunu ve tehcir konularını ilköğretim ve ortaöğretim programlarına alma yoluna gitmiş ve
böylece vatandaşlarının bu konularla ilgili doğru bilgilerle donatılmasını sağlamayı
düşünmüştür. Nitekim nu amaçla 1981 yılında kabul edilen ortaokul ve lise Türkiye Cumhuriyeti
İnkılâp Tarihi dersi öğretim programlarında4 ve bu programlara uygun olarak yazılan ders
kitaplarında Ermeni sorunu ve tehcir konularına ilk defa yer verilmiştir. Buna göre ortaokul T.C.
İnkılap Tarihi öğretim programının “Kurtuluş Savaşı” ünitesine “Ermeni Sorunu ve Sonucu”
başlıklı bir konu ile bir okuma parçası eklenirken, Ortaöğretim Kurumları T.C. İnkılap Tarihi
öğretim programının “Kurtuluş Savaşı” ünitesinde de “Birinci Dünya Savaşı’na kadar Ermeni
sorunu”, “Birinci Dünya Savaşı’nda Ermeni sorunu” ve “Kurtuluş Savaşı’nda Ermeni sorunu
ve Gümrü Antlaşması” başlıklı konulara yer verilmiştir.
Bu gelişmeden iki yıl sonra, 1983-1984 yılından itibaren okutulmak üzere liselerde
okutulan Tarih Dersi Öğretim Programına da Ermeni sorunu ile ilgili bir konu eklenmiştir. Bu
değişiklikle Osmanlı tarihiyle ilgili konuların yer aldığı lise 3. sınıf tarih programına “Dağılma
hareketleri sırasında yaratılan Ermeni sorunu” başlıklı bir konu eklenmiştir.5 Ne var ki öğretim
programına eklenen bu konu o dönemde okutulan tarih ders kitaplarına yansıtılmamıştır. Öğretim

“MEB, Temel Eğitim II. Kademe Okulları (Ortaokul) Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi Müfredat Programı”,
Tebliğler Dergisi, 2090, 6 Temmuz 1981, 249-250; “MEB, Ortaöğretim Kurumları Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp
Tarihi Programının Konuları”, Tebliğler Dergisi, 2087, 25 Mayıs 1981, 209-210.
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programının “açıklamalar” kısmında programda gerçekleştirilen bu değişiklikte ASALA terör
örgütünün terör saldırılarına duyulan tepkinin de rolünün olduğunu hissettiren şu ifadeler yer
almaktadır: “Anadolu’nun fethi konusunda, bugünkü yurdumuzun Bizanslılardan alınışı
anlatılırken, Anadolu’da Bizans boyunduruğu altında yaşamış olan Ermenilerle bir
sorunumuzun olmadığı üzerinde durulacak, son zamanlarda dış güçlerle desteklenip yabancı
ülkelerde elçilik ve müşavirliklerimizde giriştikleri kanlı cinayetler karşısında Türk milletinin,
belirli terör odaklarınca düşünülen siyasî oyunların tuzağına düşmeyeceği açıklanacak; Türk
milletinin her zaman olduğu gibi davasındaki haklılığının kabulünü sabırla beklediği
belirtilecek; yaratılmak istenen olaylar, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
derslerinde işlenen ve bu konu ile ilgili kısımların ışığı altında değerlendirilecektir.”6
1985 yılında ilköğretim okullarında okutulmak üzere hazırlanan Milli Tarih Dersi
Öğretim Programının “açıklamalar” kısmında yukarıdaki açıklamaya olduğu gibi yer verilmişse
de öğretim programında “Ermeni sorunu” ile ilgili herhangi bir başlık yer almamaktadır.7 Ancak
bu programa göre yazılan 1993 yılında basılan 7. sınıf Milli Tarih ders kitabında Birinci Dünya
Savaşı ile ilgili ünitenin en sonuna “”Ermeni Meselesi” başlıklı bir buçuk sayfalık bir metine yer
verilmiştir. Bu metinde Ermenilerin tarih boyunca yaşadıkları bölgeler, Selçuklu ve Osmanlı
idaresi altındaki durumları, 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sırasındaki ve sonrasındaki faaliyetleri,
Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslarla yaptıkları işbirliği, tehcirin sebepleri ve General Harbord
Raporu ile ilgili özet bilgilere yer verilmektedir.8 1994 yılından itibaren yayınlanan ders
kitaplarında bu konuya yer verilmediği anlaşılmaktadır.
1991-1992 öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında Ders Geçme ve Kredi
Sisteminin uygulanmaya başlanmış,9 lise öğretim programları1992 yılında yeni sisteme uygun
olarak yeniden hazırlanmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Tarih Dersi Öğretim Programında Tarih
II konuları içerisinde önceden olduğu gibi “Dağılma hareketleri sırasında yaratılan Ermeni
sorunu” başlıklı konuya yer verildiği görülmektedir. Bu öğretim programlarında ayrıca 1983
yılında kabul edilmiş olan Tarih dersi programlarının amaç ve açıklamalarına bağlı kalınacağı
da vurgulanmıştır. Sadece bir öğretim yılı uygulanan bu programların yerine 1993 yılında yeni
Tarih I ve Tarih II öğretim programları kabul edilmiştir.10 Yeni Tarih II programının “Osmanlı
6

A.g.e., 339.
“MEB Ortaokul Milli Tarih Programı”, Tebliğler Dergisi, 2190, 17.6.1985, 201-204.
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Niyazi Akşit, Ortaokullar İçin Milli Tarih II, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1993, 124-125.
9
Refik Turan, “Avni Akyol Dönemi Eğitim Siyasaları”, Milli Eğitim, 94, (Bahar 2012),108-132.
10
“MEB Tarih I-II Programları (9. ve 10. Sınıf)”, MEB Tebliğler Dergisi, 2378, 15.3.1993.
7
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siyasi tarihi II (1600-1922)” başlıklı üçüncü ünitesinde yer alan “Berlin Kongresi ve sonrası”
başlığının altında parantez içerisinde şu açıklamaya yer verilmiştir: “Ermeni meselesi, Kıbrıs,
Tunus ve Mısır’ın kaybedilmesi, Doğu Rumeli meselesi, Osmanlı-Yunan savaşı.” Öğretim
programda konuların işlenişinde göz önünde bulundurulacak hususların açıklandığı “ünitenin
işlenişi” başlığı altında da konuyla (Ermeni sorunu) ilgili şu uyarı yapılmaktadır: “Berlin
Kongresi’nden sonra bir Ermeni meselesinin yaratıldığı açıklanmalı, ayrıca İngiltere ve
Fransa’nın Cezayir, Kıbrıs, Tunus ve Mısır’ı nasıl ele geçirdikleri belirtilmelidir.”11
Bu programa uygun olarak yazılan Tarih ders kitaplarında programda belirtilen hususlar
doğrultusunda Ermeni sorunu ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Bu dönemde okutulan bazı Tarih
I ders kitaplarında özetle Türkiye Selçuklu Devleti ve Beylikler dönemlerinde Anadolu’da halkın
büyük çoğunluğunu oluşturan Müslümanlarla bir arada yaşayan gayrimüslimlerin dini
inançlarına karışılmadığını vurgulamaktadır.12 Bu dönemde okutulan Tarih II ders kitaplarında
ilk kez “Ermeni sorunu” başlığı altında bir konuya yer verilmiştir. Bu başlık altında özetle
Ermenilerin Osmanlı devleti içindeki ayrıcalıklı konumları hakkında bilgiler verilmektedir.
Ermeniler özellikle Yunan isyanından sonra daha önce Rumlara verilen üst düzey görevlere
atanmaya başlamışlardır. Daha sonra 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve bu savaşı takip eden
süreçte Ermenilerin tutumları ve özellikle Rusya, İngiltere ve Fransa’nın desteğiyle Ermeni
sorununun uluslararası bir sorun olarak ortaya çıkışı üzerinde durulmaktadır. Bu devletlerin
Ermenileri destekleme nedenleri hakkında da bilgi verilen ders kitaplarında Hınçak ve
Taşnaksutyun başta olmak üzere kurdukları dernek ve komiteler aracılığıyla Ermenilerin Birinci
Dünya Savaşı’na kadar geçen süreçte ve savaş sırasında giriştikleri tedhiş hareketleri hakkında
da bilgiler verilmektedir.13
Ermeni olayları iç ve dış kışkırtmaların da etkisiyle Birinci Dünya Savaşı yıllarında daha
vahim bir hal almıştır. Ders kitaplarında “tehcir” konusunda şu değerlendirmeye yer
verilmektedir: “I. Dünya Savaşı’nda Doğu Anadolu’da bazı yerleri işgal eden Ruslar, bölgedeki
Ermenileri silahlandırıp Türklerin üzerine saldırttılar. Bu saldırılar sırasında Türk köyleri ateşe
verilip on binlerce Türk vahşice katledildi. Osmanlı Devleti savaş sırasında düşmanla işbirliği

MEB Tarih I-II Dersi Öğretim Programı Kitapçığı, Ankara, MEB Yayınları, 1993, 116-119.
Kemal Kara, Liseler İçin Tarih I, İstanbul, Önde Yayınları, 1999, 26.
13
Kazım Yaşar Kopraman (Koord.), Bahaeddin Yediyıldız, Yurdagül Alpaslan, H. Yavuz Ercan, Özer Ergenç, Reşat
Genç, Özkan İzgi, Halil Metin, Rifat Önsoy ve Rifat Turgut, Ders Geçme ve Kredi Sistemi Uygulayan
Ortaöğretim Kurumları İçin Tarih Ders Kitabı (Lise 2), İstanbul, MEB Yayınları, 1995, 66-67; Nevin Ergezer,
Liseler İçin Tarih 2, Ankara, Ocak Yayınları, 1996, 77.
11
12
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yapan Ermenileri bulundukları yerlerden başka bölgelere göç ettirmek zorunda kaldı.(1915) Bu
göç sırasında hava şartları, salgın hastalıklar gibi sebeplerle Ermenilerden ölenler oldu.
Ermeniler bu olayı Türkler milyonlarca Ermeni’yi öldürdü şeklinde Avrupa’ya yaydılar. Türkleri
kötüleyici her habere inanmaya hazır olan Avrupalılar da buna inandılar. Daha sonraki yıllarda
yabancı tarihçi ve bilim adamlarının incelemeleri, olayların doğru olmadığını kanıtladı. Buna
rağmen Avrupalıların bu konudaki peşin hükümlü ve kasıtlı görüşleri hala değişmemiştir.”14 Bu
ders kitaplarında Ermeni hareketlerinin başlamasında azınlık okulları ile özellikle sayıları hızla
artan Amerikan misyoner okulları ve Protestan misyonerlerin faaliyetlerinin etkisi de
vurgulanmaktadır.15
Ders Geçme ve Kredi Sistemi 1995-1996 öğretim yılından itibaren kademeli olarak
yürürlükten kaldırılmışsa da bu sisteme göre hazırlanmış öğretim programları ve ders kitapları
küçük değişikliklerle 2007 yılına kadar kullanılmıştır.
1. 2. MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2002 Yılı Kararı Sonrasında Ermeni Sorunu ve
Tehcir Konularının Öğretimi
1990’lı yılların ortalarından itibaren Ermeni diasporası ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin
1915 yılı olaylarını dünya kamuoyunun gündemine Ermenilere soykırım yapıldığı şeklinde
yansıtma ve özellikle çeşitli ülkelerin yerel ve ulusal parlamentolarında bu doğrultuda karar
aldırma faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu dönemde Rum ve Süryaniler de kendilerine soykırım
yapıldığı yönünde propaganda ve faaliyetlere başlamışlardır. Nitekim Şubat 1994’te Yunan
Millet Meclisi 19 Mayıs gününü “Pontus Yunanlılarının soykırımını anma günü” olarak kabul
eden yasayı, 24 Eylül 1998 tarihinde ise 14 Eylül gününü “Türk devleti tarafından Küçük Asya
Yunanlılığının soykırımını anma günü” olmasına dair Kanun Hükmünde Kararnameyi kabul
etmiştir. Bunlardan ikincisi kabul edildikten sonra önce bir süre dondurulmuş, daha sonra ise o
dönemdeki

Türk-Yunan

yakınlaşmasının

etkisiyle

“soykırım”

sözcüğünü

KHK’den

çıkarılmıştır16 .
Süryaniler de Avrupa’da kurdukları Süryani kuruluşlarının girişimleriyle Osmanlı
Devleti’nin 1915 yılında Ermenilerle birlikte kendilerine de soykırım yaptığını ileri sürerek

14

Kara, a.g.e., s. 190.
Kopraman vd., a.g.e.,; Kara, a.g.e., s. 194.
16
Turgay Cin “Yunanistan’ın Pontus Soykırım İddiaları ve Türkiye”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, 8 (2), 2006, 27-89, 52.
15
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soykırımın kabul edilmesi, özür dilenmesi ve el konulan mallarının iade edilmesi için Avrupa
başkentlerinde çeşitli toplantılar düzenleyerek konuyu gündemde tutmaya çalışmışlardır.
Tüm bu olumsuz propaganda ve faaliyetler karşısında Türk Hükümeti daha kapsamlı ve
etkili bir takım önlemler almaya çalışmış, bu çerçevede Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele
Koordinasyon Kurulu oluşturularak bu kurulun koordinasyonunda çok yönlü çalışmalar
yapılmaya başlanmıştır. Bu önlemlerin eğitime yansıması MEB Talim ve Terbiye Kurulu
tarafından 2002 yılında Ermeni sorunu ile ilgili konuların ilköğretim 5. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler;
Ermeni, Yunan-Pontus ve Süryanilerle ilgili konuların ise ortaöğretim Tarih I, II ve T.C. İnkılâp
Tarihi ve Atatürkçülük dersleri kapsamına ayrıntılı bir şekilde alınması olmuştur.17 Böylece
öğrenciler Ermeni iddiaları, Ermeni sorunu ve tehcir gibi konularda daha ayrıntılı ve doğru bilgi
sahibi olabileceklerdi. Söz konusu kararlarda Ermeni, Yunan-Pontus ve Süryanilerle ilgili
konuların 2002-2003 öğretim yılından itibaren okutulması, 2003-2004 öğretim yılından itibaren
de ilgili ders kitaplarına yansıtılması öngörülmüştür. Aşağıda Talim ve Terbiye Kurulu’nun bu
kararlarında İlköğretim Sosyal Bilgiler ve Lise Tarih Dersi Öğretim Programlarına alınması
öngörülen konular kısaltılarak ana başlıklar halinde tablo halinde gösterilmiştir.
Tablo 1. MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2002 Yılında Aldığı Kararla İlköğretim Sosyal
Bilgiler Dersi Öğretim Programına Eklenen Ermeni Sorunu ve Tehcir İle İlgili Konular
Amaçlar
5. SINIF: ÜNİTE: Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk?
Amaç 1. Mondros Ateşkes Anlaşması ve uygulanmasını kavrayabilme.
Amaç 2. Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan Ermeni cemiyetlerinin amaçlarını ve
faaliyetlerini kavrayabilme.
Amaç 3. Doğu Anadolu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetinin Kurtuluş Savaşı’ndaki rolünü
kavrayabilme. (
Amaç 4. Erzurum Kongresi ve önemini kavrayabilme

MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14.6.2002 Tarih ve 273 sayılı “Ermeni Sorunu İle İlgili Konuların İlköğretim
5. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında Yer Alması Hakkındaki Kararı”, Tebliğler Dergisi,
2538 (Temmuz 2002), 545-554; “MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14.6.2002 Tarih ve 272 sayılı “Ermeni,
Yunan-Pontus ve Süryaniler İle İlgili Konuların Ortaöğretim Tarih 1, Tarih 2 ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Dersi Öğretim Programlarında Yer Alması Hakkındaki Kararı”, Tebliğler Dergisi, 2538 (Temmuz 2002), 530-544.
17
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Amaç 5. TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaları kavrayabilme.
Amaç 6. Sevr Antlaşması’na göre Ermenilerin durumunu kavrayabilme.
Amaç 7. Doğu cephesindeki savaşlarla ilgili gelişmeleri kavrayabilme
Amaç 8. Güney Cephesindeki savaşlarla ilgili gelişmeleri kavrayabilme.
Amaç 9. Moskova Antlaşması’nın önemini kavrayabilme
Amaç 10. Kars Antlaşması’nın önemini kavrayabilme.
Amaç 11. Lozan Antlaşması’nın önemini kavrayabilme.
7. SINIF: ÜNİTE: 19-20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti
Amaç 1. Büyük devletlerin Osmanlı politikalarını kavrayabilme.
Amaç 2. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1839’a kadar gayrimüslimlerin durumunu
kavrayabilme.
Amaç 3. 1839-1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrimüslimlerin durumunu
kavrayabilme.
Amaç 4. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonunda ortaya çıkarılan Ermeni meselesini
kavrayabilme.
Amaç 5. Ermeni komitalarının ortaya çıkış ve Ermeni eylemlerini kavrayabilme.
Amaç 6. Osmanlı Devleti’nin Ermeni isyanları karşısında uyguladığı siyaseti
kavrayabilme.
Amaç 7. Doğu cephesinde Rus-Ermeni işbirliğini kavrayabilme.
Amaç 8. Ermeni komitacılarının çıkardığı olayları (Bitlis, Zeytun Olayları, Van İsyanı)
kavrayabilme.
Amaç 9. Ermeni mezalimine karşı alınan önlemleri (yer değiştirme, derneklerin
kapatılmasının nedenleri) kavrayabilme
Amaç 10. Tehcir kararının alınma gerekçelerini açıklama.
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Amaç II. Tehcir kararının uygulama esaslarını kavrayabilme
Amaç 12. Tehcir kararından sonra Ermenilerin durumunu kavrayabilme
Amaç 13. Ermenilerin asılsız soy kırım iddialarının geçersizliğini analiz edebilme
Amaç 14. Günümüzdeki Ermeni asılsız soy kırım iddialarının amacı ve bu amacı
gerçekleştirmek için Ermenilerin yaptıkları faaliyetleri kavrayabilme.
Kaynak: Tebliğler Dergisi, 2538 (Temmuz 2002), 545-554.

Tablo 2. MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2002 Yılında Aldığı Kararla Lise Tarih Dersi
Öğretim Programına Eklenen Ermeni Sorunu ve Tehcir İle İlgili Konular
Sınıf: 9: 7. ÜNİTE : TÜRKİYE TARİHİ
Amaç 1. Türklerin Anadolu’ya akınları sırasında (1015-1071) Ermenilerin durumunu
kavrayabilme.
Amaç 2. Türkiye Selçuklu Devleti yönteminde Ermenilerin durumunu kavrayabilme.
Sınıf: 10: 6. ÜNİTE: OSMANLI TOPLUMU
Amaç 1. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 1839'a kadar gayrimüslimlerin durumunu
kavrayabilme.
Sınıf: 10: 3. ÜNİTE: OSMANLI SİYASİ TARİHİ (1600-1922)
Amaç 2. Büyük devletlerin Osmanlı politikalarını kavrayabilme.
Amaç 3. 1839-1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrimüslimlerin durumunu
kavrayabilme.
Amaç 4. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sonunda ortaya çıkarılan Ermeni meselesini
kavrayabilme.
Amaç 5. Ermeni komitalarının ortaya çıkışı ve Ermeni eylemlerini kavrayabilme.
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Amaç 6. Osmanlı Devleti’nin Ermeni isyanları karşısında uyguladığı siyaseti
kavrayabilme.
Amaç 7. Avrupa devletlerinin Ermeni isyanları ve bu isyanların bastırılması karşısında
uyguladığı siyaseti kavrayabilme.
Amaç 8. Kafkas Cephesinde Rus-Ermeni iş birliğini kavrayabilme.
Amaç 9. Ermeni komitacılarının çıkardığı olayları (Bitlis, Zeytun Olayları, Van İsyanı)
kavrayabilme.
Amaç 10. Ermeni mezalimine karşı alınan önlemleri kavrayabilme.
Amaç 11. Tehcir kararının alınma gerekçesini kavrayabilme.
Amaç 12. Tehcir kararının uygulama esaslarını kavrayabilme.
Amaç 13. Tehcir kararından sonra Ermenilerin durumunu kavrayabilme.
Amaç 14. Lozan Antlaşması’na göre Ermenilerin Türkiye’deki statülerini açıklama.
Amaç 15. 1945’den günümüze Ermenilerin asılsız soy kırım iddialarını kavrayabilme.
Amaç 16. Ermenilerin soy kırım iddialarının geçersizliğini analiz edebilme.
Kaynak: Tebliğler Dergisi, 2538 (Temmuz 2002), 530-544
Yukarıdaki tablolardan da anlaşılacağı üzere Talim ve Terbiye Kurulu’nun söz konusu
kararı Türklerle Ermenilerin ilk karşılaşmalarından başlayarak günümüze kadar gelen süreçte
Türk-Ermeni ilişkiler, Ermeni sorunu, tehcir, “soykırım” iddialarının arka planı, diaspora ve
Ermenistan Cumhuriyeti’nin günümüzdeki faaliyetleri pek çok konunun aşamalı ve ayrıntılı bir
şekilde programlara alınması öngörülmüştür. Yine belirtmek gerekir ki bu konular ve konularla
ilgili açıklamalar Ermenilere karşı genel bir önyargı, düşmanlık ve nefret yaratmayacak şekilde
ve salt konuyla ilgili gerçeklerin anlaşılmasını sağlayacak şekilde belirlenmiş ve ifade edilmiştir.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun yukarıda bahsedilen kararlarında yer alan konular
günümüze

kadar

ilköğretim

okullarında

okutulan

Sosyal

Bilgiler

ders

kitaplarına

yansıtılmamıştır. Ermeni sorunu ile ilgili konulara süreç içerisinde konuların içeriklerinde
birtakım değişiklikler yapılmak suretiyle 1981 yılından itibaren uygulandığı haliyle sekizinci
sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarında yer verilmesine devam edilmiştir.
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Bu dönemde okutulan lise tarih ders kitaplarında, Türklerin Anadolu’yu fethi ile ilgili
konuda Türklerin bölgeye gelmelerinden önce burada yaşayan Ermenilere Bizans’ın uyguladığı
baskı ve kötü yönetim hakkında bilgiler verilmekte ve bu durumun Ermenilerin Anadolu’ya
gelen Türkleri bir kurtarıcı olarak karşılamalarına yol açtığı belirtilmektedir. Bu da Anadolu’da
Türk ilerleyişini kolaylaştıran en önemli etken olmuştur.18 Ne var ki Ermenilerin Türklere karşı
bu olumlu bakışları ve bağlılıkları uzun sürmemiş, bölgedeki Ermeni prenslikleri fırsat buldukça
Selçuklular aleyhine Bizans, Haçlılar ve Moğollar ile işbirliği yapmışlardır.19
1.3. 2005 Yılı ve Sonrasında Ermeni Sorunu ve Tehcir Konularının Öğretimi
1.3.1. 2005-2017 Yılları Arasındaki Dönem
Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim sisteminde yapılandırmacı anlayışı esas almaya karar
vermesi üzerine ilk ve ortaöğretimde okutulan derslerin öğretim programları ve ders kitapları bu
yaklaşıma göre yeniden hazırlanarak 2005-2006 öğretim yılından itibaren kademeli olarak
uygulanmaya başlanmıştır. Bu dönemde hazırlanan öğretim programları ve ders kitapları küçük
değişikliklerle 2017 yılına kadar kullanılmıştır.
Bu dönemde yeni anlayışa göre hazırlanan İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim
Programında Ermeni sorunu ve tehcir ile ilgili konulara yer verilmeyerek bu konuların önceden
olduğu gibi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kapsamında öğretilmesine devam
edilmiştir. 2006 yılında kabul edilen İlköğretim T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi
Öğretim Programında Ermeni sorunu ve tehcir konularıyla ilgili bağımsız bir kazanıma yer
verilmemiştir. Öğretim programında “programın uygulanmasıyla ilgili açıklamalar” bölümünde
“Öğretmen güncellik ilkesi gereği Ermeni iddialarını ele almalı, bu iddiaların tarihi gerçeklerle
bağdaşmayan iddialar olduğunu açıklamalıdır.”

20

şeklinde bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu

programın “Atatürk’ten sonra Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve sonrası” başlıklı ünitesinde yer
alan kazanımlardan birisi “Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış
tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur.” şeklinde olup Ermeni sorunu ve tehcir
konuları bu kazanım kapsamında düşünülmüştür. Bu kazanımla ilgili etkinlik örneği olarak
Ermeni sorunu ile ilgili belgesel film izlenmesi önerilmekte ve ayrıca öğretmenlere yönelik
Abdullah Gündoğdu ve Üçler Bulduk, Lise Tarih I, İstanbul, Tutibay Yayınları, 2004, 209; Kemal Kara, Lise
Tarih I, İstanbul, Önde Yayınları, 2007, 233.
19
Kara, a.g.e., 234.
20
MEB Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf Programı, Ankara, T.C. MEB
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2006.
18
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olarak kazanımın çerçevesi konusunda şu açıklamada bulunulmaktadır: “Türk-Ermeni
ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve Ermeni iddiaları, terörizm, misyonerlik faaliyetleri, irtica,
bölücülük konuları ele alınacaktır.”21
9. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programında yer alan “Türkiye Selçuklularının siyasi,
sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini Anadolu’nun Türk yurdu olması açısından
değerlendirir.”

kazanımının açıklamalarından birisi “Türk-Ermeni ilişkilerine ve Türkiye

Selçuklu Devleti yönetimindeki Ermenilerin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşayışları
vurgulanacaktır.” şeklindedir. Bu kazanım ve açıklama 9. sınıf tarih programında Ermeni sorunu
kapsamında değerlendirilebilecek tek kazanımdır.22
Bu programa göre yazılmış Ortaöğretim Tarih 9 ders kitabında “Kültür ve medeniyet”
başlığı altında Anadolu’ya gelen Türklerin yönetimleri altına aldıkları Rum, Ermeni ve Süryani
gibi topluluklara hoşgörülü davrandıkları, Ermenilerin Selçuklu idaresi sayesinde Bizans
baskısından kurtularak dini hayatlarını özgürce yaşamaya başladıkları, siyasi ve iktisadi
açılardan önemli gelişmeler kaydettikleri belirtilmektedir.23
10. Sınıf Tarih dersi öğretim programında yer verilen “1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
(93 Harbi)’nin sonuçlarını açıklar.” şeklindeki kazanımla ilgili yapılan açıklamada “Ermeni
meselesinin ortaya çıkışına ve Ermeni faaliyetlerine yer verilecek denilmektedir. Yine
programda bu kazanımla ilgili etkinlik olarak “Osmanlı yönetiminde Ermenilerin durumu ve bu
dönemden sonra ayaklanmalarının sebepleri ile ilgili araştırma yaptırılması önerilmektedir. Bu
programda yer alan “I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını kavrar” şeklindeki kazanımla ilgili
olarak da “1915 olayları sebep ve sonuçlarıyla ele alınacaktır” açıklamasına yer verilmekte ve
“Sarı Gelin: 1915 olayları ile ilgili belgesel izleme” etkinliğinin yaptırılması önerilmektedir. 24
Bu programa göre yazılan tarih ders kitaplarında Ermeni sorunu ve tehcir konularına
oldukça ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.25 Bu ders kitabında “Osmanlı Devleti’nde

21

A.g.p.
“MEB, “Talim ve Terbiye Kurulu’nun 11.10.2007 Tarih ve 172 Sayılı Kararıyla Kabul Edilen 9. Sınıf Tarih Dersi
Öğretim Programı, http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=2&kno=98 adresinden erişilmiştir. (Erişim tarihi:
12.8.2017).
23
Yasemin Okur,, İlhan Genç, Tuğrul Özcan, Mevlüt Yurtbay ve Akın Sever, Ortaöğretim Tarih 9, Ankara, MEB
Yayınları, 2014, 183.
24
“MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun 03.6.2008 Tarih ve 138 Sayılı Kararıyla Kabul Edilen 10. Sınıf Tarih Dersi
Öğretim Programı” http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=96 adresinden erişilmiştir. (Erişim
tarihi:12.8.2017)
25
Vicdan Turan, İlhan Genç, Mehmet Çelik, Celal Genç ve Şenol Türedi, Ortaöğretim Tarih 10. Sınıf, Ankara,
MEB Yayınları, 2014.
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Ermenilerin durumu” başlığı altında en başından itibaren Ermenilerin Osmanlı yönetimi altında
dini açıdan özgür ve rahat bir halde yaşadıkları, özellikle Islahat Fermanı’ndan sonra üst düzey
bürokratik görevlere getirilmeye başlandıkları, bu çerçevede Osmanlı Devleti’nde Ermeni
cemaatinin 33 mebus, 22 bakan, 29 general, 7 büyükelçi, 1 konsolos, 17 öğretim üyesi ve 41
diğer üst düzey memur çıkardığı belirtilmektedir. Ermeniler askerlik yapmadıkları için uzun
süren savaşlardan ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilenmemiş, bu da zenginleşerek rahat bir
hayat sürmelerini sağlamıştır. Tıp ve tiyatro gibi alanlarda etkin olan Ermeniler 1567 yılında
İstanbul’da ilk matbaalarını açmışlardır. Ders kitabında 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı (93
Harbi)” başlığı altında bu savaş sırasında Ermenilerin Rus ordusu ile birlikte hareket ettiği
belirtilmekte, Ermenileri kendi politikaları gereği destekleyen Rusya’nın ise Ayastafenos
Antlaşmasına Ermenileri ile ilgili bir madde (16. Madde) koydurduğu ifade edilmektedir.
Ayastafenos Antlaşmasının yerine imzalanan Berlin Antlaşmasında da bu maddenin korunmuş
olması Avrupa devletlerinin bu maddeye dayanarak Türk-Ermeni ilişkilerine müdahale hakkı
elde etmelerine yol açmıştır. “Ermeni meselesinin ortaya çıkışı” başlığı altında Ermenilerin ülke
genelinde dağınık bir halde yaşadıkları belirtilmekte ve nüfus bakımından en kalabalık
olduklarını iddia ettikleri Doğu Karadeniz ve Çukurova’da bile nüfuslarının yüzde yirmiyi
bulmadığının altı çizilmektedir. Bu başlık altında Ermenilerin örgütlenmeleri ve bu bağlamda
Hınçak ve Taşnak Cemiyetlerinin kuruluşu, amaçları ve gerçekleştirdikleri yıkıcı faaliyetlerden
söz edilmektedir. “Ermenilerin çıkardığı olaylar” başlığı altında Ermeni komitelerinin dini
merkezleri olan Aktamar’ın bu bölgede olması ve Erivan ile Rusya’ya komşu olması gibi
nedenlerle faaliyetlerini özellikle Doğu Anadolu’da yoğunlaştırdıkları belirtilmektedir. Bu başlık
altında daha sonra Erzurum, Adana, Merzifon, İstanbul, Sason, Kayseri, Yozgat, Çorum, Zeytun
ve Kahramanmaraş’ta çıkarılan olaylar, İstanbul’da Osmanlı Bankası baskını ve II.
Abdülhamit’e suikast girişimi hakkında da bilgiler verilmiştir.26
Ders kitabında “I. Dünya Savaşı yıllarında Ermeni Sorunu” başlığı altında Ermenilerin
bu savaşta Ruslarla birlikte hareket ettiği belirtilerek savaş sırasında Osmanlı Devleti aleyhine
faaliyetleri ile çıkardıkları isyanlar hakkında bilgiler verilmektedir. Kitapta 24 Nisan tarihinin
mahiyeti, Tehcir Kanunu’nun çıkarılma nedeni, kapsamı, uygulama esasları, tehcire tâbi
tutulanların

yerleştirildikleri

yerler,

tehcir

sırasında

alınan

tedbirler

ve

tehcirin

sonlandırılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Ders kitabında ayrıca gerçekte Osmanlı

26

A.g.e., s. 109.
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sınırlarında yaşayan Ermeni sayıları ile bahsedilen yıllarda ölen Ermeni sayıları, ölüm nedenleri,
Ermeniler tarafından katledilen Müslüman nüfus sayıları ile ilgili de ayrıntılı bilgilere yer
verilmiştir. Burada Rus resmi belgelerine dayandırılarak Ermenilerin sadece Erzurum, Erzincan,
Trabzon, Bitlis ve Van’da Ermeniler yaklaşık 600 bin Türk’ü katlettikleri ve 500 binini de göçe
zorladıkları ifade edilmektedir. Ermeni ayaklanmalarına destek veren Bogos Nubar Paşa’ya göre
aynı dönemde ölen Türklerin sayısı 1 milyon 400 bindir. Birinci Dünya Savaşı sırasında
Bolşevik İhtilâlinin çıkması nedeniyle Rusya savaştan çekilince Rus orduları ile işbirliği yapan
Ermeniler de Ruslarla birlikte Osmanlı topraklarından kaçmak zorunda kalmışlar, ancak geri
çekilirken de dünya tarihinin en kara sayfalarından birisini oluşturacak bir mezalim
gerçekleştirmişlerdir.27
Ders kitabında Kurtuluş Savaşı sürecinde Ermenilerin faaliyetleri ile ilgili bilgilere de yer
verilmektedir. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İngilizlerin yardımına
güvenen Ermeniler yeniden Doğu Anadolu’yu işgal hevesine kapılarak harekete geçmişler,
Aralık 1918’de Aras vadisinden hareketle Gümrü, Açmiyazin, Iğdır ve Kars’a kadar gelerek
katliamlar yapmışlardır.

Bu gelişmeler üzerine Mustafa Kemal, Kazım Karabekir’i Doğu

Cephesi Komutanlığına atamış, Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk ordusu Ermenileri
yenilgiye uğratmış ve iki taraf arasında 3 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Bu
antlaşma ile Ermeniler Türkiye üzerinde hiçbir hakları ve iddiaları olmadığını kabul etmek
zorunda kalmıştır.28
Ders kitabında Ermeni ve diğer gayrimüslim Türk vatandaşlarının Lozan Antlaşması’na
göre sahip oldukları hak ve statüleri açıklanmakta, “Ermeni iddiaları ve ASALA” başlığı altında
“soykırım” kavramı hukuki boyutuyla açıklanarak soykırım iddialarının geçersizliği ortaya
konulmaktadır. Kitapta ayrıca diasporanın Türkiye aleyhindeki faaliyetleri, ASALA’nın terörist
faaliyetleri, Ermenistan Cumhuriyetinin bu süreçteki rolü, asılsız soykırım iddialarının amacı ve
bu iddialar yoluyla ulaşılmak istenen hedefler ile Türkiye’nin izlediği politika ve aldığı
önlemlerle ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir.
2010 yılında kabul edilen yeni T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim
programında Ermeni sorunu ve tehcir ile ilgili konular “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı

27
28

A.g.e., s. 213
A.g.e., s. 213
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Devleti’nin durumunu değerlendirir.” kazanımı ile karşılanmıştır.29 Bu programa uygun olarak
yazılan ders kitabında da bu konular ile ilgili bilgiler Birinci Dünya Savaşı ile ilgili konular
içerisinde yer alan “1915 Ermeni olayları” başlığı altında ele alınmıştır. Burada Birinci Dünya
Savaşı’nda Osmanlı ve Rusya Ermenilerinin oluşturdukları gönüllü birliklerin Rus ordusunda
savaştıkları ve onlara öncülük ettikleri, Osmanlı ordusunda bulunan Ermeni askerlerin de firar
ederek bu birliklere katıldıkları, seferberlik ilanına rağmen orduya katılmayarak kaçan Ermeni
gençlerin çeteler oluşturdukları belirtilmektedir. Savaş sırasında Ermeniler Hınçak ve Taşnak
komiteleri öncülüğünde birçok yerde isyan başlatmışlar ve eli silah tutan erkek nüfusun cephede
olmasından yararlanarak Türk köylerine saldırarak katliam yapmışlardır.

Tüm bu olaylar

karşısında Osmanlı hükümeti tedbir olarak 24 Nisan 1915 tarihinde Hınçak ve Taşnak bürolarını
kapatarak elebaşlarını tutuklatmış, 27 Mayıs 1915 tarihinde ise Tehcir kanunu çıkarmıştır.
Kitapta Ermenilerin katliam yaptıkları yerler, tehcirin nedenleri, uygulama esasları, tehcir
edilenlerin yerleştikleri yerler, tehcir sürecinde alınan önlemler, tehcirin sonlandırılması ve Geri
Dönüş Kararnamesi gibi hususlarla ilgili bilgilere de yer verilmektedir.30
Türkiye’de 2008 yılından itibaren okutulmaya başlanan bir ders olan Çağdaş Türk ve
Dünya Tarihi dersinin öğretim programında yer alan “Türk dış politikasındaki gelişmeleri
açıklar.” kazanımıyla ilgili olarak öğrencilere “Ermeni terör örgütü ASALA’nın faaliyetleri ve
Türkiye’nin bu konuda izlediği politikayla ilgili araştırma yaptırılması” etkinlik olarak
önerilirken, öğretmenlerden de bu konu bağlamında “artan terör olayları, Ermeni terör örgütü
ASALA’nın faaliyetleri ve Türkiye’nin bu konuda izlediği politikaya değinmeleri”
istenmektedir.31 Bu programa uygun olarak hazırlanan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders
kitabında “Türk dış politikası” konusunda “Ermeni iddiaları” başlığı altında Ermeni
diasporasının ve bazı devletlerin Ermeni sorununu yeniden canlandırma nedenleri; iddialarını
dünyaya tanıtmak, Türkiye’ye kabul ettirmek, Türkiye’den tazminat ve toprak almak ve son
aşamada da “Büyük Ermenistan” hayalini gerçekleştirmek olarak ifade edilmektedir. Bu
amaçlara ulaşmak için her yola başvuran Ermeniler, Ermenistan Kurtuluşu İçin Ermeni Gizli
ordusu (ASALA) isimli terör örgütü de kurmuşlardır. Yurt dışındaki Türk temsilciliklerini ve
MEB T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı, Ankara, MEB Talim ve Terbiye Kurulu
Yayınları, 2010, http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=95 adresinden erişilmiştir. (Erişim tarihi:
12.8.2017), 22.
30
Komisyon, Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Ankara, MEB Devlet
Kitapları, 2013, 23.
31
“MEB, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programı”
http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=60 adresinden erişilmiştir. (Erişim tarihi: 12.8.2017).
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diplomatlarını hedef alan terör faaliyetlerini Ermeni iddialarını dünya kamuoyuna duyurmak için
bir yöntem olarak kullanan bu örgüt, çoğu diplomat 35 Türk’ü şehit etmiştir. Bu örgüt amaçlarına
ulaşabilmek içini yandan Türkiye’ye karşı faaliyetlerde bulunan diğer terör örgütleriyle işbirliği
yaparken bir yandan da Türkiye’nin sorunlar yaşadığı ülkelerle yakın ilişkiler kurmuştur. 32
1.3.2. 2017 Program Değişikliği Sonrasında ve Günümüzde Ermeni Sorunu ve Tehcir
Konularının Öğretimi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk ve ortaöğretimde okutulan diğer dersler gibi
ortaokul Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri ile lise Tarih 9-10-11,
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi derslerinin öğretim
programları değiştirilmiş ve yeni programlar 2017-2018 öğretim yılından itibaren uygulanmaya
başlanmıştır. Bu programlarda Ermeni sorunu ve tehcir konularıyla ilgili Talim ve Terbiye
Kurulu’nun 2002 yılında aldığı kararlara herhangi bir atıfta bulunulmasa da Ermeni sorunu ve
tehcir konularına öğretim programlarında ve ders kitaplarında belli boyutlarıyla ve belli ölçülerde
yer verilmiştir.
Yenilenen Ortaokul Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Ermeni sorunu ve tehcir
konularıyla ilgili bir kazanım bulunmamaktadır.33 Bu programa uygun olarak yazılan Sosyal
Bilgileri 6 ders kitabında Anadolu’nun fethinden sonra Bizans’ın uyguladığı yanlış politikalar
yüzünden sefalet içinde yaşayan Anadolu halkının uyguladıkları adaletli ve insaniyetli yönetim
nedeniyle Türk devletleri ve beyliklerinin hâkimiyeti altında yaşamaktan hoşnut oldukları
vurgulanmakta;34 ayrıca “arkeoloji” ile ilgili bir konuda ise Mardin’in Nusaybin ilçesinde
bulunan ve Ermenilere ait olduğu iddia edilen toplu mezar kalıntılarıyla ilgili olarak bu
mezarların uzmanlar tarafından incelenmesi sonucu Roma dönemine ait olduğunun anlaşıldığına
dair Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun bir açıklamasına yer verilmiştir. Sosyal Bilgiler 7 ders
kitabında doğrudan Ermeni sorunu ile ilgili bilgilere yer verilmemekte, ancak Osmanlı

Yasemin Okur, Akın Sever, Ertan Aydın, Hakan Kızıltan, Mehmet Aksoy ve Mehmet Öztürk, Ortaöğretim
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 12, Ankara, MEB Devlet Kitapları, 2009, 159.
33
“MEB, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar)”,
http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354 adresinden erişilmiştir. (Erişim tarihi: 12.8.2019).
34
Faruk Gökalp Yılmaz, Hasan Bayraktar, Mustafa Kemal Özden Murat Akpınar, Ömer Evin, Ortaokul ve İmam
Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler 6 Ders Kitabı, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2018 , 81.
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yönetiminin gayrimüslim cemaatlere içişlerinde ve dini konularda geniş bir özerklik tanıdığının
altı çizilmektedir.35
Sekizinci sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programında “Milli
uyanış: Bağımsızlık yolunda atılan adımlar” başlıklı ikinci ünitede “Birinci Dünya Savaşı’nda
Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.” kazanımına ve bu kazanımla ilgili
“1915 olayları ve Tehcir Kanunu’na değinilir.” şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.36 Bu
programa uygun olarak hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında “Ermeni
sorunu” başlığı altında Osmanlı yönetimi altında Ermenilerin genel durumu, Ermeni sorununun
yaratılma nedenleri, özellikle İngiltere ve Rusya’nın bu süreçte oynadıkları rol ve amaçları,
Ermeni komitalarının kurulması, faaliyetleri, Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı
Devleti’ne karşı tutumları ve mücadeleleri, Sevk ve İskan Kanunu'nun çıkarılma nedenleri,
kanunun uygulanması, sevke tâbi tutulanlar, sevk ve iskanının sağlıklı bir şekilde
gerçekleştirilmesi için alınan tedbirler vb. bilgilere yer verilmiştir. Ders kitabında soykırım
iddiaları ile ilgili olarak şu değerlendirmeye yer verilmektedir: “Ermenilerin tamamı sevke tabi
tutulmadığı gibi Ermenilerin tamamı da isyancı değildir. Nitekim Millî Mücadele yıllarında
Türklerle birlikte işgalci devletlere karşı mücadele veren Ermeniler de vardır. Şüphesiz göç
esnasında çöl sıcaklarından, yolculuğun ağır şartlarından, bulaşıcı hastalıklardan ve eşkıya
saldırılarından hayatını kaybeden Ermeniler olmuştur. Bu durum herkes için üzüntü vericidir.
Yabancı devletlerin tahrikleri olmasaydı asırlardır bir arada yaşayan Müslümanlar ve
Ermeniler yine birlikte, barış ve huzur içinde yaşıyor olacaklardı…”37 Bu ders kitabında ayrıca
yararlı cemiyetler, zararlı cemiyetler, Erzurum Kongresi, Doğu ve Güney cephesindeki
mücadeleler vb. konularla bağlantılı olarak Ermenilerle ilgili hususlara yer verilmiştir.
Bu dönemde liselerde Ermeni sorunu ve tehcir ile ilgili konulara 11. Sınıf Tarih, T.C.
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersleri kapsamında yer
verilmiştir.
Lise Tarih Dersi Öğretim Programının 11. sınıf konuları içerisinde yer alan “uluslararası
ilişkilerde denge stratejisi (1774-1914)” başlıklı ünitenin kazanımlarından birisi “Osmanlı

Gökhan Gültekin, Murat Akpınar, Mustafa Nohutcu, Pınar Özerdoğan ve Seher Aygün, Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2018, 62.
36
MEB, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı (Ortaokul 8. sınıf), Ankara, 2018,
http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=355 adresinden erişilmiştir. (Erişim tarihi: 12.8.2019), 11.
37
Sinan Baydar ve Ferhat Öztürk, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8 Ders Kitabı, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2018, 47.
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Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder” şeklinde olup, programda bu
kazanımla ilgili şu açıklamaya yer verilmiştir: “1815 Viyana Kongresi ile başlayan süreçte
büyük güçlerin müdahalesiyle uluslararası boyut kazanan konular (1821 Rum İsyanı ve
sonrasında Yunanistan’ın kurulması, Kırım Savaşı ve sonrasında Osmanlı Devleti’nin Paris
Antlaşması ile Avrupa devletler hukukuna dâhil edilmesi, 93 Harbi ve sonrasında Berlin
Kongresi ile Doğu Anadolu’daki Ermeni Meselesi ve Makedonya Sorunu’nun tanımlanması)
bağlamında Osmanlı Devleti’nin varlığının Avrupalı devletler tarafından tehdit edildiği üzerinde
durulur.”38 Öğretim programında bu açıklama dışında Ermeni sorunu ve tehcir konularıyla ilgili
bir husus yer almamaktadır.
Bu öğretim programına uygun olarak hazırlanan 11. sınıf Tarih ders kitabında Ermeni
sorunu “uluslararası ilişkilerde denge stratejisi (1774-1914)” başlıklı ünitede ele alınmaktadır.
“Berlin Kongresi” başlığı altında bu kongrede tartışılan ve antlaşma hükümlerinde yer bulan
konulardan birinin de Ermeni meselesi olduğu belirtilmektedir. Kitapta yüzyıllar boyunca
Osmanlı egemenliği altında yaşayan ve Müslümanlarla iyi geçinen Ermeniler üzerinden kendi
planlarını uygulamaya sokmak isteyen Avrupa devletlerinin yarattığı Ermeni meselesinin, XX.
yüzyılda Osmanlı Devleti’ni meşgul eden önemli bir siyasi gelişme olarak değerlendirilmektedir.
(Laçin vd., 2018: 106). “Ermeni meselesi” başlıklı yaklaşık üç sayfalık metine Ermenilerin
Osmanlı yönetimi altındaki durumuyla başlanmakta, 1878 Berlin Antlaşmasında Ermeni
meselesinin yaratılması, İngiltere ve Fransa’nın açtıkları azınlık ve yabancı okullar aracılığıyla
Ermenilere milliyetçilik fikirleri aşılamaları, Avrupa devletlerinin desteğiyle Hınçak ve Taşnak
teşkilatlarının kurulması, Ermeni komitacılar tarafından gerçekleştirilen eylem ve katliamlar,
Anadolu’da çıkarılan Ermeni isyanları, Ermenilerin Birinci Dünya Savaşında Rus ve İngilizlerle
birlikte hareket etmeleri ve Van, Sason ve Bitlis’te çıkardıkları isyanlar, tüm bu gelişmeler
karşısında çıkarılan Geçici Sevk ve İskan Kanunu (Tehcir Kanunu), bu kanunun kapsamı, tehcire
tâbi tutulanların yerleştikleri yerler ve tehcir sürecinde Osmanlı Hükümetinin aldığı tedbirler ile
ilgili bilgiler verilmektedir.39
12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim
Programında, Ermeni sorunu ile ilgili konulara Birinci Dünya Savaşı sürecinde ve Ermeni
“MEB, Ortaöğretim Tarih Dersi (9,10 ve 11. Sınıflar) Öğretim Programı”,
http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=344 adresinden erişilmiştir. (Erişim tarihi: 12.3.2019), 39.
39
Ali, Laçin, Bedrihan Önal, Bülent Demir, Erdal Erdem, Mikail Kaplan, Murat Arıca, Salih Gündoğdu, Veli
Aydemir, Yahya Karakaya ve Yusuf Çakmak, Tarih 11, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2018, 106109.
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diasporasının faaliyetlerini yoğunlaştırdığı 1960’lı yıllardaki Türk dış politikası bağlamında
olmak üzere iki ayrı bölümde yer verilmiştir. Programın “20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti
ve dünya” başlıklı ünitesinde yer alan “I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu
siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder.” şeklindeki kazanımın açıklamasında 1915 olayları
ile Ermeni tehcirine de değinileceği belirtilmektedir. Programın “Toplumsal devrim çağında
dünya ve Türkiye” başlıklı ünitesinde yer verilen “1960’lardan itibaren Türk dış politikasını
etkileyen önemli gelişmeleri kavrar.” şeklindeki kazanımın açıklamasında ise “Ermeni Sorunu
bağlamında Türkiye’ye karşı gerçekleştirilen uluslararası girişim ve faaliyetlere (ASALA ve
diaspora) değinilir.” İfadesine yer verilmiştir.40
Bu dönemde Ermeni sorunu ve tehcir konularına en fazla yer T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük ders kitabında ayrılmıştır. Bu kitabın “XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve
dünya” başlıklı ünitesinde “Kafkas Cephesi ve 1915 olayları” başlığı altında Rusya, İngiltere ve
Fransa’nın Ermenileri kışkırtarak Doğu Anadolu’da bağımsız bir devlet kurmak için harekete
geçirdiği, bu amaçla Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesinde Rusların yanında
Osmanlı Devleti’ne karşı savaştıkları, Ermeni çetelerin isyanlar çıkararak özellikle Van,
Erzurum, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ gibi merkezler başta olmak üzere Anadolu’nun birçok
yerinde Müslümanlara karşı katliamlar uyguladıkları şeklinde bilgiler verilmektedir. Ermenilerin
bu saldırı ve katliamları karşısında Osmanlı Devleti birtakım tedbirler almak zorunda kalmış; 24
Nisan 1915’te Hınçak ve Taşnak komite bürolarını kapatırken, 27 Mayıs 1915’te de Sevk ve
İskan Kanunu’nu (Tehcir Kanunu) çıkarmıştır. Bu başlık altında tehcirin sorunsuz şekilde
uygulanması için alınan tedbirler ile savaşın bitmesinden sonra tehcir edilenlerin geri
dönmelerini sağlamak için çıkarılan Geri Dönüş Kararnamesi hakkında da bilgiler verilmektedir.
Kitapta Ermeni soykırım iddialarıyla ilgili şu değerlendirmeye yer verilmektedir: “Osmanlı
Devleti’nin aldığı bütün tedbirlere rağmen; ulaşım güçlüğü, olumsuz hava koşulları ve salgın
hastalıklar gibi nedenlerle tehcir sırasında hayatını kaybeden Ermeniler de olmuştur. Ermeniler
ve onları destekleyenler; yaşanan süreçte 1 milyon 500 bin Ermeni’nin hayatını kaybettiğini
iddia etmektedirler. Oysaki Osmanlı Devleti’nin toplam nüfusu içinde bile o kadar Ermeni yoktu.
Çeşitli yerli ve yabancı kaynakların verdikleri bilgilere göre 1914’te Türkiye’deki Ermeni
nüfusunun toplamı 1 milyon 300 bin civarındaydı. Ermeni kayıplarının iddia edilen sayılarda
“MEB Ortaöğretim T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı”
http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=346 adresinden erişilmiştir. (Erişim tarihi: 12.3.2019), 2228.
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olması asla mümkün değildir. Osmanlı Devleti’nin Ermenilere yönelik bir soykırım düşüncesi
olsaydı; göç esnasında ve sonrasında bu kadar önlem alması da söz konusu olmazdı. Ermenilerin
soykırıma uğradığını iddia edenlerin tam tersine, Ermeni çeteleri yüz binlerce Türk’ü
katletmiştir.”41
Ders kitabında Prof. Dr. McCarthy’e dayandırılarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki,
bazı illerde Ermeni çeteleri tarafından katledilen Türklerin sayısını gösteren bir tabloya da yer
verilmiştir. Buna göre Van, Bitlis, Erzurum, Diyarbakır, Elazığ, Sivas, Halep, Adana ve
Trabzon’da toplam 1189.132 Türk Ermeni çeteleri tarafından katledilmiştir ki bu sayı bu
vilayetlerin toplam nüfuslarının % 24’üne karşılık gelmekteydi. Kitapta ayrıca “Bilgi notu”
başlığı altında Ermenilerin Van’ın Zeve köyünde yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan kendini
savunamayacak durumdaki 2500 Türk’ü katlettiği bilgisine yer verilmektedir.
Bu ders kitabında “Kafkas İslam Ordusu” başlığı altında Bolşevik Devriminin çıkması
üzerine Ermeni ve Gürcü çetelerin Kars, Ardahan ve Batum’da Müslüman ve Türklere karşı
katliamlara başlaması ve Azerbaycan’ın Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi üzerine yardıma
gönderilen Kafkas İslam Ordusu ve bu ordunun Azerbaycan’ı kurtarmak için verdiği mücadele
ile ilgili bilgiler verilmektedir.
Kitapta Doğu Cephesi, Güney Cephesi ile ilgili konularda da Ermenilerin bu bölgelerde
Türk ve Müslümanlara karşı olumsuz faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir. “Harbord
Raporu” başlığı altında Selahattin Tansel’in “Mondros’tan Mudanya’ya kadar” isimli eserinden
alıntılanan bilgiye yer verilmiştir. Buna göre Amerikalı General Harbord raporunda Doğu
Anadolu’da Türklerin çoğunlukta olduğunu ve Türklerin Ermenileri tehdit ettiklerine dair hiçbir
hareketin görülmediğini belirterek Ermenileri haksız bulmuştur.
Kitabın “Toplumsal devrim çağında dünya ve Türkiye” başlıklı ünitesinde “Ermenilerin
faaliyetleri ve ASALA terör örgütü” başlığı altında 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından
başlayarak Ermeni ayrılıkçı hareketlerinin gelişimi, Osmanlı Hükümeti’nin aldığı önlemler ve
çıkardığı Tehcir Kanunu, Kurtuluş Savaşı sırasında Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne karşı
sergilediği saldırgan tutum ve davranışları ve BMM Hükümeti’nin aldığı önlemler vb. konularda
özet bilgilerin yanı sıra“Ermenistan’ın Kurtuluşu İçin Ermeni Gizli Ordusu (ASALA)”nın
kuruluşu, destekçileri ve Türk diplomatlara karşı gerçekleştirdiği katliamlar hakkında bilgiler
Akif Çevik, Gül Koç, Koray Şerbetçi, Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
12 Ders Kitabı, MEB Devlet Kitapları, 2018, 36.
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verilmektedir. Bu bölümde Ermeni sorununun Türkiye’nin ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve
Rusya ile ilişkilerine etkileri üzerinde de durulmaktadır. Kitapta Ermeni sorununun
günümüzdeki durumuyla ilgili şu değerlendirme yapılmaktadır: “Ermeni diasporasının
yürüttüğü lobi faaliyetleri sonucu Ermeni meselesi Türkiye’ye karşı siyasal bir koz olarak
kullanılır hâle gelmiştir. Buna karşı Türkiye daha gerçekçi ve barışçı bir siyaset izlemektedir.
Türkiye, sorunun çözümünün siyasi olmadığını, tarihî bir mesele olduğunu savunmaktadır. Bu
sebeple bir tarih komisyonunun kurulmasını ve bu komisyonun da tarafsız olarak tarihî belgeler
ışığında olayı çözüme kavuşturmasını istemektedir. Fakat Ermenistan bilimsellikten uzak fanatik
söylemlerle diğer ülkelere asılsız soykırım iddialarını kabul etmeleri için diplomatik baskı
uygulamaktadır.”42
Bu dönemde liselerde Ermeni sorunuyla ilgili konulara yer verilen bir diğer tarih dersi
olan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programının “Yumuşama Dönemi ve sonrası”
başlıklı ünitesinin kazanımlarından birisi “Yumuşama Dönemi Türk dış politikasını etkileyen
gelişmeleri açıklar.” olup, bu kazanımın açıklamalarından birisi de “Ermeni diasporasının
Türkiye’ye yönelik itham ve iddiaları ile diasporanın Türkiye’ye karşı izlediği politikada büyük
güçlerin etkisi üzerinde durulur. Bunlara karşı Türkiye’nin izlediği politikalar vurgulanır.”
şeklindedir.43
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabının “Yumuşama dönemi ve sonrası” başlıklı
ünitesinde “Ermeni diasporası” başlığı altında Ermeni diasporasının “Büyük Ermenistan” ve
“Sözde soykırım iddialarının tanıtılması” yönünde yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler
verilmektedir. Burada özetle diasporanın 1965 yılında sözde soykırımın 50. yıldönümünde
Büyük Ermenistan’ın ve sözde soykırımın tanınmasını istediği ve bu doğrultudaki faaliyetlerine
hız verdiği belirtilmektedir. 1970’li yıllardan itibaren Ermeni davasını silahlı mücadeleyle
çözmek amacıyla kurulan Ermenistan’ın Kurtuluşu İçin Gizli Ermeni Ordusu (ASALA)
hakkında da bilgiler verilen metinde bu örgütün 1973-1984 yılları arasında 34 Türk diplomatı
şehit ettiği belirtilmektedir. 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Ermenistan Cumhuriyeti ile
Ermeni diasporası güç birliği yaparak ve her türlü propaganda araçlarından yararlanarak Büyük
Ermenistan ideali doğrultusunda çalışmaya başlamışlar, özellikle 2000 yılından sonra sözde
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A.g.e., s. 212.
MEB Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programı,
http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=337 adresinden erişilmiştir. (Erişim tarihi: 12.3.2019), 27.
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soykırım tasarılarını çeşitli ülkelerin parlamentolarından geçirmişlerdir. Kitapta bu ülkeler ve
uluslararası kuruluşlar hakkında bilgiler verilmektedir. Türkiye bu süreçte Ermenistan ile iyi
ilişkiler geliştirmeye yönelik adımlar atmış ve bunun sonucunda 2011 yılından itibaren Ermeni
yönetimi Türkiye karşıtı diasporaya verdiği desteği azaltmıştır.44
Sonuç
Türkiye’de ilk ve ortaöğretimde Ermeni sorunu ve tehcir konularına yer verilmesi
diaspora Ermenilerinin propaganda faaliyetleri ve soykırım iddialarını dünya gündemine
taşımasıyla paralel bir seyir izlemiştir.
Cumhuriyet döneminde tarih ders kitaplarında Ermeniler ile ilgili konulara genel olarak
Kurtuluş Savaşı ile ilgili konular içerisinde ve genel olarak milli varlığa düşman cemiyetler,
Erzurum Kongresi, Sevr Antlaşması, Doğu ve Güney Cephesindeki mücadeleler vb. konularla
bağlantılı olarak ve detaylı bir şekilde yer verilmiştir. Dolayısıyla Cumhuriyet dönemi tarih ders
kitaplarında özellikle Osmanlı döneminde gelişen olaylar bağlamında Ermeniler ön planda
tutulmamıştır.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanya’sının Yahudilere karşı uyguladığı
soykırımın dünya kamuoyunda yarattığı tepki ve mağduriyete uğrayan Yahudilere karşı dünya
genelinde bir dayanışma ve sempati havasının oluşması, bu durumun ise görece 1948 yılında
İsrail devletinin kurulması sürecine olumlu etki yapması diasporanın soykırım algısı yaratmak
suretiyle benzer bir mağduriyet durumu yaratmak ve bu durumu “Büyük Ermenistan“ kurmanın
bir aracına dönüştürme politikası izlemesine yol açmıştır. Bu düşüncenin de etkisiyle diaspora
1960’ların ortalarından itibaren soykırım iddialarını gündeme getirmeye başlayarak soykırımın
ve Büyük Ermenistan’ın sınırlarının tanınmasını talep etmeye başlamıştır. Bunun hemen
ardından 1970’li yılların başlarında kurulan Ermenistan’ın Kurtuluşu için Gizli Ermeni Ordusu
(ASALA) terör örgütü kurularak Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinde görevli personele karşı
suikastler ve terör eylemleri düzenlemek suretiyle “soykırım” iddialarını dünya kamuoyunun
gündemine taşımıştır.
Diasporanın ve ASALA terör örgütünün bu faaliyetlerine tepki olarak ilk defa 1981
yılında işbaşında olan askeri yönetim tarafından hazırlanan ilköğretim ve ortaöğretim T.C.

Emrullah Alemdar ve Savaş Keleş, Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 12 Ders Kitabı, Ankara,
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İnkılap Tarihi dersleri öğretim programlarına Ermeni sorunu ile ilgili konular eklenmiştir. Bu ilk
adımı 1983 yılında lise 3. sınıf tarih dersi öğretim programına “Dağılma hareketi sırasında
yaratılan Ermeni sorunu” başlıklı bir konunun eklenmesi takip etmiştir. Bu durum 1993 yılına
kadar sürmüş, 1993 yılında Ders Geçme ve Kredi sistemine uygun olarak hazırlanan Tarih dersi
öğretim programlarında “Berlin Kongresi ve sonrası” başlıklı konuda Ermeni meselesinin ortaya
çıkışı ve gelişimiyle ilgili bilgiler verilmesi öngörülmüştür. Bu dönemde T.C. İnkılap Tarihi dersi
öğretim programlarında 1981 yılındaki durum da aynen korunmuş ve bu durum 2007 yılına kadar
sürmüştür.
1990’lı yılların ortalarından itibaren Ermeni diasporası ve 1991 yılında bağımsızlığını
kazanan Ermenistan Cumhuriyeti’nin 1915 yılında Ermenilere soykırım yapıldığı iddia ve
propagandasını farklı bir boyuta taşıyarak çeşitli ülkelerin yerel ve ulusal parlamentolarına bu
yönde karar aldırma faaliyetlerine hız vermeleri üzerine bu propagandalara karşı daha etkili ve
kapsamlı önlemler almak için adımlar atılmıştır. Bu çerçevede MEB Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı’nın ilk ve ortaöğretimde Ermeni sorunu ile ilgili konuların Sosyal Bilgiler 5. ve 7.
sınıf; liselerde ise Ermeni, Süryani ve Yunan-Pontus sorunuyla ile ilgili konuların Tarih ve T.C.
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersleri öğretim programlarına ve ders kitaplarına daha kapsamlı
bir şekilde alınması yönünde bir karar almıştır. Bu kararda Türklerin Anadolu’yu fetihlerinden
itibaren Ermenilerle ilişkilerden başlayarak Ermeni sorununun ilk ortaya çıkışı, bu sorunun
yaratılmasında Avrupa devletlerinin ve Rusya’nın rolü ve hedefleri, Ermenilerin Birinci Dünya
Savaşı öncesi, bu savaş sırasında ve Kurtuluş Savaşı sürecindeki yıkıcı faaliyetleri, isyanları ve
Osmanlı Hükümetinin bunlara karşı aldığı önlemler ve bu bağlamda tehcir konusu, ASALA terör
örgütü ve faaliyetleri, diasporanın Ermeni soykırımı iddialarının hedefleri vb. konuların oldukça
kapsamlı bir şekilde öğretim programlarına alınması öngörülmüştür.
Görüldüğü gibi 1981 yılında T.C. İnkılap Tarihi, 1983 ve 1993 yıllarındaki Tarih dersi
öğretim programlarında sınırlı bir şekilde yer verilmeye başlanan Ermeni sorunu ve tehcir ile
ilgili konular Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2002 yılında aldığı kararlardan sonra oldukça
ayrıntılı ve çok boyutlu bir şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Bu konular ilköğretim Sosyal
Bilgiler programlarına pek yansıtılmamış ve ilköğretimde günümüze kadar Ermeni sorunu ve
tehcir ile ilgili konulara T.C. İnkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersleri kapsamında yer verilmesine
devam edilmektedir. Liselerde 2007 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yapılandırmacı
anlayışa uygun olarak hazırlanan tarih 10, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile bu dönemde
ilk defa okutulmaya başlanan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi öğretim programları ve ders
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kitaplarında Ermeni sorunu ve tehcir konularına farklı yönleriyle ve ayrıntılı olarak yer
verilmiştir.
2017 yılındaki program değişikliğinden sonra da ortaokullarda T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük, liselerde ise Tarih 11, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ve Çağdaş Türk ve
Dünya Tarihi dersleri öğretim programları ve ders kitaplarında Ermeni sorunu ve tehcir ile ilgili
konulara yer verilmektedir.
Ders kitaplarında Ermeni sorunu ve tehcir ile ilgili konulara ilk defa yer verilmeye
başlandığı 1981 yılından günümüze kadar geçen süreçte diasporanın ve 1991 yılından itibaren
Ermenistan Cumhuriyeti’nin “soykırım iddiaları” ile ilgili faaliyetlerindeki artışa paralel olarak
bu konulara ayrılan yer genişlemiş ve bu çerçevede verilen bilgiler çeşitlendirilmiş ve
detaylandırılmıştır. Ders kitaplarında bu konularla ilgili olarak kullanılan söylem de zaman
içerisinde değişime uğramış, ilk zamanlarda ders kitaplarında Ermeniler ile Türklerin çok eskiye
dayanan barış içerisinde birlikte yaşama deneyimleri, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde sahip
oldukları dinsel özerklik ve ayrıcalıklar ile “millet-i sadıka” kavramı ön plana çıkarılıp, Ermeni
sorunu olarak adlandırılan sorununu Rusya, İngiltere ve Fransa gibi büyük devletlerin kendi
emperyalist amaçlarına hizmet etmek için yarattıkları vurgulanmaktaydı. 2002 yılından sonra
okutulan ders kitaplarında ise Ermenilerin özellikle Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslarla işbirliği
yapmaları, çıkardıkları isyanlar, köyleri basarak buralardaki savunmasız

yaşlı, kadın ve

çocuklardan oluşan Türk ve Müslüman halkı katletmeleri ve ASALA terör örgütünün terör
faaliyetleri gibi konulara da yer verilmeye başlanmıştır.
2007 yılından itibaren okutulan 10. Sınıf Tarih ders kitaplarında son konuyu oluşturan
Ermeni sorunu ve tehcir ile ilgili konular eğitim-öğretim yılının son haftalarına denk geldiğinden
bu durum özellikle kırsal yörelerde bu konuların öğretilememe riskine yol açmaktayken 45 2017
yılı program değişikliği ile bu durum ortadan kaldırılmıştır.
Günümüzde ilköğretim ve ortaöğretimde ders kitaplarında Ermeni sorunu ve tehcir ile
ilgili yer verilen bilgilerin yeterli gibi görülse de yapılan bazı araştırmaların sonuçlarından
Ermeni sorunu ve tehcir ile ilgili konuların öğrencilere yeterli düzeyde öğretilemediği de
anlaşılmaktadır. Örneğin Refik Turan tarafından Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ilköğretimde
Ermeni sorunu ve tehcir konularının öğretilme düzeyine ilişkin görüşlerini ortaya koymak

Refik Turan, Türkiye'de Lise Tarih Öğretiminde Ermeni Sorunu ve Tehcir (1950-2015), Turkish Studies, 10/11,
1471-1500, 1497.
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amacıyla yapılan bir araştırmada öğretmenlerin bu konuların yeterli düzeyde öğretilemediğini
düşündüklerini ortaya koymuştur.46 Araştırmaya katılan Sosyal Bilgiler öğretmenleri bunun
sebeplerini ders kitaplarında bu konularla ilgili bilgilerin çok az olması, bu konulara ayrılan ders
sürelerinin yetersiz olması, Ermeni sorunun ayrı bir başlık altında bağımsız bir konu olarak ele
alınmamış olması olarak belirtmişlerdir.
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ERMENİ GAZETECİ ARSHAG MAHDESİAN'IN AMERİKAN
BASININDAKİ PROPAGANDA FAALİYETLERİ ( 1918-1923)
Sadık SARISAMAN, Burak ÇALIŞKAN
ÖZET
Amerika Birleşik Devletleri Ermeni Propaganda faaliyetlerinin yoğun olarak cereyan
ettiği ülkelerden birisidir. Bu ülkede çok sayıda Ermeni Türkiye ve Türkler aleyhinde
propaganda yürütmüşlerdir. Bu kişilerin önde gelenlerinden birisi de Ermeni gazeteci Arshag
Mahdesian'dır.
O, yazılarında Ermenilerin Hıristiyan dünyası açısından önemli olduğunu ortaya
koymaya çalışmıştır. Anadolu'da Hıristiyanlığın temsilcisi olduklarına dikkati çekmek istemiştir.
Ona göre Ermeniler Türklere karşı direnmişler ve müttefiklerle işbirliği içerisinde hareket
etmişlerdir. Bütün bu sebeplerden dolayı adaletin gereği olarak onlara bağımsızlık verilmelidir.
Türkiye’deki milletler içinde "en üstün olanlar" Ermenilerdir.
Mahdesian Türkler'e karşı ise ön yargılıdır. Onun ifadesiyle Türkler hastadır. Karakter
itibarıyla yönetme yeteneğinden yoksundurlar. Müslüman oldukları için teokratik bir yaşam
sürmektedirler. Batı medeniyeti ile asla uyum sağlayamazlar. Çok eşli aile yapıları vardır.
"kimseyi taciz edemeyecekleri” şekilde Anadolu’nun bir bölgesine yerleştirilmeleri şarttır.
Bu bildirinin amacı Arshag Mahdesian özelinde Ermeni propaganda faaliyetlerinin
Amerikan kamuoyunun oluşturulmasında ne kadar etkili olduğunu somut bir şekilde ortaya
koymaktır. Ayrıca Mahdesian'ın propaganda usul ve tekniklerini irdelemektir. Bilindiği üzere
propaganda da amaç hedef kitlenin belirlenen kalıplarda düşünmesini ve davranmasını
sağlamaktır. Verilen bilgilerin gerçeği yansıtması şart değildir.
Bildirinin temel kaynakları Amerikan basınından New York Times, The Christian
Science Monitor ve Boston Daily Globe gazeteleridir. Bu gazetelerden New York Times, New
York eyaletinde yayınlanırken The Christian Science Monitor ve Boston Daily Globe gazeteleri
Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde basılmaktaydı.
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Türkiye'de Ermeni meselesi konusunda yazan araştırmacılar Arshag Mahdesian'dan
kısmen bahsetmektedirler. Fakat, maalesef Arshag Mahdesian hakkında her hangi bir müstakil
çalışma mevcut değildir. Bu sebeple araştırma konusu orijinallik arz etmektedir. Araştırma
tamamlandığında önemli bir eksikliğin giderilmesine katkı sağlamış olacaktır.
Bildiri hazırlanırken tarih ilminin tasnif, tahlil, terkip, tenkit, kıyaslama ve yorumlama
yöntemleri kullanılacaktır. Öncelikle Amerikan basınında konu ile ilgili olarak yayınlanmış olan
haberler ve köşe yazıları tespit edilecektir. Bilahare bu yazılar tercüme edilerek elde edilen
veriler tasnife tabi tutulacaktır. Ayrıca tarih ilminin iç tenkit yöntemi ile bilgiler tenkit
süzgecinden geçirilecektir. Araştırma lüzum görülen yerlerde diğer kaynaklarla da
desteklenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ermeni, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Propaganda, Basın.
ARMENIAN JOURNALIST ARSHAG MAHDESIAN’S PROPAGANDA ACTIVITIES
IN THE AMERICAN PRESS (1918-1923)
Abstract
The United States of America was one of the countries where Armenian Propaganda
activities often occurred. In this country, many Armenian people made propaganda against
Turkey and Turkish people. One of the leading people was an Armenian journalist Arshag
Mahdesian.
He tried to prove in his articles that Armenians were important with regards to the
Christian sphere. He wanted to draw attention to the point that they were the representative of
the Christianity in Anatolia. According to him, Armenians made a stand against Turks and set
out in cooperation with the allies. For all these reasons, independence had to be given to them as
a requirement of justice. “The most outstanding nation” among the others in Turkey was
Armenians.
Mahdesian had prejudice against Turks. According to his statement, Turks were ill. In
respect to character, they lacked the managing skills. They maintained a theocratic life for the
reason that they were Muslims. They could never adapt themselves to Western civilization. They
had a polygamous family structure. It was a requirement to settle them in a part of Anatolia in
such a way that “they could not annoy/trouble anyone.”
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The aim of this paper was to reveal clearly how efficient Armenian propaganda activities
were on forming American public opinion within the frame of the opinions of Arshag Mahdesian.
Also, propaganda ways and methods of Mahdesian were examined. As is known, the aim of the
propaganda is to enable the target group to think in the expected way and behave accordingly. It
is not necessary that the provided information should reflect the truth.
The main sources of the paper were the newspapers New York Times, The Christian
Science Monitor, and Boston Daily Globe from the American press. Among these newspapers,
New York Times was published in the New York state, and The Christian Science Monitor and
Boston Daily Globe were published in Boston city of the Massachusetts states.
The researchers writing on the Armenian issue in Turkey have partially mentioned
Arshag Mahdesian. However, unfortunately, there is not a separate study about only Arshag
Mahdesian. For this reason, the research subject has offered originality. The research will
contribute to overcome a significant deficiency.
In the preparation of the paper, the researcher used the methods of science of history
including classifying, analysis, composition, criticism, comparison, and interpretation. First, the
published news and columns about the issue in the American press were identified. Subsequently,
they were translated, and the obtained data were classified. The data were also criticized through
the internal criticism method. Also, the research was supported with other sources when it was
needed.
Key Words: Armenian, Turkey, the United States of America, Propaganda, Press.

Giriş
Öteden beri siyasi çevreler basını propaganda vasıtası olarak kullanmışlardır. Onların
amacı kitleleri kendi fikirleri etrafında birleştirmek ve etki alanlarına almaktır. Onlar insanları
bilgilendirirken etkileme ve yönlendirme amacını gütmektedirler. Davalarının propagandasını
yapmak için basını kullanmışlardır.
Bu durum Ermeniler için de söz konusudur. ABD'deki Ermeni lobileri basını kullanarak
ABD kamuoyunu ve hükümetlerini etkilemeye, Ermeniler lehine tavır almaya zorlamaya
922

çalışmışlardır. Bu hususta propaganda faaliyetlerinde bulunan önemli Ermeni yazarlardan
biriside Arshag Mahdesian'dır. Mahdesian, The New Armenia dergisi editörlüğünü yapmıştır.
Amerika’daki en etkili New York Ermenilerindendi.

Önemli Amerikan gazetelerine ve

editörlerine gündemle ilgili yazılar yazarak Ermeni yanlısı kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır.
Bu dönemde Arshag Mahdesian'ın yanı sıra Vahan Cardashian, Miran Sevasly, Dikran
Bedikian vb. Ermeniler de ABD kamuoyunu yönlendirmeye yönelik olarak çaba göstermişlerdir.
Bunlardan Miran Sevasly Boston’daki etkin Ermenilerden idi.

Paris'deki Ermeni Milli

Delegasyonunun Amerikan temsilciliğini yürütüyordu. Ayrıca Amerika’daki Ermeni Milli
Komitesi'nin başkanı idi1. Vahan Cardashian Armenian Press Bureau (Ermeni Basın Bürosu)'nun
başkanlığını yapmıştı. Bu büro 1918- 1922 tarihleri arasında Türk aleyhtarı ve bağımsız
Ermenistan’ın kurulmasına yönelik yoğun propaganda faaliyetlerinde bulunmuştur. Cardashian
ayrıca, Aralık 1918 tarihinde “American Committee for The Independence of Armenia”
(Ermenistan’ın Bağımsızlığı için Amerikan Komitesi)’ni kurdu2.. Dikran Bedikian ise New
York’un tanınmış, zengin Ermenilerindendir.
Bildirinin kapsamı sadece Arshag Mahdesian'ın ABD basınındaki yazıları ve basına
verdiği demeçlerle sınırlıdır. Ermeni meselesi ile ilgili diğer konular ve tartışmalar doğrudan
araştırmanın konusuna girmemektedir.
Araştırma Mahdesian'ın ABD basınındaki yazıları ve demeçleri ile sınırlı olduğundan
dolayı temel kaynaklar dönemin Amerikan gazetelerinden oluşmaktadır. Bu sebeple ABD'de
çeşitli eyaletlerde yayınlanmış olan gazetelerden yararlanılmıştır. ABD arşiv belgelerinden ve
diğer kaynaklardan yararlanma konusunda özel bir gayret gösterilmemiştir.

1. 1918 Yılı Yazıları.
Arshag Mahdesian'ın Ermeni meselesi ile ilgili 17 Mart 1918 tarihli köşe yazısı “
Türkiye’de Yeni Durum: Rusya Devre Dışı ve Müttefikler Yeni Önlemler Almalı” başlığını
taşımaktadır. Bu yazı Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve barış görüşmelerine

Boston’daki etkin Ermenilerden. Paris’deki Ermeni Milli Delegasyonu'nun Amerika’daki temsilcisi. Amerika’daki
Ermeni Milli Birliği'nin başkanı. (New York Times, 12 Temmuz 1918: 2.)
2
Vahan Cardashian hakkında daha geniş bilgi için bkz., Ö. Kürşad Karacagil, "Amerika'da Tek Kişilik Lobi: Vahan
Cardashian (1883-1934)", Gazi Akademik Bakış Dergisi, C.8, S. 16, yaz 2015, s. 95-120.
1
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başlaması sürecinde kaleme alınmıştır. Mahdesian yazısında Rusya'yı suçlayıcı bir tavır
takınmıştır. Ermenilerin Rusların ihanetine uğradığını iddia etmiş ve müttefiklerin bu
“kahraman Ermeni Haçlılarına” destek olması gerektiğini belirtmiştir. Ona göre Rusya 19.
Yüzyılda Türkiye’den Kars, Erivan ve Karabağ bölgesinin alınmasına destek karşılığında
Ermenilere bağımsızlık sözü vermiştir. Bunun üzerine Ermeni haçlıları3 Rusların zafer
kazanması için kahramanca savaşmışlardır. Ruslar bu destekle galip gelmişler, fakat sözlerinde
durmamışlardır. Bırakın Ermenistan'a bağımsızlık vermeyi Ermenileri mevcut topraklarından da
uzaklaştırmışlardır.
Arshag Mahdesian yazısında Birinci Dünya Savaşı dönemine de değinmiş, Rusların
Erzurum, Bitlis ve Trabzon’u bölgeyi çok iyi bilen Ermeni askerlerinin ve gönüllülerinin cesareti
ve liderliği sayesinde ele geçirdiklerini öne sürmüştür. Ona göre Ruslar yine sözlerinde
durmamışlar ve Ermeni bölgelerini “Türk barbarlığının” insafına terk etmişlerdir. Bu durumda
yapılması gereken Amerika ve müttefiklerin derhal Ermenilerin yardımına koşmasıdır.
Oluşturulacak Ermeni lejyonları ve Japon güçleri Türklere karşı İngiliz birliklerine desteğe
çağrılmalıdır.
Mahdesian, yazısında bazı Amerikalıları Türk yanlısı oldukları gerekçesi ile eleştirmiştir.
Ona göre bir kısım entelektüeller ve menfaat gereği Türk taraftarı görünen misyonerler
kamuoyunu olumsuz bir şekilde yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Bazı Türk severler ve
destekçileri

Amerikan

gayretindedirler.

Onlar

Hükümetini
bu

amaçla

Türklere
Türklerin

savaş

açma

fikrinden

yapabilecekleri

uzaklaştırmak

kötülükleri

gerekçe

göstermektedirler. ABD, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ederse Türkler'in bütün Ermenilere
soykırım uygulayacakları iddiasındadırlar. İlaveten Hıristiyan sığınmacılara batı tarafından
gönderilen yardımlara izin vermeyecekleri ve misyonerlerin kazanımlarının bir anda yok
edileceği endişesini taşımaktadırlar.
Mahdesian bütün bu iddiaların asılsız olduğunu vurguladıktan sonra Türklerin karakter
yapıları hakkında ağır ithamlarda bulunmuştur. Ona göre Türkler tıpkı Alman müttefikleri gibi
mantıktan yoksun olup kaba güç kullanmaya daha yatkındırlar. Eğer Amerikan hükümeti
Türklere karşı savaş ilanından vazgeçerse Türkiye’de bir tek Ermeni hayatta kalamaz.

Amerikan basınında Ermeni propagandacıları genellikle savaş sırasındaki Ermenilerden bahsederken “Armenian
Crusaders” ifadesini kullanmaktadır.
3
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Misyonerlerin tüm kazanımları yok olur. Misyonerler yardım faaliyetlerini Türklerin
kontrolünde yürütmeye devam ederlerse Ermenilere çok az yardım ulaşacaktır. Onun ifadesiyle
“10 Türk doyduğunda bir Ermeni ekmeğin kabuğunu bile göremeyecektir”.
Mahdesian Amerika’daki bir kısım Entelektüeller tarafından dile getirilen ABD'nin
Türkiye ve Türklere reformlar yaptırabileceği görüşünü de şiddetle eleştirmiştir. O, Türklerin
kendilerini yenilemelerini beklemenin anlamsız olduğu düşüncesindedir. O'nun ifadesiyle “Katil
Türk hükümeti ve orada yaşayan katiller reform edilemezler. Bu katil Türk hükümeti derhal
yıkılmalıdır”. Ona göre asıl problem Türklere derhal savaş açılması, yenilgiye uğratılmaları ve
cezalandırılmalarıdır. Böyle bir savaş Amerikan kamuoyu tarafından da büyük destek görecektir.
Türklerin kendilerini yenilemelerini veya reform yapmalarını beklemek boşunadır.4
Arshag Mahdesian'ın 1918 yılındaki ikinci yazısı “Savaştaki Ermeniler ”başlığını
taşımaktadır. O, bu makalesinde öncelikle "Ermenistan bölgesinin" kendisini davaya adamış
Ermeniler sayesinde müttefiklerin eline geçtiğini vurgulamıştır. Mahdesian buna rağmen
Amerikan hükümetinin Türklerle “ironik” ilişkisini devam ettirdiği düşüncesindedir. Buna kanıt
olarak Ermeniler'in “Ermenistan” bölgesinden çekilmeye zorlanmasını göstermiştir.
Mahdesian, Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki Türk-Ermeni ilişkilerini de çarpıtarak
anlatmıştır. Onun ifadesine göre Ermeniler son derece “yetenekli savaşçılardır”. Bu yüzden
Türkler Ermenilerden gönüllü lejyonlar kurarak Rus sınırını geçmelerini ve orada isyan
çıkarmalarını istemişlerdir. Buna karşılık Ermenilere ödül olarak Kars, Erivan, Van, Bitlis ve
Erzurum’un bir bölümünü içeren bağımsız Ermenistan vaadinde bulunulmuşlardır. Mahdesian
buna rağmen Ermenilerin Kafkaslarda Türklere karşı isyan ederek Ruslara yardım ettiklerini,
Türklerin Ermeni isyanları ile uğraşmak zorunda kaldıklarını hatırlatmıştır. Ermenilerin Osmanlı
Devleti’nin savaşı kaybetmesini sağladıklarını özellikle vurgulamıştır.
Mahdesian düşüncelerini desteklemek için 23 Eylül 1918 tarihli Daily Cronoicle of
London'da yer alan bir haberi kullanmıştır. O, bu haberde yer alan “Ermenilerin başından beri
müttefikleri destekledikleri, davet beklemeden ve pazarlık yapmadan” savaştıkları,5 bu küçük
ulusun katkıları ile müttefiklerin başarıya ulaştıkları ifadelerini hatırlatmıştır. Bu habere

Arshah Mahdesian, “ New Sıtuatıon İn Turkey”, The New York Times, 17 Mart 1918, s.26.
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dayanarak, 100.000’den fazla Ermeni’nin Rus ordusunda savaştığını, 20.000 Ermeni
gönüllüsünün Kafkaslarda mücadele ettiğini ve bazı Ermenilerin Fransızlarla beraber çarpıştığını
belirtmiştir.
Mahdesian Ermenilerin değerine işaret etmek için N.Oganovskı adlı bir Rus gazeteciyi
de kaynak göstermiştir. Buna göre Oganovskı'ye bir Türk yetkili “Eğer Ermeniler bize katılsaydı
Rusları çoktan yenmiştik” değerlendirmesinde bulunmuştur.
Mahdesian yazısında sözde soykırımdan da bahsetmiş olup “ Büyük Trajedi6 ifadesini
kullanmıştır. Bu trajedinin Sırpların ve Belçikalıların yaşadıklarından daha vahim olduğu
görüşünü savunmuştur. Ona göre Ermeniler Medeni dünyaya sağladıkları katkılar karşılığında
hak ettikleri değeri ve saygınlığı görmemişlerdir.7
2. Paris Barış Konferansı Dönemi Yazıları
Mahdesian’ın Paris Barış Konferansı öncesi Sırp Bakan Dr.Vesnitch’in “Sırplar haklı
milli davalarını gerçekleştiremezlerse savaşacaklardır” açıklamasına istinaden bir yazı kaleme
almıştır. “Küçük Ulusların Öfkesi” başlığını taşıyan yazı New York Times gazetesinde
yayınlanmıştır. Buna göre Müttefiklerin Sırpların haklı davalarını gerçekleştirmek için
savaşmalarına tepki göstermesi son derece anlamsızdır. Çünkü müttefikler gizli anlaşmalarla
küçük ulusları pazarlık unsuru olarak kullanıp kendi çıkarlarını gerçekleştirmek amacındadırlar.
Müttefikler şunu bilmelidirler ki Sırplar, Suriyeliler ve Ermeniler uysal davranarak onların milli
çıkarlarına hizmet etmeyeceklerdir.”8
Arshag Mahdesian'ın barış görüşmeleri sırasındaki ikinci yazısı “İranlıların bölgesel
istekleri Ermeni toprakları ile çatışıyor” başlıklıdır. O bu yazısında İranlıların bölgesel
isteklerinin mantık dışı olduğunu ileri sürmüştür. Mahdesian'a göre İran, Bakü ve Dağıstan
bölgesinde hak iddia edemez, çünkü o bölge Gürcülerindir. Ayrıca Erivan, Ararat ( Ağrı ) Dağı,
Erzurum’un güney batısı ve Kars bölgesi ile Ardahan’ın kuzey bölümü Kafkas Ermeni
Cumhuriyeti bölgesidir. Buralardan toprak talep etmesi de anlamsızdır9.
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3. Manda Meselesi İle İlgili Yazıları
Arshag Mahdesian'ın manda meselesi konusunda da görüşlerini kamuoyu ile
paylaşmıştır. Onun bu konudaki ilk yazısı 8 Haziran 1919 tarihlidir. Osmanlı Devleti’nin
bütünlüğünden yana görüş bildiren Robert Koleji müdürü Caleb F. Gates’e cevaben bir yazı da
kaleme almıştır. Mahdesian bu yazısında Gates ve onun gibi “Türk hayranları”nın, mütarekeden
hemen sonra Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve Amerikan misyonerlerinin etkisi
ile oluşan bir rapordan etkilendiklerini iddia etmiştir.

Mahdesian’a göre Caleb. F. Gates

farkında olmadan bazı sırları açığa çıkarmıştır. O, söz konusu misyonerlerin Amerika’nın
Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmesini istememelerinin ana sebebini Robert Koleji’nin
kapatılması korkusu olarak göstermiştir. Ermenistan’daki Hıristiyan nüfusun onlar açısından
öncelikli olmadığını öne sürmüştür. Bu iddiasına delil olarak Gates’in “ Talat Paşa’nın Amerika
Osmanlı’ya savaş ilan etmediği sürece Robert Koleji’nin korunacağı” sözünü aktarmıştır.
Mahdesian, Gates'in Ermeni Devleti’nin kurulmasının ciddi zorluklar içerdiği,
Fransızların Kilikya’da Ermeni birliklerini kullanmalarının Türklerin silahlanmalarında ve
Ermenilere yönelik nefretin oluşmasında etkili olduğu yönündeki görüşlerini de eleştirmiştir. O,
Ermenilerin tarih boyunca Hıristiyan dünyaya yaptıkları hizmetlere dikkati çekerek Türklerin
işgallerine karşı direndiklerini ve müttefiklerle işbirliği içerisinde çalıştıklarını hatırlatmıştır.
Ermenilerin bu hizmetlerinin mutlaka göz önünde tutulması lazım geldiğini bildirmiştir.
Mahdesian'a göre Ermeni mandasının araştırılması amacıyla kurulan komisyonda yer
alan Fransız, İngiliz ve İtalyan temsilciler de Ermenileri haklı bularak Osmanlı yönetimindeki
azınlıklara bağımsızlık verilmesini önermişlerdir. Bu sebeplerden dolayı Ermenilere bağımsızlık
verilmesi bir lütuf değildir. Onlara uygulanan “Baskı ve kötü muamele, acı ve vahşet ile 19151916 Soykırımı” karşılığında adaletin bir gereğidir. Türk Hükümeti ve onların dostları ise , “Türk
Ermenistanı”nda hiçbir Ermeni kalmadığını iddia etmektedirler. Bu iddialar da tamamen
asılsızdır.10

10
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3. Manda Meselesi
Arshag Mahdesian, Amerikan kamuoyunda Ermeni mandası tartışmalarına da katılmıştır.
O, 9 Haziran 1919 tarihli bir beyanatında “Türkiye’nin bütünlüğünün korunması” fikrini
dillendiren misyoner çevreleri eleştirmiştir. Ermenilerin tek isteğinin “Türklerden tamamen
kurtulmak” olduğunu vurgulamıştır. Christian Science Monitor gazetesinin temsilcine verdiği
mülakatta Robert Koleji Müdürü Caleb F. Gates’in Amerika’ya ulaşan görüşlerinin ortaya
çıkardığı durumun “Ermeni Devleti’nin” kurulmasını güçleştirdiğini iddia etmiştir . Mahdesian
göre asıl üzerinde durulması gereken konu Ermenilerin genel olarak doğu illerde çoğunluğu
oluşturdukları, Türklerin azınlıkta kaldıklarının bilinmesidir.Bazı doğu illerinde ise Türkler,
Ermeniler ve Kürtlerin sayıları birbirine eşittir.11
Mülakatın devamında Mahdesian, Türk hükümetinin yönetimi sırasında birçok Ermeni
ve Türk’ün öldüğünü ifade etmiştir. Ona göre nüfusun % 25’i “soykırımlar”, hastalıklar, zorunlu
göçler ve açlık nedeni ile yok olmuştur. Mahdesian Alman kaynaklarına dayanarak 1919 yılına
kadar 2.500.000 milyon Türk’ün öldüğünü de belirtmiştir. “Türk Ermenistan’ı” bölgesinde
ölenler sadece Ermeniler değildir. Bu bölge neredeyse insandan arındırılmış bölge haline
gelmiştir. Bunun nedeni “ Türklerin aptalca işledikleri suçlardır.” Çok sayıda Ermeni ve
Türk’ün ölmesinin tek sorumlusu Türklerdir.
Mahdesian

bu

mülakatta

Bağımsız

Büyük

Ermenistan

Devleti'nin

nasıl

gerçekleşebileceğini de açıklamıştır. Ona göre Bağımsız Ermenistan’ın bir parçası olan Rus
Ermenistan’ı barış konferansında sınırları belirlenecek Türk Ermenistan’ına eklenmelidir.
Böylece 3 milyonluk bir ülke ortaya çıkacaktır. Halihazırda Türkiye’deki Ermeni nüfus
500.000’dir. 2.600.000 Ermeni nüfusu da Kafkaslar’da ve diğer bölgelerde yaşamaktadır.
İlaveten "1915-1916 soykırımını” yaşamış olan, kendi topraklarından atılan ve dağıtılan
Ermenilerle hayatta kalabilmek için dinini değiştirmek zorunda kalanlar ile Türk yetimhanelerine
yerleştirilen Ermeni çocukları da “Atalarının tarihi ve geniş topraklarına” özgürce
yerleşebilmelidirler. Ayrıca Kafkasların diğer bölgelerindeki ve İran’daki Ermeniler de
"Bağımsız Ermenistan" topraklarına getirilmelidir.

11
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Mahdesian “Anadolu Ermenistan’ında” bulunan Ermenilerin haklarının iadesinin
gecikmiş bir adalet anlamına geleceğini belirtmiştir. Bu hususta derhal harekete gecikmesini
istemiştir. Çünkü ona göre Anadolu’daki Ermeniler müttefikler için savaşan, Türklerin ve
Kürtlerin haksız ve mesnetsiz iddiaları ile mücadele eden ve “ 1915-1916 dehşetini”
yaşayanlardır. Bu nedenle kesin olarak öncelikli haklara sahiptirler.
Mahdesian'ın düşüncesindeki "Anadolu Ermenistan'ına" Trabzon vilayetinin bir bölümü
ve Kilikya bölgesi de dahildir. Ona göre Anadolu'nun bir bölümünün Ermenilere verilmesi ile
Türkler herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Çünkü Osmanlı toprakları çok geniştir. Türklere
yetecek kadar yer vardır. Bu düzenleme geç gelen bir adalet de olsa uzun süredir acı içinde
kıvranan Ermeniler için bir rahatlama vesilesi olacaktır.
Mahdesian müttefikleri kazandıkları zaferin rehavetine kapılmamaları ve geçmişi
unutmamaları konusunda da uyarmıştır. Geri dönüşü olmayan hatalar yapmamalarını istemiştir.
“Türk Ermenistan’ı” ve Kilikya bölgesinin kesinlikle Türk yönetimine bırakılmaması gerektiğini
belirtmiştir. Bu bölgelerin yönetiminin ya Ermenilere verilmesi ya da Hıristiyan olan bir
yönetime devredilmesi lazım geldiği görüşünü savunmuştur.
Mahdesian röportajında meseleyi din merkezine oturtarak İslam düşmanlığı da yapmıştır.
O, Türklerin devlet dini olan İslamiyet devam ettikçe Anadolu'da yaşayan Hıristiyan tebaanın
hiç

bir

zaman

haklarını

alamayacağını,

Anadolu’da

asla

kalıcı

reformlar

gerçekleştirilemeyeceğini öne sürmüştür.
Mahdesian gerçek ve adil bir çözüm olarak Türklerin dahil edilmediği geniş bir manda
yönetimi önermiştir. Ona göre müttefiklerin çıkarları için en rasyonel çözüm bu olacaktır. Manda
idaresi İngilizlerin yönetiminde olmalıdır. Manda yönetimine doğuda “Ermenistan” ve
Tataristan Türkiye’nin kuzey bölgeleri ve Gürcistan, Güneyde “Kürdistan” ve Mezopotamya
dahil edilmelidir.
Arshag Mahdesian, Anadolu’nun ise Türkistan ve Kafkaslar olarak ayrılmasının uygun
olacağı görüşündedir. Ona göre eğer bu bölünme gerçekleştirilirse Orta Asya ve Hindistan ile
ilgili Türk-Alman emelleri son bulacak ve Ortadoğu Pantürkizm tehdidinden ve karabasanından
kurtulacaktır.12
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Arshag Mahdesian sonraki yazılarında da Türkler aleyhindeki propagandalarına devam
etmiştir. O, Türkleri dürüst davranmamakla, Amerikan hükümetinin sempatisini kazanmak için
gerçek yüzlerini göstermemekle suçlamıştır. Misyonerleri de onlara yardımcı oldukları
gerekçesiyle eleştirmiştir. Ona göre “Türkler ikiyüzlüdür ve onlara asla güvenilmemelidir".
Ortadoğu’dan Amerika’ya dönen misyonerler bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde Amerikan
kamuoyunda Türkler lehine olumlu bir havanın oluşmasına neden olmuşlardır. Misyonerler,
Türklerin Amerikan kurumlarına olumlu baktıkları mesajını vermişlerdir. Oysa Türklerin sıcak
tavırlarının nedeni çıkarlarını korumaktır. Onlara aldanmamalıdır.
Mahdesian, Türklerin Ermenilere ve Amerikalılara yönelik gerçek tutumlarını
anlayabilmek için Amerikan eğitim kurumlarındaki öğrencilere bakmak gerektiğini ifade
etmiştir. Ona göre Türkler Amerikalılara ve Amerikan eğitim kurumlarına uzaktırlar. Örneğin
Robert Koleji’den tek bir Türk öğrenci bile mezun olmamıştır. Buna karşılık Ermeni, Bulgar ve
Yunan kökenli çok sayıda mezun vardır. İstanbul dışındaki Amerikan okullarına bakıldığında ise
bu okulların yakılıp yıkıldığını yada askeri kışlaya dönüştürüldüğü görmek mümkündür13.
İstanbul’da bulunan Amerikan Kız kolejini ise yakılmaktan kurtaran okul müdürü Dr. Mary
Brack’ın Türk yetkililerle kurduğu iyi ilişkilerdir. Bu okulun mezunlarına bakıldığında da
çoğunun Ermeni olduğu görülür. Çok az sayıda Türk kızı bu okuldan mezun olmuştur.
Mahdesian İstanbul’da eğitim görmüş tanınmış bir Ermeni’den aldığını iddia ettiği
bilgiye dayanarak Dr. Rıza Tevfik, Halide Hanım ve Caleb F. Gates gibi bazı kişilerin Türk
halkının tehcirle ilgisi olmadığını,“mezalimin” İttihat ve Terakki Hükümeti tarafından
gerçekleştirildiğini propaganda ettiklerini dile getirmiştir. Bu kişilerin önceki yönetim
döneminde tüm milliyetçiler gibi Türk milliyetçilerinin de zulme uğradığını ve işkence
gördüklerini iddia ettiği belirtilmiştir. Mahdesian bu açıklamaları samimi bulmamış ve Türklerin
pişmanlıklarına güvenilmemesini önermiştir. Onların Amerika’ya dostça davranmadıklarını
iddia etmiştir.14
Arshag Mahdesian bu yazısında Ermenilerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğine
ihtiyaç duyduğunu sıklıkla vurgulamıştır. Ermenistan için Amerikan mandası bir gereklilik ise
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mutlaka Amerikan askerlerinin Ermenilere yardım etmesi lazım geldiğini ifade etmiştir. Ona
göre bütün Ermeniler Amerikan mandası altında yaşamayı istemektedir. Amerika Ermeni
mandasını kabul ederse “hırsızlarla mücadele eden” kardeş ülkesine büyük bir destek sağlamış
olacaktır. Manda kabul edilmezse Türkleri ve saldırgan diğer Müslümanları kontrol altına almak
için müttefik askerlerinden oluşan bir ordu Ermenilere destek olmalıdır.
Mahdesian, Woodrow Wilson’ın Boston’da yaptığı konuşmadan alıntılar yaparak
Ermenilere verilen sözlerin yerine getirilmesini talep etmiştir. Wilson bu konuşmasında
Amerikan halkına “Ermenilerin acılarını hissedip hissetmediklerini” sormuştu. Ermeni yardım
teşkilatlarına yapılan yardımlardan memnun olduğunu söyleyen Wilson, bu halkın tekrar acı
çekmemeleri için neler yapılabileceği sorusunu yöneltmişti.
Mahdesian, Wilson’un 22 Haziran 1919’da Paris gezisi sırasında bazı Amerikalı ve
Ermeni yanlısı tanınmış kişilerden aldığı telgrafı da kamuoyuna açıklayarak, Ermeni mandası ve
“ Birleşik Ermenistan” düşüncesinin Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden destek gördüğü
izlenimini uyandırmak istemiştir. Wilson’a gönderilen bu telgrafın altında şu isimlerin imzası
bulunmaktaydı: Charles W. Eliot, James W. Gerard, Charles Evans Hughes, Senatör Henry
Cabot, Frederic Courtland Penfield, Ellihu Root, Alfred E. Smith, Senatör John Sharp Williams.
Arshag Mahdesian söz konusu telgrafın içeriğini kendi yorumları çerçevesinde kamuoyu
ile paylaşmıştır. Buna göre telgrafta imzası bulunan Amerika’nın önde gelen isimleri “Birleşik
Ermenistan'ın” oluşturulmasını talep etmişlerdir. “Kelimelerle bile ifade edilmesi kötü ve
rahatsız edici Türkler"15, kadın ve çocuk demeden Ermenistan’da “şeytani suçlar” işlemişlerdir.
Türklerin “ilkel barbarlığının” devam etmesi istenmiyorsa barış konferansında gerekli adımlar
atılmalı ve Ermeni düşmanlığına bir son verilmelidir. Şu ana kadar olanları bir köşeye bırakırsak
derhal müttefikler ve Amerika

“Kafkas Ermenistan'ına” yiyecek, içecek ve mühimmat

yardımında bulunmalıdır. Birleşik Ermenistan'ı oluşturmak için Ermenistan’ın “işgal edilmiş
toprakları” geri alınmalıdır. Ermenistan’ın yeniden kurulması için de derhal 50.000 kişilik bir
askeri birlik gönderilmelidir. En az 5 yıl sürecek bir Ermeni mandası kurulmalıdır. Eğer bu
gerçekleştirilemez ise Türkleri engellemek için müttefik askerlerinden oluşan bir ordu
Ermenilere yardım etmelidir.16
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16
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Mahdesian, Ermenilerin Türklerden korunabilmesi için acil askeri desteğe ihtiyaç
duyduğunu Amerikan kamuoyunda sıkça gündeme getirmiştir. Hatta uygun görülürse böyle bir
orduda Ermeni gönüllülerinin de yer almasını önermiştir. O, Ermenilerin kendilerine yardım
edilmesini beklediklerini fakat Müttefiklerin Ermeni sorununu çözmeyi sürekli ertelediklerini
söylemiştir.
Mahdesian nüfus azlığı nedeniyle Ermeni Devleti'nin kurulmasının mümkün
olamayacağı yönündeki görüşleri de eleştirmiştir. O, bu görüşün Türk yetkililer ve Amerika’daki
destekçileri tarafından kafa karışıklığı yaratmak amacıyla ortaya atıldığı düşüncesindedir.
Ermenilerin Anadolu’da hiçbir yerde çoğunluk teşkil etmediği propagandasının yapıldığını iddia
etmiştir.
Mahdesian bu görüşlere cevaben Ermeni nüfusu konusunun Birinci Dünya Savaşı
sonunda gündeme geldiğini, eğer sayılacaksa Ermeni ölülerinin de sayılması gerektiği üzerinde
durmuştur. Ona göre “Türklerin fikirlerine itibar edilmemelidir.” Çünkü onlar “ robottur”
Sultan veya liderleri ne isterlerse onu yaparlar. Onlarda “düşünce, bireysellik ve kamuoyu” diye
bir şey yoktur. Çünkü Türklerin özgürlüğü yoktur.17
Arshag Mahdesian Boston ziyareti sırasında Boston Globe gazetesine verdiği demeçte
manda

konusundaki

görüşlerini

tekrarlamıştır.

Mahdesian,

Ermenilerin

Amerika’nın

kontrolünde bir cumhuriyet yönetimi istediklerini vurgulamış ve Türk imparatorluğunu kurtarma
çabalarından endişe duyduğunu söylemiştir. Ona göre Amerikalılar sadece Ermeni mandasını
kabul etmelidirler. Türkleri manda yönetimine almayı kesinlikle düşünmemelidirler. Onun
ifadesiyle “Türkler hastadır”. “Türkler doğaları gereği eşkıyadır ve eşkıya gibi
yaşamaktadırlar”. “Türk hükümeti haydut ve eşkıya bir hükümettir.” "Son soykırım da bu
gerçeği kanıtlamaktadır".
Mahdesian, Amerikan kamuoyunda Türklere karşı bir acıma duygusunun oluştuğunu bu
röportajda da tekrarlamıştır. O, Türklerle ilgili bu iyimser havanın Amerikan misyonerlerinden
ve misyoner okullarındaki öğretmenlerden kaynaklandığı düşüncesini yinelemiştir. Ona göre bu
sempatik yaklaşım sakıncalıdır. Yeni bir Türk İmparatorluğunun kurulmasına yol açabilir.
Mahdesian

17

Misyonerlerin

Türkleri

kazanma

The Christian Science Monitor, 6 Ağustos 1919, s.1.
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çabasını

boşuna

gayret

olarak

değerlendirmiştir. Türkiye'deki 60 yıllık misyonerlik tarihinde hiçbir Türk’ün Hıristiyan
yapılamadığını, Amerikan misyoner okullarda tek bir Türk öğrenciye rastlanmadığı iddiasını
yenilemiştir. Uzun zamandan beri Türkiye'de faaliyet gösteren Robert Kolejinde ve Beyrut
Amerikan Kolejinde dahi hiçbir Türk öğrencinin eğitim almamış olduğunu iddia etmiştir. O
bütün bu sebeplerden dolayı Türklere acınmaması gerektiğini söylemiştir.
Görüldüğü üzere Mahdesian kendi içinde çelişmektedir. Amerikan okullarından hiçbir
Türk’ün mezun olmadığını iddia ederken aynı yazıda Kız Koleji'nden Türk öğrencilerin de
mezun olduklarını itiraf etmiştir.
Amerikan mandası yönetiminde Türklere kendi kendini yönetme hakkı verilmemesini
isteyen Mahdesian, “Türklerin karakterinin yönetme yeteneğinden yoksun” olduğunu iddia
etmiştir. Ona göre Türkiye’deki uluslar içinde en kıymetlisi Ermenilerdir. Ermenilerin
entelektüel üstünlükleri Türklerin kıskançlığına neden olmuştur. Bu da “soykırımın ”altında
yatan asıl sebeptir.

Türklerin ve Kürtlerin yıllarca süren soykırım faaliyetleri sonucunda

yetenekli Ermenilerden sadece 3.500.000’ü hayatta kalabilmiştir.
Arshag Mahdesian, Türklerin "Ermenileri din değiştirmeye zorladıklarını”, ancak
başaramadıklarını da iddia etmiştir18. Ona göre Türkler ile Ermenilerin arasındaki problemlerin
asıl kaynağı budur. Ermenilerin dinlerini değiştirmeme nedeni Hıristiyan dinini ilk kabul eden
toplum olmaları ve bu dine olan bağlılıklarıdır. Mahdesian’ın meseleyi din mücadelesine
bağlayarak Amerikan toplumundaki dini hassasiyeti olan kişi ve kurumları harekete geçirmek
çabası içerisinde olduğu görülmektedir.
Mahdesian Boston Globe muhabirinin

“Türklerin uyguladığı son soykırımda

Almanya’nın parmağı var mı” sorusuna “tam olarak değil” karşılığını vermiş, asıl soykırım
yapmak isteğinin Türklerden geldiğini, Almanların sadece buna göz yumduklarını söylemiştir.

Türklerde Hıristiyanları zorla Müslüman yapmak gibi bir yönetim anlayışı yoktur. Hatta Müslümanlığı tercih eden
Hıristiyan için kiliseye bilgi verilmekte ve Liva İdare Heyeti huzurunda kelime-i şehadet getirmesi sağlanmıştır.
Bilal Yıldız, "Osmanlı'nın Son Dönemlerinde Denizli'de Yaşanan Bazı İhtida Örnekleri Üzerinde Bir
Değerlendirme", Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, Mart 2013, s.105-120. Birinci Dünya
Savaşı sırasında Osmanlı Hükümeti'nin tehcir kararı üzerine bir kısım Ermeni de yine kendi rızaları ile zorunlu göçe
tabi tutulmamak için din değiştirerek Müslüman olmuşlardır. Geniş bilgi için bkz. Ömer Lütfi Taşcıoğlu, " Birinci
Dünya Harbindeki Türk ve Ermeni Kayıpları", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.19, S.2, Aralık
2017, s. 1-26.
18
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Mahdesian, muhabirin “ Türkiye’nin geleceği ne olacak” sorusuna da yanıtlamıştır. Ona
göre Rusya, İngiltere ve Fransa arasında imzalanan gizli anlaşmalar nedeni ile Türkiye'nin
durumu karışıktır. Rusya’nın savaştan çekilmesi önemli değişikliklere neden olmuştur.
Türkiye’nin geleceği konusunda Fransa ve İngiltere Amerika’dan daha etkili olacaktır. Çünkü
Amerika Türkiye’ye savaş ilan etmemiştir.
Mahdesian'a göre Türkler Amerikan mandasını sıcak bakmaktadır. Amerika Bileşik
Devletleri Türklerin dâhil olacağı manda yönetimini istemeyecektir. Bunun birinci nedeni
Türklerin demokrasiden haberdar olmamalarıdır. Onlar “Muhammedî” oldukları için teokratik
bir yaşam sürmektedirler. Türklerin çok eşli aile yapıları vardır ve Amerikalıların onları tek eşli
yapmak konusunda çok çaba sarf etmeleri gerekmektedir. Amerika’nın en büyük problemi
Türklerin psikolojisini anlamak olacaktır.

Türklerin de Amerikalıların psikolojisini

anlamalarının imkânsız olduğunu unutmamalıdır.
Mahdesian Türklere mandater devlet olarak İran’ı uygun görmüştür. Ona göre İran
Türkleri anlayabilir. Ermeniler de Amerikalılar ile iyi anlaşabilirler. Bu iki toplumun entelektüel
seviyeleri birbirlerine çok yakındır. Ermeniler sadece entelektüel olarak değil el becerisi ve
mekanik bilgi olarak da oldukça yeteneklidirler. Ermeniler Avrupa kökenli bir millettir.
Konstantin’in Hıristiyanlığı kabulünden 10 yıl önce bu dini kabul etmişlerdir. Bizans
imparatorlarından 10 tanesi Ermeni kökenlidir.
Mahdesian Ermeni kültürünün Türk kültüründen çok daha ileri olduğu iddiasındadır.
Ermenilerin kendilerine ait bir dili ve ileri düzeyde okulları olduğunu söylemiştir. Ona göre
Ermeniler “mezalime” uğramalarına rağmen köklü kültürleri sayesinde varlıklarını
sürdürebilmişlerdir.
Mahdesian röportajında Ermenistan'ın batı dünyasının yararına bir ülke olacağı mesajını
da vermeye çalışmıştır. Tampon bir ülke olarak her zaman müttefiklerin işine yarayacağını ifade
etmiştir. O, Ermenistan mandası ile birlikte İstanbul'un da müttefikler tarafından yönetilmesini
önermiştir. Bütün bunlar gerçekleştiği taktirde gelecek 25 yıl içerisinde Karadeniz kıyılarındaki
ticari canlılığın artacağını, bunun da müttefiklerin yararına sonuçlar doğuracağını belirtmiştir.
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Mahdesian,

Ermeni

temsilcisi

Nubar

Paşa’nın

“

Ermenilerin

Amerika’nın

mandaterliğinde özgür Ermenistan isteğini” Paris Barış Konferansında müttefiklere
açıklayacağını da haber vermiştir19.
Arshag Mahdesian başka bir röportajda da Türklerin Amerikan Manda yönetimi içinde
yer almaması gerektiği düşüncesini tekrar etmiştir. O, Türklere Manda yönetimi için en uygun
ülkenin İran olduğunu yineleyerek Türklerin Anadolu’da kimseyi “taciz edemeyecekleri”
herhangi bir bölgeye yerleştirilmesini önermiştir. Türklerin ve Ermenilerin milli kalkınmalarını
sağlayabilmeleri için mutlaka birbirinden ayrılmaları gerektiğini ifade etmiştir.
Mahdesian göre Ortadoğu’da barışın gerçekleşmesi Amerikan mandası ile ilintilidir.
Ancak bu manda idaresi adaletli olursa sonuç alınabilir. “Türkler Ermenistan’da 300 yıldır
işgalci konumdadır.” Bu bölgede Türklere bağımsız yönetim verilmemelidir. Türklerin yönetme
yetenekleri yoktur. Fakat Ermeniler kendilerini yönetme kapasitesine sahiptir ve Türkler ile
hiçbir zaman bir arada bulunmak istememektirler.
Türkiye’de yaklaşık 3 milyon Ermeni'nin yaşadığını söyleyen Mahdesian, Bağımsız
Birleşik Ermenistan Devleti kurulursa diğer Ermenilerin de bu bölgeye gelebileceğini ve çok kısa
sürede kalkınmanın gerçekleşebileceğini öne sürmüştür. O, bu gelişmeler için ön koşulun
Türklere karşı güvenliği sağlayacak askeri desteğin verilmesi olduğuna dikkati çekmiştir. Bir
Türk yetkilinin Paris’de Christian Science Monitor muhabirine verdiği demeçte sarf ettiği “Biz
Amerikan mandasına girdiğimizde demiryolları, para ve maddi kazanç sağlayacağız” sözlerini
menfaat elde etme hedefine yönelik olduğu gerekçesiyle eleştirmiştir. O, Ermeniler için bütün
bunların hiçbir anlam taşımadığını ve bu durumun Ermeni ırkının hiçbir sorununu
çözemeyeceğini dile getirmiştir.
Mahdesian, ilaveten Amerika Türkiye üzerinde manda yönetimi istiyorsa Türklerin
“işgalci dürtülerini” kontrol etmek zorunda olduğunu iddia etmiştir. Ona göre bu milletin
medeni dünyaya hiçbir katkısı olmamıştır. Türklerin saldırgan yapısı asla değişmeyecektir.
Türklerden hiçbir bilim adamı ve sanatçının çıkmamıştır20. Mahdesian ve bu iddialarını doğru

19
20

Boston Daily Globe, 7 Ağustos 1919, s.11.
The Christian Science Monitor, 11 Ağustos 1919, s.11.
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kabul ederek Türklerin barbarlığının kanıtı gibi sunmuştur. Oysa Türklerin dünyadaki ilim ve
medeniyet birikimine ciddi katkılar sağladığı bilinmektedir21.
Ermeni ordularının güç kaybettiği düşüncesinin Amerikan kamuoyunda sıkça dile
getirilmesi üzerine Mahdesian The Christian Science Monitor gazetesine bir açıklama yapma
ihtiyacı hissetmiştir. Buna göre Ermeniler her koşulda kendilerini yiğitçe savunmayı bilirler. Bu
savaşçı özelliklerini Türk hükümetinin de bildiğinin kanıtı Dr. J. Lepsius’un “ Ermeniler ve
Türkler” adlı kitabıdır22. Türkler bu yüzden Ermenilerin silah taşımasını yasaklamışlardır23.
Mahdesian ABD’nin Kafkasya’da kurulmuş olan Ermeni devletini tanıması üzerine
Christian Science Monitor gazetesinde “Ermenistan’ı Yeniden İnşa Etmek” başlıklı bir yazı
kaleme almıştır. Ona göre bu adım faydalı olmakla beraber yetersizdir. Bu yüzden ABD'nin
Ermenistan'ı tanımasını "boş bir adım" olarak değerlendirmiştir. Ona göre asıl yapılması gereken
Ermenistan'ın yeniden inşasıdır. Bunun için Müttefikler, Amerika ve Rusya Ermenistan’ı ve
Türk Ermenistan’ı içinde yer alan 7 Ermeni ilini yani “bağımsız ve birleşik Ermenistan’ı”
tanımalıdırlar. Ayrıca Türklerin silahsızlandırılmalı, Ermeni bölgesi Türklerden temizlenmelidir.
Bu hususta müttefikler Amerika’ya destek olmalıdır.24
Kansas’ta yayımlanan Topeka Capital gazetesinde Ermenilerin iyi bir ortak ve savaşçı
olmadıklarını konu alan haber üzerine Mahdesian yeni bir yazı kaleme almıştır. O, yazısında
Ermeniler’in, Türkler ve Kürtlere karşı cesurca savaştıklarını, bu yüzden Osmanlı Devleti’nin
silah taşımalarını yasakladığını, şartların eşit olması halinde Türklerin hiç bir varlık
gösteremeyeceklerini iddia etmiştir. Ona göre Birinci Dünya Savaşı’nda hiçbir ulus Ermeniler
kadar cesurca savaşmamıştır. 1915 yılındaki destansı “Van Savunması”25 bunun en iyi örneğidir.
Rus ordusunun Türk sınırındaki dikkat çekici başarısı Ermeni askerlerinin yetenekleri
sayesindedir.26

Bu konuda geniş bilgi için bkz. Esin Kahya, Türk Bilim İnsanları, Nobel Yayınevi, Ankara 2013.
Lepsius'un eseri Hıristiyan bağnazlığı ile yazılmış olup tamamen sübjektif bir bakış açısı taşımaktadır. Yalan,
iftira ve uydurma bilgilerle doludur. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Ramazan Yıldız, " Johannes Lepsius'un
Ermeniler Lehine İddiaları", Ermeni Araştırmaları, S.49, Aralık 2014, s.125-157
23
The Christian Science Monitor, 10 Ekim 1919, s.7.
24
The Christian Science Monitor, 10 Haziran 1920, s.3.
25
Van olayları için bkz. Abdülaziz Kardaş, "I. Dünya Savaşı Dönemi'nde Van'ın İşgali ve Kurtuluşu (1915-1918),
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.10, Mart 2015, s.176-192.
26
The New York Times, 11 Temmuz 1920, s.2
21
22
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Mahdesian, New York Times gazetesinde yayınlanan “Ermeniler Fransızlardan
Şikayetçi” başlıklı haber üzerine aynı gazetede bir açıklama yazısı kaleme almıştır. Bu yazıda
Fransız birlikleri kontrolü ele geçirince Ermenilerin, Türklerden korunma konusunda Fransızlara
şükretmeleri gerektiği, bu koşullarda Ermenilerin Fransızlara olan düşmanlığının nedeninin
anlaşılamadığı ifade etmiştir. Mahdesian ayrıca Fransızlara duyulan antipatinin sebeplerini de
açıklamıştır. Ona göre İngiliz ordularının Kilikya’dan çekilmesinden sonra Fransız ordusu
Ermenilerin Türklere karşı kendilerini savunmaması için her türlü yolu denemiştir. Avrupa’dan
gelen haberlere göre Kilikya’da Ermeni ili olan Adana Türk orduları tarafından işgal edilmiş,
Ermeni orduları geri çekilmek zorunda kalmıştır. Çünkü Fransızlar kuşatmadan kurtulan
Ermenilere savaşma izni vermemiştir. İzmir’de misyoner Moushek Seropian’dan alınan resmi
bir belgeye göre Türkler Sevr Anlaşmasını imzaladıktan hemen sonra Fransız ordusu
Kilikya’daki Ermenileri katletmeye başlamıştır. Bunun amacı Ermenilerin milli çıkarlarını
savunan Ermeni Milli Komitesinin faaliyetlerini durdurmaktır. Fransızlar, Türk nüfusunu
arttırmak ve Kemalist orduları cesaretlendirmek için Kilikya’daki 100.000 Ermeni’yi göçe
zorlamışlar, Ermeni askerleri silahsızlandırmışlardır.27.
Mahdesian, İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından gündeme getirilen “Türklerin son
mezalimlerini Araştırma Komisyonunun" kurulmasının amacının dünya kamuoyunu yatıştırmak
olduğunu düşünmektedir. Ona göre bu komisyonun kurulmuş olması Ortadoğu’daki
Hıristiyanlara hakarettir. Bu gülünç ve anlamsız komisyon Avrupa’nın moral olarak çöktüğünün
göstergesidir. “Türklerin mezalimi” son 50 yıldır araştırılmaktadır. Türkler bu bitmez tükenmez
komisyonlara tebessüm ile bakıyorlar. Çünkü “Türkler işledikleri mezalim suçlarını” kabul
etmedikçe bu komisyonların kurulmasının bir anlamı yoktur.
Eğer bir araştırma yapılacaksa bu Müttefiklerin Ermenistan’ın bağımsızlığına ilişkin
verdiği sözlerle ilgili olmalıdır. "Benzersiz Türk barbarlığının en acı kurbanları” olan Ermeniler
araştırma komisyonu kurulmasını hak etmektedirler28.

The New York Times, 14 Kasım 1920, s.12. Fransızlar Kilikya bölgesinde Milli Mücadele boyunca Ermenileri
kullanmışlardır. Ancak, TBMM Hükümetini ve milli güçleri bertaraf edemeyeceklerini anlayınca Suriye'nin
güvenliği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeye mecbur olmuştur. 1921 yılı Ekim ayında TBMM Hükümeti ile
Ankara Anlaşması'nı imzalayarak bölgeden çekilmişlerdir. Anlaşma ile taraflar kontrollerinde kalan alanlarda genel
af ilan edeceklerdir. Türkiye'de kalan Ermenilerin azınlık haklarını garanti altına alınmıştır. Geniş bilgi için bkz.
Selahattin Sert, Fransızların Ermenileri Yok Etme Planı Kilikya 1918-1922 Haçin Ölüm Kampı, Kum Saati
Yayınları, İstanbul 2005.
28
The New York Times, 25 Mayıs 1922, s.14.
27
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Mahdesian, bir başka yazısında da Türklerin gerçekleştirdikleri mezalimleri konu alan
araştırmaları ciddiye almadığını tekrarlamıştır. O, Ermenilere ve Yunanlılara karşı yapılan
zulümlerin araştırılmasından hiç bir sonuç çıkmayacağını söylemiştir. Ona göre müttefikler
İstanbul’a geldiklerinden beri Yunanlıların ve Ermenilerin onlar için savaştıklarını unutarak
Türkler gibi davranmaya başlamışlardır. Onlar Yunanlılar ile Ermenilerin cesetleri üzerinden
Türklerle pazarlık yapmaktadırlar. Ölü ve sakat kalmış Yunanlılar ve Ermeniler karşılığında
petrol, pamuk ve tütün imtiyazları alabilmek için birbirleri ile yarışmaktadırlar. Çıkarları
nedeniyle Türkleri desteklemekten geri durmamaktadırlar. Anadolu’daki Hıristiyanların yok
olması pahasına Osmanlı’yı canlandırma konusunda işbirliği yapmaktadırlar29.
4. Lozan Anlaşması İle İlgili Yazıları
Mahdesian, Lozan müzakereleri hususunda da görüşlerini açıklamıştır. O, müzakereler
sırasında müttefiklerin Ermeni meselesi konusunda Türklerin tezlerine boyun eğdikleri görüşünü
savunmuştur. Ona göre Türklerle aynı masaya oturmak suçlunun kendi hükmünü vermesi
demektir. Yani Türklerin aklanması anlamına gelir. Böyle bir konferansta sağlıklı hiçbir sonuç
çıkmaz. Türkler Avrupa’nın yüzüne parmağını şıklatmış ve Avrupa bu saldırı karşısında sus pus
olmuştur. Avrupa inisiyatifi kaybetmiş, bir kenara çekilerek izleyici konumuna düşmüştür.
Harvard Üniversitesi’nden Charles W. Eliot’un vurguladığı gibi Türklerin tekrar İstanbul ve
Çanakkale’ye dönüşü Ortadoğu ve uygarlık için korkunç bir felakettir. Ermeni sorununun
çözümü için en tatmin edici girişim müttefiklerin söz verdikleri gibi kadim Ermeni toprakları
üzerinde Ermeni Devletinin kurulması olacaktır.30
Mahdesian 14 Ocak 1923 tarihli, Newyork Times'de yayınlanan okuyucu mektubunda,
“Ermenilerin felaketine sebep olduğunu söylediği Lozan Konferansı ile 1876 İstanbul (Tersane)
Konferansı arasında paralellik kurarak Edward A. Freeman’ın yazısına atıfla Türklerin
Avrupalılarla eşit şartlarda aynı Konferans’a katılmasına izin verilmesini suçlunun yargıçla aynı
masada oturtulmasına benzetmiştir. Türklerin Avrupa’nın yüzüne bir tokat attığını, Avrupa’nın
ise bu hakareti yuttuğunu” ifade etmiştir31.

The New York Times, 20 Ağustos 1922, s.8.
The New York Times, 14 Ocak 1923, s.6
31
Tuba Ünlü Bilgiç, "Amerikan Basınında Lozan Konferansı ve Ermeni Sorunu", Ermeni Araştırmaları, S.47,
2014, s.138.
29
30
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Mahdesian, Lozan Anlaşmasının imzalanmasının ardından da görüşlerini kamuoyu ile
paylaşmıştır. O, New York Times’de yayınlanan “Lozan Anlaşmasına Saldırılar” başlıklı
haberde Türkler ile müttefikler arasında bu anlaşmanın imzalanmasının “Anadolu’da Türk
barbarlığına maruz kalan Ermeniler, Yunanlılar ve Hıristiyanlar” için bir ihanet olduğu
görüşünü savunmuştur. Zira, onun ifadesi ile savaştan önce Kilikya ve Ermeni illeri olarak
bilinen (vilayeti sitte) Harput, Van, Bitlis, Erzurum, Diyarbakır ve Sivas'ta yoğun bir Ermeni
nüfusu yaşamaktaydı. Ancak, müttefiklerin zaferinde birçok ulustan daha fazla katkısı olan
Ermeniler, “kadim yurtlarından” atılmışlar ve sığınmacı olarak Suriye ve diğer bölgelere
sürülmüşlerdir. Bütün bunlardan dolayı bu anlaşma dünya uygarlığını 50 yıl geriye götürecektir.
Yeni bir dünya savaşının tohumlarını ekecek, felaketlerle dolu bir Avrupa ortaya çıkaracaktır.
Anlaşmanın uygulanması “özgürlüğün ve insanlığın” sonunu getirecektir. Müttefikler tüm
dünyayı demokrasi adına yaşanır bir hale getirmeyi planlarken, “barbarlık ve tiranlık” için
uygun ortam hazırlayacaklardır.
Mahdesian İtilaf Devletleri'nin Lozan Anlaşması’ndan hemen sonra Türklerin reform
yapacakları ve uygarlaşacakları beklentilerini de boş hayaller olarak değerlendirmiştir. Zira ona
göre kötüye giden savaş koşullarında bile Avrupa Türkleri uygarlaştıramamıştır. Kaldı ki Türker
arasında uygarlığa katkı sağlayacak ve Ermenilerin yağmalanmış topraklarını bayındırlaştıracak
sanat ehli, tüccar ve çiftçi yoktur32. 600 yıl Türkler, hiçbir şey üretmemiş ve her şeyi yakıp
yıkmışlardır.33
Ayrıca “Lozan’da Ermenilere ihanet edildiği, savaştan önce Küçük Ermenistan olarak
bilinen Kilikya dışında Harput, Van, Bitlis, Erzurum, Diyarbakır ve Sivas’tan oluşan altı Ermeni
vilayetinde yaşayan ve İtilaf devletlerinin zaferine en çok katkıda bulunan millet olan
Ermenilerin savaştan sonra kadim yurtlarından mahrum bırakılıp Suriye gibi yerlere sığınmaya
zorlandıkları ifade ediliyor; 600 yıl boyunca hiçbirşey üretmeyen aksine yok eden Türklerin
zanaatkâr, esnaf ya da çiftçi olmamaları sebebiyle Ermenilerin ve diğer Hıristiyan milletlerin
Küçük

Asya’daki

harap

olan

yurtlarını

yeniden

kalkındırıp

medeni

bir

hayata

Türkler İslam öncesi dönemlerden beri tarım, ticaret ve zanaatkarlıkla meşgul olmuşlardır. Bu hususta yüzlerce
kaynak göstermek mümkündür. Ancak sadece Osmanlı dönemini konu alan bir kaç yayını zikretmek yeterli
olacaktır. Osmanlı'da tarımsal faaliyetleri için bkz. Tevfik Güran, 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımı, Eren Yayıncılık,
İstanbul 1988; İlham Güler, "18. Yüzyılda Osmanlı Esnaf ve Zanatkarları", Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, C.1,
S.1, s.121-158; Nurullah Karta, "17. ve 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile İktisadi İlişkileri", Turkish
Studies, C.8, S.11, 2013, s.163-173.
33
The New York Times, 27 Temmuz 1923, s.12.
32
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eriştiremeyecekleri, zaten Avrupalıların da Ermeni ve Rumlar gittikten sonra zorda kalacak bu
zengin ve verimli topraklara göz diktikleri” iddia ediliyordu34.
Sonuç
Arshag Mahdesian ABD'nin farklı eyaletlerindeki gazetelerde görüşlerini dile getirerek
mümkün olduğu kadar daha fazla Amerikan vatandaşını etkilemeye çalışmıştır. Bunlardan New
York Times, New York eyaletinde yayınlanırken The Christian Science Monitor ve Boston Daily
Globe gazeteleri Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde basılmaktaydı.
Mahdesian, yazılarında Ermenilerden daima övgü ile bahsetmiştir. Ona göre
Türkiye’deki milletler içinde en üstün olanı Ermenilerdir. Onlar Anadolu'da Hıristiyanlığın
temsilcisi olmuşlardır. Hıristiyan dünyası açısından son derece önemli bir millettirler. Türklere
karşı Hıristiyanlık için direnmişler ve müttefiklerle işbirliği içerisinde hareket etmişlerdir. Bütün
bu sebeplerden dolayı adaletin gereği olarak onlara bağımsızlık verilmelidir.
Mahdesian Türkler'e karşı ise ön yargılıdır. Onun ifadesiyle Türkler hastadır. Karakter
itibarıyla yönetme yeteneğinden yoksundurlar. Müslüman oldukları için teokratik bir yaşam
sürmektedirler. Batı medeniyeti ile asla uyum sağlayamazlar. Çok eşli aile yapıları vardır.
"kimseyi taciz edemeyecekleri” şekilde Anadolu’nun bir bölgesine yerleştirilmeleri şarttır.
Mahdesian'ın Rusya'ya karşı da bakış açısı olumsuzdur. O, 19. Yüzyılda Rusya'nın
Türkiye’den Kars, Erivan ve Karabağ bölgesinin alınmasına destek karşılığında Ermenilere
bağımsızlık sözü verdiğini yazmıştır. Ancak bu ülkenin bağımsızlık sözünü tutmadığı gibi
Ermenileri mevcut topraklarından da uzaklaştırdığını ifade etmiştir. Ona göre Birinci Dünya
Savaşı döneminde de Ruslar Erzurum, Bitlis ve Trabzon’u bölgeyi çok iyi bilen Ermeni
askerlerinin ve gönüllülerinin cesareti ve liderliği sayesinde ele geçirebilmişlerdir. Onlar yine
sözlerinde durmamışlar ve Ermeni bölgelerini “Türk barbarlığının” insafına terk etmişlerdir.
Diğer taraftan Mahdesian Türkiye ve Türkler lehine görüş belirten herkesi şiddetle
eleştirmiştir. O, Türk taraftarı görünen misyonerlerin kamuoyunu olumsuz bir şekilde
yönlendirmeye çalıştıkları düşüncesindedir. Ona göre Amerikan hükümeti onlar yüzünden

Bilgiç, a.g.m, s. 147; Arshag Mahdesian, “Assails Lausanne Treaty: Armenian Declares It Sows the Seeds of
Another War,” The New York Times, 30 Temmuz 1923, s. 12.
34

940

Türklere karşı savaş ilanından vazgeçerse Türkiye’de bir tek Ermeni hayatta kalamayacaktır.
Misyonerlerin tüm kazanımları da yok olacaktır.
Mahdesian, ABD'nin sadece Ermeni mandasını kabul etmesi gerektiği düşüncesindedir.
O, Türkiye'nin de manda yönetimine dahil edilmesi taleplerine şiddetle karşı çıkmıştır. Manda
yönetimi yoluyla Türkiye ve Türklere reformlar yaptıramayacağı görüşünü savunmuştur.
Mahdesian'ın bütün yazıları ve demeçleri değerlendirildiğinde propagandaya yönelik
olduğu açıktır. Bu yüzden yazılarında doğru bilgi vermek kaygısı asla söz konusu değildir. O,
Amerikan kamuoyunu Ermenilerin lehine, Türkiye'nin ise aleyhine yönlendirmek istediğinden
dolayı yalan, abartı, kışkırtma, hassas sinir uçlarına dokunma gibi propaganda yöntemlerini
sıklıkla kullanmıştır. Hıristiyan bağnazlığını ve haçlı ruhunu harekete geçirmeye çalışmıştır. Bu
yüzden daima Türkleri barbar, Ermenileri ise medeni ve mağdur göstermiştir. Ermenilerin
Hıristiyan olduklarına, Anadolu'da Hıristiyanlığın temsilcisi bulunduklarına dikkati çekmiştir.
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1918-1920 YILLARINDA AZERBAYCAN PETROLÜ ÜZERİNDEKİ
ULUSLARARASI REKABETTE ERMENİ FAKTÖRÜ
Samir GULİYEV*

ÖZET
1918-1920 yılları arasında petrol rezervleriyle Bakü, I. Dünya Savaşı`ndan sonra yeni
kazanımlar elde etmek isteyen güçler arasında geostratejik önemi olan rekabet alanına
dönüştürülmüştü. Bu yıllarda Kafkasya bölgesinde önemli çıkarları olan geostratejik güçler
Rusya, Almanya ve İngiltere, geopolitik merkezler ise Rusya, İran ve Osmanlı ile birlikte Bakü
idi. Bakü petrollerini ve Bakü`den petrol taşıyacak araçları kontrol etmek için özellikle Rusya,
Almanya ve İngiltere arasında mücadele sürmekteydi. Bu güçler arasında özellikle Kafkasya`nın
geleceği ile ilgili fikir ayırıkları vardı. Kafkasya'da Almanların yoğunlaşması ve Bakü petrolünü
ele geçirme niyeti ile Orta Doğu'daki zengin petrol rezervlerini kontrol eden İngilizler arasında
rekabet daha da belirgin idi. Daha sonralar ABD`nin de kısmen rekabette yer alması Bakü`yü
uluslararası aktörlerin gündemine taşımıştır. ABD için bu dönemde geopolitik merkezler olan ve
tarihten beri Kafkasya`da bölgesel emperyalist politikalar uygulayan Rusya ve İran`ın
gelecekteki durumu önem arzetmekteydi.
Bu çerçevede Almanya kendi müttefiki olan türklerin Bakü petrolüne sahip olmamaları
için her türlü yola başvurmuş, bu yönde bilinçli olarak ermenileri tam desteklemiş ve bölgede
yaşayan Ermenilere vaatler vererek onları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmıştır. Aynı
şekilde İngilizler ve Fransızlar da açık şekilde Ermenilere destek vermekteydi. Bakü`deki sovyet
kuvvetleri, Türk ve Azerbaycan ordusunun karşısını almakta zorluk çektiğinden petrol
sanayisindeki tasarruf vazifesini bir Ermeni milliyetçisi olan Şaumyan`a vermiş, Rusların bu
kararları ile Bakü petrolleri üzerindeki rekabet daha da ateşlenmiştir. Ermeniler Rusların en
büyük destekçisi ve piyonu idi.
* Doç.dr., Bakü Mühendislik Üniversitesi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü
başkanı squliyev@beu.edu.az
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Bu güçler arasındakı rekabete içten Ermeniler`in bölücü ve irredantist faaliyetleri ile destek
olması sonucunda Bakü`deki istikrar arayışları daha da zora girmiş, Bakü`de konuşlandırılan
Ermenilerin yıkıcı ve soykırım faaliyetleri sonucunda bölgedeki milli oluşumların geleceği de
şekillenmiştir.
Çalışmamızın amacı, konuyu ingiliz, fransız, rus, türk ve azeri kaynaklarına dayanarak
araştırmak ve kıyaslamalı-tasviri tarihsel metotlarla analiz etmekdir. Konunun bu çerçecede
değerlendirilmesi günümüzdeki benzer olayların anlaşılmasına katkıda bulunacağından güncel
olmakla önem arzetmektedir.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Ermeni Faktörü, Bakü Meselesi,
Petrol, Uluslararası rekabet, 1918-1920.
ARMENIAN FACTOR IN INTERNATIONAL RİVALRY ON AZERBAIJANİ
PETROLEUM IN 1918-1920

Between 1918-1920, after the World War I, Baku was transformed into a geostrategic area
of rivalry between the forces that wanted to gain new gains. In this period, the geostrategic forces
with significant interests in the Caucasus region were Russia, Germany and Britain, and
geopolitical centers were Baku, Russia, Iran and the Ottomans. There was a struggle between
Russia, Germany and Britain to control Baku petroleum and the vehicles that would carry oil
from Baku. Among these forces, there were especially differences of opinion about the future of
the Caucasus. The rivalry between the British who controlled the rich oil reserves in the Middle
East with the intensification of the Germans in the Caucasus and the intention to seize Baku oil
was even more pronounced. Afterwards, the fact that the USA was partially in the competition
brought Baku to the agenda of international actors. The future situation of Russia and Iran, which
were geopolitical centers during this period and have been implementing regional imperialist
policies in the Caucasus since history, was important for the United States.
In this context, Germany used all kinds of ways to prevent the Turks, who are their allies,
to have Baku oil, consciously supported the Armenians in this direction and made promises to
the Armenians living in the region and used them in their own interests. Similarly, the British
and the French were openly supporting the Armenians. Since the Soviet forces in Baku had
difficulty in confronting the Turkish and Azerbaijani army, they gave the task of saving to the
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oil industry to Shaumyan, an Armenian nationalist. The Armenians were the biggest supporters
and pawns of the Russians.
As a result of the support of the sincere Armenians among these forces with their separatist
and irredantist activities, the search for stability in Baku became even more difficult.
The aim of our study is to research the subject based on English, French, Russian, Turkish
and Azerbaijani resources and to analyze comparative-depiction with historical methods. It is
important to be up-to-date as this research will contribute to the understanding of similar events
at the present time.
Key words: Azerbaijan Democratic Republic, Armenian Factor, Baku Issue, Oil,International
Rivalry, 1918-1920.

iş
Tarihin akışı ile birlikte talep çoğaldıkça ve sanayideki rolü geliştikçe daha da önem
kazanan petrol, savaşlara, çatışmalara ve işbirliklerine sebep olmuş ve stratejik maddeye
dönüşmüş ve küresel çapta uluslararası politikanın da merkezinde yer almıştır. 1917`den itibaren
yakıta olan ihtiyacın artması, emperyalist güçlerin savaş sonu daha fazla kazanımlar elde etmek
adına geopolitik güç mücadelesine başlamaları ve Kafkasya`nın geopolitik konumunun önem
kazanması sonucunda Bakü petrolleri uğrunda uluslararası rekabet daha da belirginleşmiştir.
Bakü`deki petrol rezervlerini kontrol etmek adına ittifak kuvvetleri dışında ve içinde amansız
mücadele hüküm sürmekteydi. Azerbaycan tarafı ise siyasi kimlik kazanma girişimleri ile
meşgül edilerek bu mücadelenin dışında tutulmaktaydı. Kafkasya'da Almanların yoğunlaşması
ve Bakü petrolünü ele geçirme niyeti, Kafkasya cephesinden dönen Ermeni askeri birliklerinin
Bakü`de konuşlandırılması, Orta Doğu'daki İngiliz askeri varlığının İran'ın kuzey tarafına Hazar
Denizi'nin güneyine kadar ilerlemesi sonucunda Bakü`nün güvenliğinin tehdit altında olması
Azerbaycan Milli Birliğini rahatsız etmekteydi.
Bakü`nün Rusya İmparatorluğu`nun büyük petrol bölgesine dönüştüğü 1 XIX. Yüzyılın
ortaları, petrol sanayisinin de başlangıc tarihi olarak kabul edilmektedir. 1877 tarihinden itibaren
Bakü`de petrol sanayisinin hızlı şekilde gelişmesi2 sonucunda Kafkasya`nın geoekonomik
potansiyeli de artmıştır. Buna paralel olarak Bakü uluslararası alanda önem kazanmıştır. 19181920 yılları arasında Bakü`nün de merkezinde bulunduğu Hazar bölgesi dünya ülkeleri arasında

Galstyan Garik, Les Intérêts Géopolitiques Russes dans la Région Caspienne: Rivalités Anciennes, Enjeux
Nouveaux, Harmattan, 2007, p. 79-80.
2
Mirbabayev Miryusif, Azərbaycan neftinin qısa tarixi, Bakı: Azərnəşr, 2007, s. 24.
1
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geostratejik önemi olan rekabet alanı idi. Bu yıllarda Kafkasya bölgesinde önemli çıkarları olan
geostrateji güçler Rusya, Türkiye, Almaniya ve İngiltere, geopolitik merkezler ise Rusya, İran
ve Bakü idi3. Azerbaycan petrolü tarihte olduğu gibi bu dönemde de geopolitik oyunların
merkezinde yer almaktaydı. Savaşta üstünlük sağlamanın en temel yolu petrolü kontrol etmek
idi. Bununla Bakü savaşta olan devletlerin üstünlük sağlamak adına oyun sahasına dönüşmüştür.
1918-1920 yıllarında Azerbaycan`ın verdiği ulusal mücadele ve elde edilen kazanımlar,
modern türk tarihi için temel oluşturmaktadır. Bu tarihlerde devletleşme sürecine
olumlu/olumsuz etki eden faktörlerin araştırılması önem arzetmektedir. O dönemdeki iki taraflı
ve çok taraflı ilişkiler daha çok petrol üzerine odaklanmış, uluslararası rekabetin boyutu daha da
genişlenmiştir. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde petrol üzerine oynanan oyunların,
aktörler arasındaki rekabetin araştırılması günümüzde bölgedeki uluslararası rekabeti
anlamamıza yol göstereceğinden günceldir. Tarihi bulgular çerçevesinde karşılaştırmalı
yöntemlerle konumuz analiz edilecek ve vardığımız sonuçlara dayanarak yaşadığımız döneme
yönelik tavsiyeler sunulacaktır.
20. Yüzyılın Başlarında Enerji rezervi olarak petrolün önemi
Enerji kavramı, Yunanca "energeia" kelimesinden geliyor. Aristoteles, bu kelimenin ilahi
ruhun aktivitesine veya gerçekleşmesi muhtemel potansiyele atıfta bulunduğunu belirtir.4
Bununla birlikte, modern çağımızda, enerji bu metafizik boyuttan uzaklaşarak uluslararası
siyaseti etkileyen bir terim olarak ortaya çıkmıştır. 21. yüzyılda, enerji faktörü yıllık tüketim
seviyelerine sahip ülkelerin gelişmişlik düzeyini yansıtan önemli bir ölçüm birimi haline geldi.
Bu nedenle ülke liderleri, toplumun ve ekonominin ihtiyaç duyduğu enerjiyi güvenli, temiz,
kalıcı ve ucuz bir şekilde elde ederek bu kaynakları çeşitlendirmek istiyor.5
Günümüzde enerji üretiminde kullanılan petrol, sadece bir enerji aracı değil, aynı zamanda
stratejik ve politik açıdan önemli bir maddedir.6 Ham petrol; siyah veya koyu yeşil renkte olup,
içerdiği çeşitli maddelerden dolayı kötü bir kokuya sahiptir. Petrol kelimesi taş anlamına gelen
Latince "petra" kelimesi ile petrol anlamına gelen "oleum" kelimesinden oluşur. Bazı dillerde

Алиев Ильхам, Каспийская нефть Азербайджана, Москва: Известия, 2003, s. 74.
Cornelius Peter Mayer-Tasch, “Tarihsel Bakış Açısıyla Enerji ve Enerji Tedariki”, Avrupa ve Orta Asya
Arasındaki Enerji Köprüsü Türkiye, Editörler: Werner Gumpel, Alpay Hekimler, Ankara: Konrad Adenauer
Stiftung Yayını, 2006, s. 6.
5
İşcan İsmail Hakkı, “Küresel Değişimin Getirdiği Yeni Stratejilerle Enerji Güvenliği Sorunu ve Türkiye”, Avrasya
Etüdleri, Sayı: 22, 2002, s. 88.
6
Şen Mustafa Kemal, “Petrolün Domino Taşları”, Strateji, Yıl: 4, Sayı: 206, 2008, s. 22.
3
4
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petrole "nafta" da denir. Naphta, Farsça'da “akan” manasına gelir.7 Eski zamanlardan beri, petrol
çeşitli amaçlarla kullanılmış ve 16. yüzyıla kadar uzanan yeni keşiflerin etkisiyle önemli bir
enerji kaynağı haline gelmiştir. Ancak, petrol kullanımı 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana
daha fazla yaygınlaşmıştır. Petrol ilk olarak Rusya'da ticari amaçlarla kullanılmıştır. Hatta Bakü
yakınlarında petrol arıtma için bir işletme kompleksi kurulmuştur. Petrol üretiminden tüketimine
kadar tüm aşamalar petrol endüstrisini oluşturmaktadır. Yani, petrol sahalarının aranması,
keşfedilmesi, geliştirilmesi, arıtılması, dağıtılması ve tüketimi petrol endüstrisinin aşamalarıdır.
19. yüzyılda, diğer hammaddeler gibi çok basit bir kaynak olarak görülen petrol, enerji ve
endüstriyel hammaddelerin kullanımı, özellikle savaş endüstrisine önemli bir katkıda bulunması
ile birlikte önem kazanmıştır. Petrol rezervlerine erişim, rezervlerin kontrolü ve fiyat kontrolüne
yönelik mücadele, dev petrol şirketlerinin oluşmasına ve diğer aktörler arasında rekabet
savaşlarına da sebep oldu.
İngiltere`nin efsanevi Başbakanı Winston Churchill`in 1936'da "bir damla petrol, bir damla
kandan daha değerlidir" ifadesi, 20. yüzyıl politikalarının içeriğini yansıtması bakımından
önemlidir. Aslında, bu kelimeler petrolün ne kadar önemli olduğunu göstermekteydi.8 Kafkasya
bölgesinde de tarihten beri tüm çatışmaların ana nedeni doğrudan petrolle ilgili olmuştur. Yine
büyük devletlerin çöküşünün temeli de petrole dayanmaktaydı. Sonuç olarak, dünyadaki büyük
güçler çöktü ve yeni devletler ortaya çıktı. Yeni çatışma merkezleri oluşturuldu ve savaşlar
nedeniyle petrol yerine kan akmaya başladı.9
Dünyadaki her şey petrolle çalışmaya başladı, böylece petrol önemini büyük ölçüde artıran
bir madde haline geldi. Petrol, geçen yüzyılın oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Petrolün
sanayi çağının gücü olduğu söylenebilir. Bu nedenle, petrole sahip olmak, güce sahip olmak
demektir. Dünyanın petrol zengini bölgeleri, petrolün bulunmasından sonra bir merkez haline
geldi.
Yüzyıllar boyunca, insanlık her zaman bu "siyah altın"ı kanlı savaş sahnelerinin gerisinde
tutmak için uğraştı. 1918-1920 yıllarında Azerbaycan'ın bağımsızlığını kaybetmesine neden olan
sebeplerden biri olan petrol, 20. yüzyılın başında bölgesel politikaların oluşturulmasının da temel
aracı olmuştur.

Kocaoğlu Mehmet, Petro-Strateji, Ankara: Türkeli Yayıncılık, 1996, s.3.
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9
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XX. Yüzyılın Başlangıcında Azerbaycan petrolünün kısa tarihi
Azerbaycan petrolünün tarihi çok eski tarihlere dayanıyor. Eski kaynaklar Hazar Denizi
kıyısındaki halkın petrol üretimi ile uğraştığını gösteriyor. 10. ve 11. yüzyıllarda Arap seyyahlar,
Ebu İshaş İsthri ve Ebu el-Hasan Ali Masudi Bakü'nün petrol alanları ve Absheron'un "beyaz"
ve "siyah" yağı hakkında bilgi vermişlerdir.10 İtalyan seyyah Marco Polo (XIII-XIV yüzyıllar)
Bakü petrolünün Orta Doğu'ya taşınması ile ilgili, Alman diplomat ve seyyah Adam Oleari (17.
yüzyıl) Bakü'deki petrol kuyuları hakkında, Türk seyyah Evliya Çelebi (XVII. Yüzyıl) petrol
rezervleri ile ilgili ve petrolün İran'a, Orta Asya'ya, Türkiye`ye ve Hindistan'a taşınması ile ilgili
bilgiler vermişlerdir.11 Tarihsel süreç içerisinde Azerbaycan'ın petrol endüstrisi de gelişme
göstermiştir.
Sanayinin gelişmesiyle birlikte, Azerbaycan petrol endüstrisinin tarihini kapitalizm
döneminde üç ana döneme ayırmak mümkündür. 1873-1898 dönemini kapsayan ilk dönemde,
kapitalist endüstriyel ilişkilerin ortaya çıkmasıyla birlikte Azerbaycan petrol endüstrisinin
gelişimi hızlandı ve Amerikan petrol endüstrisine ulaştı.12 Kuyu sondaj teknolojilerinin
geliştirilmesi, bir dizi petrol kuyusunun (Binegedi, Pirallahi, Surakhany ve diğerleri)
keşfedilmesine, petrol üretimindeki artışa, petrol altyapısının ve petrol rafinerisinin gelişmesine
ve ilgili yüzlerce şirketin kurulmasına neden olmuştur. Petrol üretiminde rafinaj ve satış üzre
Azerbaycan ve Bakü'de oluşan ulusal burjuvazi, dünyanın sanayi merkezlerinden birine dönüştü.
Endüstriyel petrol üretimi ilk kez 1871 yılında Abşeron yarımadasındaki Balakhani-SabunchuRomani petrol sahasında kullanıldı. İlk olarak 31 Aralık 1872'de Balakhani`da 15 bölge,
Bibiheybet`de ise 2 bölge petrol üretimi için kullanıma hazırlandı. İlk petrol şirketi "Baku petrol
topluluğu" 1874'te Bakü'de kuruldu. İsveçli Nobel kardeşler 1873'te Bakü'ye gelmiş ve petrol
alanında ekonomik büyümeye tanık olmuşlardır.13
1883`ten itibaren Bakü'de petrol üretimi ve Avrupa'ya ihracat edilmesi kavgasına Nobel
Kardeşler Birliği ile birlikte Rotşildler ve ABD merkezli Standard Oil şirketi de katılmıştır.
1909'dan itibaren, Nobel kardeşler Bakü petrolünü Batum ve Novorossiysk üzerinden Türkiye
ve Avrupa'ya, Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya ihraç edirdiler.
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İlk petrol boru hattı 1878 yılında Rusya'dan 12 kilometreye kadar uzayan ve Balakhany
sahasını Bakü petrol rafinerisine bağlayacak şekilde inşa edildi. Bakü petrol rafinerilerini petrol
sahalarıyla birleştiren tüm boru hatlarının toplam uzunluğu 1898'de 230 kilometreye ulaştı. Bu
boru hatları ile bir yılda milyon ton petrol taşına bilir. 1899 ve 1901 arasındaki ikinci dönemde
Azerbaycan, petrol endüstrisinde ve petrol rafinaj endüstrisinde lider oldu ve dünya petrol
üretiminin yarısından fazlasını sağladı. Bu dönem, büyük petrol girişimcilerinin elinde petrol
çıkarma ve arıtma işlemlerinin yoğunlaşması ve yabancı sermayenin Azerbaycan'ın petrol
endüstrisine daha hızlı girmesi ile tanımlanabilir. I. Dünya Savaşı petrole olan talebi artırdığı için
1914 yılında Bakü`nün petrol bölgelerindeki petrolün çıkarılması işinde olan şirketlerin sayı
169`a ulaştırıldı.14
1902-1980 yılları arasında gerçekleşen üçüncü dönemde, yabancı güclerin petrol endüstrisi
tarafından acımasızca sömürülmesi sonucunda Azerbaycan petrol endüstrisi Amerikan petrol
endüstrisinin gerisinde kalmaya başlamış, ancak buna rağmen dünya pazarındaki en büyük petrol
tedarükçülerinden biri olmaya devam etmiştir. Rus ve yerli iş adamları yavaş yavaş petrolün ve
Azerbaycan'daki diğer iş alanlarının dışına itiliyordu. 20. yüzyılın başında, Azerbaycan'da yıllık
petrol üretimi 10 milyon tondan fazlaydı ve dünya petrol üretiminin yarısını oluşturuyordu.
Böylece krizden Birinci Dünya Savaşı'na kadar geçen 10 yıl boyunca Azerbaycan'ın petrol
endüstrisi ekonomisinde önemli bir rol oynadı ve zamanın ekonomik hayatındaki tüm zorluklara
rağmen, dünyanın en önemli sanayi sektörü olarak kaldı.
Bakü petrolleri üzerine uluslararası rekabette Ermenilerin rolü
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde Bakü şehri, zengin petrol rezervleriyle I. Dünya
Savaşı`ndan sonra yeni kazanımlar elde etmek isteyen güçler arasında geostratejik önemi olan
rekabet alanına dönüştürülmüştü. Bu yıllarda bölgede önemli çıkarları olan geostratejik çıkarlar
peşinde olan devletler Rusya, Almanya ve İngiltere, geopolitik merkezler ise Rusya, İran ve
Osmanlı ile birlikte Bakü idi. I. Dünya Savaşı`ndan sonra Transkafkasya`da entegrasyon
girişimleri olsa da, çıkar çatışmaları sonucunda bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler daha da
gerginleşmiştir. Batum müzakerelerinde Güney Kafkasya halklarının ve ülkelerinin kaderi geniş
çapta müzakere konusu yapılmıştı. Bu konferansta Osmanlı devletinin de talebi ile ilk olarak
Gürcüler olmakla Güney Kafkasya ülkeleri bağımsızlıklarını ilan ettiler. 28 mayıs 1918`de
Tiflis`te H.Ağayev`in başkanlığı ile Azerbaycan Milli Konseyi`nin birinci toplantısında
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Azerbaycan Halk Cumhuriyeti`nin bağımsızlığı dünyaya ilan edildi. Bununla, 100 yıllık aradan
sonra Azerbaycan`ın Doğu ve Güney Kafkasya hududlarında milli devletçiliği berpa olundu 15.
Bu tarihlerde Güney Kafkasya`da coğrafi olarak en büyük ülke Azerbaycan Halk Cumhuriyeti
idi. Güney Kafkasya`nın yaklaşık sekiz milyon olan etnik nüfusu çoğunlukla türklerden ve
müslüman halktan oluşmaktaydı. Bu sebepten I. Dünya Savaşı`ndan zayıflayarak çıkan Osmanlı
Devleti için özellikle petrol ve bölgenin geopolitik tarihi konumu büyük önem arzetmekteydi.
4 haziran 1918 yılında Batum`da Osmanlı ile Azerbaycan arasında imzalanan antlaşmadan
sonra Osmanlı devletinin Bakü`de faaliyeti genişlenmiştir. Bu antlaşmaya ek niteliğinde olan
sözleşmelerle birlikte Osmanlı Devleti tarafından Azerbaycan petrolü ile ilgili alan
çalışmalarının yapılması daha da yoğunlaşmıştır16. 4 Haziran 1918`te Azerbaycan, Gürcistan ve
Osmanlı arasında Bakü-Batum arasında petrol ihracı bağlamında boru kemeri ile ilgili antlaşma
imzalandı. Bu belgede: Bakü ile Batum arasında petrolün sürekli akımı, Bakü ile Batum arasında
petrol kaynaklarının korunması, Bu ülkelerin sınırları arasında kalan petrol kaynaklarının
muhafazası, petrol ihraçı için vergi düzenlemesi və bunlar için bir komisyon kurulması
öngörülmüştür17. Buna ilaveten, Almanlarla Osmanlılar arasındakı anlaşmaya göre, Alman tarafı
Bakü-Tiflis-Batum demiryolunun kullanımını temin etmeli idi. 1918-ci yılının ortalarında
Bakü`nü işgal eden bolşevik-taşnak grubu tarafından Sovyet Rusyası`na el altından 4.3 milyon
ton karşılıksız petrol ve petrol ürünleri gönderilmişti18. Bu aşamada uluslararası arenada "Bakü
meselesi" olarak tanımlanan Bakü petrolleri üzerinde Rusya, Almanya ve Osmanlı arasında
rekabet devam ediyordu. Osmanlı devletinin Bakü petrolleri üzerinde tasarrufunun artdığı
dönemde dönemin küresel güçleri etnik Ermenileri Osmanlı`ya karşı Bakü`de örgütlemişlerdir.
Batum`da imzalanan antlaşmada Osmanlı`dan yardım talep etmenin temel sebebi, türklere
ve diğer müslümanlara karşı bölgede rusların ve ermenilerin amansız faaliyetleri ve
soykırımlarının oluşturduğu kaos ve özellikle İngilizlerin Bakü petrolü ile ilgili çalışmalarının
rolü büyük idi. Antant ülkelerine karşı savaşta aynı ittifak içerisinde yer alsalar da, Kafkasya
meselesinde Osmanlı devleti ile Almanya arasında sorunlar vardı. Özellikle de Kafkasya`nın
hangi devletin egemenliğinde kalacağı, önemli strateji konuma sahip olan Azerbaycan`a ve Bakü
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petrolüne, genel olarak Hazar denizine kimin egemen olacağı konusunda görüş ayrılıkları vardı.
Bu konuda Almanya ile Osmanlı arasında Azerbaycan`ın rekabet alanına dönüşmesi diğer
geopolitik güçlerin de bölgeye dahil olmasını hızlandırmıştır.
Almanya’nın İngiltere, Fransa ve Rusya ile savaşa girmesinin ve beraberinde Osmanlı
Devleti’ni de savaşa sürüklemesinin arka planında yatan sebeplerden biri de Kafkasya`nın enerji
kaynaklarına sahip olma isteğidir. Bu çerçevede Almanya kendi müttefiki olan türklerin Bakü
petrolüne sahip olmamaları için her türlü yola başvurmuş, hatta ermenileri de desteklemiştir.
Almanya’nın asıl amacının bir yandan Kafkaslar’a diğer yandan Bağdat demiryolu üzerinden
Ortadoğu bölgesine el atmak suretiyle bu bölgelerdeki zengin kaynaklardan kendi ekonomik
gelişmesi için yararlanmak olduğunu göstermektedir19.
Petrolü tam kontrol edebilmek için onu taşıyacak ulaştırma araçlarına ve o dönem için
onemli olan demiryollarına sahip olmak gerekiyordu. Ancak Güney Kafkasya demiryolu
meselesinde de türk-alman anlaşmazlığı mevcut idi. Alman Hükümeti demiryolu meselesinde
Osmanlı ile uzlaşmak istemese de, demiryolunu Osmanlı`nın kullanmasının genel askeri
amaçlara uygun olduğunu anlıyordu. Almanlar Batum-Tiflis-Bakü demiryolunu tam olarak
kullanmak ve kontrol etmek niyetinde idiler20. Demiryolu Bakü`den petrol ve petrol ürünlerinin
dünya bazarlarına taşınmasında önemli rol oynayırdı. Almanlar Türklerin Batum-Tiflis-BakıCulfa demiryoluna sahip olup Güney Azerbaycan`a yönelmelerini engellemeye çalışıyorlardı.
Ancak

buna

rağmen

Almanlar

Türklerle

işbirliği

yapmadan

Kafkasya`da

başarılı

olamayacaklarını da biliyorlardı. Bunun için çeşitli görüşmeler yapılmıştır.
Demiryolları konusunda ve petrolle ilgili 14 temmuz 1918 yılında Gence`de Osmanlı
Devleti ile Azerbaycan arasında antlaşma imzalandı. Bu antlaşmayla petrol ve petrol ürünlerinin
taşınması meselesi düzene konmuştur. Azerbaycan`la Osmanlı arasında işbirliğinin artdığı sırada
Almanya ve Rusya arasında yakınlaşma çabaları sürüyordu. Almanya ve Rusya arasındakı
ihtilaflara rağmen her iki ülkenin türk ordusunun Bakü`ye dahil olmasına karşı hassasiyeti vardı.
Almanya için bu Kafkasya bölgesinin Sovyet konrolünde kalması, Türk müttefiklerinin eline
geçmesinden daha iyiydi. Alman liderler zaten Osmanlı temsilcilerinin yanında dahi Bakü’nün
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Rusya’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu her fırsatda belirtiyorlardı.21 Bu durum iki ülkeni
yakınlaştırıyordu. Bu dönemde özellikle Rusların, Türklerin Bakü`ye dahil olmalarına
tahammülü yoktu. Almanya Türklerin ilerlemesini durdurmak için Almanya`ya petrolden hisse
verilmesini talep etmekteydi. Sovyet hükümeti türk saldırısının önlenmesi karşılığında Bakü
petrolünün bir hissesini Almanya`ya vermeyi vaat etmişdir.
Sömürgeci emellerle hareket eden Batılı devletler ve Rusya, başta Osmanlı ve Azerbaycan
olmak üzere, bütün Müslüman ülkeler aleyhindeki her hareketi desteklemiştir.22 Bu emperyalist
devletlerin içerisinde Rusya ve İngiltere`nin bölgedeki emelleri daha fazla insanın hayatını
kaybetmesine ve tarihi düşmanlıkların oluşmasına sebebiyyet vermiştir. Bu iki devletin dünya
politikası konusunda menfaatleri çatışsa da, onları ortak hareket ettiren faktörlerin başında
“Ermeni” unsuru gelmektedir23. Her iki emperyalist güç hem Azerbaycan`da, hem de Osmanlı
topraklarında Ermenileri silahlandırarak kışkırtmış ve onlara vaatler vermişlerdir.
Bakü üzerine oyunların oynandığı bu dönemde diğer devletler de Bakü petrolü ile ilgili
planlar yapmaya başladılar. ilk önce ABD`nin Bakü petrolleri ile ilgili ilgisinin artdığını
gözlemliyoruz. Belirtmek gerekir ki, 1918 yılından itibaren savaş boyunca Amerikan petrol
filosu ve tüm petrol rezervleri Antant ittifakının kullanımı için sarf edilmiştir.Genel olarak,
savaşta harp ve sanayi için ihtiyaç duyulan petrolün %80`ne kadarını ABD karşılamaktaydı. Bu
sebepten Stanadart Oil şirketinin de güçlenmesiyle birlikte Avrupa şirketleri nezdinde ABD`nin
etkisi artmaktaydı24. 1918`den itibaren ABD Kafkasya`ya özel ilgi göstermeye başladı. ABD`nin
ilgisinde petrol esas yeri tutmasa da, çok önem arz ediyordu. ABD Kafkasya`da kullanmak için
Kuzey İran bölgesinde büyük ordu yerleştirme amacındaydı. Müttefikler için bu adım çok
önemliydi. Müttefiklerin esas amacı Kafkasya`nın en önemli petrol sahalarına sahip olmaktı.
İngiltere Azerbaycan`ın petrol bölgelerinin ABD`nin kontoründe olmasını istemiyordu.
İngiltere Bakü petrolleri üzerinde kontrol sağlamakla ABD`nin dünya petrol pazarındaki
nüfuzunu azaltmaya çalışıyordu25. Savaş sonu kazanımlar elde etmek için ABD Kafkasya
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ülkeleri üzerinde, özellikle de Azerbaycan üzerinde manda sahipi olmak için çaba sarf ediyordu.
Buna sebep, ermenilerin artan talepleri ve ABD`nin askeri-ekonomik amaçları idi.
İngilizler tam teşekkül Bakü petrolü için harekete geçseler de, bu amaçlarına ulaşmada
zorluklar yaşamaktaydılar. General Denstervil başkanlığında çarlık ordusundan kaçmış
bolşeviklerin ve daha sonra Fransız birliğinin de katılımıyla oluşturulan ordu Bakü`ye doğru
ilerlemeye başladı. Bununla da müttefiklerin ortak amacı ortaya çıkmış oluyordu. İngilizlerin asıl
amacı Bakü`yü ele geçirerek petrole tam sahip olmak ve Türkleri Bakü`den uzaklaştırmaktı. Tüm
bu olaylar İngiltere`nin Kafkasya`da "ikinci Hindistan" yaratması için şartların oluşacağından
haber veriyordu26. Tiflis`deki Almanlar da Türklere karşı bu amaçla mevzilenmişlerdi. Buna
paralel olarak Kafkas İslam Ordusu Bakü`ye doğru ilerlemekteydi.
Bakü`deki sovyet kuvvetleri, Türk ve Azerbaycan ordusunun karşısını almakta zorluk
çektiğinden birtakım tedbirler görmeye başlamıştı. Bakü Halk Komiserleri Sovyeti 1 Haziran
1918`de petrol sanayi müesseselerini millileştirdi. 5 Haziran 1918`de Rus Hükümeti petrol
sanayisinin işletimi için 50 milyon ruble ayırdı. Bu vesaiti kullanmak vazifesi bir Ermeni
milliyetçisi olan Şaumyan`a verildi. Rusların bu kararları ile Bakü petrolleri üzerindeki rekabet
daha da artdı. Bakü petrolleri Ruslar için hayati derecede önem arzetmekteydi. Ancak Bakü`nü
elde tutmak için yeterince güce sahip değildi.
22 Temmuz 1918`de İngiliz kuvvetleri Bakü`ye dahil oldular. Asya`daki ve Hindistan`daki
İngiliz kumandanlığı Bakü`yü Orta Asya`ya və Yakın Doğu`ya genel amaçlarına ulaşmada
anahtar olarak görmekteydiler27. İngilizler Türk ve Almanların Bakü`de varlığına hassas
davranarak onlara karşı önlem almışlardı. Denstervil`in kumandanlığında olan İngiliz askerleri
çok hızlı ilerleyerek Enzeli`ye dahil olmuş ve oradan da Bakü petrollerininin kontorlünü ele
geçirmişlerdi28. İngilizlerin başarı kazanmasında bölgede konuşlandırılan ve nüfuz sahipi olan
ermenilerin rolü büyük olmuştur. Ermeniler, 1917 Mart`ından 1918 Mayıs`ına kadar Kuzey
Azerbaycan Zengezur bölgesine yönelik saldırılarını hızlandırmış ve 115 Türk köyünü yerle bir
etmişlerdir. 18 Kasım 1918`de Türk ordusunun çekilmesiyle Kafkasya`ya gelen İngilizler de
Karabağ ve Zengezurda`ki Ermeni faaliyyetlerini engellemediler.29 Bölgede artan çatışmalar,
Ermenilerin planlı faaliyetleri ve petrol üzerindeki uluslararası rekabetin sonucunda 1920 yılında
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bu bölge "tartışmalı bölge" olarak tanımlanmış ve bunun sonucunda da bölge ülkeleri
bağımsılıklarını kaybetmişlerdir.
30 Ekim 1918`de imzalanan ve barış antlaşması görüşmeleriyle ile ilgili hiçbir koşul ileri
sürülmediği için Osmanlı İmparatorluğunun kayıtsız şartsız teslimi anlamına gelen bu belgenin
müzakeresi konusunda İngiltere, Ege`deki İngiliz komutan Amiral Calthorpe`a, Fransız
meslektaşı Amiral Amey`yi devre dışı bırakarak görüşmeleri tek başına sürdürmesi emrini
vermişti. Bu nedenle Mondros görüşmeleri, tamamen İngiltere ile Osmanlı arasında geçti ve
İngilizler nihai belgede, önceden saptanmış olandan sapan değişiklikler yaptılar. Bu nedenle,
Mondros Müttefikler arasındaki ilk önemli çıkar çatışmasının da temsilcisi oldu30. Bununla da
yeni durum ortaya çıkmış oldu. Antant ülkeleri ile imzalanan barış antlaşmasının 15-ci
maddesine göre; Güney Kafkasya demiryolu, Bakü ve Batum müttefiklerin kullanımına verildi.
Bu antlaşma ile Bakü petrolleri müttefiklerin, özellikle de İngilizlerin kontrolüne geçmiştir31. 15
Kasım`da Feteli Han Hosyski Enzeli`de bulunan general Thomson`a gönderdiği telegramda
Mondros mütarekesinin şartlarına uygun olarak müttefik ordularının Bakü`ye dahil olmasına
Azerbaycan Hükümeti`nin itiraz etmediğini bildirdi.
Müttefik ordu birliklerinin Bakü`ye gelmesinden sonra İngiliz Hükümeti`nin Bakü ve
Groznı petrolünü kendi kontrolünde tutmak için geniş fırsatlar ortaya çıkmıştır. Bakü`nün işgal
edilmesiyle birlikte sadece petrol İngilizlerin eline geçmekle kalmadı aynı zamanda Güney
Azerbaycan, Hazar Denizi, Dardanel, Karadeniz taraftan Güney Kafkasya`ya giden koridor
açılmış oldu. Bu bakımdan Bakü`nün işgalının ardından İngilizlerin konumu daha da
güclenmiştir. Bakü-Krasnovodsk-Enzeli üçgeninde kontrol sağlanması tüm Hazar havzası
üzerinde hükmetmeye fırsat veriyor. Bakü`nün işgali petrolün taşınmasını da etkiledi. 1918`de
Bakü`den Volqa nehri aracılığıyla 74,1 milyon pud petrol taşınmıştı. İngilizler Bakü`yü işgal
ettikten sonra Astrahan yolu kapanmış oldu. İngiliz orduları Batum`a yönlendirilerek
Karadeniz`den Hazar denizine kadar Kafkasya demiryolunu ele geçirdi. İngilizler kısa zamanda
Hazar Denizi`nde onlara üstünlük sağlayacak donanma yaratdılar. Bununla Britanya orduları en
büyük stratejik hatlardan birine sahip oldu32. İngilizlerin Bakü petrolleri üzerindeki hükümranlığı
yaklaşık bir yıl sürdü. İngiltere Azerbaycan`ın bağımsızlığına katşı çıkmayan tek ülke olsa da,
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hiçbir zaman Azerbaycan`ı korumayı taahhüt etmedi.33 ABD`nin politik çabaları ile birlikte,
Standart Oil ve Shell gibi çokuluslu şirketlerin de etkisiyle Bakü petrollerinin kontrolü Sovyet
Rusyası`nın egemenliğine geçti.
Sonuç
1918-1920 yıllarında Azerbaycan`ın verdiği ulusal mücadele ve elde edilen kazanımlar,
modern türk tarihi için temel oluşturmaktadır. O dönemdeki iki taraflı ve çok taraflı ilişkiler daha
çok petrol üzerine odaklanmış, uluslararası rekabetin boyutu daha da genişlenmiştir. Bu yıllarda
Kafkasya bölgesinde önemli geostratejik çıkarları olan devletler Rusya, Almanya, Osmanlı ve
İngiltere olmuş, sonradan ABD-nin de katılımıyla bölgede petrol üzerine gerçek uluslararası
rekabet yaşanmıştır. Uluslararası rekabetin merkezi ise Bakü olmuştur. Bu gergin rekabette canıkanı pahasına bağımsızlığını kazanan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti`nin varolma savaşı ile
dıştan uluslararası rekabetdeki çıkarlarla içeriden de Ermenilerle mücadele vermesi sonucunda,
kanla elde olunan bağımsızlık sanki petrolle elden gitmiştir.
Bu tarihlerde Güney Kafkasya`da coğrafi olarak en büyük ülke Azerbaycan Halk
Cumhuriyeti idi. Güney Kafkasya`nın yaklaşık sekiz milyon olan etnik nüfusu çoğunlukla
türklerden ve müslüman halktan oluşmaktaydı. Bu sebepten I. Dünya Savaşı`ndan zayıflayarak
çıkan Osmanlı Devleti için özellikle petrol ve bölgenin geopolitik tarihi konumu büyük önem
arzetmekteydi.
Bakü petrollerini ve Bakü`den petrol taşıyacak araçları kontrol etmek için Rusya, Osmanlı,
Almanya ve İngiltere arasında mücadele sürmekteydi. Bu güçler arasında özellikle Kafkasya`nın
geleceği ile ilgili fikir ayırıkları vardı. Kafkasya'da Almanların yoğunlaşması ve Bakü petrolünü
ele geçirme niyeti ile Orta Doğu'daki zengin petrol rezervlerini kontrol eden İngilizler arasında
rekabet daha da belirgin idi. Bu çerçevede Almanya kendi müttefiki olan türklerin Bakü
petrolüne sahip olmamaları için her türlü yola başvurmuş, bu yönde bilinçli olarak ermenileri
tam desteklemiş ve bölgede yaşayan Ermenilere vaatler vererek onları kendi çıkarları
doğrultusunda kullanmıştır. Aynı şekilde İngilizler ve Fransızlar da açık şekilde Ermenilere
destek vermekteydi. Bakü`deki sovyet kuvvetleri, Türk ve Azerbaycan ordusunun karşısını
almakta zorluk çektiğinden petrol sanayisindeki tasarruf vazifesini bir Ermeni milliyetçisi olan
33
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Şaumyan`a vermiş, Rusların bu kararları ile Bakü petrolleri üzerindeki rekabet daha da
ateşlenmiştir. Ermeniler Rusların en büyük destekçisi ve piyonu idi.
ABD için bu dönemde geopolitik merkezler olan ve tarihten beri Kafkasya`da bölgesel
emperyalist politikalar uygulayan Rusya ve İran`ın gelecekteki durumu önem arzetmekteydi. Bu
güçler arasındakı rekabete dahilden Ermeniler`in de bölücü ve irredantist faaliyetleri ile destek
olması sonucunda Bakü`deki istikrar arayışları daha da zora girmiştir. Bu zor ve tehdit ortamında
Azerbaycan, ulusal bağımsızlık mücadelesi vermiş, canı-kanı pahasına Doğu`da ilk türk
cumhuriyetini kurmayı başarmıştır.
Bununla birlikte Bakü savaşta olan devletlerin üstünlük sağlamak adına oyun sahasına
dönüşmüştür. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde Bakü petrolleri üzerinde İngiltere,
Almanya Rusya ve Osmanlı arasında Hazar havzasını kontrol etmek uğrunda giden geopolitik
rekabet savaşını 1919`da İngiltere kazandı. Ancak bir müddet sonra ABD`nin dev petrol şirketi
olan Standart Oil`in Azerbaycan Hükümeti ile anlaşma imzalaması ve Bakü petrollerine ilgi
duyması İngilizlerin konumunu zayıflatdı. Ancak yüzyılın başında olduğu gibi bu dönemde de
Shell şirketi bu anlaşmanın uygulamaya geçmesine engel olarak maddi desteğe ihtiyacı olan
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti`ni zor durumda bıraktı. Uluslararası politikada bölgelerin,
halkların kaderlerinin belirlendiği 1920 tarihinden itibaren ise Bakü petrolleri üzerindeki
hegemonya

İngiltere`den

Rusya`ya

geçmiştir.

Bakü

petrolleri

Sovyet

Rusyası`nın

oluşturulmasında önemli rol oynamış, ancak Azerbaycan halkı kendi kaderini tayin hakkından
mahrum bırakılmıştır.
Sömürgeci emellerle hareket eden Batılı devletler ve Rusya, başta Osmanlı ve Azerbaycan
olmak üzere, bütün Müslüman ülkeler aleyhindeki her hareketi desteklemiştir. Bu emperyalist
devletlerin içerisinde Rusya ve İngiltere`nin bölgedeki emelleri daha fazla insanın hayatını
kaybetmesine ve tarihi düşmanlıkların oluşmasına sebebiyyet vermiştir. Bu iki devletin dünya
politikası konusunda menfaatleri çatışsa da, onları ortak hareket ettiren faktörlerin başında
“Ermeni” unsuru gelmiştir. Her iki emperyalist güç hem Azerbaycan`da, hem de Osmanlı
topraklarında Ermenileri silahlandırarak kışkırtmış ve onlara vaatler vermişlerdir.
Görüldüğü gibi, Azerbaycan petrolü tarihte olduğu gibi bu dönemde de geopolitik
oyunların merkezinde yer almaktaydı. Savaşta üstünlük sağlamanın en temel yolu petrolü kontrol
etmek idi. Müttefik güçler I. Dünya Savaşı`nı petrolün sayesinde kazanabildiler. İttifak güçler
arasında Bakü petrolleri üzerinde olan bu uluslararası rekabet daha sonra Azerbaycan`ın
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bağımsızlığını kaybetmesi ile sonuçlanırken, aynı zamanda uluslararası politik yörüngesini de
belirlemiştir.
Bu güçler arasındakı rekabete içten Ermeniler`in bölücü ve irredantist faaliyetleri ile destek
olması sonucunda Bakü`deki istikrar arayışları daha da zora girmiş, Bakü`de konuşlandırılan
Ermenilerin yıkıcı ve soykırım faaliyetleri sonucunda bölgedeki milli oluşumların geleceği de
şekillenmiştir.
Hakikaten de tarihten gereken dersleri almıyor ve dolayısıyla da tarih aynı düzende
aktörleri farklı da olsa tekerrür ediyor. 1918-1920 yıllarında Bakü petrolleri üzerinde oynanan
olaylardan gereken dersleri almadığımızdan 90`lı yıllarda Karabağ savaşını yaşamak kaçınılmaz
olmuştur. Artık bu gidişe Türk milleti olarak dur dememiz gerekiyor. Bu sadece Azerbaycan`ın
meselesi değildir. Çünkü Ermeni irredantizminin hedefi Türklerdir. Türkiye Cumhuriyeti ve
diğer Türk Cumhuriyetleri de Ermeni meselesine hassasiyetle davranmalıdırlar. Düşmanın silahı
dezenformasyon oluşturmak, militarist, irredantist politika izlemekse bizler de onların silahlarını
etkisiz hale getirmemiz gerekmektedir. Bölgede kendi değerlerimize sahip çıkarak bölgesel barış
ve işbirliği adına ortak tarihi ve değerleri paylaşan Türkiye ve Azerbaycan özellikle hassas
konularda birlikte hareket etmelidirler.
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İSTİKLAL SAVAŞI VE DOĞU ANADOLU’DA TEHCİRDEN DÖNEN
ERMENİLER (1919–1923)
*Selma YEL, **Esra Müjgan KARATAŞ
ÖZET
20. yüzyıl, yaşadığımız coğrafyada ve dünya genelinde, siyasî, sosyal ve ekonomik
dinamiklerin kökten sarsıldığı ve küresel şekillenmenin vücut bulduğu I. Dünya Savaşı ile
başlamıştır. I.Dünya Savaşı’nın bitmesine rağmen, çözülememiş olan birçok problem, günümüze
kadar etkisini devam ettirmiştir. İşte bunlardan birisi de Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde
başlayıp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş aşamasında şiddetlenerek devam eden ve
günümüze kadar ağırlığını koruyan Ermeni Meselesidir. Esasen, Osmanlı Devleti zamanında
“Millet-i Sâdıka” olarak kabul ve takdir görmüş olan Ermeniler, kendilerine tanınan geniş hak
ve yetkilerle kültürel kimliklerini muhafaza etmişlerdir.
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı sürecinde yedi cephede var olma mücadelesi verirken
bile, Ermenilerin hak ve hukukunu gözetmeye çalışmıştır. Ancak savaşın giderek şiddetini
artırması üzerine Osmanlı Devleti, Anadolu’daki Ermenileri Nisan 1915’de savaş dışı bölgelere
tehcir etme kararını almıştır. 1918 Mondros Mütarekesi’ni müteakiben tehcir uygulamasına son
verilmiş olduğu için, tehcir edilmiş olan Ermenilerin büyük bölümü evlerine dönmeye
çalışmışlardır.
Ancak bu da beraberinde birçok problemi getirmiştir. Zira özellikle Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’da tehcir Ermenilerinin ev ve köylerine yerleştirilmiş olan muhacir Müslümanların
yerlerinden çıkarılması gerekmekte olduğu için yeniden zor günler başlamıştır. İstiklal Savaşı da
aynı tarihlerde başlamış olup, Erzurum ve Sivas kongreleri sonucunda resmi icraat yetkisi almış
olan Temsil Heyeti’nin bu hususta takip edeceği politika son derece önemli olup, uluslararası
alanda ciddi olarak takip edilmiştir. Bir taraftan Müslüman halk ile Ermeniler arasında yeni
çatışmaların çıkmasına mani olmak, diğer taraftan Ermenileri yeniden iskân etmek probleminin
aynı sıra, Misakı Millî’nin tespitinde de azınlık haklarına verilecek esaslar gündemi bir hayli
meşgul etmiştir.
İşte söz konusu bu çalışmada, 1919 – 1923 yılları arasında İstiklal Savaşı devam ederken,
önce Temsil Heyeti daha sonra da TBMM olarak Türk Milleti’ni temsil etme hakkına sahip
olmuş olan bu merkezlerin, Anadolu’da yaşayan Ermenilerle nasıl ilişkiler kurduğu, onları
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koruma ve himayeye yönelik hangi tedbirleri almaya çalıştığı anlatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca
tehcirden geri dönmüş olan Ermenilerin, Türk Milleti tarafından resmî çerçevede nasıl korunup
gözetildikleri, hak ve hukuklarına uluslararası hukuk bağlamında nasıl riayet edildiği, Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Arşiv Belgeleri, telif - tetkik eserler
ve süreli yayınlar desteği ile ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Tehcir, Hey ‘et-i Temsîliye, Erzurum Kongresi,
Sivas Kongresi, TBMM, Anadolu, Ermeniler.

INDEPENDENCE WAR AND ARMENIANS WHO CAME BACK TO EASTERNANATOLIA FROM “THE DECISION OF RELOCATION” (1919–1923)
Abstract
20th century started with World War I that radically changed political, social, economical
dynamics and caused globalization both in our geography and around the World. Although
World War I ended the effects of many unsolved problems have continued until present. Here
one of the most important effects of these problems is Armenian Question. Armenian Question
when started in the last period of the Ottoman Empire continued strongly to the establishment
stage of Turkish Republic that maintains importance even in present. Indeed, in Ottoman term,
Armenian people who were named and acclaimed as “Millet-i Sadıka (Loyal Nation)” saved
their cultural identity because of the rights and the authorities given by Ottoman Empire.
While Ottoman Empire was fighting in seven fronts in World War I, it tried to protect the rights
of Armenian people. Since the war increased in violence, in April 1915 Ottoman Empire took
“the decision of relocation” to the non-war zones about Armenian people who were living in
Anatolia. Since In 1918 after Mondros Treaty the decision of relocation was cancelled most of
Armenians who were relocated tried to came back to their homes.
However this movement caused many problems too. Hard days had already begun especially for
the emigrant Muslims who were settled in Armenian regions in Easernt-Southern Anatolia
because of the fact that they have to removed after cancelling “the decision of relocation”. In
these days Independence War had begun. After Erzurum and Sivas Congresses Temsil Heyeti
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(Representation Committee) was established and took the right of representation. Moreover
especially it’s policy about relocated of Armenian people was very important and was followed
internationally step by step. In these days one hand prevention conflicts between Muslims and
Armenians on the other hand the problem of relocation of Armenian people in Anatolia again
with the rights to be given to minorities in the determination of the Misak-ı Milli (National Pact)
occupied the public opinion.
In the mentioned above the facts in this article; between 1919-1923 while Independence War
was continuing how firstly named Temsil Heyeti (Representation Committee) even after named
TBMM (Grand National Assembly of Turkey) that had the right of representation of Turkish
Nation established relationship with Armenian people in Anatolia and what measeres they took
will try to explain. In addition to these; how the Armenians who came back to Anatolia again
after “the decision of relocation” were protected and supervised, how their rights and laws were
respected in the international context will be proved by using The Republic of Turkey State
Archives Department of the Presidential Archive Documents, secondary resources and
periodicals
Key Words: World War I, Relocation, Representation Committee, Erzurum Congress, Sivas
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GİRİŞ
İlk “Türk – Ermeni münasebetleri” XI. Yüzyılda başlamıştır. 1071’te Alparslan
kumandasındaki Büyük Selçuklu ordularının Malazgirt’te Bizans kuvvetlerini mağlup
etmesinden sonra Anadolu’ya Türk göç ve yerleşmesi hızlanmış, sonrasında Türklerin Orta ve
Batı Anadolu’da ilerlemeleri Güneydoğu Anadolu’da bulunan Ermenilere yayılma imkânı
vermiştir. Ermeniler de küçük prenslikler teşkil ederek Çukurova Bölgesine kadar yayılmışlar ve
kurdukları en önemli yapılanma olan Çukurova Ermeni Prensliği bir süre sonra Anadolu
Selçuklu Devleti’ne bağlanmıştır. İlerleyen dönemde Anadolu’yla beraber Çukurova’nın da
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Osmanlı idaresine geçmesiyle Ermeniler bu defa da diğer bir Türk Devleti’nin idaresine
girmişlerdir.1
Bu noktada Ermenilerle ilk ilgilenen ve onları kendi çıkarları için ilk kullanan devlet, Rus
Çarlığı olurken, ikinci olarak ta onun bu girişimlerini Akdeniz, Ortadoğu ve yolları bu bölgeden
geçen sömürgeleri için ileride tehdit olarak gören İngiltere devreye girmiştir. İlerleyen dönemde
Fransa ve Amerika’nın da sürece dâhil olması ile Türk Ermeni ilişkileri “Ermeni Meselesi” üst
başlığı altında uluslararası bir mahiyet kazanmıştır.2
I. Dünya Savaşı’na gelindiğinde durum Osmanlı Devleti için çok daha tehlikeli bir hal
almış, hemen her cephede savaş halinde olan devlet, bir yandan da milliyetçi Ermenilerle
uğraşmak zorunda kalmıştır.3 Şöyle ki, Osmanlı Devleti, I. Dünya Harbi’ne girdikten sonra
Ermeni Komiteleri düşmanla işbirliği yapmış ve Anadolu’da Ermeni menşeli isyanlar çıkmıştır.
Bu durumun zamanla yatışacağını sanan Osmanlı Devleti, ciddi tedbir almak lüzumunu
hissetmemiş, ancak Ermeni mezalimi4 artınca Dâhiliye Nazırı Talat Paşa5 tarafından Erzurum
Mebusu Vartkes Efendi’ye, mevcut durumun devam etmesi halinde şiddetli tedbirlerin
alınacağına dair ihtar yazısı gönderilmiştir. İyi niyetli yaklaşımlar sonuç vermeyince, seferberlik
ilanından dokuz ay sonra, 24 Haziran 1915’te vilayetlere “acele ve gizli” kaydıyla bir genelge
gönderilmiş ve genelgede Ermeni Komite merkezlerinin kapatılması, evraklarına el konulması,
elebaşlarının tutuklanması bildirilmiştir. Ardından çıkarılan geçici bir kanunla gayrimüslimlerin,
özellikle de Ermenilerin elinde bulunan silahların toplatılması yoluna gidilmiştir.
Türk ordusu cephede savaşırken cephe gerisinde Ermeniler tarafından çıkarılan isyanlar,
önlenemez safhaya gelmiş, bunun üzerine Başkumandan Vekili Enver Paşa 2 Mayıs 1915’te

Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, Babıali Kültür Yayınları, İstanbul 2007, s.13,14.
Ramazan Tosun, “Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Mahiyeti”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Dergisi, S.14, 2003, s.144,145,146, (Erişim: sadut.selcuk.edu.tr., 12:23)
3
Sedat Laçiner, Ermeni Sorunu – Ayaklanma, Tehcir ve İntikam, Karınca Yayınevi, Ankara 2016, s.47.
4
Van Gölü’nün kan gölü haline gelmesi, insanların kazığa oturtulması, ağızlarına kazık çakılması, boğazlanması,
ellerinden çivilenmesi, derilerinin yüzülmesi, süngüye geçirip kızartılması, diri diri yakılması, kız çocuklarına
babalarının gözü önünde tecavüz edilmesi, bebeklerin süngülenmesi, çocukların parçalanması, kızartılan çocukların
ebeveynlerine zorla yedirilmesi vs.,Ermeni mezalimi hakkında geniş bilgi için bakınız: Necdet Sevinç, Arşiv
Belgeleriyle Tehcir Ermeni İddiaları ve Gerçekler, Bilge Oğuz Yayınları, İstanbul 2007, s.184-194.
5
Talat Bey, tehcir edilen Ermenilerin istismar edilmelerine engel olmaya çalışan Osmanlı Dâhiliye Nazırı idi. (Daha
sonra Sadrazam olacaktır.) Bu iyiliğine karşılık olarak (!) ileride bir Ermeni fanatiği tarafından öldürülecektir.,
Salâhi R. Sonyel, “Tehcir ve “Kırımlar” Konusunda Ermeni Propagandası Hıristiyanlık Dünyasını Nasıl Aldattı”,
Belleten C.XLI, S.161, Ocak 1977’den ayrıbasım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1977, s.140., Talat Paşa’yı
Berlin’de öldüren kişi Ermeni Tehliryan’dır., Ahmet Seyrek, Ermeni Meselesi ve Tehcir Bir Asırdır
Çözülemeyen Sorun, Bizim Kitaplar, İstanbul 2015, s.279.
1
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Dâhiliye Nazırı Talat Paşa’ya, tehcir kararının ilk işareti sayılabilecek bir yazı göndermiş6 ve
Ermenilerin isyan çıkaramayacak şekilde dağıtılmasını istemiştir.
Yazıdan anlaşılan o dur ki, bu yer değişikliği Ermenilerin isyan ve karışıklık çıkardıkları
yerlerde gerçekleştirilecektir. Dâhiliye Nazırı Talat Paşa, durumun nezaketine binaen, Meclis-i
Vükelâdan karar almadan Ermeni Tehciri’ni başlatmış ve sorumluluğu tek başına üzerine
almıştır. Ancak daha sonra Rusya, Fransa ve İngiltere, Ermenilerin isyan ve mezalimini
görmezden gelerek, 24 Mayıs 1915’te bir bildiri yayınlamış, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da
Ermenilerin öldürüldüklerini bu durumdan Osmanlı Hükümeti’nin sorumlu tutulacağını
söylemiş ve mesele bir anda uluslararası bir hüviyet kazanmıştır. Bu durumda sorumluluğu daha
fazla tek başına götüremeyeceğini anlayan Talat Paşa, diğer kabine üyelerini de bu sorumluluğa
ortak etmiş ve bu cümleden olarak Sadaret’e durumu değerlendiren bir tezkire göndermiştir.
Meclis-i Vükela 30 Mayıs 1915’te uygulamayı kabul eden bir karar almış ve aynı gün
Sadaret’ten, Dâhiliye, Harbiye ve Maliye Nezaretlerine birer yazı gönderilerek tehcirin
uygulama esasları belirtilmiştir.7
Tehcir, kelime olarak “Hecera” fiilinden türetilmiş Arapça bir kelimedir ve bir yerden
başka bir yere göç ettirme, hicret ettirme, İngilizcedeki ifadesiyle emmigration, immigrate
anlamlarına gelir. Fiilde sürgün manası yoktur. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde de, Mustafa Nihat
Özön’ün Osmanlıca Lügatı’nda da, tehcir kelimesinin karşılığına göç ettirme olarak yazılmıştır.
Yani fiiliyatta olmadığı gibi kelimede de sürgün anlamı yoktur.8 Uygulamada ise cephelerin
güvenliğini sağlamaya dönük bir girişimdir ve cephelerin güvenliğini sarsacak bölgelerde
Enver Paşa’nın Talat Paşa’ya gönderdiği yazı; “Van Gölü etrafında ve Van Valiliği’nce bilinen belirli yerlerdeki
Ermeniler, isyanlarını sürdürmek için daima toplu ve hazır bir haldeler. Toplu halde bulunan Ermenilerin buralardan
çıkartılarak isyan yuvasının dağıtılması düşüncesindeyim. 3. Ordu Komutanlığı’nın verdiği bilgiye göre Ruslar 20
Nisan 1915’te kendi sınırları içindeki Müslümanları, sefil ve perişan bir halde sınırlarımızdan içeriye sokmuşlardır.
Hem buna karşılık olmak hem yukarıda belirttiğim amacı sağlamak için, ya bu Ermenileri aileleriyle birlikte Rus
sınırı içine göndermek yahut bu Ermenileri ve ailelerini Anadolu içinde çeşitli yerlere dağıtmak gereklidir. Bu iki
şekilden uygun olanın seçilmesiyle tatbikini rica ederim. Bir mahsuru yoksa isyancıların ailelerini ve isyan bölgesi
haklını sınırlarımız dışına göndermeyi ve onların yerine sınırlarımız içine dışarıdan gelen Müslüman halkın
yerleştirilmesini tercih ederim.”, Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, Babıali Kültür Yayınları, İstanbul 2007, s.65.
7
Şöyle ki;1-Ermeniler kendilerine tahsis edilen can ve mal emniyetleri sağlanarak rahat bir şekilde nakledilecekler.
2- Yeni evlerine yerleşinceye kadar iaşeleri muhacirin ödeneğinden karşılanacak.
3- Eski mali durumlarına uygun olarak kendilerine emlak ve arazi verilecek.
4- Muhtaç olanlar için hükümet tarafından mesken inşa olunacak, çiftçi ve ziraat erbabına tohumluk, alet ve edevat
temin edilecek.
5- Geride bıraktıkları taşınır malları kendilerine ulaştırılacak, taşınmaz malları tespit ve kıymetleri takdir edildikten
sonra buralara yerleştirilen Müslüman göçmenlere tevzi edilecek.
6- Bütün bu konular özel komisyonlarca yürütülecek., Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, Babıali Kültür Yayınları,
İstanbul 2007, s.70,71.
8
Necdet Sevinç, Arşiv Belgeleriyle Tehcir Ermeni İddiaları ve Gerçekler, Bilge Oğuz Yay., İstanbul 2007, s.216.
6
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uygulanmıştır. Bu bölgelerden birincisi; Kafkas ve İran Cepheleri’nin geri bölgesini oluşturan
Erzurum, Van, Bitlis dolayları, ikincisi ise; Sina Cephesi gerilerini oluşturan Mersin ve
İskenderun bölgeleridir. Bütün zor şartlara ve imkânsızlıklara rağmen hükümet, tehcire tabi
tutulan Ermenileri büyük bir intizam içerisinde ve en uygun güzergâh seçimlerini yaparak, yeni
yerleşim alanlarına sevk etmeyi başarmıştır.9
Ancak yolculuk esnasında, yer yer görülen salgın hastalıklar yüzünden 25 – 30 bin
civarında can kaybının yaşandığı, ayrıca bazı kafilelere, özellikle Halep –Zor arasındaki
güzergâhta, Arap aşiretlerinin saldırdığı ve bunun sonucunda bir miktar Ermeni’nin öldüğü tespit
edilmiştir. Osmanlı Devleti, bir yandan cephede savaşırken bir yandan da kafilelerin iaşelerini10
ve emniyetlerini sağlamaya çalışmış, saldırıya uğrayan kafilelere yönelik hassasiyetini ortaya
koyarak muhafız sayılarını artırıp, saldırıda bulunanların yakalanarak cezalandırılmalarını
emretmiştir.11 İlaveten, Konya’ya gönderilen kafiledeki Ermenilerin hastalık masraflarının da
seferberlik tahsisatından karşılanması kararı alınmış12 ve Rus Ordusu ile birlikte kaçan Bitlis’teki
Ermeni ahalinin terk ettiği mallar da ordu tarafından hükümete devredilmiştir.13
Anadolu’da bu gelişmeler yaşanırken, Osmanlı uyruklu ve Ermeni asıllı Vahan
Kardaşiyan’ın 8 Temmuz 1918’de İngiliz yetkililerinden Lord Robert Cecil’e gönderdiği gizli
yazıda yer alan itiraf niteliğindeki açıklamaları, Osmanlı Hükümeti’nin tehcir uygulamasında ne
denli haklı olduğunu gözler önüne seren bir diğer belge niteliğindedir.1915 yılı San Franscisco
fuarında, Osmanlı yönetimini Yüksek Komiser olarak da temsil etmiş olan Kardaşiyan gizli
yazısında bir hukukçu olduğunu belirtip ardından şu satırları yazmıştır; “Türkiye savaşa
girmeden 41 gün önce, Washington’daki İngiliz Büyükelçiliği’ne, Türkiye’nin Almanya’dan
yana savaşa girme kararı aldığını bildirdim ve Türk savaş plânlarını ilettim … 1915 yılı yazının
ortalarına doğru General Ali İhsan Paşa ile yapmış olduğum görüşmeler konusunda, İngiltere

Amerika’nın Mersin Konsolosu Edward Natan, 30 Ağustos 1915’te Büyükelçi Hanry Morgenthau’ya gönderdiği
raporda, tehcirin tüm olumsuzluklara rağmen Osmanlı Devleti tarafından, intizamlı bir şekilde yürütüldüğü,
göçmenlere yeteri kadar bilet sağlandığı, muhtaç olanlara yardımda bulunulduğu ve başarılıyla gerçekleştirildiği
noktasındaki tespitlerine yer vermiştir., Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, Babıali Kültür Yayınları, İstanbul 2007,
s.72,77.
10
BCA., 272.00.00.74 / 66.26.10.
11
Sevkiyat sırasında kafilelerin ihtiyaçlarının karşılanması için Konya’ya 400.000, İzmit sancağına 150.000,
Eskişehir sancağına 200.000, Adana vilayetine 300.000, Halep vilayetine 300.000, Suriye vilayetine 100.000,
Ankara vilayetine 300.000, Musul vilayetine 500.000 kuruş olmak üzere toplam 2.250.000 kuruş tahsisat
yapılmıştır., Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, Babıali Kültür Yayınları, İstanbul 2007, s.79,80,87.
12
BCA., 272.00.00.74 / 66.27.6.
13
BCA.,272.00.00.10 / 1.2.17.
9
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Dışişleri Bakanlığı’na doğrudan bilgi verdim…”14 Görüldüğü gibi sadece yerleşik halk değil,
kendilerine itimat edilip devlet kademelerinde görev ve yetki verilen Ermeni vatandaşlar da
ihanet noktasında geri durmamış, bunu itiraftan da imtina etmemiştir. Ancak başlangıçta Ermeni
politikacılarının sözlerine kapılan İngiliz siyasi temsilcileri, zamanla uyanmaya başlamış ve
Kilikya’daki Ermenilerin Fransızlar tarafından askere alınmalarının ya da askeri amaçlar için
çalıştırılmalarının, oradaki durumun gerginliğini arttırmasında etken olduğunu kabul
etmişlerdir.15
Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra Osmanlı Hükümeti tehcire tabi tutulan
Ermenilerden isteyenlerin tekrar eski yerlerine dönmelerine karar vermiş16 ve 31 Aralık 1918
tarihinde buna imkân sağlayan bir kararname çıkararak geri dönüş sürecinde uyulması gereken
kuralları ve gösterilmesi gereken hassasiyetleri aşağıdaki gibi ifade etmiştir:
“1-) Sadece geri dönme arzusunda bulunanlar sevk edilecek, bunun haricinde kimseye
dokunulmayacaktır.
2-) Yerlerine iade edileceklerin, yollarda perişan olmamaları ve dönüş mahallerinde
mesken ve iaşe sıkıntısı çekmelerini önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak, gidilecek
bölgelerin idarecileriyle irtibat sağlanıp bu konudaki gerekli tedbirler sağlandıktan sonra
sevkiyat ve geri dönüş işlemlerine başlanacaktır.
3-) Bu şartlar dâhilinde dönecek olanlara ev ve arazileri teslim edilecektir.
4-) Yerlerine daha evvel muhacir yerleştirilmiş olanların evleri tahliye edilecek.
5-) Açıkta kimse kalmaması için geçici olarak birkaç aile bir arada yerleştirilebilecek.
6-) Kilise ve mektep gibi binalarda bunlar gelir getiren yerler, ait olduğu cemaate geri
verilecek.

Salâhi R. Sonyel, “Tehcir ve “Kırımlar” Konusunda Ermeni Propagandası Hıristiyanlık Dünyasını Nasıl Aldattı”,
Belleten C.XLI, S.161, Ocak 1977’den ayrıbasım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1977, s.143.
15
Salâhi R. Sonyel, “Tehcir ve “Kırımlar” Konusunda Ermeni Propagandası Hıristiyanlık Dünyasını Nasıl Aldattı”,
Belleten C.XLI, S.161, Ocak 1977’den ayrıbasım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1977, s.148.
16
Verçinlor gazetesinin 5 Ağustos 1918 tarihli nüshasında, tehcir edilen Ermenilerin tekrar eski yerlerine iadesi
hakkındaki Hükümet kararının, Ermeniler arasında büyük bir sevinç yarattığı belirtilerek, alınan karardan dolayı
Ermeni halkının Hükümet’e ve Padişah’a müteşekkir oldukları ifade edilmiştir. Azınlık basınının hemen hemen
bütün nüshalarında Padişah’a ve Hükümet’e teşekkürler yer almakla birlikte ihmal edilmeyen bir husus da, Türklerle
Rum ve Ermeniler arasındaki soğukluğu ortadan kaldırarak, yeniden bir dostluk havası estirmek olmuştur. Ayrıca,
Ermeni basını tarafından, tehcire sebep teşkil eden olaylar araştırılması arzu istenerek, Ermenilerin Ruslar tarafından
çok kötü bir şekilde kullanıldığı itiraf edilmiştir., İbrahim Ethem Atnur, “Tehcir Edilen Ermenilerin İskânı, Mal ve
Mülklerinin İadesi”, Yeni Türkiye, Yıl 7, S.37, Ankara 2001, s.42114
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7-) Yetim çocuklar istenildiği takdirde hüviyetleri dikkatlice tespit edilerek velilerine veya
cemaatlerine iade olunacaktır.
8-) İhtida etmiş olanlar arzu ederlerse eski dinlerine dönebilecekler.
9-) Mühtedi Ermeni kadınlardan bir Müslümanla evli bulunanlar eski dinlerine dönme
konusunda serbest bırakılacaklar. Eski dinlerine döndükleri takdirde kocasıyla aralarındaki
nikâh bağı kendiliğinden bozulmuş olacaktır.
10-) Ermeni mallarından henüz kimsenin tasarrufunda bulunmayanlar, kendilerine
teslim edilecek, hazineye ihtida edenlerin iadesi de mal memurlarını muvafakati ile karar
bağlanacak.
11-) Muhacirlere satılan mülklerin sahipleri döndükçe, peyder pey bunlara teslim
edilecek.
12-) Muhacirler, ellerinde bulunan ve eski sahiplerine iade edilecek olan ev ve
dükkânlarda tamirat ve ilaveler yapmışlarsa ve arazi ve zeytinliklerde ekim yapmışlarsa her iki
tarafın da hukuku gözetilecek.
13-) Ermenilerden muhacir olanların dönüşlerinde sevk ve iaşe masrafları, harbiye
tahsisatından karşılanacak…”17
Ermeni muhacirlerin iskânına başlanmış olmasına karşın, bir de kısıtlama söz konusu
olmuştur. Diyarbekir, Mamuretülaziz (Elazığ), Van, Bitlis ve Erzurum vilayetleriyle Erzincan
mutasarrıflığı dâhilinde nakliye imkânsızlığı, mesken yokluğu ve iaşe darlığı yüzünden bu
bölgeler geçici olarak iskân sahası dışında tutulmuş, noksanlar tedarik edildikçe muhacirlerin
dönüşlerine kademeli olarak müsaade edilmiştir.18

Bu kararname ile ne kadar Ermeni’nin eski yerlerine döndüğüne dair Osmanlı Arşivleri’nden çok yabancı arşiv
belgelerinde bilgi bulunmaktadır. Nitekim bir Amerikan arşiv belgesi, Sevr’den önce Anadolu’da yaşayan ve eski
yerlerine dönen Ermeni nüfusu 644.900 olarak verirken, İngiltere Karadeniz Ordusu İstihbarat Birimi’nin Savaş
Kabinesi’ne sunduğu raporda bu sayı 658.900 şeklinde açıklanmış, dahası, 1914 yılına göre 1918 yılında Ermeni
nüfusunun artışı iller bazında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye göre Ankara’da 1914’te Ermeni nüfusu
54.000 iken 1918’de 80.000, Trabzon’da 40.200 iken 58.000, Sivas’ta 151.700 iken162.000, Adana’da57.700
iken72.000 olarak ifade edilmiştir.,Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, Babıali Kültür Yayınları, İstanbul 2007,
s.104,105,106.
18
İbrahim Ethem Atnur, “Tehcir Edilen Ermenilerin İskânı, Mal ve Mülklerinin İadesi”, Yeni Türkiye, Yıl 7, S.37,
Ankara 2001, s.423.
17
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Yapılan yasal düzenlemelerle, Ermeni ailelerinin memleketlerine iadeleri için gereken
paranın

seferberlik

tahsisatından

sağlanması,19

birikmiş

yevmiyelerinin

verilmesi,20

mahallelerine iade edilecek Ermenilerin yol ve zaruri masrafları için, seferberlik tahsisatından
Adana Vilayeti’ ne evvelce gönderilen yardıma ek olarak 100 000 kuruşun daha gönderilmesi 21
ve memleketlerine iade edilecek Ermenilerin sevki için Konya ve Kütahya istasyonlarına trenler
tahsis edilmesi22 gibi uygulamalar hayata geçirilmiştir. Ardından da İzmit'teki Armişe (Akmeşe)
Yetimhanesi’ndeki Ermeni çocukları Patrikhane'ye teslim edilerek güvenlikleri kendilerine
havale edilmiştir.23Osmanlı Hükümeti’nin faaliyetleri, azınlıklar tarafından sevinç ve
memnuniyetle karşılanmış, bundan dolayı Ermeni Patrik Vekili Cevahirciyan Efendi, başta
Sadrazam İzzet Paşa olmak üzere diğer devlet erkânını ziyaret ederek, cemaat adına
teşekkürlerini sunmuştur.24
Aslına bakılırsa, zorunlu göç ettirme yani tehcir, Osmanlı’nın ve diğer birçok devletin
ihtiyaç halinde sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir ve sadece Ermenilere dönük uygulanmamıştır.
Osmanlı tarihinde, Türkler de dâhil olmak üzere sorun çıkaran ya da başka bir bölgede
kendilerine ihtiyaç duyulan gruplar, devlet tarafından gerekli hallerde zorla göç ettirilmişlerdir.
Dolayısıyla tarih boyunca tüm devletler, ekonomik, siyasi, sosyal ya da güvenlik gerekçeleriyle
kitlelerin yerlerini zorla değiştirme yoluna yani tehcir uygulamasına başvurmuştur.25
İstiklal Harbi Başlangıcındaki Ermeni Politikası
Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Türk Devleti’nin içinde bulunduğu Jeo stratejik konum
gereği, ecdad bakiyesi vatan toprağı üzerinde Türklerin verdiği varoluş mücadelesi dünya
milletlerine emsal teşkil edecek mahiyettedir. 30 Ekim 1918’in hemen akabinde istiklâl
mücadelesi adına başlayan Kuvâyi Milliye direnişi ve 5 Kasım 1918’de gerçekleşen Kars
Şurası26 ile başlamış olan hukuki zemin, Müdafaa-i Millî cemiyetlerinin teşkilatlanmasıyla
şekillenmiş ve Erzurum, Trabzon, Trakya, İzmir ve Çukurova hattı güvenlik altına alınmaya
çalışılmıştır. Güvenliğin temini sürecinde, sone eren Ermeni Tehciri’nin akabindeki gelişmeler
19
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resmî olarak takip edilmiş ve mağduriyetlerin yaşanmaması adına gereken adımlar
atılmıştır.27Bu çerçevede evvela, tehcirden dönen Ermeni vatandaşlarının iskân faaliyetleri için
Muhacirîn Müdüriyet-i Umûmiyesi görevlendirilmiştir.
Dâhiliye Nezâreti’nin kontrolü altında çalışacak olan bu birim, tehcirden dönen
muhacirlerin evlerini boş bulmalarını sağlamak adına Vilâyât ve müstakil sancaklara emirler
göndermiş, muhacirlerin evlerinde oturan zabitan, memurin ve İslâm muhacirlerinin oturdukları
yerleri en kısa zamanda boşaltmalarını istemiş ve bu iskân faaliyeti 1918 Ekim’i sonlarından
itibaren büyük bir hız kazanmıştır. Ermeni muhacirler, peyderpey iskâna tabi tutulurken,
haklarında birtakım istatistikî cetveller hazırlanmış, bu cetvellerde muhacirlerin aile adedi, aslen
hangi köy, kasaba veya şehir ahalisinden oldukları ve nüfus cetvelleri yer almıştır.28 Bu kayıtlar
gerek o dönem gerekse sonrası için büyük önem arz etmiştir.
16 Ocak 1919’a gelindiğinde alınan bir kararla İstanbul ve Samsun'da toplanıp
memleketlerine geri dönecek Rum ve Ermeni muhacirlerin nakli için Giresun Vapuru tahsis
edilmiş29 ve 21 Ocak 1919 tarihli kararla memleketlerine dönecek olan Ermeni, Arap ve Rum
ailelerinden fakir olanlara seferberlik tahsisatından yardım edilmiştir.30 29.01.1919 tarihinde ise
Sivas tarafından Samsun'a gelip, memleketlerine gidecek olan Ermeni muhacirlerine nakil
vasıtası, yiyecek ve diğer yardımların yapılması31 kararları alınarak sürecin suhuletle halli yoluna
gidilmiştir.
Hükümet yardım hususunda oldukça cömert davranmış, dönemin tüm zor şartlarına
rağmen köylerine dönen gayri Müslim muhacirlere erzak, tohumluk ve ziraat aletleri verilmiş,
şehir ve kasabalarda oturanların iaşeleri sağlanıp, para yardımında bulunulmuş, hatta bazı
bölgelerde bunlara iş imkânı bile temin edilmiştir. Muhacirîn Müdüriyet-i Umûmiyesi tarafından

Bu konuda gerekli ihtimamı göstermeyenlerle suç işleyenler tutuklanarak mahkemelere sevk edilmişlerdir. Bu gibi
yolsuzlukların incelenmesi için, Harbiye Nezâreti’nde özel bir heyet kurulmuş ve bu heyet, 1918 başına kadar
görevini sürdürmüştür. Suçlu bulunanlar, İdare-i Örfiye Mahkemeleri’ne sevk edilmişlerdir ve bunların büyük bir
kısmı çeşitli cezalara çarptırılmışlardır., Günay Çağlar, “Tehcir Edilen Ermenilerin Eski Yerlerine İadeleri ve
Karşılaşılan Problemler”, Yeni Türkiye, Ankara 2001, Yıl 7, S.37, s.436.
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görevlendirilen doktorlar vasıtasıyla da, muhacirler düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilip
tehlikeli hastalıklara karşı aşılanmışlardır.32
Osmanlı Hükümeti’nin bunca duyarlılık ve fedakârlığa rağmen İstanbul’daki Ermeniler
boş durmamış, 18 Ocak 1918 tarihinde toplanan Paris Barış Konferansı’nda Batılı Devletler
nezdinde ciddi bir algı çalışması içine girmiştir. Bu çerçevede, 23 Ocak 1919’da İstanbul’dan A.
Aharonian imzasıyla Paris’teki Ermeni Milli Delegasyonu’na yazılan bir raporda, kendilerince
Kafkasya ve Doğu Anadolu’da ihtiyaç duyulan yardım miktarı belirtilmiştir. Bu raporda dikkat
çeken en önemli husus, Türk Ermenistanı’nda savaş öncesi 900.000 kişinin yaşadığının
belirtilmesidir. Rapora göre bu nüfusun bir kısmı savaş sırasında kaybedilmiş ve 60.000 ev tahrip
edilmiştir. Dolayısıyla Erzurum, Van, Bitlis gibi yerlere insanların dönebilmesi ve yerleşebilmesi
için yardım istenmiştir.Bir kısmı halen Kafkasya’da olup,topraklarına dönme ihtimali bulunan
en az 585.000 Ermeni için 4 Milyon Poundun, 2 Milyon Pound buğday, 1 Milyon Pound arpa
(tohumluk), 40.000 saban, 77.000 orak, tırpan v.b. gereç, 231.000 sığır, 50.000 süt sığırı, 200.000
koyun ve domuz gerektiği belirtilmiştir.33Bütün bu taleplere ilaveten Ermeni delegeler, devamlı
olarak Ermenistan’a borçlu olunduğunu, Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi arasın da uzanan
büyük bir Ermenistan devletinin kurulmasını, Ermenilerin savaş sırasında İtilaf Devletlerini
desteklediklerini ve galip tarafın yanında savaştıklarını belirterek, konferansa katılan devlet
adamları üzerinde etkili olmaya çalışmışlardır.34
Ancak bir müddet sonra, başlangıçtan beri bütün zorunlu göç mağdurlarına yardımı kendi
kaynaklarıyla yapan Osmanlı Hükümeti, kaynaklarının yeterli gelmemesi üzerine Amerikan
Protestanları tarafından finanse edilen yardım kuruluşu ACASR ile işbirliği yapacak, hatta
zamanla kampların yardım organizasyonunu tamamen bu kuruluşa bırakacaktır.35
Tehcirden dönüş sırasında bir takım olumsuzlukların da yaşandığını ancak bu duruma
kayıtsız kalınmadığı görülmektedir. Örneğin, Ulukışla'da trende Ermeni muhacirlerine kötü
muamele yapıldığına dair şikâyetler gelmiş ve bu durum 15 Şubat 1919’da yapılan toplantıda
dikkatle incelenerek36 ilgililerin tespiti yoluna gidilmiştir. Bu ve benzeri şikâyetlerin ihmal
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edilmeden hassasiyetle değerlendirilmesi Ermeni muhacirlere verilen kıymeti göstermesi
bakımından kayda değerdir.
Bununla da kalınmamış, tehcirden dönen Ermeni ve Rum muhacirlerinin durumları bütün
boyutları ile takibe alınarak tetkik ve ihtiyaçlarının tespiti için bir heyet teşkil
edilmişveçalışmalar yürütülmüştür.37Ayrıca memleketlerine gitmeyip, Eskişehir’de kalan
Ermeni muhacirler ile ana-babasından biri sağ olan yetimler hakkında yapılacak işlemler de 18
Şubat 1919 tarihli çalışmalara dâhil edilmiştir.38 Tehcirden dönen Ermenilere gayrimenkullerinin
iadesi hususunda,39 ilerleyen dönemdeki çalışmalarda da resmî prosedür ciddiyetle takip edilmiş
ve bu çerçevede evvelce var olan “…kendilerine taşınmaz mal mülkiyeti verilen ve kiraya
verilmiş veya verilecek olan ve mülkiyet devri ve kira işlemleri İçişleri veya mülga İskân
Bakanlığı’nca usulüne göre onaylanmış olan mübadillerin ellerindeki mülkiyet devri belgeleri
karşılığında tapu senedi verilir…” kanun maddesince işlemler yürütülmüştür. Memleketlerinde
mal terk etmeyenlere ise mübadiller, gayri mübadiller, göçmen, mülteci, aşiret fertleri ve yangın
afetine maruz kalmış kimselerle birlikte;“…iskân ve borçlanma kanunları gereğince verilen
taşınmaz mallar için verilecek geçici tasarruf belgeleri değiştirilerek sahipleri adına ve Hazine
menfaatine birinci derece ipotekli tapu senedi verilir.” denilerek mağduriyet yaşamalarının önüne
geçilmiş, böylece hem tehcirden dönen ahalinin hem de devletin menfaati gözetilmiştir.40 Genel
duruma bakıldığında ise 1919 yılı Şubat ayı itibariyle, Rum ve Ermenilerin mallarının iade
oranının % 95’e ulaştığı görülür.41
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Anadolu’da süreç bu şekilde ilerlerken Paris’te Barış adına bir konferans gerçekleşmiş,
konferansta isteklerini açıklamaları için Ermeni delegeleri ilk kez 26 Şubat 1919’da kabul
edilmiştir.
Ermeniler, isteklerini gazeteler, broşürler, kitaplar, dostluk ve yardım cemiyetleri ve
Paris, Marsilya gibi kendi topluluklarının da kalabalık olduğu büyük merkezlerde düzenledikleri
konferanslarla ve Yunan propagandası ile işbirliği yaparak kamuoyuna duyurmaya ve
çerçevesini kendilerinin çizdiği gerçekliklerini benimsetmeye uğraşmışlardır.
Eski muhariplerden Leon Rouillon’un kitabından birkaç paragraf Türk ve Ermeni
faaliyetlerinin değerlendirilmesinde farklı bir cephe açmıştır. Rouillon’a göre, Fransa, Avrupa
ve bütün dünya, “efsanevi” Ermeni katliamı “hikâyeleri”nden üzüntüye kapılıyor, Türklere karşı
bütün iddia ve yakıştırmalar, denetimsiz kabul ediliyordu. İşte bu nedenledir ki; “mazlum
Ermenistan efsanesi” doğmuştur ve Ermeniler, “mukaddes kurbanlar”, onların “gûyâ” cellâtları
da “canavarlar” olarak görülmüştür. LeonRouillon’a göre aksini ispata çalışmak çok güç ve nazik
bir iştir. Çünkü efsanelere, ön yargılara, önceden edinilmiş fikirlere karşı yapılacak bir şey
yoktur.
Leon Rouillon, Fransız ve Avrupa kamuoyunun bu konudaki yanlış saplantılarını, gerçek
durumu bilmemesi, Ermenilerin kamuoyunun bilgisizliğini sömürmesi, Türklerin de kendilerini
savunmamaları ile açıklar. Ona göre Türkler, kendilerini savunmaya girişmeyip, suçlanmalarına
göz yumuyorlar, batının bilgisizliğimizi aydınlatmaya çalışmayıp, bu bilgisizliğin yalnızca
Yunanlılar tarafından değil, Ermeniler tarafından da sömürülmesine ses çıkarmıyorlar, bütün
suçlamalara karşı en küçük bir direnme, en küçük bir düzeltme yapmayıp, “böyle yazılmış” deyip
geçiyorlardı.42
Zaten tehcir kararının uygulamaya konması ile özellikle Amerikan kamuoyunda büyük
bir Ermeni propagandası söz konusu olmuş ve gelişmeler Amerikan basınında olduğundan farklı
yansıtılmıştır. Çıkan haberlerde, Ermenilerin Osmanlı yönetimi içerisinde şimdiye kadar hiç
böyle zulme uğramadığı, sistematik olarak evlerinden tahliye edilen Ermenilerin evlerinin
“Ermenilerin istekleri, Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput, Sivas, Erzurum ve Trabzon illerini içine alıyor ve sadece
Dicle’nin güneyindeki Kürt bölgeleriyle Ordu – Sivas çizgisinin batısındaki Türk bölgelerini dışarıda bırakıyor. Öte
yandan Ermeni delegasyonu, Kilikya’yı, yani Akdeniz’e kadar uzanacak ve özellikle Mersin ve İskenderun
limanlarını kapsayacak bölgeyi de istiyor. Böylece, Ermeni Devleti, Toroslar’dan ve Sivas yaylasından itibaren
Küçük-Asya’nın bütün Doğu kısmını işgal etmiş olacak, Karadeniz ve Akdeniz’de kıyısı bulunacak.”, Yahya
Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu (1919-1922), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
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yıkıldığı, açlık ya da kılıç korkusu altında Konya yakınlarında, Mezopotamya’da ve
Arabistan’daki çöllere ölüme götürüldüğü, geri kalan Ermenilerin ise, Kürtler tarafından
öldürüldüğü, ya da Türk yönetimi tarafından yargılanmadan asıldığı, sadece Doğu Anadolu’daki
Ermenilerin değil, diğer bölgelerdeki Ermenilerin de küçük gruplara ayrılarak uzak bölgelere
sevk edildiği tarzında hakikat dışı haberlerle kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır. Bununla
yetinmeyen Amerikan basını, Türkleri siyaseten yalnız bırakmak için, yaşanan olaylara
Almanların da katliam gözüyle baktığını yansıtılmaya çalışmış, bu amaçla basında Türk karşıtı
Almanların görüşlerine sıklıkla yer verilmiştir.
Velhâsıl, ABD kamuoyunda Ermeni konusu tam anlamı ile bir misyonerlik ve sosyal
sorumluluk projesi haline gelmiş, Ermeni propagandası ile ABD yönetimi, siyasi, ekonomik ve
dini açılardan etki altında bırakılmaya çalışılmıştır. ABD yönetimi, kendisinden beklendiği gibi
Ermeni sorununa doğrudan müdahaleye yanaşmamış, Osmanlı Devleti’nin tehcir uygulamasını
sonlandırması ve ABD’nin Ermeni sorununa müdahaleden kaçınması, Ermeni propagandasının
etkinliğini kaybederek, ABD kamuoyu gündeminden düşmesine neden olmuştur.43
Dışarıda kendini müdafaa noktasında zaman zaman zafiyet gösteren Türkiye, içeride tüm
Ermeni iddialarını çürütür mahiyette bir politik yaklaşımla çalışmalarına devam etmiş ve Meclisi
Vükelâ’nın 16 Mart 1919 tarihli kararı ile Sivas'taki Arap ve Rum göçmenler ile birlikte Ermeni
göçmenler için de seferberlik tahsisatından ciddi bir meblağa tahsis edilerek mağduriyet
yaşanmasını önüne geçilmiştir.44 Buna ilaveten toplum genelinde herhangi bir olumsuz hadise
yaşanmaması için Türklerle Ermeniler arasındaki ilişkilere son derece önem verilmiş, bu konuda
kendilerine ulaşan her türlü ihbar ve haberin üzerine gidilerek mesele tüm boyutları ile
değerlendirilmiş ve yeri geldiğinde yasal çözüm yollarına başvurulmuştur.45 Bu konudaki bir
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diğer örnek de Urfa'daki Ermeni milletinden Şamyan ve biraderlerinin mallarının iadesini
istediklerine dair alınan telgraf46üzerine gereken düzenleme yapılarak mesele halledilmiş
olmasıdır.
Tehcirden dönen Ermenilerle ilgili yapılan hizmet ve düzenlemeler esnasında evvela
Ermeni ve Rumlara ait kilise ve mektepler, mahallelerince ait oldukları ruhani memurlara teslim
edilmiş,47 sonra da Urfa'da harap olan Ermeni kilisesi ile mektebi gibi tamire ihtiyacı olanların
tamiri gerçekleşmiş ve ilgili evrak 31 Mayıs 1919’da devlet mercilerine gönderilmiştir.48Bu
gelişmeyi, 7 Temmuz 1919’da Yalova kazası dâhilindeki Ermeni muhacirlerine Ziraat
Bankası'nca borç verilerek sıkıntılarının giderilmesi yolundaki çalışmalar takip etmiştir.49
İhtida eden (dininden dönerek Müslüman olan)Ermenilerle ilgili de son derece hassas
çalışmalar yürütülmüş, bu noktada ısrarcı çalışmalar yürüttüğüne dair Ermeni Patriği'nin şikâyeti
üzerine Sungurlu Mustantıkı Ömer Mecdi Efendi hakkında soruşturma açılmıştır ve bu durum
16 Temmuz 1919 tarihinde Meclisi Vükela’nın kayıtlarına geçmiştir.50
Ermeni tehciri esnasında Gaziantep Tasfiye Komisyonu'nca el konulan kiliseye ait emvali metruke de 21 Temmuz 1919’da alınana bir kararla ruhbanlara iade edilmiştir.51
Kongreler Sürecindeki Ermeni Politikaları
Türk İstiklal Mücadelesi’nin yol haritası kongreler sürecinde çizilmiş, dünya kamuoyuna
kongreler kanalıyla milli mesajlar verilmiştir. Kongreler içerisinde en kapsamlı ve mihenk taşı
olanlar hiç kuşkusuz Erzurum ve Sivas Kongreleridir.
O günlerde Anadolu’ya gelmiş olan Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde Millî
Mücâdele’nin önemli adımları atılmış, Doğu Anadolu ve Karadeniz’de Ermeni ve Rum
isteklerine karşı Trabzon Muhafaza-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti ile Vilâyet-i Şarkıyye Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 23 Temmuz 1919 tarihinde Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Mamuratü’l-Aziz,
Bitlis, Van ve Erzincan gibi vilayetlerden gelen delegelerle Mustafa Kemal Paşa’nın da katıldığı
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Erzurum Kongresi toplanmıştır.52 1919 yılının 23 Temmuz -7 Ağustos tarihleri arasında
çalışmalarını gerçekleştiren Erzurum Kongresi’nin toplanma gerekçelerine genel olarak
bakıldığında, temelinde Ermeniler üzerinden yürütülen işgal girişimlerinin olduğu üç noktanın
öne çıktığı görülmüştür.
Birincisi, Mondros Mütarekesi’nin 24. Maddesinde “Vilâyât-ı Sitte (Altı Vilâyet)de
kargaşalık çıktığı takdirde bu vilâyetlerin herhangi bir kısmını işgal hakkını İtilaf Devletleri
muhafaza ederler” denmiştir. Söz konusu altı il; Doğu Anadolu’nun Erzurum, Van, Bitlis,
Harput, Diyarbakır, Sivas vilâyetleriydi. Ateşkes Antlaşması’nın İngilizce belgesinde bu altı
vilâyetten “The Six Armenian Vilayets” yani “altı Ermeni vilayeti” olarak söz edilmiştir. Bu
tanımlama, İtilaf Devletleri’nin Doğu Anadolu’da bir Ermenistan kurmak hayali taşıdıkları
anlamına gelmekteydi.53 Doğu Anadolu bölgesinin tarihi, halkı ve kültürü ile Türk olmasına
rağmen, Wilson prensiplerine de aykırı olarak buraların Türkiye’den ayrılmasına çalışılması,
milli müdafaa cemiyetlerinin tepkisine yol açmıştır.
İkincisi, bölgelerinin Rumlara, hattâ Ermenilere verileceği endişesini duyan Trabzonlular
da, büyük bir heyecana kapılmış ve kongre toplama faaliyetlerine etkin olarak katılmışlardır.
Üçüncüsü, hem Ermeni, hem de Rum isteklerinden kaygıya düşen halkın çalışmaları, 15.
Kolordu’nun enerjik, vatansever komutanı Kazım Karabekir’in şahsında, güçlü bir destek
bulmuştur. Kongre’nin aldığı kararlardan; “Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir
bütündür, birbirinden ayrılamaz ve Hıristiyan azınlıklara siyâsî hâkimiyet ve sosyal dengemizi
bozacak imtiyazlar verilemez.” maddeleri bu konudaki tavizsiz duruşu ortaya koymuştur.
Ardından, Kongre bu kararlarının uygulanmasından birinci derecede mesul olacak,

Ahmet Seyrek, Ermeni Meselesi ve Tehcir Bir Asırdır Çözülemeyen Sorun, Bizim Kitaplar, İstanbul 2015,
s.292.
53
Kuşkusuz bu hayal sadece İtilaf Devletleri’ne özgü değildi. Zira, Osmanlı Rus Savaşı gibi yakın geçmişe
bakıldığında Ermenilerin o dönemden itibaren kurdukları komitelerle faaliyet göstermişlerdir. Şöyle ki;
Taşnaksutyun Komitesi, Türkiye Ermenistanı’nı kurmak, daha sonra Rus ve İran Ermenileriyle birleşerek bağımsız
Ermenistan’ı kurabilmek amacıyla 1890’da Kafkasya’da kurulmuştur. Komite yönetiminin, mensuplarına verdiği
emir: “… Türkü, Kürdü her yerde, her türlü koşullar altında vur! Mürtecileri, ahdinden dönenleri, Ermeni
hafiyelerini, hainleri öldür, intikam al!” şeklinde olup, gerekirse Ermeni halkına karşı bile silahlı eyleme teşvik edici
mahiyettedir. Hınçak (Çan) Komitesi de, Taşnaksutyun gibi; Ermenileri silahlı eylemlere başlamasını amaçlamış
olup, 1887’de İsviçre’nin Cenevre şehrinde, Kafkasyalı bir Ermeni olan Avedis Nazarbeg ile Marksist ideolojiye
inanmış beş öğrenci tarafından kurulmuştur. Hınçak Komitesi’nin amacı da, Batı Ermenistan’ı Osmanlı Devleti’nin
elinden alarak, Rus ve İran Ermenistanı’yla birleştirme suretiyle bağımsız Büyük Ermenistan’ı kurabilmektir. Bunun
için de silahlı eylem yoluyla isyanlar çıkarmak metodunu kullanarak amaçlarına ulaşabileceklerini
düşünmüşlerdir.,Selma Yel – Ahmet Gündüz, “1893 (1309) Yılında Yozgat’ta Hınçak Komitesi’nin Tertip Etmiş
Olduğu Kilise Hadisesi”, Ermeni Araştırmaları Dört Aylık Tarih, Politika ve Uluslararası İlişkiler Dergisi,
2008, S.31, s.31-32.
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Mustafa Kemal, Hüseyin Rauf Bey, İzzet Bey, Servet Bey, Raif Efendi, Sadullah Efendi, Bekir
Sami Bey, Ahmet Fevzi Efendi ve Hacı Musa Bey’lerden müteşekkil bir Temsil Heyeti seçmiş
ve çalışmalara hız vermiştir.
Akabinde, 4 Eylül’de çalışmalarına başlayan Sivas Kongresi, 11 Eylül’de çalışmalarını
bitirmiş;
-

Ülkeyi parçalama, üzerinde Rum ve Ermeni devletleri kurma girişimleri karşısında, hep
birlikte savunma yapılacaktır.

-

“Hıristiyan azınlıkların her türlü güvenliği sağlandığından, bunlara siyâsî egemenliğimizi
ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar tanınamaz. Vatanın bölünmesi için hiçbir öneri
kabul edilemez.” denilmiş ve “Her türlü işgal ve müdahalenin ve bilhassa Rumluk ve
Ermenilik kurmak gayesini güden hareketlerin reddi hususlarında topyekûn savunma ve
direnme esası kabul edilmiştir.” kararları dünya kamuoyuna deklare edilmiştir.54

Mustafa Kemal, 23 Temmuz 1919’da başlayan Erzurum Kongresi Beyannamesi’nin 4.
Maddesine Nutuk’ta vurgu yaparken;“Anasır-ı Hıristiyâneye hâkimiyet-i siyâiyye ve muvâzenei ictimâiyyemizi muhil imtiyâzâti’tâ olunamaz.” Diyerek Osmanlı Devleti’nde verilen
imtiyazların aksine, azınlıklara Türk vatandaşlarından daha fazla siyasi üstünlük ve toplum
dengesini bozacak ayrıcalıklar tanınmaması gerektiğini belirtmiş ve bu tutumunu hayatının
sonuna kadar kararlı bir şekilde devam ettirmiştir.55
İşte, Türk toprakları üzerinde bir Ermenistan kurma hayal ve gayretlerinin devam ettiği
ve onlara karşı cephede ve masada çetin bir mücadelenin verildiği dönemde dahi Anadolu
topraklarında mukim Ermenilerle ilgili gelişmeler hassasiyetle takip edilmiş, tehcirden dönen
Ermenilere tehcir öncesi verilen sözlere sadık kalınarak, çalışmalar yasal zeminde yürütülmüştür.

Doğu Anadolu’nun merkezi sayılan Erzurum, İran ve Kafkas bölgesine giden yolların merkezindeydi. Şehir, tarih
boyunca önemli bir askerî üs olarak kalmış, yüzyıllar boyunca Rus istilâlarına karşı Türk savunmasının merkezi
olmuştu. Millî Mücâdele’nin kurmayları arasında yer alan Kazım Karabekir, Kafkas ordusundan geriye kalanlardan
güçlü bir askerî kuvveti kurtarıp, ayakta tutmayı başarmıştı. Ermenistan tehdidi altındaki halk, topraklarına sahip
olmak için bir araya gelmiş ve bir kongre hazırlığına başlamıştı. Bu kongre, merkezi İstanbul’da bulunan Vilâyât-ı
Şarkıyye Müdafaa-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti’nin Erzurum Şubesi ile Karadeniz bölgesinde örgütlenmiş olan
Trabzon Muhafaza-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti ve Kars Millî Şûrâsı’nın desteğiyle toplanmıştır.,Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi-I, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2008,
s.170, 171, 172, 173, 176.
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Bu çerçevede yapılan bir çalışma da 26 Temmuz 1919 tarihli belgeden anlaşıldığı üzere, Ayıntab
(G. Antep) Ermeni Milleti Protestan Kilisesi’nin genişletilerek, tamir edilmesi olmuştur.56
Cumhuriyetin İlanı’na giden süreçteki Ermeni politikaları
Ankara Hükümeti, bir yandan Ermeni ve Rumların menkul ve gayrimenkullerinin iadesi
için arka arkaya tebliğler yayımlayarak meselenin bütünüyle halledilmesine çalışırken, bir
yandan da eskiden olduğu gibi, zeytin ve diğer meyve ağaçlarının tasarruf hakkını tekrar
tehcirden dönen ahaliye vermiş, ayrıca, 1918, 1919 ve 1920 yıllarına ait emlâk ve arazi
vergilerini de affetmiştir.57
Mondros’tan sonraki gelişmelere bakıldığında, Ermenilerin, Pontusçuların, Kürtlerin,
Arapların ve Yunanlıların, Paris’e doluştukları ve her birinin Anadolu’dan, yani Türk
Vatanı’ndan birer parça koparmaya çalıştıkları görülür.Bu arada Amerikan Cumhurbaşkanı
Wilson’ın en büyük derdi de, Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan’ın kurulması olmuştur.
Nitekim Sevr Antlaşması’nın 89. Maddesinin kendisine verdiği görevi yerine getirerek, 1920
Kasım’ında, Türkiye ile bağımsız Ermenistan’ın Doğu Anadolu’daki sınırlarını çizmiş ve
Hakkâri’nin doğusundan Giresun’un doğusuna kadar Anadolu topraklarını, tabiî bu arada da
Giresun’a kadar Doğu Karadeniz bölgesini Ermenistan’a vermiştir. Bir yandan, Kazım Karabekir
Paşa kuvvetlerinin 1920 yılı sonlarında Ermenistan’a girmesi, diğer yandan Bolşevik
Ermenilerin duruma egemen olmaları ile Wilson’ın sınır haritası, bir kâğıt parçası olmaktan öteye
gidememiştir.58 Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi, 7 Haziran 1920 tarihinde çıkarmış olduğu
kanunla, İstanbul’un işgal tarihi olan 16 Mart 1920’den itibaren Büyük Millet Meclisi’nin tasvibi
haricinde “İstanbul’ca akdedilmiş veya edilecek bilumum muahedat …keenlem-yekündür.”
Hükmü nedeniyle İstanbul Hükümeti’nin imzalamış olduğu Sevr Antlaşması’nı yürürlüğe
koymamıştır. Böylece Ermenilerin ve destekçilerinin o vakte kadar devam eden tüm çabaları
sonuçsuz kalmıştır.59
Esasen Osmanlı Hükümeti’nin Amerika, İngiltere, Fransa ve İtalya temsilciliklerine
verdiği 12 Şubat 1919 tarihli notada, “Çar ordularının Şark vilayetlerini işgal ettikten sonra
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ermeni çetelerinin 1 milyonu aşkın Müslümanı öldürdükleri” belirtilmiş, ayrıca “1 milyon
insanın da tehcirden önce öldürüldüğü” ifade edilmiştir.1920’de Doğu Anadolu’nun 6
vilayetinde inceleme yapan 69 Amerikalı uzmanın tespitleri de Osmanlı notasında zikredilen
rakamları teyit etmiştir ve bu 69 uzmanın bulgularına dayanarak Amerikan Kongresi’ne bir rapor
sunan bazı üyeler, “Doğu Anadolu vilayetinde 1 milyon Müslümanın öldürüldüğünü”
belirtmişlerdir.60 İşte bu ve benzeri gelişmeler Türklerin elini güçlendirmiş İstiklal
Mücadele’deki özgüveni artırmış ve bu özgüvenle16 Ağustos 1920 tarihli karar alınarak,
Maraş'taki Ermenilerin gayrimenkullerinin Hükümetçe idaresine hükmedilmiştir.61Ankara
Hükümeti’nin kararlı ve güçlü duruşu, Sevr Anlaşması’nın imzalanmasının hemen ertesi günü
almış olduğu tehcir davalarına bakacak mahkemelerin kaldırıldığını ilân etmesiyle kendini bir
kez daha göstermiştir.62
Ermeni Hükümeti’nin, Rusların yardımına güvenerek 1920 Ağustos’unda Oltu
bölgesinde bazı köyleri işgal edip, Doğu Bayezıd’ın kuzeyinde Türk kuvvetlerine saldırmaları
üzerine, Ankara’daki Bakanlar Kurulu, Doğu Cephesi Komutanlığı’na, Ermenilere karşı
harekete geçilmesini bildirmiş,63 ancak Türk kuvvetleri harekete geçmeden 24 Eylül 1920’de
Ermeniler, Türk topraklarına girip savaşı başlatmıştır.
1 Kasım 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Ermenilere barış teklif etmiş,
fakat Ermeniler şimdiye kadar kendilerini korumuş olan emperyalist devletlere müracaat edip
yardım umduklarından, Türk teklifine itibar etmemişlerdir.
Müzakereler neticesinde 2/3 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Türkiye
Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin imzaladığı ilk anlaşma olan Gümrü Antlaşması ile 1877 –
1878 harbi ile kaybettiğimiz Kars Sarıkamış, Iğdır yeniden anavatana katılmış, çok miktarda
silah ve cephane ele geçirilmiştir.

Necdet Sevinç, Arşiv Belgeleriyle Tehcir Ermeni İddiaları ve Gerçekler, Bilge Oğuz Yay., İstanbul 2007,
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5 Aralık 1920’de Ermenistan’daki Taşnak hükümeti yıkılarak, bir Bolşevik idaresi
kurulmuştur. Gümrü Anlaşması bu hükümet tarafından tasdik edilmeyerek, yeni bir anlaşmanın
yapılması istenmiş, bu durum haklı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni endişelendirmiştir.
Doğu Anadolu’daki bu meseleler, bundan sonra Türk – Ermeni Meselesi olarak değil, Türk –
Rus Meselesi olarak devam etmiştir. Zira Sovyet Rusya kendisini Ermenilerin gerçek hâmisi gibi
görüp Türkiye ile temaslarında, adeta görüşmelerin ön şartı gibi, Türk topraklarından Ermeniler
için müstakil yer talebini dile getirmiş, Mîsâk-ı Millî’nin Türk – Ermeni sınırına dair bölümüne
karşı çıkıp yeniden belirlenmesini istemiştir. Moskova Antlaşması öncesi, gerek Bekir Sami Bey,
gerekse Yusuf Kemal Bey64’in başkanlıklarındaki Türk Heyetlerinin Moskova ziyaretleri bu
minval üzere ilerlemiş, fakat Türk Heyetleri böyle bir değişikliğin söz konusu olamayacağını,
Misâk-ı Millî’den asla taviz verilmeyeceğini kesin bir dille belirtmişlerdir.65 Türk tarafının bu
net tutumu sonrası Türk – Rus sınırını tespit etmek için önce, 16 Mart 1921’de Sovyet Rusya ile
Moskova ve daha sonra da Türkiye ile Sovyet Ermeni Cumhuriyeti arasında 13 Ekim 1921’de
Kars Antlaşması imzalanarak bugünkü sınır kabul edilmiştir.66 Böylece Erivan hükümeti,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından kesin bir şekilde reddedilmiş olan “Sevr”
Anlaşmasını “yok hükmünde (keenlem-yekün)” saydığını kabul ve ilân etmiştir. İlâveten
Ermenistan Cumhuriyeti’ne ait topraklarda yaşamayı isteyen Müslüman halkın dokunulmazlık
ve korunma haklarını sağlamak, özellikle Hıristiyan dini(ndekiler) arasında gelişme ve
zenginliğini kolaylaştırmak için (kendi) cemaat teşkilatını kurma ve Müftülerin doğrudan
doğruya İslâm Cemaati tarafından seçilmesini ve yerel müftülerin seçecekleri Başmüftü’nün,

Sakarya Meydan Muharebesi’ni kazanılmasından sonra Mustafa Kemal Yunanlılara son bir darbe vurmadan önce
Misak-ı Millî’nin tanınmasını sağlamak için Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey ve yanında birkaç müşavir ile Paris
ve Londra’ya gidip, icap edenlerle görüşüp, gazetelere doğru bilgilerin verilmesini arzu etmiştir. Bu vesile ile
Londra’ya giden Yusuf Kemal Bey, evvelce tanıştığı tarihçi Tonbee ile görüşmüş ardından da onun girişimiyle,
Arabistan’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılmasında büyük iş gören Lawrence ile tanışmıştır. Tanışmanın
akabinde gerçekleşen görüşmede Lawrence; ”Sizi, yani Türkleri mahvetmek istedim, muvaffak olamadım. Fakat
Arabistan’ı teşkilatlandırmaya muvaffak oldum. Ermenileri bir yerden öbür yere naklettiniz diye sizi itham
ediyorlar, ben etmiyorum. Irak’ta birkaç bin Ermeni var. Onlara “Erviran’a gidin.” dedim gittiler. Gitmeselerdi belki
ben de sizin gibi harekete mecbur olacaktım. Çünkü bir toprakta yalnız bir millet yaşar. Başka bir millet onunla
beraber yaşamak isterse onun dediğini tutar. Başka türlü beraber yaşanmaz.” demişir ve Yusuf Kemal Bey de
kendisine bu açık ve makul yaklaşımından dolayı memnuniyetini ifade etmiştir. Nihayetinde Lawrence, sadece bir
yer değişikliğini değerlendirmiştir, Ermenilerin ihanetlerine, çıkardıkları isyanlara ve mezalimlerine
değinilmemiştir.,E. Müjgan Karataş, Ankara Hükümeti’nin Dış Siyasetinde Batılı Devletler, Berikan Yayınevi,
Ankara 2007, s.145, 157, 158.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Din İşleri Bakanlığı tarafından, memuriyetinin tasdikini kabul ve
tasdik etmiştir.67
Amerikalıların Kars ve Gümrü'deki müesseselerinde 20 000 çocuk beslediği ve bunun
çoğunluğunun Ermeni olduğu, erzak ambarlarında ise, Ermenilere yardım maksadıyla harp
malzeme paketlerinin bulunduğu bilgileri68 Türk Hükümeti’ne gelmiştir. Bunun üzerine 16
Kasım 1920’de alınan bir kararla herhangi bir girişimde bulunulmadan sadece meselenin takibe
alınması kararlaştırılmıştır ki, bu yaklaşımdan Türk yetkililerinin attıkları adımlarda ihtiyatlı
davrandığını söylemek yerinde olacaktır.
Bir süre sonra, askeri mecburiyetler sebebiyle 400 Rum ve Ermeni muhacir er,harp
bölgesi gerisine nakledilmiş ve nakil ücretleri 27 Ocak 1921 tarihli kararla muhacirin
ödeneğinden karşılanmıştır.69
Ermenistan Selamet Komitesi Başkanı Drecyan tarafından 23 Mart 1921’de, Mustafa
Kemal'e müstakil Ermeni Devleti'nin kurulduğunu bildiren telgrafı gelmiş ve bu durum nezaketle
karşılanmıştır.70
Tarihler 5 Mayıs 1921’i gösterirken TBMM’nden, Marmara Havzası Rumları’nın
Balıkesir’in iç kısımlarına yerleştirileceği, Resülayn'ın Mardin'e bağlanacağı ve Mardin’deki
Ermeni çocuklarının da yetimhaneye yerleştirileceğine dair bir karar çıkmıştır ki bu durum ülke
içinde işleri düzene sokma noktasında ne denli mesafe kat edildiğinin önemli bir göstergesi
olmuştur.71
Garp ve Cenup cepheleri civarında bulunan Rum ve Ermeni eli silah tutan erkekler, Sivas
ve Elaziz'e nakledilmiş, 11 Mayıs 1921 tarihli belgeden anlaşılacağı üzere, bunun için de
muhacirin ödeneğinden10 000 lira Konya iline havale edilerek askeri mücadelede güvenlik
sağlanmıştır.72
Tehcir meselesinin ekonomik boyutu nihai olarak değerlendirildiğinde görülen odur ki,
Osmanlı Devleti, zaruri sebeplerle sevk etmiş olduğu Ermeni, Rum ve Arapları başıboş kendi
hallerinde ölüme terk etmemiş,

gönderdiği ailelere savaş şartlarına rağmen, seferberlik

Kazım Karabekir, İstiklâl Harbimiz-2, Emre Yayınları, İstanbul, s.461, 462.
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tahsisatından aylık 50-60 lira yevmiye vermek suretiyle geçimlerini sağlamalarına yardımcı
olmuştur. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nın başlangıcından bitmesine kadar geçen sürede
söz konusu gruplara harcanmak üzere 120.000.000 kuruş tahsis etmiş, bunun 96.610.000 kuruşu
harcanmıştır. Bu paradan geriye kalan 29.390.000 kuruşun ise Ermeni ve Rumlardan
memleketlerine

gidemeyecek

kadar

güçsüz

olanlara

verilmeye

devam

edilmesi

kararlaştırılmıştır. Hatta Ermeni, Rum ve Araplardan bazıları, memleketlerine dönmeleri için izin
verildiği zaman, sırf kendilerine verilen bu maaştan mahrum kalmamak için dönmek
istememişlerdir. Kendilerine yol masrafı verilmesine rağmen, aldıkları paraları memleketlerine
gitmeyerek harcamışlar ve bulundukları bölgede kaldıkları gün için ayrıca yevmiye istemek
suretiyle daha fazla para alma yollarına tevessül etmişlerdir.73
Bu dönemde, özellikle Ermeni çocuklarının bulunduğu, yetimhaneler de ciddi bir
mesuliyet alanı olarak gündemde yer almıştır. Tarihler 4 Aralık 1921’i gösterirken Amerika
Şark-ı Karib Muavenet Heyeti Ankara Temsilcisi’nin Konya'da bulunan Ermeni yetimlerinin
İstanbul'a gönderilmesi talebi Türk Hükümeti’nce reddedilmiştir.74Ermeni çocukların eğitim
süreçleri de yakından takip edilmiş ve Heyet-i Vükela tarafından 8 Mayıs 1922 tarihinde,
Merzifon yetimler yurdundaki Rum ve Ermeni çocukların eğitim ve öğretimlerinin, Özel Okullar
Yönetmeliği'ne göre devam ettirilmesi kararı alınmıştır.75
Anadolu’da İstiklâl Mücadelesi’nin son merhalesine yaklaşılırken, evvelce Konya’da
bulunan Ermeni yetimlerinin İstanbul'a gönderilmesi noktasındaki talepleri reddedilen Amerikan
Şark-ı Karib Muavenet Heyeti ile alakalı olarak hassas bir konu gündeme gelmiş, bu heyetin
farklı bölgelerdeki Ermeni çocuklarını gemilere bindirip götürürken, bazı Müslüman çocuklarını
da zorla götürdüğü ancak bu çocukların kurtarıldığı,3 Aralık 1922 tarihli Meclis-i Vükela
toplantısında kayda geçmiştir.76Esasen yetimhanelerin bazıları Osmanlı Devleti tarafından,

Ferudun Ata,İşgal İstanbul’unda Tehcir Yargılamaları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2005, s.55.
BCA., 030.18.01.01 / 4.40.1.
75
BCA.,030.18.01.01 / 5.15.17., Türkiye, şehit çocuklarını beslemekte zorluk çekerken bile Ermeni göçmenleri
koruyup gözetmiş, dahası Maarif-i Umûmiye Nezâreti de tehcir ve sonrasında Ermeni çocuklarının eğitimi ile
ciddiyetle meşgul olmuştur., Necdet Sevinç, Arşiv Belgeleriyle Tehcir Ermeni İddiaları ve Gerçekler, Bilge
Oğuz Yay., İstanbul 2007, s.211, 212.
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Müslüman olduklarının anlaşılması üzerine Mayıs 1919’da Ermeni Patrikliği, söz konusu çocukların Ermeni
olduklarını iddia etmiş, aksinin ısrar edilmesi halinde tarafsız bir araştırma ile iddianın doğruluğu ispat edilemez
ise, kendilerini suçlayanların cezalandırılacağını belirtmiştir. Ancak yaşananlar büyük bir şüphe ve şâibe
barındırdığı için, akrabalarına veya cemaatlerine teslim edilmekte olan Hıristiyan çocuklardan başka, yetim
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bazıları da Misyonerler tarafından açılmıştı. Ancak savaşın bütçe dengelerini altüst etmesi
üzerine Osmanlı hükümeti, aldığı bir kararla Maraş, Urfa, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Samsun
ve diğer bölgelerde yetimhanelerdeki Ermeni çocukları, hızlı bir şekilde uluslararası yardım
kuruluşlarına devretmişti.77Amerikan Şark-ı Karib Muavenet Heyeti’nin yetimhaneler ve Ermeni
yetimleri ile bu denli alakadar olmasının temelinde de bu durum yatmaktadır.
Defâatle ifade edildiği gibi her bir aşamasında gerekli tüm tedbirlerin alındığı,
mağduriyetlerin giderilmeye çalışıldığı, hak ve hukuka riayet edilerek adımlar atıldığı tehcir ve
geri dönüş hadisesi, İstiklal Savaşı’nda salt “güvenlik” gayesi ile yapılmış olmasına rağmen bir
süre sonra,“Soykırım” kavramı ile tanımlanarak ve hakikatler çarpıtılarak, uluslararası alana
servis edilmeye başlanmıştır.Bu noktada Tehcir olayı tahkik edilirken üzerinde durulması
gereken konuların başında elbette nüfus gelir. Çünkü hakikat, nüfusların ortaya çıkartılmasıyla
dahi netlik kazanır. Ermeni terörü, dün olduğu gibi bugün de nüfus konusunda ileri sürülen asılsız
ve mesnetsiz iddialar arkasına gizlenmiştir. 300.000 ile başlayan Ermeni “Soykırımı” iddiaları,
iki milyona kadar ulaşmıştır ki, o dönemde Osmanlı içerisinde yaşayan bütün Ermeni nüfusu bile
bu rakamı karşılamamaktadır.78 Bir diğer nahoş nokta ise hakikatleri bildiği varsayılan kişilerin
de tüm bu yalan ve çelişkilere katkı saylayan cephede yer alması olacaktır. Bunlar arasında
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Nâfia ve Hâriciye Nâzırlıkları yapmış ve bir ara Bahriye
Nâzırlığı’na da vekâlet etmiş olan meşhur hukukçu, ilim adamı Noradungiyan Gabriel Efendi
vardır ki; Aharonyan, Paşalyan ve Hadisyan’la birlikte Lozan’a giden bu Ermeni heyeti, “Biz
Türkiye karşısında taraf olarak bu konferansa iştirak ediyoruz, dolayısıyla bizim de Türkiye’den
talep

edeceğimiz

toprağımız,

tazminatımız,

tarihi

haklarımız,

coğrafyamız

var.”

demiştir.79Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923’te imzalanmıştır. Antlaşma metninde

Müslüman çocukların da Hıristiyan sanılarak gayrimüslimlerin eline geçmesine fırsat verilmemesi hakkında
Dâhiliye Nezâreti, 20 Şubat 1919’da bazı vilayet ve mutasarrıflıklara bir şifre telgraf göndermiştir., Günay Çağlar,
“Tehcir Edilen Ermenilerin Eski Yerlerine İadeleri ve Karşılaşılan Problemler”, Yeni Türkiye, Ankara 2001, Yıl
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Ermenilerle doğrudan ilgili herhangi bir hükme yer verilmemiştir.80 Durum böyle de olsa
Osmanlı Devleti’nin üst kademelerine kadar yükselmiş olan kişilerin tavrı ortaya koymuştur ki,
yıllarca her alanda, ötekileştirilmeden, her türlü nimete gark olan Ermeniler, temelde iyi niyette
tamamen uzaktır. Hattâ o zaman Van Meb’usu Vramyan’la birlikte Papazyan’ın da katıldığı
Lozan delegasyonunun hazırlıklarını yapanlar arasında Osmanlı Devleti’nde bakanlık veya
milletvekilliği yapmış olan diğer parlamenterlerin yanısıra İstanbul Ermeni Patrikhanesi
temsilcilerinden bazılarıyla, kilise papazları da yer almıştır.81 Bu da sahip oldukları özgürlükleri
göstermesi bakımından önemli bir noktadır.
Kafkaslar’dan Akdeniz’e bütün Asya Türkiyesi’nde yayılmış olan Ermeniler, Türk
yurdunun kalbinde uzanıyorlardı – ve bu toprakları terk etmek, bir kırpılma değil, Türk
Devleti’nin dağılması anlamına gelirdi ki, ayrılamaz derecede birbirine karışmış olan Türk ve
Ermeni köyleri, yüzyıllarca komşuluk birliği içinde yaşamışlardır.82 Şu gerçeğin altına da çizmek
gerek, Ermeniler sadece 1915 ve hemen sonrasında değil, bu tarihten çok sonra da kendi iskân
bölgelerine geri dönmüşlerdir. Hatta birçok Ermeni karara rağmen göç dahi etmemiştir. Bu
Ahmet Seyrek, Ermeni Meselesi ve Tehcir Bir Asırdır Çözülemeyen Sorun, Bizim Kitaplar, İstanbul 2015,
s.308.
81
Azmi Süslü, “Tehcir Olayı ve Düşündürdükleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt X,Mart 1994,
S.28’den ayrıbasım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1995, s.270., Türkiye’den giden heyetin çalışmalarının
yanısıra Amerika’daki Ermeniler de yoğun bir propaganda yürütmüşlerdir. Esasen Lozan görüşmelerine giderken
Amerika’nın Ermeni sorununda pasif kalacağı, heyetine bu konuda bir talimat vermemesinden anlaşılıyordu. Ermeni
sorunu, azınlıkların haklarının korunması ile ilişkilendirilmişti. Ermeni sorununun masaya gelmesi bekleniyor, fakat
çözüme ihtimal verilmiyordu. Aslında Amerika, Ermeniler için en uygun yaşam alanının Rusya Ermenistanı
olduğunu düşünüyordu. Bu politika, Ermenileri kesinlikle tatmin etmiyor ve Amerikan başkanları Thomas
Woodrow Wilson ve Warren G. Harding tarafından kendilerine verilen sözlerin tutulmasını bekliyorlardı. İşte bu
nedenle, Amerika Ermenileri Lozan görüşmeleri ve öncesinde kamuoyu oluşturmak ve Amerika’yı kendi
emellerinin gerçekleşmesi doğrultusunda bir politika izlemeye yönlendirmek için yoğun bir propaganda faaliyetine
girmiştir. Öyle ki, Ermeni dernekleri, her eyalette her şehirde, kiliselerin de desteğiyle toplantılar düzenlemişti.
Lozan görüşmeleri başlamadan az önce, 7 Kasım 1922 tarihinde, Amerikan kamuoyuna açıkladıkları
“TkeArmenians’ New Peril – Ermenilerin Yeni Korkusu” başlıklı deklarasyon, derneklerin amaçlarını ve hedeflerini
göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Bu deklarasyonda şu çağrılarda bulunmuşlardır:
Son savaşta Ermeniler, Müttefikler’den (İtilaf Devletleri) birisiydiler ve aynı idealler için savaştılar.
İtilaf Devletleri ve Amerika, Ermenilere ve çocuklarına güvenli bir toprak sözü verdiler. Ermeniler, bu
haklarından başka bir şey istemiyorlar.
Eyaletinizin senatörlerine yazınız. Çünkü kişisel mektuplar, dilekçe veya karar metinlerinden daha derin
tesir uyandırmaktadır.
Ermenilerin korunması konusunda harekete geçmelerini sağlamak için kilise ve derneklerden kararlar
çıkartınız ve Kongre’ye gönderiniz.
Ermenilerin, Türk hâkimiyetine bırakılmasına kesinlikle karşı olduğunuzu belirtiniz.
Bu deklarasyon doğrultusunda çalışmalara başlayan Ermeni dernekleri, kamuoyu oluşturmada ve
örgütlenmede çok başarılı olmuşlardır. Temsilciler Meclisi Başkanı Richard Yates, Amerika Dışişleri Bakanı
Charles EvansHughes’a gönderdiği bir mektupta, bu propagandaların şiddetini ifade etmek için “seçim
bölgesinden binlerce mektup aldığını” yazmıştır., Kemal Çiçek, Ermeni Sorununda Tehcir ve Ötesi, Astana
Yayınları, Ankara 2016, s.280-282.
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nedenle 1920’li yıllar boyunca Türkiye’den diğer ülkelere gönüllü Ermeni göçleri görülür.
Birinci Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında işgalci güçlerle işbirliği yapan Ermeniler, yeni
kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kendilerinden intikam alacağından korkmuş ve bu
nedenle önemli sayıda Ermeni Suriye, Lübnan ve Avrupa ülkelerine göç etmiştir. Buna rağmen
100.000’den fazla Ermeni’nin bugüne kadar Türkiye’de yaşaması, dahası ülkenin varlıklı
kesimini oluşturması da oldukça anlamlıdır.83
Bütün bu acı tecrübelerden geçildikten sonra bile, Ermeni komitacılarının bir kısmı
Osmanlı Meclislerine seçilmiş, iktisadi imtiyazlardan faydalanmalarına izin verildiği gibi, siyasi
tavizler de verilmiştir. Türkler, bu menfi propaganda karşısında asil bir sükût içinde görülmüşler,
bu tutum yanlış değerlendirmelere yol açarak “suçu kabullenme” şeklinde yorumlanmıştır.84
Oysa gerçekler, tarihi vesikalarla orta yerde durmaktadır. Sayısız Türk Arşiv Belgelerinde
görüldüğü üzere; göç ettirilen Ermenilere tehcirden evvelki durumlarına uygun emlâk ve arazi
temin edilerek iskânlarının yapılmış, içlerinde ihtiyaç sahibi olanlara ev tahsis edilmiş, çiftçilere
tohum yardımı ile sanatkârlara da âlet ve edevât imkânı sağlanmış, ayrıca, Ermenilerin geldikleri
yerlerde bıraktıkları mal ve eşyaların muayyen bedelleri de devlet tarafından güvence altına
alınarak, kendilerine def’aten ödenmiştir.85
SONUÇ
Türk devletlerinin idaresinde, özellikle de Osmanlı Devleti döneminde “Millet-i Sâdıka”
olarak kabul ve takdir görmüş olan Ermeniler, sahip oldukları geniş hak ve imkânlar neticesinde,
kimliklerini kaybetmeden günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ermeniler, XIX.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise Türkiye’nin jeopolitiğini ve stratejik konumunun
ehemmiyetini iyi bilen emperyalist devletlerin, bölgedeki “böl, parçala ve hükmet” düstûru
çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerinde kullanılan araçlardan biri olmuştur.
Osmanlı Devleti I. Dünya Harbi’ne girdikten sonra Ermeni Komiteleri, düşmanla işbirliği
yapmış ve Anadolu’da Ermeni menşe’li isyanlar çıkarmışlardır. Türk ordusu cephede savaşırken,
cephe gerisinde Ermeniler tarafından çıkarılan isyanlar, önlenemez safhaya gelince, Ermeniler
için zorunlu yer değiştirme uygulaması gerekli görülmüştür.
Sedat Laçiner, Ermeni Sorunu – Ayaklanma, Tehcir ve İntikam, Karınca Yayınevi, Ankara 2016, s.85,86.
Selçuk Duman, “Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışı ve Tehcir Gerçeği”, Türkiye Araştırmalar Dergisi, Aralık
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Bunun üzerine Osmanlı Meclisi Vükelâ’sı tarafından, 30 Mayıs 1915’te bu uygulamayı
kabul ve ilân eden bir karar alınmış, bu kararın ardından tehcîre başlamadan, Ermenilerin
gidecekleri yerler ve yollarda her çeşit ihtiyaçlarının giderilmesi için hazırlıklar yapılması
ilgililere bildirilmiş, içinde bulunulan çetin şartlar altında, eldeki imkânlar sonuna kadar
zorlanarak, nakil vasıtalarından birçoğu bu işe ayrılmıştır.
Böylece; tehcir edileceklerin, gerek yollarda, gerekse iskân edilecekleri bölgelerde zarar
görmemeleri için elde olan her çareye başvurulmuştur. 31 Aralık 1918 tarihinde ise bu
uygulamanın tamamlandığı ve Tehcir’e tabi tutulan Ermenilerden isteyenlerin eski yerlerine
dönebileceğini belirten ve dönüş sürecinde de devlet yetkililerince uyulması gereken kurallarla,
gösterilmesi gereken hassasiyetlerin yer aldığı bir kararname yayımlanmıştır.
Her ne kadar batılı devletler, Osmanlı Devleti döneminde meydana gelen Tehcir
hadisesinden ve uzantılarından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sorumlu tutulamayacağını
söyleseler de, Ermeni diasporası ve Ermenistan Cumhuriyeti ile birlikte yaptıkları plânda önce
Türkiye Cumhuriyeti’ni özür dilemeye zorlamak, sözde soykırım olaylarında hayatlarını
kaybedenler için tazminat istemek, daha sonra da mirasçılar sıfatıyla şahısların emlâk taleplerini
başlatmak, nihayet Türkiye’den toprak talebinde bulunmak yer almaktadır.
Oysa Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin ölüm - kalım mücadelesi verdiği bir dönemde
“Milleti Sâdıka” olma vasıflarını koruyabilselerdi, ihanete tevessül edip, isyanlar ve katliamlarla
düşman güçlerin emellerine hizmet etmeselerdi, tehcir uygulamasına ihtiyaç hissedilmeyecek ve
yıllara yayılan problemler yaşanmayacaktı.
Osmanlı Hükümeti, Ermenileri yok etme maksadıyla bu uygulamaya girişmiş olsaydı,
göç edenlere yolda sağlanacak imkânları, kafilelerin eşkıya baskınlarına karşı muhafazasını,
özellikle çocukların korunmasını, hastalara sağlık hizmeti sunulmasını, salgın hastalıklara karşı
aşılanmalarını, geride bıraktıkları menkul ve gayrimenkullerin kayıt altında tutulması ve
tehcirden dönenlere de tüm mal varlıklarının aynen iade edilmesini hayata geçirmezdi. Dahası,
Osmanlı Hükümeti’nin tüm bu hamiyetperver yaklaşımlarını, kendi şehit çocuklarının
ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir süreçte sergilemesi de, “kıyım” yahut “soykırım”
iddialarının devasa boyutta vicdansızlık barındırdığını göstermektedir. Hülâsa; Ermenilerin
yerlerinin değiştirilmesi, yani tehcir, Ermenileri yok etmek değil, devlet güvenliğini sağlamak
ve onları korumak amacını gütmüştür. Aynı insanî yaklaşım, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti tarafından da devam ettirilmiştir.
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I. DÜNYA SAVAŞI VE ERMENİLERİN OSMANLI DEVLETİ İLE
İLGİLİ HAYALLERİ
Abbas SEYİDOV *, Güler KAFKAZLI **

Ermeni milliyetçilerinin “Büyük Ermenistan” hayalleri, Türk-Müslüman nüfusa karşı
benzeri görülmemiş bir soykırıma neden oldu. Birinci Dünya Savaşı başladığı sıralarda, II
Nikolay ermenilere “Beyanname” ve gizli “Müracaat” gönderdi. “Müracaat”te, Eçmiyadzin’de
organize edilmiş ermeni birliklerinin (çetelerinin) rus askeri kuvvetlileri ile beraber Türkiye
arazisine girmiş olmaları durumunda, Doğu Anadolu’da Çarlık Rusya’sının himayesinde “Özerk
Ermenistan Devleti`nin kurulacağının garanti edildiği belirtilmekteydi.
Kasım 1914’de Rusya ordusu Osmanlı Devleti’nin sınırlarını Doğu Anadolu’dan geçti. Rus
askeri kuvvetlerinde yaklaşık 150 bin ermeni askeri ve yaklaşık 15 bin silahlanmış gönüllü
ermeni çetelerinin yer aldığı 8 drujina (birlikler) Anadolu’da toplu katliamlara başladı. Birinci
drujinanın başında Andranik, ikincide Dramast (Dro), üçüncüde Hamazasp, dördüncüde Keri
(Arşak), beşincide Canpolatyan, altınıcıda Banduht, yeddincide Arkutinski, sekkizincide ise
Heço (H. Emirov) duruyordu. Mayıs 1915’de Doğu Anadolu’da “Van Cümhuriyeti” adında
sözde bir ermeni devleti kurulsa da, bu sahte kurum Temmuz’da Türklerin darbeleriyle yıkılmış
oldu.
Ruslar 18 Mayıs 1915’de Van’ı, 16 Şubat 1916’da Erzurum’u, 5 Mart’ta Bitlis’i, 6 Mart’ta
Rize’ni, 15’de Tercan’ı (Erzincan’ın ilçesi), 26’da Of’u, 16 Temmuz’da Bayburt’u işgal
etmişlerdi. Onların yanı başında bulunan ermeniler, yaşlı, çocuk, kadın ayırmaksızın masum
insanları katletti.
Rusya’daki Ekim Devrimi ardından 1917 yılın sonlarında Doğu Anadolu’yu terk etmek
emrini almış ruslar, bu toprakları ermenilere devrederek, Türklere bırakmamalarını söylüyor ve
döneceklerini vaat ediyorlardı. Rusların terk etmesinin ardından ermeniler, Anadolu
topraklarında bir ay bile dayanamadı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ermeni birlikleri Osmanlı
arazisinde rusların desteğiyle yaklaşık iki milyon sivil halkı acımasızca katletmişlerdir. 31 Aralık
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1917’de Stalin’in hazırladığı ve Lenin’in imzalamış olduğu “Türkiye Ermenistanı” hakkında
karar ilan edildi.
Türk askeri kuvvetlerinden korkarak kaçmış silahlı ermenilere, Türkiye arazisinin
Rusya’nın olmadığı, fakat Doğu Anadolu’da yapmış olduklarını Güney Kafkasya’da
gerçekleştirmeleri, araziyi Türk-Müslümanlardan temizlemeleri durumunda onlar için burada
devlet kurulacağı belirtilmişti. Beklenen oldu. Himayedarları tarafından silah ve diğer
mühimmatlarla desteklenmiş ermeniler, 1918-1920’lerde Azerbaycan’ın her yerinde soykırımı
gerçekleştirdiler.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı, Doğu Anadolu, Rus birlikleri, Güney
Kafkasya bölgesi, soykırım

WORLD WAR I AND THE DREAMS OF ARMENIANS RELATED TO THE
OTTOMAN EMPIRE
At the beginning of the 20th century, dozens of thousands of innocent Turkic-Muslims in
Eastern Anatolia and Nakhchivan were assassinated by the Armenian nationalists for the latter’s
dream to establish the so-called “Great Armenia”. When World War I began, Nicolai II sent a
declaration and secret petition to the Armenians. The petition guaranteed to establish an
autonomous Armenian state in the Eastern Anatolia under the patronage of Russia, if the
Armenian gangs of Echmiadzin invaded the territory of Turkey together with the Russian
military forces.
In November 1914, Russian military forces crossed the borders of the Ottoman Empire. This
led to massacre in the Eastern Anatolia. Approximately 150,000 armed Armenian soldiers within
the Russian army, and around 15,000 armed Armenian volunteer gangs began the massacres in
Anatolia. The first gang was led by Andranik, the second by Dramast (Dro), the third by
Hamazasp, the fourth by Keri (Arshak), the fifth by Janpolatian, the sixth by Banduht, the seventh
by Arkutinsky, and the eighth by Hecho (H. Emirov). Although an Armenian pseudo-state of
Van Republic was declared in Eastern Anatolia in May 1915, it could not resist the Turkish coup
and collapsed in July.
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Russians occupied Van on 18 May 1915, Erzurum on 16 February, Bitlis on 5 March, Rize
on 6 March, Terjan on 15 March, Of on 26 March, and Bayburt on 16 June 1916. The civil
population, including the aged, children and women, were slaughtered.
After the October Revolution of 1917, the Russians received the order to leave the Eastern
Anatolia. They delegated these lands to Armenians and promised to return soon. However, the
Armenians could not last even a month there. During World War I, the Armenian gangs
ruthlessly slaughtered about two million civilians in the Ottoman territory with the support of
Russians. On 31 December 1917, the Decree on “Armenia in Turkey”, prepared by Stalin and
signed by Lenin, was announced.
It was stated to those armed Armenians who fled away fearing Turkish military forces that
Turkey land is not a Russian land and that the Armenians may establish a state in the South
Caucasia in case of performing the same scenario as in Eastern Anatolia by “cleaning” the land
from the local Turkic-Muslim population. It happened exactly the same way. The Armenians
who were supported by weapons and other ammunition by their guardians carried out genocide
all over the Azerbaijani lands in 1918-1920.
Keywords: Ottoman Empire, World War I, Eastern Anatolia, Russian Units, South Caucasian
Territory, genocide

________________
Ermeni milliyetçilerinin “Büyük Ermenistan” hayalleri, Türk-Müslüman nüfusa karşı
benzeri görülmemiş bir soykırıma neden oldu. Birinci Dünya Savaşının başladığı dönemde
(Kasım, 1914), II Nikolay ermenilere “Beyanname” ve gizli “Müracaat” gönderdi. “Müracaat”te,
Eçmiyadzin’de organize edilmiş ermeni drujinalarının (çetelerinin) rus askeri kuvvetlileri ile
beraber Türkiye arazisine girmiş olmaları durumunda, Doğu Anadolu’da Çarlık Rusya’sının
himayesinde “Özerk Ermenistan Devleti`nin kurulacağının garanti edildiği belirtilmekteydi1.
Olayların kronoloji açısından XVIII y.y. sonları ve XIX y.y. başlarından gelerek Çarlık
Rusya’sı Yakın Doğu politikasının başarılı olması özeliikle Türkiye ve İran’a etkisini bırakmak
Bağırova, İradə (2016). “1915-1917-ci illərdə ermənilərin cənub-qərbi Qafqazda müsəlmanlara qarşı
törətdikləri qətliamlar”. Kitab: Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (19141920-ci illər): III Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Şamaxı, 7-10 aprel, s. 500.
1
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amaçlı “ermeni faktörü”nü bir politik araç olarak kullanmıştır. 1804-1813 ve 1826-1828`li yıllar
Rusya-İran (Gülüstan ve Türkmençay Barış Anlaşmaları), 1806-1812, 1828-1829, 1877-1878`li
yıllar Rusya-Türkiye savaşlarını Rusya’nın kazanmış olması (Bükreş, Edirne ve San-Stefano
Barış Anlaşmaları) ermenilerin faaliyetinin artmasına neden oldu. İşte bunlar, yüzyılın üstü bir
sürede baş göstermiş olan facialarımızın temelinde duruyor.
1905-1908`li yıllarda ermeniler Doğu Anadolu’nun bir parçası olan İrevan, Nahçıvan,
Şerur-Dereleyez, Zengezur ve diğer yerlerde sivil Türk ve Müslümanlara karşı katliam yapmış,
ahaliyi acımaksızın katletmiş, şehir ve köyleri yakmış, yıkmış, onbinlerce soydaşımızın kendi
yurtlarını terketmeğe ve mülteci olmalarına neden oldular2.
Birinci Dünya Savaşı ermeni milliyetçilerinin faailiyetini daha da hızlandırmış oldu. Kasım
1914`de Rusya ordusu Osmanlı Devleti’nin sınırlarını Doğu Anadolu’dan geçti3. Rus askeri
kuvvetlerinde yaklaşık 150 bin ermeni askeri4 ve yaklaşık 15 bin silahlanmış gönüllü ermeni
çetelerinin yer aldığı 8 drujina Anadolu’da toplu katliamlara başladı.
Türklere karşı kurulmuş ermeni çeteleri kendilerini Rusya devletinin çıkarlarından daha
üstün tutmaktalardı. Onların yaratmış oldukları birinci drujinanın başında Andranik, ikincide
Dramast (Dro), üçüncüde Hamazasp, dördüncüde Keri (Arşak), beşincide Canpolatyan,
altınıcıda Banduht, yeddincide Arkutinski, sekkizincide ise Heço (H. Emirov) duruyordu5. Mayıs
1915’de Doğu Anadolu’da sözde bir “Van Cümhuriyeti” ermeni devleti kurulsa da, bu sahte
kurum Temmuz’da Türkler’in darbeleri sonucu yıkılmış oldu6.
Rusya ordusu 18 Mayıs 1915’de Van’ı, 5 Mart 1916’da ise Bitlis’i ele geçirmişti. Ruslarla
beraber hareket eden ermenilerin binlerce insanı katlettmelerinin ardından, onbinlerce köylü
evini, toprağını bırakarak kaçıb kurtulmuş oldu. Eskiden arazide nüfus sayısı 50 bin’in altında
olan ermenilerin sayısı Van’a göçürülmüş olanların sayesinde 1915 yılı Temmuz’da 250 bin’i

Əliyeva, Könül (2016). “XX əsrin başlanğıcında İğdır-Sürməli bölgələrində türk-müsəlman əhaliyə qarşı erməni
qüvvələrinin kütləvi qətliamları”. Kitab: Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları
(1914-1920-ci illər): III Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Şamaxı, 7-10 aprel, s. 588-591.
3
İsgəndərli, Anar (2018). “1915-1918-ci illərdə türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımları”. Tarix, insan və
cəmiyyət (3), s. 4.
4
Nəcəfli, Güntəkin (2016). “1917-1920-ci illərdə Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrəvan bölgəsində ermənilərin türkmüsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımları”. Kitab: Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları. Bakı,
Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, s. 45.
5
Abışov, Vaqif (2016). “Bakı qəzasında türk-müsəlman soyqırımı (1918-ci ilin mart-aprel)”. Kitab: Azərbaycan
xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları. Bakı, Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, s. 72.
6
Мехтиев, Рамиз (2014). Нагорный Карабах: история, прочитанная по источникам. Москва, Аквариус, с.
142-143.
2
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geçti. Belgelerde Van’ın işgalinden sonra 80 bin sivil müslümanın Bitlis’e taraf kaçması
gösterilmektedir7.
Kars’ta ermeni talanları daha büyük araziyi kapsamaktaydı. 1877-1878’li yıllar Rus-Türk
savaşı ardından 800’ün üstü yerleşim mıntıkalı Ardahan, Kars, Kağızman ve Oltu kazalarını
içeren Kars eyaleti idari birim olarak Kafkasya canişinliğine (valiliğine) tabi tutulmaktaydı.
Ruslara güvenen, kendilerini ağa olarak bildiren ve Türk Ordusunun 12 Ocak 1918 yılında
taarruzuna dayanamayıp koşan ermeni askeri birimleri, karşılaştıkları köyleri yıkıp, silahsız, sivil
ahaliyi katlettiler. Arazide 80`in üstü köy düşünülemeyecek bir tarzda yakıldı. Ermeniler
küçücük çocukları süngüleyerek gittikleri yolun sağ-sol tarafına bırakıp geçiyor ve zevk
alıyorlardı8. Döneme ait belgede yazıyor: “...bu cehennemi hatırlatan azaplara, akıllarını
kaybetmiş kadın ve çocukların kalp parçalayan çığlığına, yardımsız ihtiyarların ağlayışlarına
dayanmak için insanlık dışı sinire sahip olmalısın… Şimdi tüm Kars eyaleti büyük bir mezarlığa
dönüşmüştür…”9.
Ruslar 16 Ocak 1916`da Erzurum`u işgal ettiler. 24 Haziran 1918`de Erzurum`a gönderilmiş
askeri muhabir yazıyor:
“Yakılmış, harabeye dönüşmüş Erzurum`un sokakları üfunet kokuyor. Rus ordusunun geri
çekilmesinin ardından, 1918 yılı Mart başlarına dek ermeniler Erzurum`u işgalde
tutmuşlardı. Ermeni askeri birimlerinin başında Fransız albay Morel duruyordu. Bu birim
Müslüman ahaliye karşı insanlık dışı vahşet yapmıştı. Onlar çoğunlukla kadın ve
çocuklardan oluşmuş 700 kişiyi eve sokmuş, diri halde yakıtla yakmışlardı. Bu evler hala
açılmamış duruyordu. Erzurum`un valisi Recep bey`in izni ile buraya ilk giren biz olduk.
Burada gördüğüm dehşet saçan manzarayı – karbonlaşmış (kömürleşmiş) insan leşlerini
hiçbir zaman unutamayacağım”10.
6 Mart 1916`da Rize, 15 Mart`ta Tercan, 26 Mart`ta ise Of şehri işgal edildi. Bayburta
hücum başlar. Bayburt`a saldırı başladı. Aşağı-yukarı 3 ay süren Kop dağı savunmasında 9700

Nəcəfli, Güntəkin və Eyvazova, Nigar (2016). “Azərbaycanda və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı
soyqırımı alman arxiv sənədlərində”. Kitab: Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı
soyqırımları (1914-1920-ci illər): III Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Şamaxı, 7-10 aprel, s. 543.
8
Mustafa, Nazim (2016). “1918-1920-ci illərdə Qars vilayətində ermənilərin törətdikləri soyqırım (Azərbaycan
arxivlərində saxlanılan sənədlər əsasında)”. Kitab: Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı
soyqırımları (1914-1920-ci illər): III Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Şamaxı, 7-10 aprel, s. 559-560.
9
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivi (ARDA). Fond 970, siy. 1, iş 1, v. 28-29.
10
Nəcəfli ve Eyvazova (2016). A.g.m., s.544.
7
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Türk şehit oldu (yerel milis kuvveleri hariç), 15 000 ise yaralandı11. 16 Temmuz 1916`da Bayburt
şehri işgal edildi. Daha işgalden önce nüfusun yarıdan çok kısmı şehri terk etmişlerdi. 20 Ocak
1918 tarihine, yani 18 ay işgalde tutulan şehirden Ruslar çıktıkları zaman hakimiyeti ermenilere
devretmiş oldular ki, onlar bir ay daha burada ağalıklarını sürmüş oldular12.
Kafkasya Kolordusu kumandanı Yakup Şevki Paşa Bayburt`ta ermeni katliamları ile ilgili
raporunda şöyle yazmaktaydı: “Ermeniler Bayburt`u terk ettikleri gün kasabanın yaklaşık dört
yüz en güzel yapısını yıkmışlardı. Ocak 1918`de yiyecek için her kese un dağıtılacağını söyleyip
çok sayıda kadın, erkek ve çocuğu aldatarak bir binaya toplamış ve orayı acımaksızın
yıkmışlardı. Ayrıca, sokakta rastladıkları çocuk, kadın ve erkekleri süngü ve kurşuna
dizmişlerdi”. Bayburt ahalisini mahvetmek için memur gönderilmiş, Erzincan`da Andranik`ten
emirler alan “Arşak paşa” (paşa lakabı kendisine “hizmetlerine” göre ermenilerce verilmiş)
lakabında birisi başına 484 ermeni toplamış, 1 Ocak`ta ahalinin bir bahane ile bir yere
toplanmasını emretmişti. Kendisine tabi kişiler mahalleleri ve köyleri gezerek, “Arşak paşa
sizinle önemli bir konuyu görüşmek istiyor” diye adamları toplamaktalardı. Meydana toplanan
193 erkekle beraber 14 kadın ve iki genç daha vardı.
16 Ocak gecesi saat 3`te katliam başladı. Ermeniler önce etraftan topladıkları insanları
diğerlerinin gözü karşısında acımasızca öldürdüler. Ardından sıra başkalarına geldi. Haydar
bey’in oteline topladıkları 14 kadını soyunmağa mecbur ettiler. Dayanamayan 3 kadın kendini
pencereden attı. Atılan kadınlardan birinin otelde kalmış iki kızı annelerinin gözü karşısında
amansızca öldürüldü. Ardından ölmüş kızları annelerinin kollarına bırakıp, üstlerine kaz yağı
döküp yaktılar. Oteldeki diğer kadınları birer birer öldürüp yaktılar.
Ermeniler evlere giriyor, takıları ve paraları alıp evdekileri öldürüyorlardı. Böyle katliamın
benzeri görülmemiş. Böyle öldürülmüş suçsuz insanların sayısı 500`ü geçiyordu13.
20 Ocak 1918`te Türk askeri kuvvetlerinin Bayburt`a gelmesi haberini alan ermeniler,
aceleyle şehri terk ederken 150 çocuğu da alıp götürmüşler. Çocukları tek tek yolda gaddarca
(acımasız) öldürüp, cesetleri yola bırakıyorlardı. Sonuncu günde ise karşılarına çıkmış evleri
yakıyorlardı. Kendilerinin geçip gittikleri yerlerde yakılmış, gözleri çıkarılmış, burnu, kulağı,
başı kesilmiş, derisi çıkarılmış cesetlere rast gelinmekteydi. Öldürülenler arasında karnı

Bayburt tarihi (2000). İl oluşunun 10. yılında. Bayburt Valiligi Yayınları, s. 71-75.
Kültürün Kale Kenti – Bayburt (2011). Ankara, s. 11.
13
Kültürün Kale Kenti – Bayburt (2011). Ankara, s. 83-84.
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bölünmüş ve bebeği çıkarılmış kadınlar da vardı. İnsanları su kuyusu olan heyetlere
topluyorlardı14.
Ağustos 1918`de haydut Dro`nun yönetiminde Iğdır ve Eçmiadzin kazalarında Azerbaycan
Türklerine karşı saldırılar gerçekleşti. Kendisinin emriyle adı geçen bölgede Azerbaycanlılara
ait 60`dan çok köy yıkılmış, yakılmış, siviller ise işkence ile öldürülmüştür. Mart 1918`e dek
İrevan kazasının 199 Azerbaycanlı köyü, Eylül 1919`a dek Eçmiadzin kazasına ait 62
Azerbaycanlı köyü tamamen yıkıldı.
1919`un sonunda İrevan kazası ile yanı sıra Vedibasar`ın tüm köyleri mahvedildi, ahali
acımasızca öldürüldü, sağ kalanlar ise diğer yerlere kaçtılar. Andranik`in haydut ordusunun ve
taşnakların 1918-1920`li yıllarda Azerbaycanlılara karşı yaptığı soykırım sonucu günümüz
Ermenistan Cumhuriyeti arazisinde – Batı Azerbaycan topraklarında yaşayan yaklaşık 565 bin
Azerbaycanlı vahşice öldürülmüş veya baba yurtlarından kovulmuşlardır. 1918`de İrevan
vilayetinde 211, Kars`ta 92 Azerbaycan köyü yıkılmış, genellikle 132 bin Azerbaycanlı
mahvedilmişti15.
Doğu Anadolu`da Osmanlı ordusunun baskısına dayanamayan ermenilere bildirilmişti ki,
Türkiye arazisi Rusya toprakları değildir. Doğu Anadolu`da yaptıklarınızı Güney Kafkasya`da
gerçekleştirin ve bölgeyi Türk-Müslümanlardan temizleyin ve sizin için buralarda devlet
kurulacak.
Tüm olanlar Doğu Anadolu`nun Kars, Iğdır, Bayburt, Erzurum, Muş, Trabzon (19141918`li yıllar) bölgelerinde yapılanların aynısı gibi, Nahçıvan, Şerur-Dereleyez arazisinde
(1917-1921`li yıllar) de on binlerce suçsuz Türk-müslüman ahalinin katledilmesine neden oldu.
Taşnak askeri birimleri Azerbaycan topraklarında Türk-Müslüman ahaliye karşı katliamlara
başladılar. Amaç ise Güney Kafkasya`da ermeni devleti kurmak ve bu devleti komşu devletlerin
toprakları pahasına genişletmek idi16.
Doğu Anadolu`nun bir parçası olan Nahçıvan diyarı 1917-1921`lerde büyük zorluklarla
karşı karşıya idi. Bu dönemde Nahçıvan ABD, İngiltere, Rusya, Türkiye devletlerinin ilgisini
çekmekteydi. İrevan uzlaşması ardından ermeni milliyetçileri Nahçıvan, Zengezur ve Karabağ`ın
Seyidov, Abbas (2016). “Şərqi Anadolunun Bayburt bölgəsində 1916-1918-ci illərdə türk-müsəlman əhaliyə qarşı
erməni qətliamları“. Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər):
III Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Şamaxı, 7-10 aprel, s. 571-575.
15
İsgəndərli (2018). E.a.m., s. 10.
16
İsgəndərli, Anar (2012). “Azərbaycan həqiqətləri 1917-1920”. Bakı, Elm və Təhsil, s. 11.
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onlara terkedilmesi amaçlı aynı senaryoyu uygulamak için uğraşıyorlardı. Ahaliyi korkutarak
kovmak, mahvetmek ve bu topraklar pahasına ermeni devleti kurmak uğruna savaşıyorlardı.
Büyük devletlerden silah ve maddi destek gören taşnaklar Şerur, Sederek, Zengezur’un
Nahçıvan ile birleşen kısmında katliamlar yapmaktalardı. Yalnızca bir günde Nahçıvan ve
Şerur’da 45 köy tamamen mahvedilmişti17. 23 Mart ve 5 Mayıs 1921’de Nahçıvan Vilayeti
İnkilab Komitesi başkanı Kadimov`un Tiflis`e çektiği iki telgrafın metninde arazide nüfusun
yaşam tarzı belirtilmiştir:
“On binlerce suçsuzun kanının akıtıldığı Nahçıvan diyarı taşnakların.. siyasi milli
maceracılığı sonucu tamamen harabeye dönüşmüş. Vilayetin ekmek stoku olan Şerur`da
taşnaklar tahılı toplayıp götürmüşler... Cumhuriyette açlıktan ölen köylünün, insanın
kalbini parçalayan son umutsuzluk iniltilerinin duyulmadığı bir köşe bulunamaz. Ama
buna rağmen, zahmet sever insanların cesedine basarak, Nahçıvan`dan geçmekle, İran’dan
Ermenistan’a on binlerce put buğday taşımaktalar. Şu anda bölgede ekmek krizi apogey
sınırına yetişmiş. İnsanlar ellerine geçen her şeyi – at, kedi, köpek vb. yiyor, açık havada
yaşıyorlardı. Kendilerini doğal tehlikelerden, az bir sayda kalmış hayvanlarını İran
hırsızlarından savunmak imkanları bile yok. Açlıktan ölen köylünün, insanın kalbini
parçalayan son umutsuzluk iniltilerinin duyulmadığı bir köşe yok”18.
1918’in yazında Andranik Ozanyan’ın haydut çetesi Nahçıvan`ın Culfa ve diğer arazilerinde
katliamlara devam etmekteydi. Ahaliden oluşan halk ordusu aynı yılın Haziran`ında Andranik’in
birliklerini Nahçıvan’dan kovmayı başardılar. Kasım 1918 – Mars 1919 tarihleri arası
Nahçıvan’dan Iğdır’a geniş bir arazide kurulmuş olan Araz-Türk Cumhuriyeti ermeni
saldırılarının karşısının alınmasında, Nahçıvan diyarının Azerbaycan ile birleşmesi, AHC’nin
toprak bütünlüğünün korunması konusunda önemli role sahipti.
Mars 1919’da Nahçıvana gelmiş olan İngilis general Devi Nahçıvan’ın ve Şerur kazasının
ermenilere verilmesini istiyor. Aynı yılın Eylül’ünde Nahçıvan’da kurulmuş olan Amerika
general-gubernatorluğu’nun (valilik) amacı da aynı idi. Ocak 1920’de ermenilerin Nahçıvan’a
saldırısı sırasında AHC hükumeti zor bir durumdayken, Nahçıvan ahalisi Türkiye’ye müracaatta

17

Nəcəfli (2016). A.g.e., s. 50.

18

İvanov, Rudolf (2013). Basqın. Moskva, 2009, rus dilindən tərcümə -- Naxçıvan, “Əcəmi”, NPB, s. 60-63.
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bulundu. Mart 1920’de Türk askeri kuvvetleri ile birleşmiş pasif korunma ekipleri taşnakları
Nahçıvan’dan kovdular19.
Nahçıvan’ı Ararat Cumhuriyeti’ne birleştirmek arzusunda olan taşnaklar sivilleri diri diri
yakıyor, toprağa gömüyor, insanları canlı canlı parçalıyor, öldürüyor ve Araz Nehri’ne
döküyordu. 1918-1920’li yıllarda Şerur ve Sederek bölgesinde 56 köyde 428 kişi katledilmiş,
2.286 ev yıkılmış, 7.178. kişi evsiz kalmış, 6.740 kişi sefaletten mahvolmuş, 3.971.200 put
yiyecek, 731.500 put pamuk, 169.250 koyun, 47.367 baş hayvan ermenilerce alıp götürülmüştür.
Dereleyez bölgesinde ise 54 köy yıkılmış, 57.240 kişi katledilmiş. Öldürülen insanların sayısı
64.408 olup, bu da vilayet nüfusunun üçte birini oluşturmaktadır20.
Son olarak, “Büyük Ermenistan” fikri günümüzde de ermenilerin kurmuş oldukları en şirin
hayallerinden biridir. Hiç kuşkusuz, ermeni halkı içinde de bu fikirlerden zarar görmüşlerin
sayısı az sayılmaz.

19

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan (2010), Naxçıvan, “Əcəmi”.

20

Nəcəfli (2016). A.g.e., s.51-52.
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AVUSTURYALI SAVAŞ MUHABİRİ DR. STEPHAN STEINER’E GÖRE
KAFKASYA’DAKİ DURUM (NİSAN-TEMMUZ 1918)
Sezen KILIÇ 
ÖZET
Osmanlı Umumi Karargâhı, Nisan 1918’de Alman gazeteci Paul Weitz ve Avusturyalı savaş
muhabiri Dr. Stephan Steiner’i Doğu Anadolu vilayetlerini ve Kafkasya’yı gezmeleri için davet
etmiştir. Bu davetin amacı, Rusya’nın Osmanlı topraklarından ve Kafkasya’dan çekilirken
donattığı, finanse ettiği ve kışkırttığı Ermeni çetelerin Müslüman ahaliye karşı yaptıkları
mezalim sonucu Osmanlı hükümetinin olağanüstü tedbirler almak durumunda kaldığı hususunda
Avrupa kamuoyunun söz konusu iki gazeteci vasıtasıyla bilgilendirilmesi olarak tanımlanmıştır.
Osmanlı Umumi Karargâhı tarafından belli bir maksatla çağrılan Steiner’in 12 Nisan-13
Temmuz 1918 tarihleri arasındaki gezisinde elde ettiği izlenimleri içeren 27 Temmuz 1918 tarihli
raporu Avusturya Dışişleri Bakanı’na iletilmiştir. Steiner’in raporu, Kafkasya Cumhuriyetleri,
Ermenistan, Gürcistan ve Kuzey Kafkasya olmak üzere dört bölüm ve 14 sayfadan oluşmaktadır.
Raporunda Steiner, gezi esnasında Osmanlı yetkilileri tarafından kontrol altında tutulma
gerekçesi ve kendisine yapılan propaganda, Rus ordusu çekildikten sonra eski Osmanlı
topraklarına yeniden giren Osmanlı ordusunun Ermenilere karşı tutumu, savaşın Osmanlı
Ermenileri üzerindeki etkisi, Kafkas Ermeni ordusunun eline geçirdiği Müslümanlara ve savaş
esirlerine tabii tuttuğu muamele ve buna Ermeni entelektüellerinin duyduğu tepki hakkında
izlenimlerini sunmaktadır. Ayrıca Steiner, Ermeni halkının İngiliz ve Türklere karşı duyguları,
Osmanlı Ermenilerinin ikamet için kendi toprakları yerine başka ülkeleri tercih etme gerekçeleri,
yeni kurulan Ermeni Devleti’nin Osmanlı Devleti ile kurmak istediği ilişki, Ermeniler ile Türkler
arasında oluşturulmak istenen dostluğun başarı şansı, Ermenilerin niçin Avusturya’nın
himayesini istediği ve Avusturya’nın bu himaye karşısında beklentileri ile ilgili bilgiler
aktarmaktadır. Bununla birlikte Kafkasya konusunda Osmanlı Devleti ile Almanya arasında
yaşanan gerginliğin Türk halkı üzerindeki etkisi ve sonuçları, Osmanlı hükümetinin Antant
ülkeleri ile bir barış yapma isteğinin gerekçesi, Azerbaycan halkının Türkiye’nin desteği ile elde
etmek istedikleri, Gürcülerin Ermeniler ile olan ilişkisi ile birlikte İngiltere yanlısı olmalarına
rağmen Almanlar ile işbirliği yapma nedenleri hakkında kanaatleri ve daha birçok konuda
gözlemleri yer almaktadır. Sonuç itibariyle Steiner raporunda Doğu Anadolu’da ve Kafkasya’da
yaşanan olaylar hakkında Türkler kadar Ermenileri de haklı bulmasının sebebini açıklamaktadır.
Araştırmamızın amacı, Dr. Stephan Steiner’in raporunda yer alan bilgi ve bulguları tespit edip
konuyla ilgili yazılı eserlerden farklılıklarını ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Steiner, Kafkasya, Mezalim, Ermeniler, Türkler.



Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
sezenkilic197@yahoo.com.

999

SITUATION IN CAUCASIA ACCORDING TO THE AUSTRIAN WAR
CORRESPONDENT DR. STEPHAN STEINER (APRIL-JULY 1918)
Abstract
The Ottoman General Headquarters, invited the German journalist Paul Weitz and Austrian war
correspondent Dr. Stephan Steiner in April 1918, to visit Eastern provinces of Anatolia and
Caucasia. The aim of this invitation is defined as informing the European public by the two
journalists that the Ottoman government had to take extraordinary measures as a result of the
atrocity committed by the Armenian gangs equipped, financed and provoked by Russia when it
withdrew from the Ottoman territories and Caucasia.
The report dated July 27, 1918, including impressions from the visit dated 12 April to 13 July
1918 of Steiner, called for a certain purpose by the Ottoman General Headquarters and was
transferred to the Austrian Foreign Minister. Steiner's report consists of four sections and 14
pages: Caucasian Republics, Armenia, Georgia and the North Caucasus.
In his report, Steiner presents his impressions about the reason for being held under control by
the Ottoman authorities during his trip and the propaganda made against him, the attitude of the
Ottoman army towards Armenians after re-entering the old Ottoman lands after the withdrawal
of the Russian army, the effect of the war on the Ottoman Armenians, the treatment of the
Caucasus Armenian army against captured Muslims and war prisoners, and the reaction of
Armenian intellectuals on this matter. Also, Steiner gives information about the feelings of
Armenian people against the British and Turks, the reasons for the Ottoman Armenians to prefer
other countries instead of their land for residing, the relationship which was required to establish
by the newly established Armenian State with the Ottoman Empire, the chance of success of the
friendship required to be made between the Armenians and Turks, why the Armenians requested
the mandate of Austria and the expectations of Austria against this mandate. Furthermore, the
effect and results of the tension between the Ottoman Empire and Germany about Caucasia on
Turkish people, the reason of Ottoman government’s request to make peace with the Entente
countries, the desire of Azerbaijani people to achieve their goals with support of Turkey,
Steiner’s opinions about the reasons why the Georgians in relation with Armenians collaborated
with Germans although they were pro-England, and his observations on many other issues are
included in his report. In consequence, Steiner explains in his report the reason why he finds the
Armenians right inasmuch as the Turks about the events in Eastern Anatolia and Caucasia.
The aim of our research is to determine and put forward the information and findings in Stephan
Steiner's report and to reveal its different sides from the written works on this subject.
Key Words: Steiner, Caucasia, Atrocity, Armenians, Turks.
GİRİŞ
Almanya’nın müttefiki olarak Birinci Dünya Savaşı’na katılan Osmanlı hükümeti bir yandan çok
sayıda cephede savaşmak durumunda kalırken diğer yandan ise kendi vatandaşı Ermenilerin
oluşturduğu örgütlerin Rus ordusu ile işbirliği içinde cephe gerisinde Türkleri katletmesine
1000

maruz kalacaktır. İç ve dış cephede aynı anda savaşmak istemeyen Osmanlı hükümeti, bu durum
karşısında Ermenileri 27 Mayıs 1915’te daha güneydeki topraklarına göç ettirme kararı almış,
Ermeni Tehciri diye bilinen bu göç esnasında binlerce masum Ermeni vatandaşı da hayatını
kaybetmiştir. Bundan yaklaşık iki buçuk yıl sonra Bolşeviklerin, Rusya’da gerçekleştirdikleri
Ekim Devrimi’nin hemen akabinde dünya savaşından çekilmeleri, Kafkasya’da Türk ve Ermeni
halkını bir kez daha karşı karşıya getirmiş ve her iki taraf birbirini katliam yapmakla suçlamıştır.
Bilindiği üzere Rusya’da iktidara gelen Bolşevikler, İttifak Devletleri ile 3 Mart 1918’de
yaptıklar Brest-Litovsk Antlaşması’yla Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne
bırakmıştır. Bu antlaşmaya istinaden Osmanlı ordusu 5 Nisan’da Sarıkamış’ı, 15 Nisan’da
Batum’u ve 25 Nisan’da da Kars’ı ele geçirmiştir. Aynı antlaşma sonrası Almanya, savaşta
ihtiyaç duyduğu petrol yatakları dâhil olmak üzere Transkafkasya’yı Türklerin ele geçirmesini
önlemek için kendi yandaşı bir Gürcü devleti oluşturmak amacıyla kolları sıvamış, bu da her iki
müttefik ülkeyi karşı karşıya getirmiştir. Bu arada Osmanlı ordusu, Almanya’nın tüm engelleme
çabalarına rağmen çoktan 1878 yılı öncesi sınırına ulaşmış, 15 Mayıs’tan itibaren ise Tiflis ve
Erivan’a doğru ilerlemiştir. Aynı zamanda Osmanlı hükümeti, 4 Mayıs’ta imzaladığı anlaşma
gereği Azerbaycan hükümetinin isteğiyle Kafkas İslam Ordusu’nu Nuri Paşa’nın komutasında
Bakü’yü ele geçirmek üzere 9 Haziran’da harekete geçirmiştir. İslam Ordusu Gence’ye 20
Haziran’da ulaşıp Bakü-Gence hattı üzerine yerleşmiştir. Bununla birlikte petrol açısından
Osmanlı, Alman ve Rus hükümetleri için aynı anda çok değerli bir şehir olan Bakü’de
Bolşevikler, kışkırttıkları Ermeniler sayesinde Mart 1918’de çok sayıda Müslümanı katledip
hâkimiyeti ele almışlardır. Haziran başında da Türklerin ilerleyişini durdurmak üzere bu kez
Ermenilerin Gence’de çok sayıda Müslümanı katletmesine vesile olmuşlarsa da bu, Kafkas İslam
Ordusu’nun Bakü’yü kuşatmasını engelleyememiştir. Bakü’de bulunan Bolşeviklerin bu kez
şehrin Türklerin eline geçmesini önlemek üzere 25 Temmuz’da davet ettikleri İngilizler, yaklaşık
1400 kişiden oluşan bir birlikle 17 Ağustos’ta Bakü’ye girmiştir. Aslında ne İngilizlerin, ne
Bolşeviklerin ne de Almanların Osmanlı ordusunun ilerleme çabalarına engel olacak yeterli
sayıda askeri gücü vardı. Nihayetinde şehrin Türk ordusunun eline geçmesine engel
olamayacağını anlayan İngiliz birlikleri 14 Eylül’de şehri tamamen boşalttıktan bir gün sonra
Azerbaycanlıların da katılımıyla Kafkas İslam Ordusu Bakü’yü almayı başarmıştır. Bu olaydan
yaklaşık bir hafta sonra Almanya ile yaptığı bir protokolle Osmanlı hükümeti, ordusunun
Bakü’yü boşaltması karşılığında Azerbaycan Devleti’nin tanınması teyidini almıştır. Mondros
Mütarekesi’nin 30 Ekim 1918’de imzalanması tüm bu çabaları boşa çıkaracak ve Osmanlı ordusu
bir daha girmemek üzere Bakü’yü tamamen boşaltacaktır.1
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Konuyla doğrudan ilgili olduğunu düşündüğümüz için Ermeni meselesi ve Ekim Devrimi sonrası
Kafkasya’daki durum hakkında kısaca bilgi sunduktan sonra Steiner’in raporunu AvusturyaMacaristan Dışişleri Bakanı Kont Stephan Burian’a 27 Temmuz 1918’de sevk eden AvusturyaMacaristan İstanbul Büyükelçisi Marquis Johann von Pallavicini’nin raporla ilgili
değerlendirmesine de yer verilecektir: Büyükelçi, öncelikle savaş basın muhabiri Dr. Stephan
Steiner’in Osmanlı Umumi Karargâhı’nın daveti üzerine Kuzey Anadolu ve Transkafkasya’da
gerçekleştirdiği seyahatinden döndükten sonra edindiği izlenimleri raporunda aktardığını belirtir.
Akabinde ise Steiner’in bu seyahati esnasında çevresinde her daim Türkler olmasına rağmen
Ermenilere yapılan zulmü tespit ettiğini açıklar. Yine rapora dayanarak Kafkasya konusunda son
dönemde yaşananlar nedeniyle Osmanlı hükümetinin müttefiki Almanya’ya olduğu kadar
Avusturya-Macaristan’a karşı da hoşnutsuzluk duyduğunu ve bunun sonucunda İtilaf Devletleri
ile müttefiklerinden ayrı bir barış antlaşması yapmayı düşündüğünü vurgular. Bununla birlikte
Gürcistan’ın İngiltere’ye sempati duymasına rağmen zorda olduğu için Almanya’nın kollarına
atılmak durumunda kaldığını dile getirir ve aynı zamanda Steiner’in Ermenilerin yaşadıkları zor
durum karşısında Avusturya-Macaristan himayeciliği istediğinden söz eder. Ayrıca Müslüman
Kuzey Kafkasyalıların, ekonomik açıdan Gürcistan’da bir Alman, Azerbaycan’da bir Türk ve
Kuzey Kafkasya’da bir Avusturya-Macaristan etki alanı oluşturulacak şekilde tüm Kafkasya
bölgesinde bir konfederasyon istediklerini iddia eder.2 Bunun da gerekçesini Kuzey
Kafkasyalıların topraklarında Almanya ve Türkiye’nin üstünlüğüne karşı AvusturyaMacaristan’ı bir garanti olarak gördükleri ile izah eder ve Rusya’nın Kafkasya’da böylesi bir
konfederatif çözüme karşı olduğunu belirtir. Nihayetinde Türklerin, Kuzey Kafkasya’ya askeri
birlik göndermelerini engelleyen Almanya’ya rağmen gönderdikleri çok sayıda ajanlarla
bölgenin iyice karışmasını sağladıklarını ileri sürer. Son olarak Steiner, raporunun sonunda
şuanki Ermeni Devleti’nin mevcut sınırlarının Ermenilerin yaşam alanı açısından çok dar
olduğunu ve aynı zamanda Türklerin Ermenilere yaptığı kadar Ermenilerin de Türklere zulüm
ettiği tespitinde bulunduğunu açıklar. Bunun üzerine Büyükelçi, rapordaki iddiaları tamamen
inandırıcı bulmasa da Kafkasya ile ilgili başka haberleri tamamlama ve yorumlama açısından
ilginç bulduğunu itiraf etmektedir.3
STEINER’İN RAPORUNDAKİ İZLENİM VE TESPİTLER
Bu bölümde öncelikle Steiner’in raporunda geçen izlenimler olduğu gibi aktarıldıktan sonra
raporda önemli olarak atfedilen hususların konuyla ilgili belge ve yazılmış eserler ile ne derece
örtüştüğü ortaya konulup değerlendirilmeye çalışılacaktır.
1. Genel Bir Değerlendirme
Steiner, raporuyla ilgili ayrıntılara geçmeden önce genel bir değerlendirmede bulunmuştur:
Osmanlı Umumi Karargâhı’nın ricası üzerine 12 Nisan 1918’de başlayıp 13 Temmuz 1918’de
İstanbul’a geri dönüşüyle sona eren seyahati esnasında Türkiye’de Ermenilerin yoğunlukla
yaşadığı bölgeleri ve Osmanlı ordusunun Kafkasya’da yeni ele geçirdiği yerleri gördüğünü
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belirtir. Bu seyahatinin amacını ise; “Rusya tarafından finanse edilip kışkırtılan Ermeni çetelerin
Brest-Litovsk sonrası tekrar elde edilen bölgelerde Müslümanları zulmettiği için Osmanlı
hükümetinin olağanüstü tedbirler almak durumunda kaldığını Avrupa kamuoyunu duyurmak”
olarak tanımlar. Bununla birlikte seyahatin ilk kısmını “Frankfurter Zeitung” temsilcisi Paul
Weitz ve iki Osmanlı subayının eşliliğinde gerçekleştirdiğini açıkladıktan sonra Osmanlı
yetkilileri kendisini sürekli kontrol altında tuttuğu için başka hiç kimse ile konuşamadığı, bunun
da tek taraflı bir izlenim edinmesine neden olduğu şikâyetinde bulunur. Akabinde ise Osmanlı
askeri ve sivil yetkililerin tamamının her gün kendisine Ermenilerin dünyanın en acımasız
canileri, Türklerin ise Ermeni zulmünün masum kurbanı olduğunu kanıtlamaya çalıştığını izah
eder. Bunun yanı sıra aynı yetkililer 1915’te Ermeni halkının tamamını yok ettiklerini itiraf edip
bunu önemsiz bir ayrıntı olarak nitelendirdikleri için bu tutumu “nihayetinde Türkiye’de
katledilenler sadece Hıristiyan Ermenilerdi, fakat şuanki durumda söz konusu olan Müslümanlar
ve bu da apayrı bir durum” ifadesiyle eleştirir. Ardından da Osmanlı resmi haberlerinde
Ermenilerin Türklere yaptıkları zulüm abartılı şekilde yer almamasına rağmen her gün önüne
konmasını gereksizlik olarak niteler.4
Steiner, bununla birlikte Ermeni ordusu Kafkasya’da eline geçirdiği Türkleri toplu olarak
katlettiği için bunu 1915’te Türklerin Ermenilere yaptıkları ile kıyaslar ve Ermenilerin
Türklerden daha merhametli olmadığı tespitinde bulunur. Sonrasında da Kafkasya’da ilerleyen
Osmanlı ordusunun Ermenilerin yaşadığı yerleri yok ettiğini, bundan ancak Vehip Paşa’nın sıkı
emri sayesinde Gümrü’nün kurtulabildiğini dile getirir. Sırf bu nedenle vakitlice dağlara veya
Tiflis, Poti ve Kutais’e kaçıp hayatlarını kurtaranlar dışında Kars, Ardahan, Batum ve Ahatcik’te
neredeyse hiçbir Ermeninin sağ kalmadığını ileri sürer. Bununla birlikte Ermenistan’ın siyasi
hayatında rol oynayan Ermeni entelektüelleri ile Gümrü’de birçok kez sohbet etme fırsatı
yakaladığında, Ermeni çetelerin Türklere karşı uyguladığı eşkıya siyasetinin Ermenilerin büyük
çoğunluğu tarafından haklı bulunmadığı kanaati edindiğini, ancak ılımlı bu Ermenilerin dahi,
halkı kendi yanlarına çeken radikallere karşı hiçbir şey yapamadığını belirtir. Bunda da tüm
Ermeni halkının İngiliz desteğine dayanmasının büyük rolü olduğunu, hatta Ermenistan’da parti
farkı gözetmeden herkesin İngiltere’ye güven duyduğu iddiasında bulunur. Ayrıca ılımlı
Ermenilerin bile Türklerle bir arada yaşama hususunu duymak dahi istemeyecek kadar Ermeni
halkının tamamının yüreğinde Türklere karşı bir nefretin kök saldığını ileri sürer.5 Bu gerekçeyle
tehcirden kaçan Ermeni halkının, Türklerin egemenliğindeki bölgelere dönmek yerine
Kafkasya’daki başka yerlerde ikamet etmeyi tercih ettiklerini açıklar. Söz konusu Ermenilerin,
Türkiye’nin herhangi bir bölgesine veya Türkiye sınırı yakınına yerleşmeleri durumunda
özgürlük talepleri ile birlikte Türklere olan nefretlerini her daim yinelemekten
çekinmeyeceklerini dile getirir.6
Bunların yanı sıra Steiner, yeni kurulan Ermeni Cumhuriyeti’nin, komşusu Osmanlı Devleti ile
dostluk içinde yaşamak istediğini, ancak Türklerin Ermeniler ile dostluk içinde olma isteğine
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inanılmayacağı gibi buna da inanılmadığını ifade eder. Aslında böyle bir isteğe Ermeni iş gücüne
olan ihtiyaçları nedeniyle bazı Türklerin de sahip olduğunu, fakat iki millet arasındaki aşılmaz
zıtlıkların bu isteği başarısız kılacağını iddia eder. Aynı zamanda Türklerin, Doğu Anadolu’yu
ekonomik açıdan daha iyi durumdaki Kafkas topraklarına göç etmek uğruna terk etmesinin
bölgedeki ekonomik durumu ümitsizliğe düşürdüğü tespitinde bulunur. Ayrıca Müslüman
aşiretlerle çevrili Ermeni halkının durumunu, başta yeni kurdukları cumhuriyet olmak üzere
hiçbir yerde iç açıcı görmez, çünkü bu aşiretlerin sürekli soygun ve katliamına maruz kalacakları
inancını dile getirir. Bu durumdan kurtulmak isteyen Ermenilerin sürekli olarak kendisine
Avusturya-Macaristan himayesi isteklerini ifade ettiklerini belirtir. Böyle bir himayeyi ise
Ermenistan ile yeni dostluk çabaları içinde olan Osmanlı hükümetinin itiraz etmeyeceği
düşüncesini açıklar. Bundan da öte, yakın bir zamanda Kafkasya’nın tüm ticaretini Ermenilerin
ele geçireceği tahminiyle, böyle bir himayeyi Avusturya ihracatı açısından çok yararlı olarak
nitelendirir.7
Steiner, yakından tanıma fırsatı bulduğu Osmanlı Kafkas ordusu mensuplarını, daha şimdiden
Türk bayrağının İran Körfezi ve Çin Denizi’nde dalgalanacağını hesapladıkları için emperyalist
hayaller peşinde koşmakla suçlar. Sonrasında ise Türkler açısından, Kafkasya hususundaki TürkAlman çekişmesinin, Almanya’nın kendi menfaatlerine karşı olduğunun, hatta ihanet sürecine
girdiğinin ispatı olduğunu ifade eder. Bu kanaatin Türklerde Bulgaristan’a savaş açma
düşüncesini bir kenara bıraktırdığını, ancak yabancı düşmanlığını alevlendirdiğini, hatta vefasız
Almanya’ya ve yabancı olan her şeye karşı bir öfke belirdiğini ileri sürer. Aynı zamanda
Türklerde Avusturya’yı Almanya ile aynı kefeye koyma ve İngiltere ile ayrı bir barış antlaşması
yapma fikrini ortaya çıkardığını dile getirir.8
Bu bölümde son olarak Steiner, Kafkasya’nın Rus işgali ve akabinde ise Ermenilerin geri çekilişi
ile tamamen mahvolduğunu ileri sürdükten sonra işgücü eksikliği nedeniyle Türklerin, Ruslar
tarafından inşa edilen demiryolu ve caddelerin muhafazası için Ermenileri ve Tatarları9 devreye
soktuğunu açıklar. Ardından gıda sıkıntısı nedeniyle devreye sokulan bu kişilerin de yakın bir
zamanda mahvolacağı tahmininde bulunur. Gıda sıkıntısının gerekçesini ise bölgenin kendi
kendini besleyeceği ve belli kapasitede tarımsal iş gücü olabileceği öngörülmesi sonucu tarımsal
gereçlerde azaltmaya gidilmesi olarak tanımlar.10
2. Ermenistan ve Gürcistan
Steiner, seyahatiyle ilgili genel bir değerlendirmede bulunduktan sonra Ermenistan ve
Gürcistan’daki durumu şu sözlerle açıklar: Kafkasya’daki olayların gelişimi Türkiye’de
olduğundan çok farklı şekilde değerlendirildi, çünkü uzun zamandır sürdürülen Panislamist
propagandayla tüm Kafkasya’ya egemen olunacağı hesaplandı. Kafkasya’da böyle bir
egemenliğin, Türkiye’yi İngiltere için çok değerli, Almanya için ise kaçınılmaz kılacağı, ayrıca

7

HHsta, P.A.X. 156 Russland Liasse XI k2, s., 533-535.
HHsta, P.A.X. 156 Russland Liasse XI k2, s., 533-535.
9
Raporda Azerbaycanlılar bu şekilde adlandırılıyor.
10
HHsta, P.A.X. 156 Russland Liasse XI k2, s., 536.
8

1004

Orta Asya’da da önemli bir konuma getireceği düşünüldü.11 Bölge buna hazırlıklıydı da, çünkü
son derece Rus karşıtı olan Tatarlar, bu konuda tabiri caizse Türkiye için çantada keklik sayılırdı.
Tatarlar, Türkiye’nin yardımıyla Rus esaretinden kurtulmayı ve Gürcistan da dahil olmak üzere
tüm Kafkasya’da lider bir halk olmayı umut ediyor, bu güce ulaşıncaya kadar Osmanlı Devleti’ne
tabii olmaya şimdilik meylediyordu. Bu görüş, bugün dahi Bakü ve Gence’deki Tatarlarda hâkim
olduğundan Türkiye’ye mutlaka tutunacakları hesaba katılmalıdır.12
Steiner’e göre Ermenistan şartlarının elverişsiz ve liderlerinin beceriksiz olması halkı çok trajik
bir duruma soktu. Böyle bir durumda İngiliz-Amerikan propagandasının işi de pek zor değildi.
Ayrıca Türkiye’deki Ermenilerin neredeyse tamamı yok edildiği, kalan kısmı ise Suriye’de zayıf
ve demoralize bir hayat sürdüğü için bir zamanlar Türkiye açısından tehlikeli boyuttaki Ermeni
sorunu halledilmiş sayılırdı. Üstelik Ermenistan’daki halktan binlercesi, Kürt öncü birlikleriyle
Türk askerleri topraklarına yaklaşınca sert Kafkas kışı devam ederken dağlara kaçmış, uygunsuz
kıyafetlerle olmaları ve kötü beslenmeleri sonucu yok olmuştu. Bunun yanı sıra Ermeni ordusu
kötü sevk ve idare edilmenin bedelini ödediği gibi bunlardan kaçacak zamanı olmayan ve kendi
topraklarını terk etmek istemeyenler en feci sonu, yani Kürt çeteler ve Türk askeri birlikler
tarafından acımasızca katledilmeleriyle yaşadı. Buna rağmen Ermenilerin tamamının yok olması
söz konusu değildi, çünkü Erivan, Tiflis, Kutaisi ve Stavropol bölgelerinde çok sayıda Ermeni
sağ kalmıştı. Bunlar doğurganlıkları sayesinde yeniden geniş bir halk kitlesi oluşturabilecektir.
Gürcüler ile Ermeniler arasında nefret çok büyük boyuttadır, bir de Gürcistan servetinin
tamamının Ermenilerin elinde olması, burada yaşayanların işini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle
Türk ilerleyişi esnasında Ermeni ve Gürcülerin işbirliği yapması da sonuçta bir fayda
sağlamayacaktır.13
Steiner, Ermeniler ile dostluk içinde yaşamayı Türklerin gerçekleştirmesi durumunda dahi
Ermenilerin Tatarlar ile olan düşmanlıklarının Azerbaycan’da ikamet etmelerini mümkün
kılmayacağını ileri sürmektedir. Ardından da Ermeni Cumhuriyeti’nin asıl meselesinin
toprağının yetersiz olması olarak tanımlamaktadır. Ayrıca Ermenilerin çalışkanlığını, sürekli
olarak Tatarların ve Kürtlerin sınır saldırılarına maruz kalmalarının dahi engellemeyeceği
tespitinde bulunmaktadır. Nihayetinde Ermenilerin, Avrupalı büyük bir devletin himayesini
istediğini, ancak 1915’teki olayları kolaylıkla önleyebilecekken buna seyirci kalan Almanlardan
nefret ettikleri için bunu sadece Avusturya’nın üstlenebileceği iddiasında bulunmaktadır.14
Bu değerlendirmelerin ardından Steiner, ülkelerinde çok iş yapan İngiliz sermayesi nedeniyle her
daim İngiltere yanlısı olan Gürcülerin, sadece kendilerini Türk istilasından ve Tatar
egemenliğinden kurtarmak için Alman desteğine sığındıklarını ileri sürmekte, hatta Gürcülerin
aslında Almanya’ya karşı dostça bir tavrı dahi olmadığını savunmaktadır. Akabinde ise
Gürcistan’ın bugün ensesinde hissettiği Alman koruyuculuğundan kurtulmak için her fırsatı
değerlendireceğini belirtmektedir. Ayrıca Rus taraftarı olan Gürcü partisinin bağımsızlık yanlısı
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partilerinden de güçlü olduğunu tespit etmektedir. Bununla birlikte Gürcistan’ın iç durumunu
oldukça kritik, asayişini ve ekonomisini tehlikeli bir boyutta bulmakta ve Azerbaycan ve
Ermenistan’da olduğu gibi yabancı jandarmaya duyduğu ihtiyacı vurgulamaktadır.15
3. Kuzey Kafkasya
Ermenistan ve Gürcistan hakkında bilgi verdikten sonra Steiner, Kuzey Kafkasya ile ilgili
edindiği bilgileri daha çok çeşitli yönetim kademelerinden elde ettiğini belirttikten sonra
bölgenin coğrafi tanımlamasını “kuzeyde Kuban Nehri’ne, güneyde de Gürcistan ve
Azerbaycan’a kadar uzanmaktadır” şeklinde yapmaktadır. Steiner’e göre ilk etapta etnik yapının
çeşitliliği ve birbiriyle çakışan menfaatler yüzünden bölgenin yapısı, bir düzen sağlanamayacak
şekilde farklı farklı gözükse de aslında o kadar karmaşık değildir. Bölgenin en önemli unsurunu,
dindar olmanın ötesinde fanatik olan Müslümanlar oluşturmakta ve bunlar Şii olan Tatarlara göre
dinlerini çok daha üstün tutmaktadır. Bu Müslüman halkın talebi üzerine Osmanlı Devleti,
Kars’taki IX. Orduyu, Tiflis üzerinden Dağıstan ve Osetya’ya ilerleyecek şekilde bölgeye sevk
etmiş, ancak Almanların Tiflis’e yerleşmesi bu planın uygulanmasını engellemiştir. Bu
engellemeyi Müslüman halk bilmemekte, çünkü aydın ve dini elit kesim, Alman, hatta bununla
birlikte yabancı düşmanlığının oluşmasını önlemek üzere bunu halktan gizlemektedir. Bilindiği
üzere Türk-Alman çatışması fark edildiği takdirde, Müslüman dağlı halkların yabancı olan her
şeye karşı düşmanlıkları en şiddetli şekilde ortaya çıkacaktır. Alman planlarını suya düşürmek
üzere Türkiye’den çok sayıda ajan Kuzey Kafkasya’ya gönderilmişse de bu bir fayda
sağlamayacaktır.16
Ardından Steiner, Kuzey Kafkasya ileri gelenlerinin Müslüman olmalarına rağmen Türk
egemenliğine karşı bir özlem duymadıklarını, gelişmeleri açısından Avrupalı bir devletin
yönetimine ihtiyaç duyduklarını, ama bunun Almanya olmasını istemediklerini belirtir. Bunu da
Kafkas ileri gelenlerinin ülkelerine bir düzen getirebilecek durumda olan Alman ekonomik
gücünün finansal durumlarını ezmesinden ve emperyalizminin de bağımsızlıklarını yok
etmesinden korkmaları ile izah etmektedir. Bu gerekçeyle tek başına ne Alman ne Türk ve ne de
iki ülkenin birlikte desteğini istediklerini, çünkü Türkiye’nin Almanya’ya sonuçta ödün
vereceğini bildiklerinden bu ülkeye karşı duydukları endişelerin bertaraf edilmeyeceğinden
korktuklarını ifade etmektedir. İşte bu çekinceler nedeniyle Almanların Batum’da söz verdiği
desteği isteyerek benimsemediklerini belirttikten sonra, Alman sömürüsüne, Türkiye’nin
kültürel çöküşüne ve Ruslara karşı kendilerini savunabilecek şekilde tüm Kafkas halkları için
özgürlük istediklerini vurgulamaktadır.17 Bunu gerçekleştirmek üzere tüm Kafkas halklarının
öncelikle bir konfederasyon altında birleşmelerini, ardından da bu konfederasyondan bir devlet
teşkil edilmesi için İttifak Devletleri’nin ortak desteğinin sağlanmasını gerekli görmektedir. Bu
desteğe Avusturya’nın katılımının Türkiye ve Almanya’dan duyulan endişeyi yok edeceğini ileri
sürmektedir. Kafkasya ileri gelenleri, fetih amacı gütmeyeceği, gerekli olan kültürel işleri
kolaylıkla halledebileceği ve sadece ekonomik avantajlar beklediği için Avusturya’dan endişe
15
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duymadıklarını dile getirmektedir. Üstelik Avusturya’nın desteği sayesinde her şeyin
Almanya’nın iyi niyetine bırakılmayacağını da anlatmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye
Azerbaycan’a, Almanya da Gürcistan’a sahip olacağı için Avusturya’ya etkinlik kurabileceği yer
olarak sadece Kuzey Kafkasya’nın kaldığını ileri sürmektedir. Nihayetinde de Kafkasya’da iç
ilişkilerin düzenlenmesi ve ihracata hazır durumdaki 25 milyon ‘pud’18 tahıl stokunun
korunması, üstelik yıllarca jandarma görevini üstlenmesi için İttifak Devletleri’nin karma bir
müfrezesine ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir. Sonuç itibariyle Steiner, Kafkasyalıların
bağımsızlığını en iyi şekilde koruyabilecek durumda bulunan Avusturya’ya karşı sürekli bir
eğilim olduğu ve bunun da büyük bir ekonomik avantaj sağlayabileceği değerlendirmesinde
bulunmuştur.19
STEINER’İN RAPORUNA DAİR DEĞERLENDİRME
Steiner’in raporunda bahsettiği seyahate kendisi ile birlikte Weitz’in dışında katılan Osmanlı
subaylarının Yüzbaşı Fahri ve Ahmet Refik (Altınay) olduğunu ve ayrıca Alman Konsolosu
Anders’in de buna eşlik ettiğini, hatta bu seyahatin Osmanlı hükümetinin çok kez dillendirdiği
istek üzerine gerçekleştiğini, aslında iki tarafsız ülke gazetecisinin de katılmasının istendiğini,
fakat bunun başarısızlıkla sonuçlandığını Paul Weitz’in 20 Haziran 1918 tarihli raporundan20
bizzat öğrenmekteyiz. Weitz’in seyahate katılanlarla ilgili verdiği bilgiyi Ahmet Refik’in
konuyla ilgili kaleme aldığı “Kafkas Yollarında”21 adlı eseriyle de teyit etmekteyiz. İlk kez
1919’da yayımlanan bu eserinde Ahmet Refik, Trabzon, Batum, Ardasa, Erzincan, Erzurum,
Kars ve Ardahan şehirlerinde Ermeni çetelerinin Türkleri nasıl zulmedip katlettiklerini ayrıntılı
şekilde anlatmaktadır. Bu eseri ile aynı tarihte yayımlanan “İki Komite İki Kıtâl”22 adlı eserinde
ise Ermeni katliamından bu kez kısaca bahsetmiş, aynı zamanda başta Enver Paşa olmak üzere
İttihat ve Terakki yönetimini de çok ağır şekilde eleştirmiştir. Ahmet Refik, “Kafkas Yollarında”
adlı eserinden söz konusu seyahate 17 Nisan-20 Mayıs 1918 tarihlerinde eşlik ettiğini açıkladığı
için Steiner’in seyahatinin sadece bir ayında bulunduğu, Haziran ve Temmuz aylarında ise
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu da Steiner’in niçin seyahatinin ilk kısmında Osmanlı
yetkililerinin sürekli kendisini kontrol altında tuttuğu için tek taraflı bir izlenim edindiği
şikâyetinde bulunmasını açıklamaktadır. Steiner’in diğer bir şikâyet konusu olan, Osmanlı
yetkililerin tamamının her gün kendisine Ermenilerin dünyanın en acımasız canileri olduğunu
kanıtlamaya çalışmalarını doğal karşılamak gerekir, zaten bu amaçla kendisi bu seyahate davet
edilmiştir. Üstelik Ekim Devrimi ile birlikte Rus ordusunun işgal ettiği Doğu Anadolu ve
Kafkasya’dan çekilmesi sonrası Ermeni çetelerinin buradaki Türkleri zulmetmenin ötesinde nasıl
acımasızca katlettikleri birçok arşiv belgesi ile olduğu kadar konuyla ilgili yazılmış çok sayıda

16,36 kg. tekabül eden bir Rus ağırlık birimi.
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eserle23 de ispatlanmıştır. Bilhassa Ahmet Refik tarafından 1, 2, 4 ve 8 Mayıs 1918 tarihlerinde
Osmanlı resmi makamlarına hitaben çekilen telgraflarla24 Ermeni çetelerinin Doğu Anadolu ve
Kafkasya’da Türklere yaptıkları katliamlar ve buna Steiner’in de şahit olduğu ortaya konmuştur.
Söz konusu Ermeni çetelerinin sadece Erzurum ve civarından yaptığı katliam “Kurtuluşunun
100. Yılında Erzurum ve Ermeniler”25 adlı eserde ayrıntısıyla anlatılmaktadır.
Steiner’in söz konusu raporunda Ermeni ordusunun eline geçirdiği Türkleri acımasızca katlettiği
kabul edildikten sonra Osmanlı ordusunun Ermenilerin yaşadığı yerleri yok ettiği ancak bundan
kaçabilen Ermenilerin hayatını kurtarabildiği tespitinde bulunulmuştur. Oysa bu tespitte bulunan
Steiner ile birlikte ona eşlik eden Alman gazeteci Weitz’in Ermenilerin Erzincan’da Türklere
yaptıkları katliama dört gün boyunca şahit olmalarına rağmen, katliamın olduğu yerlere gezmek
ve öldürülen Türklerin cesetlerini görmek için sadece yarım saat ayırırken, zamanlarının çoğunu
Ermeni kilisesi ve mezarlığını ziyaret etmek ve en çok da çarşı-pazar ile ilgilenmekle geçirdikleri
Ahmet Refik tarafından Osmanlı resmi makamlarına 2 Mayıs 1918’de çekilen telgrafla26
iletilmiştir.
Steiner tarafından Müslüman aşiretleri ile çevrili olan ve bu aşiretlerin şuanda olduğu gibi
gelecekte de sürekli bir şekilde soygun ve katliamlarına maruz kalacaklarına inanan Ermenilerin
buna çözüm yolu olarak her daim Avusturya-Macaristan himayesini istedikleri tespiti yapılmış,
hatta böyle bir himayenin Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na sağlayacağı faydalar da
açıklanmıştır. Bu himaye konusunu Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı Burian’ın bizzat
Ermeni temsilciler ile görüşmek istediği de ifade edilmiş ve bu amaçla Ohandyanyan
başkanlığındaki Ermeni heyeti, 4 Eylül 1918’de Viyana’ya intikal etmiş, ancak 10 gün
beklemelerine rağmen bu görüşme gerçekleşmemiştir. Görüşme gerçekleşmeyince Ermeni
heyeti, Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanlığı Ermeni İşlerinden Sorumlu Kont Ambrozy ile
konuştuklarında, bizzat Almanya tarafından teklif edilmesine rağmen Avusturya-Macaristan’ın
Ermenilere yönelik böyle bir himaye ile ilgilenmedikleri, zaten buna güçlerinin yetmeyeceği ve
böyle bir himaye söz konusu olacaksa da bunun ancak İttifak Devletleri tarafından birlikte
sağlanması gerektiği bilgisini edinmiştir.27 Dolayısıyla Ermenilerin Türklere karşı AvusturyaMacaristan’ın himayesinde yaşama istekleri daha başlamadan hayal kırıklığıyla sonlanmıştır.
SONUÇ
Araştırma konumuzu teşkil eden Steiner’in raporu incelendiğinde ve özellikle 1918 yılında
Kafkasya’daki durumla ilgili belge ve yazılan eserlerle karşılaştırıldığında Ermeni ordusunun
eline geçirdiği Türkleri acımasızca katlettiği, Gürcülerin Osmanlı korkusundan Almanların
Carl Mühlmann, Das Deutsch-Türkische Waffenbündnis Im Weltkriege, Verlag Koehler&Amelang, Leipzig
1940, s., 134, 194-195, 199-200; Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, IX. Cilt, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
2011, s., 523-533; Bayur, a.g.e., s., 165-254.
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armenologische Studien, Jerewan Verlag der Suj, Jerewan 2017, s., 134-136.
23

1008

kollarına atıldığı, Almanların Kafkasya konusundaki tutumu nedeniyle Türkleri karşılarına
aldıkları gibi birçok doğru tespit kadar bazı yanlışlıklar da içerdiği görülmektedir. Gerçi bu
raporu kendi dışişleri bakanına ileten İstanbul Avusturya-Macaristan Büyükelçisi Marquis
Johann von Pallavicini de Steiner’in raporundaki izlenim ve tespitlerinin doğruluğu hususundaki
şüphesini ifade etmiştir. Gerçekten de raporda Rus ordusunun Ekim Devrimi sonrası Kafkasya
ve Doğu Anadolu’dan çekilmesiyle buraları işgal edip Müslüman halkı zulme ve katliama
uğratan Ermeni çetelere karşı Osmanlı ordusunun giriştiği harekât katliam olarak nitelendirilmiş
ve bu harekâttan kaçıp dağlara sığınanlarla harekât esnasında hayatını kaybedenler hususunda
tek taraflı olarak Türkler suçlanmıştır. Steiner bu suçlamayı yaparken Rus ordusunun çekilmesi
akabinde önce Ermeni çetelerinin Doğu Anadolu ve Kafkasya’ya girerek Türkleri katlettiğini ve
kendi halkını yerleştirmeye çalıştığını, bunun karşılığında ise Osmanlı ordusu bu bölgeleri geri
aldığı için Ermeni çeteleri ile birlikte yerleşen halkın kaçtığını göz ardı etmektedir.
Diğer yandan Steiner raporunda Osmanlı yetkililerin 1915’te Ermeni halkının tamamını yok
ettiklerini itiraf edip bunu önemsiz bir ayrıntı olarak nitelendirdiklerini ileri sürmüştür, oysa aynı
Osmanlı yetkililerinin söz konusu tehcir esnasında görevini suiistimal eden çok sayıda devlet
görevlisini yargılayıp cezalandırdığını hiç dikkate almamıştır. Üstelik Steiner, Osmanlı
yetkililerinin Müslümanların öldürülmesini önemserken Hıristiyan Ermenilerin katledilmesini
hiç önemsemediklerini eleştirmiştir, bunu yaparken kendisinin Erzincan’da bulunduğu sürece
Müslümanların Hıristiyan Ermeniler tarafından katledilmesiyle değil, bu Müslümanları Ermeni
mezaliminden kurtarmak için bölgeye giren Osmanlı ordusunun Ermeni kilise ve mezarlıklarını
tahrip edip etmemesiyle daha çok ilgilendiğini, bir gazeteci olarak objektif hareket etmek yerine
tamamıyla duygusal davranıp kendi dinine mensup olan Ermenilere daha çok önemsediğini
göstermiştir.
Sonuç itibarıyla Steiner’in raporundaki Ermenileri dair bir takım izlenimleri ile konuyla ilgili
yazılmış çok sayıda eserin, bilhassa da onunla aynı geziye katılan Ahmet Refik’in gezi ile ilgili
çektiği telgraflardaki ifadelerin ve yazdığı eserlerdeki izlenimlerin bir kısmının örtüşmediğini,
ancak buna rağmen çok önemli ve doğru tespitlerde de bulunduğunu belirtmek gerekir.
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SITUATION IN CAUCASIA ACCORDING TO THE AUSTRIAN WAR
CORRESPONDENT DR. STEPHAN STEINER (APRIL-JULY 1918)
Sezen KILIÇ 
ÖZET
Osmanlı Umumi Karargâhı, Nisan 1918’de Alman gazeteci Paul Weitz ve Avusturyalı savaş
muhabiri Dr. Stephan Steiner’i Doğu Anadolu vilayetlerini ve Kafkasya’yı gezmeleri için davet
etmiştir. Bu davetin amacı, Rusya’nın Osmanlı topraklarından ve Kafkasya’dan çekilirken
donattığı, finanse ettiği ve kışkırttığı Ermeni çetelerin Müslüman ahaliye karşı yaptıkları
mezalim sonucu Osmanlı hükümetinin olağanüstü tedbirler almak durumunda kaldığı hususunda
Avrupa kamuoyunun söz konusu iki gazeteci vasıtasıyla bilgilendirilmesi olarak tanımlanmıştır.
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Osmanlı Umumi Karargâhı tarafından belli bir maksatla çağrılan Steiner’in 12 Nisan-13
Temmuz 1918 tarihleri arasındaki gezisinde elde ettiği izlenimleri içeren 27 Temmuz 1918 tarihli
raporu Avusturya Dışişleri Bakanı’na iletilmiştir. Steiner’in raporu, Kafkasya Cumhuriyetleri,
Ermenistan, Gürcistan ve Kuzey Kafkasya olmak üzere dört bölüm ve 14 sayfadan oluşmaktadır.
Raporunda Steiner, gezi esnasında Osmanlı yetkilileri tarafından kontrol altında tutulma
gerekçesi ve kendisine yapılan propaganda, Rus ordusu çekildikten sonra eski Osmanlı
topraklarına yeniden giren Osmanlı ordusunun Ermenilere karşı tutumu, savaşın Osmanlı
Ermenileri üzerindeki etkisi, Kafkas Ermeni ordusunun eline geçirdiği Müslümanlara ve savaş
esirlerine tabii tuttuğu muamele ve buna Ermeni entelektüellerinin duyduğu tepki hakkında
izlenimlerini sunmaktadır. Ayrıca Steiner, Ermeni halkının İngiliz ve Türklere karşı duyguları,
Osmanlı Ermenilerinin ikamet için kendi toprakları yerine başka ülkeleri tercih etme gerekçeleri,
yeni kurulan Ermeni Devleti’nin Osmanlı Devleti ile kurmak istediği ilişki, Ermeniler ile Türkler
arasında oluşturulmak istenen dostluğun başarı şansı, Ermenilerin niçin Avusturya’nın
himayesini istediği ve Avusturya’nın bu himaye karşısında beklentileri ile ilgili bilgiler
aktarmaktadır. Bununla birlikte Kafkasya konusunda Osmanlı Devleti ile Almanya arasında
yaşanan gerginliğin Türk halkı üzerindeki etkisi ve sonuçları, Osmanlı hükümetinin Antant
ülkeleri ile bir barış yapma isteğinin gerekçesi, Azerbaycan halkının Türkiye’nin desteği ile elde
etmek istedikleri, Gürcülerin Ermeniler ile olan ilişkisi ile birlikte İngiltere yanlısı olmalarına
rağmen Almanlar ile işbirliği yapma nedenleri hakkında kanaatleri ve daha birçok konuda
gözlemleri yer almaktadır. Sonuç itibariyle Steiner raporunda Doğu Anadolu’da ve Kafkasya’da
yaşanan olaylar hakkında Türkler kadar Ermenileri de haklı bulmasının sebebini açıklamaktadır.
Araştırmamızın amacı, Dr. Stephan Steiner’in raporunda yer alan bilgi ve bulguları tespit edip
konuyla ilgili yazılı eserlerden farklılıklarını ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Steiner, Kafkasya, Mezalim, Ermeniler, Türkler.
INTRODUCTION
Ottoman government, which participated in the First World War as ally of Germany, had to fight
on many fronts, and on the other hand, be exposed to massacre of the Turks by organizations
formed by its own citizen Armenians cooperating with the Russian army. The Ottoman
government, not willing to fight at the same time on the internal and external fronts, decided to
migrate the Armenians to its southern lands on May 27, 1915. Thousands of innocent Armenian
citizens lost their lives during this migration. Almost two and a half years later, the Bolsheviks'
withdrawal from the world war immediately after the October Revolution in Russia put the
Turkish against Armenian in the Caucasia once again, accusing each other of massacres.
As it is known, the Bolsheviks who came to power in Russia left Kars, Ardahan and Batumi to
Ottoman State as a result of the Treaty of Brest-Litovsk on March 3, 1918 made with the Alliance
States. According to this agreement, the Ottoman army captured Sarikamis on 5 April, Batumi
on 15 April and Kars on 25 April. After the same treaty, Germany got ready in order to create a
pro-Georgian state in order to prevent the capture of Transcaucasia by Turks, including the oil
resources needed in the war. By the way, despite all efforts of the German army, Ottoman army
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had already reached the border it had before 1878, and it moved towards Tbilisi and Yerevan
since May 15th. At the same time, in accordance with the agreement signed on May 4th, the
Ottoman government mobilized the Caucasian Islamic Army under the command of Nuri Pasha
on June 9th to capture Baku. The Islamic Army reached Ganja on June 20 and settled on the
Baku-Ganja line. However, Bolsheviks took over the sovereignty in Baku by means of
Armenian, at the same time regarded as a very valuable city for the Ottoman, German and
Russian governments in terms of oil, massacring many Muslims in March 1918. At the beginning
of June, Armenians caused a massacre of many Muslims in Ganja in order to stop the progress
of the Turks, but this did not prevent Caucasian Islamic Army’s blockading Baku. British, who
were invited by the Bolsheviks in Baku on July 25th to prevent the city from blockade of Turks,
entered in Baku on August 17th with a troop consisting of approximately 1400 people. In fact,
neither British, Bolsheviks nor Germans had enough military power to hinder the efforts of the
Ottoman army to gain ground. After a day when the British troops completely evacuated the city
on September 14th, realizing that they wouldn’t be able to prevent the city from capture by
Turkish arm, Caucasian Islamic Army managed to take Baku with the help of Azerbaijanis.
About a week later, Ottoman government confirmed the recognition of the Azerbaijani State in
a protocol with Germany in exchange for the evacuation of Baku by its army. Signing of the
Armistice of Mondros on October 30, 1918 frustrated all these efforts, and the Ottoman army
completely evacuated Baku for good.28
As we think that it is directly related with the topic, assessment of the report of Austro-Hungarion
Ambassador in İstanbul Marquis Johann von Pallavicini, who presented Steiner's report to
Austro-Hungarian Minister of Foreign Affairs Count Stephan Burian on July 27th, 1918, will also
be included, after briefly giving information about the Armenian issue and the situation in
Caucasia after the October Revolution: Ambassador primarily states that war press reporter Dr.
Stephan Steiner transfers his impressions from the travels in Northern Anatolia and
Transcaucasia upon the invitation of Ottoman General Headquarters. He later explains that
Steiner identified the persecution of the Armenians during this trip, even though there were
always Turks around him. Based on the report, he also emphasizes that the Ottoman government
was dissatisfied not only with its ally Germany but also with Austria-Hungary as a result of recent
events in Caucasia and as a result, Ottoman thought a separate peace treaty with the Allied
Powers. Besides, he states that Georgia, even though it took a fancy to England, was forced to
get help of Germany, and mentioned that Steiner wanted Austro-Hungarian mandate on
Armenians in difficult situation. He also argues that the Muslim Northern Caucasians wanted a
confederation throughout the Caucasia region in economic terms, creating a German sphere of
Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt III, Kısım IV, TTK Basımevi, Ankara 1991, pp., 224-225;
Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Remzi Kitapevi, İstanbul 2010, p., 335; Selami Kılıç, Ermeni Sorunu ve Almanya
Türk-Alman Arşiv Belgeleriyle, Kaynak Yayınları, İstanbul 200, pp., 149-199; Mustafa Çolak, Alman
İmparatorluğu’nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası (1914-1918), Türk Tarih Kurumu, Ankara
2014, p., 54; Gotthard Jaeschke, “Der Turanismus der Jungtürken. Zur Osmanischen Außenpolitik im Weltkriege,”
Die Welt des Islams, Bd. 23, H. 1/2 (1941) p., 41; Werner Zürrer, “Deutschland und die Entwicklung
Nordkaukasiens im Jahre 1918”, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Neue Folge, Bd. 26, H: 1 (1978), pp., 5152; Nesrin Sarıahmetoğlu, Azeri-Ermeni İlişkileri (1905-1920), Türk Tarih Kurumu, Ankara 2006, pp., 383-384.
28

1012

influence in Georgia, a Turkish sphere of influence in Azerbaijan and an Austro-Hungarian
sphere of influence in Northern Caucasia.29 He explains this will of Caucasians with the fact that
they took Austro-Hungary for granted over Turkish and German superiority and states that
Russia was against such a confederal solution in Caucasia. Eventually, he argues that the Turks,
despite Germany, preventing them from sending military troops to Northern Caucasia, ensured
mess in the region with the help of many agents they sent. Finally, at the end of his report, Steiner
explains that the current borders of the current Armenian State were very narrow in terms of
Armenian’s living space and, he explains that Armenians persecuted Turks as well as that Turks
persecuted Armenians. Although he does not find the allegations in the report entirely
convincing, the ambassador then admits that he found it interesting in terms of completing and
interpreting other news about Caucasia.30
IMPRESSIONS AND DETERMINATIONS IN STEINER’S REPORT
In this section, first, to what extent the important matters in the report match up with the
relevant documents and written works will be examined and evaluated, after impressions
mentioned in Steiner's report are conveyed as they are.
1. A General Evaluation
Steiner makes a general assessment before passing to the details of his report: he states that during
a trip, starting on April 12th, 1918 and ending on July 13th, 1918 with a return to Istanbul, he saw
territories newly captured Caucasian territories by Ottoman army and regions where Armenian
densely lived in Turkey. He explains the purpose of this trip as “announcing to European public
that Ottoman government had to take extraordinary measures because Armenian gangs, financed
and provoked by Russia, persecuted Muslims in regained regions after Brest-Litovsk.” However,
after explaining that the first part of the trip was accompanied by Paul Weitz, the representative
of “Frankfurter Zeitung” and two Ottoman officers, he complains that he could not talk to anyone
else because Ottoman authorities kept him under control, and this led to a one-sided impression.
Subsequently, he explains that all Ottoman military and civil authorities tried to prove him every
day that Armenians were the most unmerciful murderers on the world and that Turks were the
innocent victims of Armenian persecution. In addition to this, since the same authorities admitted
that they destroyed the entire Armenian population in 1915 and described it as an insignificant
detail, Steiner criticizes Turks: “Finally, slaughtered Armenians were only Christian Armenians
in Turkey, but in current situation Muslims are in question and that's a different situation.” Then,
he describes as unnecessary the fact what Armenians did to Turks was put in front of him every
day, even though Ottoman official news didn’t exaggeratedly include Armenian persecution.31
Steiner, however, compares this with what the Turks did to the Armenians in 1915 because the
Armenian army massacred the Turks captured in the Caucasus and found that the Armenians
were no more merciful than the Turks. Afterwards, he stated that the Ottoman army, progressing
29
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in Caucasia, destroyed the places where the Armenians lived, and that Gyumri could only be
saved by Vehip Pasha's strict order. He asserted that just for this reason almost no Armenians
survived in Kars, Ardahan, Batumi and Ahatcik, except for those who fled to the mountains or
to Tbilisi, Poti and Kutais and saved their lives. However, he states that he deducted that the
bandit policy of the Armenian gangs against the Turks was not found by the majority of
Armenians justified, but even these moderate Armenians could do nothing against the radical
people, when he had the opportunity to talk with Armenian intellectuals who played a role in the
political life of Armenia many times in Gyumri. He claims that the fact that Armenian people
support English played a major role in this, and that even everyone in Armenia had confidence
in England regardless of the party difference. He also mentions that hatred against Turks occurred
for even moderate Armenians to the extent that they would not even want to hear about the idea
of living together with them.32 He explains that for this reason, Armenian people, running away
from deportation preferred to reside elsewhere in Caucasia instead of returning to Turkishdominated areas. He mentions that aforesaid Armenians would never hesitate to repeat their
demand of freedom together with their hatred against Turks in the case of settling close to Turkish
border or any region of Turkey.33 In addition, Steiner states that the newly established Armenian
Republic wanted to live in friendship with its neighbor Ottoman Empire, but they didn’t believe
that Turks desired to be in friendship with Armenians. He claims that in fact, some Turks also
had such a desire because of their need for Armenian labor, but the insurmountable contradictions
between the two nations would make this request unsuccessful. At the same time, he confirms
the fact that that Turks left Eastern Anatolia in order to emigrate to the economically better
Caucasian territory drove the economic situation in the region to desperation. In addition, he
expresses that he didn’t regard the situation of Armenian people surrounded by Muslim tribes
underwhelming anywhere especially in their newly established republic, because he believed that
they would be subjected to continuous robbery and massacre of these tribes. He stated that the
Armenians who wanted to get rid of this situation expressed their wishes for Austro-Hungarian
protection. Such a patronage explains the idea that the Ottoman government, which was in the
process of new friendship with Armenia, wouldn’t not object to this patronage. Furthermore, he
considered such a patronage to be very beneficial for Austrian exports, with the expectation that
Armenians would take over the entire Caucasian trade in the near future.34 Afterwards, Steiner
accuses members of the Ottoman Caucasian army that he had the opportunity to know closely
for pursuing imperialist dreams estimating that Turkish flag would fly in Persian Gulf and
Chinese Sea. He then states that Turkish-German conflict on Caucasia is a proof of the fact that
Germany is opposed to its own interests and even enters a process of betrayal from the point of
Turks. He claims that this opinion had Turkey put aside the idea of war in Bulgaria, but increased
xenophobia, and even led to anger against the unfaithful Germany and everything that is foreign.
At the same time, he expressed that this situation led among Turks the idea of putting Austria in
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the same equation with Germany and making a separate peace agreement with England.35 In this
chapter, Steiner finally explains that after the Russian occupation and the subsequent withdrawal
of Armenians, Caucasia was completely ruined, and because of the lack of labor, the Turks
employed Armenians and Tatars36 for conservation the railways and streets built by the Russians.
He then predicts that these people, who were brought in due to food shortages, would soon come
to grief. He explains the reason for food shortage with reduction of agricultural equipment as a
result of predicting that the region would be self-feeding and could have a certain agricultural
capacity.37
2. Armenia and Georgia
After making an overall assessment of his trip, Steiner explains the situation in Armenia and
Georgia with the following words: The development of events in the Caucasus were evaluated
very differently than in Turkey, because Turks thought that they would dominate the whole
Caucasia with the help of long-standing Panislamist propaganda. It was estimated that such a
sovereignty in the Caucasia would make Turkey very valuable for England, while it would be
inevitable for Germany, and it was also expected that Turkey would be in an important position
in Central Asia.38 The region was already ready for this, because, so to speak, extremely antiRussian Tatars were taken for granted for Turkey in this respect. Tatars hoped to get rid of
Russian captivity with the help of Turkey and to be a leading nation throughout Caucasia,
including Georgia, and required to be liable to Ottoman Empire until they get willing power.
Since this opinion is dominant even today in Baku and Ganja in Tatars, the fact that they will
need the help of Turkey should also be taken into account.39
According to Steiner, unfavorable conditions of Armenia and ineffectiveness of their leaders put
the people in a very tragic situation. Making English-American propaganda was not difficult in
such a situation. In addition to this, Armenian issue, having a dangerous dimension once,
accepted as dealt because almost all of Armenians in Turkey was killed, remaining of them
maintained a weak and demoralized life in Syria. Moreover, thousands of people in Armenia fled
to the mountains during harsh Caucasian winter when Kurdish pioneer troops and Turkish
soldiers approached their lands and they died as a result of being improperly dressed and
malnourishment. In addition, Armenian army paid the price of bad referring and management,
and those who did not have time to escape and want to leave their own land suffered the most
terrible end, namely they were mercilessly massacred by Kurdish gangs and Turkish military
units. However, it was impossible that all Armenians died, as many Armenians survived in
Yerevan, Tbilisi, Kutaisi and Stavropol. Thanks to their fertility, they could re-establish a large
mass of people. Hatred between Georgians and Armenians was deep, and the fact that the entire
wealth of Georgia was in the hands of the Armenians made it difficult for people living in
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Armenia. For this reason, collaboration of Armenians with Georgians during the Turkish
progress would not be beneficial.40
Steiner argues that even if Turks succeeded living in friendship with Armenians, their hostility
against Tatars would not allow them to reside in Azerbaijan. Then, he explains the main issue of
Armenian Republic as insufficient land. He also determines that even border attacks of Tatars
and Kurds could prevent diligence of Armenians. Ultimately, he claims that the Armenians
wanted protection of a great European state, but only Austria could take it, as they hated the
Germans who were mere spectators, while they could easily prevent the events of 1915.41
Following these assessments, Steiner argues that Georgians, being always pro-British because of
the British capital in their countries, looked for German support only to save themselves from
Turkish invasion and Tatar rule, and Georgians didn’t even have a friendly attitude towards
Germany. Afterwards, he states that Georgia would take any opportunity to get rid of German
protection. He determines that pro-Russian Georgian party was more powerful than proindependence parties.
However, he finds the internal situation of Georgia quite critical, its public order and economy
at a dangerous level and emphasizes the need for foreign gendarmerie similar to that in
Azerbaijan and Armenia.42
3. Northern Caucasia
After giving information about Armenia and Georgia, and stating that he gained information
about North Caucasus from various levels of government, Steiner describes the geographical
definition of the region as “extending to the Kuban River in the north and to Georgia and
Azerbaijan in the south”. According to Steiner, structure of the region wasn’t so complicated
although seemed different at first due to diversity of the ethnic structure and conflicting interests.
The most important elements of the region were Muslims, being fanatics beyond being religious
and they regarded religion far superior than the Shia Tatars did. Upon the request of this Muslim
people, Ottoman Empire sent IX. army in Kars through Tbilisi to Dagestan and Ossetia, but
Germans’ settlement in Tbilisi prevented realization of this plan. The Muslim people didn’t know
this prevention, because the intellectual and religious elite hid it from the people in order to
prevent the formation of xenophobia, even hostility against German. As it is known, if the
Turkish-German conflict had been noticed, the hostility of the Muslim highlanders against
everything that was foreign would have emerged in most violent way. Even though many agents
from Turkey was sent to Caucasia to upset plans of Germans, it didn’t gain any favor.43
Afterwards, Steiner states that although the leaders of the North Caucasus were Muslims, they
did not have any passion for Turkish sovereignty, they needed management of a European state
for their development, but they did not want Germany’s protection. He explains this situation
40
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with Caucasian notables’ fear of the fact that German, economic power, which could regularize
their countries, got an edge over their financial situation and that imperialism destroyed their
independence. He expresses that they wanted support of neither only Germans nor and Turks on
this account, because they knew that Turkey would ultimately made a compromise Germany, so
they were afraid of the fact that their fear against this country wouldn’t be eliminated. After he
stated that because of the reservations made by Germans in Batumi, Caucasians did not willingly
accept the support promised, he emphasizes that they required freedom for all Caucasian public,
providing them to defend themselves against German exploitation, collapse of Tukey’s cultural
heritage and Russians.44 He finds it necessary to unite all Caucasian public under a confederation
and get joint support of the Alliance to form a state from this confederation. He brings forward
that participation of Austria in this support would remove concerns about Turkey and Germany.
Caucasian notables state that they were not worried about Austria because it didn’t aim for
conquest, could easily handle necessary cultural affairs and expected only economic advantages.
Moreover, Steiner mentions that thanks to the support of Austria, nothing wouldn’t be left to the
goodwill of Germany. Also he puts forward that only Northern Caucasia stayed as a territory for
Austria to get into act, as Turkey would get Azerbaijan, and Germany would get Georgia.
Ultimately, he states that Allies needed a mixed detachment to regulate internal relations in the
Caucasia, to preserve 25 million pood45grain stocks ready for export, as well as to serve as
gendarmerie for years. As a result, Steiner deduced that there was a continuing tendency towards
Austria, which could protect the independence of Caucasians in the best way and that it could
provide a great economic advantage.46
AN EVALUATION ON STEINER’S REPORT
We learn from Paul Weitz's report47 dated 20 June 1918 that the Ottoman officers, who
participated in journey, mentioned in his report, except for Weitz, Captain Fahri and Ahmet Refik
(Altınay) were with him, and that the German Consul Anders also accompanied them on this
request, and that this journey took place upon the request of the Ottoman government, and that
the journalists from two neutral countries were asked to participate, but this has failed. We also
confirm the information which Weitz gave about the participants of the journey from Ahmet
Refik’s work “On the Way to Caucasia”48. Ahmet Refik describes in detail in this work published
in 1919 for the first time how Armenian gangs persecuted and massacred the Turks in Trabzon,
Batumi, Ardasa, Erzincan, Erzurum, Kars and Ardahan. In his work “Two Comittees, Two
Battles”49 published on the same date, he briefly talked about Armanian massacre. At the same
time, he slammed especially Enver Pasha and the management of Committee of Union and
Progress. As Ahmet Refik explained in “On the Way to Caucasia” that Steiner accompanied him
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on the journey between April 17 and May 20, 1918, it is understood that Ahmet Refik
accompanied this journey only a month, not in July and June. This explains why Steiner
complained in the first part of his journey that he had a one-sided impression as Ottoman
authorities continuously tried to keep him under control. It should be taken naturally that Steiner's
other complaint about the fact that all the Ottoman authorities tried to prove to him that the
Armenians were the most merciless villains in the world, because he was already invited to the
journey for this purpose. Moreover, it was proved by many archival documents as well as
numerous works50 written on this subject, how the Armenian gangs brutally massacred Turks
here after the withdrawal of the Russian army from the Eastern Anatolia and Caucasia, which
was occupied after the October Revolution. In particular, the telegrams 51 addressed to the
Ottoman authorities on May 1st, 2nd, 4th and 8th 1918 by Ahmet Refik revealed that Armenians
massacred Turks in Eastern Anatolia and Caucasia and Steiner witnessed this. The massacre by
these Armenian gangs in Erzurum and its neighborhoods was explained in detail in the book
“Armenians and Erzurum in the 100th Anniversary of its Liberation”52.
In Steiner’s report it is determined that after it was admitted that Armanian army brutally
massacred Turks, the Ottoman army destroyed the places where Armenians lived and only
Armenians, who could escape, saved their life. However, it was transmitted that although Steiner
and the German journalist Weitz, who accompanied him, witnessed Armenian massacre of Turks
in Erzincan for four days, they spent most of their time in the Armenian church and cemetery by
Ahmet Refik to the Ottoman authorities on 2 May 1918 by a telegram53.
It was determined by Steiner that Armenians, who were surrounded by Muslim tribes and
believed that they would be subjected to robberies and massacres of these tribes in the future as
they were then, always wanted Austro-Hungarian patronage as a solution. Moreover, the benefits
of such a protection of the Austro-Hungarian Empire were explained by him. It was also stated
that Burian, the Minister of Foreign Affairs of Austria-Hungary, wanted to personally discuss
this protection with Armenian representatives. For this purpose, the Armenian delegation, headed
by Ohandyanian arrived in Vienna on 4 September 1918. However, although they waited 10
days, this meeting wasn’t made. When the meeting made, Armenian delegation met with Count
Ambrozy, official of Foreign Minister of Austria-Hungary for the Armenian Affairs. In this
meeting, Armenian delegation was informed that Austria-Hungary was not interested in such a
protection towards Armenia although it was offered by Germany54, that they could not afford it
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and that this should only be provided by Central Powers. Therefore, the wishes of the Armenians
to live under the protection of Austria-Hungary against the Turks ended with disappointment.
CONCLUSION
When the report of Steiner, constituting our research topic, is examined and compared with the
documents and written works related to the situation in the Caucasus in 1918. It is understood
that the report contains some wrong determinations as well as many correct ones. For example;
in the report it was written that Armenian army mercilessly slaughtered Turks, taken over by it,
Georgians asked for help of Germans, and that Germans confronted with Turks because of their
opinion about Caucasia. But, Austro-Hungarian ambassador in Istanbul Marquis Johann von
Pallavicini, who conveyed this report to Austro-Hungarian foreign minister, expressed his doubts
about the accuracy of Steiner’s impressions and findings in his report. Indeed, in the report, the
operation of the Ottoman army against the Armenian gangs, which invaded the Caucasus and
Eastern Anatolia and persecuted and massacred the Muslim people after the October Revolution
was described as a massacre. Besides, the Turks were unilaterally accused about those who
escaped from this operation and took refuge in mountains and those who lost their lives during
the operation. While Steiner made this accusation, he ignored that after the withdrawal of the
Russian army, Armenian gangs first entered in the Eastern Anatolia and Caucasia and massacred
Turks and tried to settle their citizens, and that in return, the Ottoman army took back these areas
and they run away with Armenian gangs. Steiner, on the other hand, asserted in his report that
the Ottoman authorities confessed the massacre of the entire Armenian people in 1915 and
described it as an insignificant detail. But he did not consider that the same Ottoman authorities
tried and punished many state officials, who abused their duties during the deportation.
Moreover, Steiner criticized that the Ottoman authorities did not care about the massacres of the
Christian Armenians while they cared about the killing of the Muslims. During the fact that he
was in Erzincan, he was more concerned with whether the Ottoman army, who entered in region
in order to save these Muslims from Armenian atrocities, was destroying the Armenian churches
and cemeteries rather than being massacred by Christian Armenians. Thus, as a journalist, he
showed that he cares more about Armenians who are members of his own religion and behave
completely emotionally instead of acting objectively.
As a result, it should be noted that in Steiner's report some of his impressions about Armenians
did not coincide with the number of works written on the subject, in particular the statements in
the telegrams written about the journey by Ahmet Refik, who participated in it with Steiner, and
his impressions in his works, and that however, he also made very important and accurate
determinations.
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TURKISH-ARMENIAN RELATIONS AND PRESENCE IN HISTORICAL
PERSPECTIVE
Stefano Trinchese*
After Ist World War, Turkish nationalists disliked any acceptance of the peace treaty and totally
submission to Allied occupation military gouvernement, as was accepted by Mehmed VI, Islam's
Caliph and last Sultan Mehmed VI and last Ottoman Government submitted to the Allies. But
anymore, some Turks were inspired by President Woodrow Wilson's Fourteen Points, and
opposed to the Allies, still looking to Usa peace program, especially to twelfth point, which read:
“Turkish portion of the present Ottoman Empire should be assured a secure sovereignty, but the
other nationalities which are now under Turkish rule should be assured an undoubted security of
life and an absolutely unmolested opportunity of autonomous development”.
Also, the Allied Nations planed the end of Ottoman Empire. British, French, Italians were
organizing what remained of the old empire after its failure. Great Britain occupied
Constantinople and most of the region and were realizing dominions in Palestine and Iraq. France
had took most of Syrian territory. At the end of March 1919 Italians had occupied Antalya and
the Mediterranean coast in southwestern and moved northeast to Konya and over westward to
the coast just upon to Bodrum on the Aegean Sea1. France landed in the region of Cilicia in the
southeast of Mediterranean and planned to occupy all over Syria and Lebanon. Most of them
supported Christian Armenians, who were taking any revenge upon the Muslim Turks, after
serious contrasts with Turkish troops. The French aimed to close Turkish primary schools, and
of course old mosque schools, introducing colleges teaching in French on modern pedagogic
models.
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The worst vulnus to Turkey’s authonomy and dignity was the Greek attack to her national
territory. To invite them to enter in the war, Great Britain had promised them territories in
Anatolia and along aegean turkish Coast and Ilands. Greece accepted the British offer looking to
a Greater Greece, into a nationalist project named Megali Idea.
The Greece aimed to the area around Edirne in western thracian Asia Minor and to the
area of Pontus in Turkey's northeast – areas with sizeable Greek populations since ancient times.
And Greeks looked forward to taking control still Constantinople, historical seat of Greek
Orthodox Christianity and of Byzanthian Empire. At the Paris Conference, Smyrna and its
hinterland were accorded to Greece. Usa and France agreed, by the point of view of protecting
the Christian minority in this region.
The Greeks landed near Smyrna in May 1919, hardly fighting with local turkish
population. The Greeks fighted the Turkish majority to leave the area in favour of greek minority.
The Greeks were now joined with the French and Italians in occupying mostly of west-southern
area in Asia Minor2. On March 20 1920, the official occupation of Turkey began with the arrival
of British troops at Constantinople. British soldiers killed numberous Turks who opposed
resistance. But they also raided and closed Turkey's parliament and arrested and deported
parliament deputies.
The Sultan and his ministers remained almost completely submitting. The military
government in Constantinople began to persecute resistants and troublemakers, including those
calling for the application of Wilson's Fourteen Peace Points. The Sultan's government
cooperated also with Britain in the shipping of parliament's deputies and politicians and religious
exponents to a prison on the british island of Malta.
The Allies looked at Greeks in Turkey as an occasion to impose the Treaty of Sèvres. In
August 1922, with the Greeks so close to Ankara, Kemal Ataturk attacked the Greeks, pushing
them back to the Aegean Sea. The British Army did’nt moved. The British opinion had had
enough of war in recent years, and the issue of war against the Turks signified the eclypsis of the
Greek cause, stilla bove substained by Prime Minister Lloyd-George. Italy by Giolitti and
2
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Bonomi3 and France by Poincaré4, didn’t substained any form of territorial occupation by a
public opinion reclaming peace and self concentration on their own troubles, followed the British
attitude of no intervention: the Greek dream of a Greater Greece was suddenly defeated.
The Greek army was suddenly evacuated, and much of the Greek population left with
them, leaving Turkey and moving to Greece: Greek presence in Asia Minor come to an end. In
July 1923 by the Treaty of Lausanne, the British, French, Italians, and Greeks agreement
recognized Turkey's independence and its renoved borders. All of them agreed that the Straits
would be demilitarized. Turkey was proclaimed a republic on 29 October 1923. Mustafa Kemal
had led the Turks from the Allied occupation of the old Empire to a new indipendent nation5.
Let’s now spend any words about a carence on turkish histories and literature.We need that the
important studies on turkish language will be translated into english and also into other european
languages. Let’s know turkish version of turkish own history all over the world. Today there are
important studies in Turkish, yet translated. For instance Esat Uras’ History, moroever the
documents published by Turkish Parliament, the official documents and files by Turkish Foreign
Office.
Moroever, the series of Ottoman documents on the Armenian Question, translated and
published by the General Staff, the Ottoman Archives. the Tarih Kurumu has adopted the
leadership in this field, and its papers are perhaps the most valuable of all. But there are so many
others studies to be translated: by the way even the memoirs of Kâzim Karabekir and Ahmet
Refik have not been translated. All of them should be read by the widest public of specialists and
foreign teachers.
Any european edition in other languages must include books on National Struggle and
Independence war. There are no credible books about World War I in the Ottoman Empire, all
over the Europe. General histories of World War I, for example, describe wrong names of turkish
Generals and not follows the real Ottoman strategy. They seldom mention significant factors like
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the incredible strength and endurance of Turkish soldiers, or that Ottoman sources prove without
doubt that the Armenian rebels were mostly and continously in contact with Russian Army.
There was surely a policy of the Armenian Nationalists in 1915. Their claims were based
on national revolutionary principes: before Russian revolutionaries movements the Armenians
and Turks shared the same culture and Armenians were integrated into the Ottoman Empire, and
so it was in 1895 like in 1915. History explanes that Armenian Nationalists did not stop their
claims in front of war evenements. They did not cease to claim Erzurum and Van against turkish
presence in those territories, and this topic was extended from Erzurum and Van to Elaziğ and
Sivas, Bitlis and Trabzon6.
There were two factors that caused the Ottoman loss in the East in World War I:

The

first was Enver Paşa’s disastrous attack at Sarıkamış. Enver’s attack on Russia in December of
1914 was in every way a disaster. Of the 95,000 Turkish troops who attacked Russia, 75,000
died. The second factor, the one that concerns us here, was Armenian Revolt.

As World

War I threatened and the Ottoman Army mobilized, Armenians who should have served their
country instead took the side of the Russians. The Ottoman Army reported: “From Armenians
with conscription obligations those in towns and villages East of the Hopa-Erzurum-Hınıs-Van
line did not comply with the call to enlist but have proceeded East to the border to join the
organization in Russia.” The effect of this is obvious: If the young Armenian males of the “zone
of desertion” had served in the Army, they would have provided more than 50,000 troops. If they
had served, there might never have been a Sarıkamış defeat.

The Armenians from Hopa to

Erzurum to Hınıs to Van were not the only Armenians who did not serve. The 10s of thousands
of Armenians of Sivas who formed chette bands did not serve. The rebels in Zeytun and
elsewhere in Cilicia did not serve. The Armenians who fled to the Greek islands or to Egypt or
Cyprus did not serve. More precisely, many of these Armenian young men did serve, but they
served in the armies of the Ottomans’ enemies. They did not protect their homeland, they
attacked it.

In Eastern Anatolia, Armenians formed bands to fight a guerilla war against

their government. Others fled only to return with the Russian Army, serving as scouts and
advance units for the Russian invaders. It was those who stayed behind who were the greatest
danger to the Ottoman war effort and the greatest danger to the lives of the Muslims of Eastern

6

Palmieri Aurelio, La spartizione dell’Asia minore, la politica degli Alleati e l’Italia, in “Politica”, 1926, ss. 71-72.
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Anatolia. It has often been alleged by Armenian nationalists that the Ottoman order to deport
Armenians was not caused by Armenian rebellion. As evidence, they note the fact that the law
of deportation was published in May of 1915, at approximately the same time that the Armenians
seized the City of Van. According to this logic, the Ottomans must have planned the deportation
some time before that date, so the rebellion could not have been the cause of the deportations. It
is true that the Ottomans began to consider the possibility of deportation a few months before
May, 1915. What is not true is that May, 1915 was the start of the Armenian rebellion. It had
started long before.

European observers knew long before 1914 that Armenians would join

the Russian side in event of war. As early as 1908, British consul Dickson had reported:

The

Armenian revolutionaries in Van and Salmas [in Iran] have been informed by their Committee
in Tiflis that in the event of war they will side with the Russians against Turkey. Unaided by the
Russians, they could mobilize about 3,500 armed sharpshooters to harass the Turks about the
frontier, and their lines of communication.

British diplomatic sources reported that in

preparation for war, in 1913, the Armenian revolutionary groups met and agreed to coordinate
their efforts against the Ottomans. The British reported that this alliance was the result of
meetings with “the Russian authorities.” The Dashnak leader (and member of the Ottoman
Parliament) Vramian had gone to Tiflis to confer with the Russian authorities. The British also
reported that “[The Armenians] have thrown off any pretence of loyalty they may once have
shown, and openly welcome the prospect of a Russian occupation of the Armenian Vilayets.”
Even Dashnak leaders admitted the Dashnaks were Russian allies. The Dashnak
Hovhannes Katchaznouni, prime minister of the Armenian Republic, stated that the party plan at
the beginning of the war was to ally with the Russians.

Since 1910 the revolutionaries had

distributed a pamphlet throughout Eastern Anatolia. It demonstrated how Armenian villages
were to be organized into regional commands, how Muslim villages were to be attacked, and
specifics of guerilla warfare.

Before the war began, Ottoman Army Intelligence reported on

Dashnak plans: They would declare their loyalty to the Ottoman State, but increase their arming
of their supporters. If war was declared, Armenian soldiers would desert to the Russian Army
with their arms. The Armenians would do nothing if the Ottomans began to defeat the Russians.
If the Ottomans began to retreat, the Armenians would form armed guerilla bands and attack
according to plan. The Ottoman intelligence reports were correct, for that is exactly what
happened.

The Russians gave .24 million rubles to the Dashnaks to arm the Ottoman
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Armenians. They began distributing weapons to Armenians in the Caucasus and Iran in
September of 1914. In that month, seven months before the Deportations were ordered,
Armenian attacks on Ottoman soldiers and officials began. Deserters from the Ottoman Army at
first formed into what officials called “bandit gangs.” They attacked conscription officers, tax
collectors, gendarmerie outposts, and Muslims on the roads. By December a general revolt had
erupted in Van Province. Roads and telegraph lines were cut, gendarmerie outposts attacked, and
Muslim villages burned, their inhabitants killed. The revolt soon grew: in December, near the
Kotur Pass, which the Ottomans had to hold to defend against Russian invasion from Iran, a large
Armenian battle group defeated units of the Ottoman army, killing 400 Ottoman soldiers and
forcing the army to retreat to Saray. The attacks were not only in Van: The governor of Erzurum,
Tahsin, cabled that he could not hold off the Armenian attacks that were breaking out through
the province; soldiers would have to be sent from the front.

By February, reports of attacks

began to come in from all over the East—a two-hour battle near Muş, an eight-hour battle in
Abaak, 1,000 Armenians attacking near Timar, Armenian chettes raiding in Sivas, Erzurum,
Adana, Diyarbakır, Bitlis, and Van provinces. Telegraph lines to the front and from Ottoman
cities to the West were cut, repaired, and cut again many times. Supply caravans to the army
were attacked, as were columns of wounded soldiers. Units of gendarmerie and soldiers sent to
reconnect telegraph lines or protect supply columns themselves came under attack. As an
example of the enormity of the problem, in the middle of April an entire division of gendarmerie
troops was ordered from Hakkâri to Çatak to battle a major uprising there, but the division could
not fight through the Armenian defenses.

Once careful preparations had been made,

Armenians revolted in the City of Van. On April 20, well-armed Armenian units, many wearing
military uniforms, took the city and drove Ottoman forces into the citadel. The rebels burned
down most of the city, some buildings also being destroyed by the two canons the Ottomans had
in the citadel. Troops were sent from the Erzurum and Iranian Fronts, but they were unable to
relieve the city. The Russians and Armenians were advancing from the north and the southwest.
On May 17 the Ottomans evacuated the citadel. Soldiers and civilians fought their way southwest
around Lake Van. Some took to boats on the Lake, but nearly half of these were killed by rebels
firing from the shore or when their boats ran aground. Some of the Muslims of Van survived at
least for a while, put in the care of American missionaries. Most who did not escape were killed.
Villagers were either killed in their homes or collected from surrounding areas and sent into the
great massacre at Zeve.

The ensuing suffering of the Muslims and Armenians is well
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known. It was a history of bloody warfare between peoples in which all died in great numbers.
When the Ottomans retook much of the East, the Armenian population fled to Russia. There they
starved and died of disease. When the Russians retook Van and Bitlis Provinces, they did not
allow the Armenians to return, leaving them to starve in the North. The Russians wanted the land
for themselves. It is also well known that Armenians who remained, those in Erzurum Province,
massacred Muslims in great numbers at the end of the war.

My purpose here is not to retell

that history. I wish to demonstrate that the Ottomans were right in considering the Armenians to
be their enemies, if further proof is needed. The map shows proof that the Armenian rebels in
fact were agents of Russia.

The Armenians of the Ottoman East rebelled in exactly those

areas that were most important to the Russians. The benefit of the rebellion in Van City, the
center of Ottoman Administration in the Southeast is obvious. The other sites of rebellion were
in reality more important: Rebellion in Erzurum Province cut the Ottoman Army off from
supplies and communications. The rebellion was directly in the path of the Russian advance from
the North. The Armenians rebelled in the Saray and Başkale regions, at the two major passes that
the Russians were to use in their invasion from Iran. The Armenians rebelled in the region near
Çatak, at the mountain passes needed for the Ottomans to bring up troops to the Iran frontier, the
passes needed for the Ottoman retreat. The Armenians rebelled in great numbers in Sivas
Province and in Şebinkarahisar. This would seem to be an odd place for a revolt, a region where
the Armenians were outnumbered by the Muslims ten to one, but Sivas was tactically important.
It was the railhead from which all supplies and men passed to the Front, basically along one road.
It was the prefect site for guerilla action to harass Ottoman supply lines. The Armenians also
rebelled in Cilicia, the intended site for a British invasion that would have cut the rail links to the
South. It was not the fault of the rebels that the British preferred to attempt the madness at
Gallipoli instead of an attack in Cilicia that would surely have been more successful.

All

these regions were the very spots a military planner would choose to most damage the Ottoman
war effort. It cannot be an accident that they were also the spots chosen by the rebels for their
revolt. Anyone can see that the revolts were a disaster for the Army. The disaster was
compounded by the fact that the Ottomans were forced to withdraw whole divisions from the
Front to battle the Armenian rebels. The war might have been much different if these divisions
had been able to fight the Russians, not the rebels. I agree with Field-Marshall Pomiankowski,
who was the only real European historian of World War I in the Ottoman Empire, that the
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Armenian rebellion was the key to the Ottoman defeat in the East.

Only after seven months

of Armenian rebellion did the Ottomans order the deportation of Armenians.
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Italian political position about Armenian Question was always very prevented against Turkish
Role in that historical situation. Italian Policy influenced those prevented opinions, because of
strategical and imperialist aims of Italy before and after I World War. In the secret Pact of
London, in which only a few persons decided against the entire Parliament, and they were the
King Victor Emmanuel III, the Foreign Minister Sidney Sonnino and the Premier Salandra, a
large part of south central Coast of Anatolia was attributed to Italy. As a matter of Fact, Italy
annected in 1919, after Paris Peace, the region from South of Izmir to Antalya, including Konya
and Adalya. We could tell that italian foreign Policy in that time, and italian participation to the
War, was determined mostly by anatolian imperialist aims, moreover than the occupation of the
“terre irredente”, Trient and Triest belonging to Austria. In the italian so prevented vision of the
“genocyde”, all the relevant guilty was assigned to Ottoman Empire and Turkish Cup
establishment, and no one word was ever spent about the evident massacres of turkish civil
popolulation by armenian rebels and russian troops, like historically demonstred at exemple in
Igdir (around 5000 deaths) and all over the region. From another side, in Vatican, we can find
more neutral positions, from Pope Leo XIII (1878-1903) to Pius X (1903-1914), and still more
in Pope Benedict XV (1914-1922): during these pontifical reigns the Armenian historical and
social position was considered in a more neutral perspective, because of the respect always
showed for Islam and for the Ottoman Empire7.

7

Giorgio Del Zanna, Roma e l’Oriente. Leone XIII e l’Impero Ottomano, Guerini, Milano 2003.
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XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA ÜÇ İMPARATORLUK ARASINDA
ERMENİ EFREM DAVİTYAN’IN FAALIYETLERİ: DÖNEMİN
FARSDİLLİ KAYNAKLARI ÇERÇEVESİNDE
Shahin Farzaliyev 

Azerbaycan’ın Gence vilayetinde Ermeni ailesinde doğmuş Efrem (Eprem) Davityan,
erken yaşlarından Tiflis’e taşınmış, Osmanlı aleyhine faaliyet gösteren Ermeni çetelere katılmış,
hapsedilerek 1892 yılında Sibirya’ya sürgün edilmiştir. 1896 yılında sürgünden kurtulmayı
başaran Efrem, bölgede Taşnak harekatının özeğini yaratmak amacıyla geldiği Tebriz’de önce
Settar Han taraftarlarına katılmış ve “Settar Komitesi”nin kurulmasında önemli rol oynamışsa
da, zamanla onun aleyhtarına çevrilmiştir. 1910 yılında atandığı İran Emniyet Genel
Müdürlüğüne kadarki süreçte Anayasal düzeni destekleyen politik faaliyetlerine göre gerek
Farslarca kahraman olarak değerlendirilmiştir. Efremin araştırılmaya değer yönü yalnız İran’da
Meşrutiyet düzeniyle ilgili bulunduğu faaliyetleri değil, XX. yüzyılın başlarında Osmanlı’da
Ermeni meselesiyle ilgili dikkat çeken faaliyetleridir. Bir taraftan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
yükselinceye kadarki süreçte İran siyasi hayatında gösterdiği faaliyetler dışında, diğer taraftan
Ermeni Devrim Federasyonu’nun İran’daki en aktif üyelerinden olarak Ermenileri Osmanlı
Devleti’ne karşı gerek eğitim, gerekse de politik açıdan örgütlendirme faaliyetlerinde önemli rol
oynamıştır.
Dönemin İranlı tarihçileri Osmanlı-İran-Rusya ilişkileri üçgeninde faaliyetleri ile dikkat
çeken Efrem Davityan’la ilgili tarihi kayıtlara yer vermektedirler. Bu tarihçiler arasında Ahmet
Kesrevinin İran ve Azerbaycan’ın Meşrutiyet tarihinin 18 yılı hakkında yazdığı eseri özellikle
önem arzetmektedir. Eserin önemli bir özelliği, 1308 yılında doğmuş yazarının 16 yaşından
itibaren Tebriz olaylarını seyrederek, kendisi de ünlü Hiyabani harekatına kadar vuku bulan
demokrasi yanlısı olayların katılımcısına çevrilmiş Ahmet Kesrevi “İran’ın Meşrutiyet Tarihi
Hakkında Azerbaycan’ın On Sekiz Yıllık Tarihi” isimli eserinde çeşitli kaynaklara istinat etmiş,


Prof. Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Tarih Enstitüsü Menbeşinaslık ve Tarihşinaslık Şubesi’nin
Müdiri.
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olayları tarihî vesikalara dayanarak nakletmiştir. Ahmet Kesrevi ilk önce Meşrutiyet devriminin
aktif üyelerinden olmuş Efrem Davityan hakkında geniş bilgi vermekle, onun Settar Hana karşı
adavetinden de bahsetmektedir.
Efrem Davityan XIX.-XX. yüzyıllarda yalnız Osmanlı aleyhtarı faaliyetleriyle değil, aynı
zamanda Azerbaycan Türkleri’ne karşı Taşnaksütyun partisi üyesi olarak 18 yıllık faaliyetiyle
de yarattığı olumsuz imaj açısından araştırılmaya değer bir figürdür. Bu makalede Ahmet
Kesrevinin eseri başta olmak üzere, dönemin Farsdilli kaynaklarında Efrem Davityanın Ermeni
meselesiyle ilgili faaliyetleri araştırılacaktır.
Anahtar kelimeler: Ermeni meselesi, Efrem Davityan, Taşnaksütyun, Ahmet Kesrevi
Konuyla ilgili zengin kaynak ve literatür bulunmaktadır. Bunlar arasında İsmayıl Rainin
“Efrem Han”

(Tehran, Moesseseye-tahkiki-Rain, II baskı, 1976); Hosib Hovanesiyan’ın

(“Efrem hanın yazdığı günlükler ve hayatı”) – Ermenice; Abdülhüseyn Nevai’nin “Tehranın
fethi” (Fethe-Tehran”), Tehran, 1977; Feliks Ağayan’ın “Efrem Han hakkında” (“Handeniha”
dergisi, 1961), İbrahim Safayi, “İran’ın meşrute harekatı” (“Nehzete-meşruteyi-İran”), Tehran,
1991; aynı yazarın “Meşrute önderleri” (“Rehberane-meşrute”), Tehran, 1983; Nazimü’l-İslam
Kirmani’nin “İranlıların uyanış tarihi” (“Tarihe-bidariye-İraniyan), Tehran, 1983) isimli eseri bu
eserler arasında zikredilebilir.
Ahmed Kesrevi (Tebriz 1890 – Tahran 1945) İran’da vuku bulmuş Meşrute devrimi, onun
üyeleri, gelişimi ve çöküşü hakkında en geniş bilgi veren önemli araştırmacılardan biridir. Hacı
Mir Kasım’ın oğlu Seyid Ahmed Kesrevi, alim, tarihçi, dilci ve reformcu olarak da ün
kazanmıştır. O, “Percem” (“Bayrak”) isimli gazete ve “Peyman” isimli dergi de yayınlamıştır.
1324 yılında İslam Fedailerinden olan ve İmami kardeşleri tarafından katledilen A.Kesrevi’nin
70 ciltten daha fazla eseri vardır. Bunlardan aşağıdaki eserler örnek gösterilebilir:
“Azerbaycan’ın 18 yıllık tarihi” (iki cilt), “İsimleri kaybolmuş hükümdarlar” (“Şehriyaranekomnam”), “Mahkeme kanunları” (“Kanune-dadgeri”), “Huzistanın 500 yıllık tarihi”, “Şir ve
güneşin tarihi” (“Tarihçeyi-şiro horşid”), “Şeyh Safi ve soyu” (“Şeyh Safi ve tabareş”), “İranın
şehir ve köylerinin isimleri” (“Namhaye-şehrha ve dehhaye-İran”), “Pak dil” (“Zebane-pak”),
“Moşeşeciler” (“Moşeşeyan”) vd.1

1

Dr. Muhammed Moin, Ferhenge-farsi, (Tehran, 1378), VI, 1577.
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A. Kesrevi’nin “Azerbaycan’ın 18 yıllık tarihi” kitabı belgeler üzerine kaleme alınmış ve
İran’ın Meşrute Devrimi tarihinin başından sonuna kadar (Şeyh Muhammed Hiyabani isyanına
kadar) vuku bulmuş olaylardan (1902-1920) etraflıca bahsetmektedir.
Eserde hakkında bahsedilen olaylar başlıca olarak Tebriz’de vuku bulmuş, Tehran’ın fethi
ile devam etmiştir. Eser çok geniş kapsamlıdır ve İran’da on üç defa yayınlanmıştır.2
Malum olduğu üzere, XX. yüzyılın başlarında İran’da 130 yıl Kaçarlar’ın yönetimi dövrü
başlamıştır. Bu yıllar süresince ülkede hakim yönetime karşı birkaç küçük veya büyük isyanlar
vuku bulmuştur. Meşrute Devrimi ise hakim yönetime karşı en büyük başkaldırılardan ve
devrimle sonuçlanan harekatlardan biri olmuştur. Böylece, 1905-1911 yıllarında şaha karşı
kaldırılmış İran devrimi döneminde ülkede çeşitli encümenler, mücahit kuruluşları, feodalite
karşıtı köylü harekatları daha da genişlenmiştir. Azerbaycan’da Settar Han’ın başcılığında Tebriz
isyanı başlamıştır (1908-1909). Bu isyan İran Devrimi’de önemli bir aşama olmuştur. Şöyle ki,
1909 yılında Mehemmedeli Şah Kaçar devrilmiş, fakat 1911 yılı sonu İngiliz emperiyalizmi ve
Çar Rusyasının, aynı şekilde yerli mürtece çevrelerin yardımı ile devrim geri püskürtülmüştür.
1914 yılında I. Dünya Savaşı başlamış ve İran toprakları askeri operasyonlar alanına çevrilmiştir.
Gilan’da Cengeliler harekatı genişlemiş, 1920-21 yılları arasında Azerbacyan demokrat fırkası
ve Adalet partisi yaradılmıştır. 4 sene sonra 1925 yılında Kaçarlar sülalesi yıkılmış, Rıza Han
Pehlevi ise Şah olarak yönetime getirilmiştir.3
Settar Han (1867-1914) İran Azerbaycan’ındaki demokratik harekatın önderlerinden biri
olmuş, genç yaşlarından itibaren şah yönetimine karşı mücadele etmiştir. Onun yönetiminde
Tebriz’de yukarıda hakkında bahsedildiği üzere Tebriz isyanı başlamış, şah ordularının 1908
yılında şehre girerek yönetimi ele geçiren güçlere karşı çarpışmalarına rağmen, on bir aylık süre
sonrasında fedai orduları şah askerlerini geri çekilmek zorunda bırakmışlardır. Tebriz isyanı
döneminde şehir kuşatılmış, fakat fedailer mücadeleni devam ettirmiş ve karşı gelmişlerdir.
Sonuçta, karşı kuvvetler geri çekilmiş, Tebriz’de Askeri Şura yaradılmıştır. Askeri Şura’nın
üyeleri arasında Settar Han, Bağır Han, Ali Müsyö ve hatta Ermeni daşnak partisinin bir kısım
üyeleri de bulunmaktaydı. Bu üyelerden biri de Efrem Han idi. 1909 yılında başlamış Tebriz’deki
ayaklanma kontrol altına alınmış, fakat İran Meşrute Devrimi devam etmiştir. Tehran’ı ele

2
3

A.Kesrevi, “Tahire-hicdehsaleye-İran” (Tehran, 1378), Mukaddime kısmı.
Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, (Bakü, 1980), IV, 504.
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geçirmiş meşruteciler Settar Han’ı ve arkadaşlarını 1910 yılında Tahran’a davet etmişlerdir.
Böylece, yönetime karşı mücadele devam etmekteydi.
Bahsi geçen konuyla ilgili Efrem Han’a gelince, 1868 yılında Gence yakınlığında Borsun
(Borsunlu) köyünde ermeni ailesinde doğmuş, 16 yaşında silahlı radikal Ermeni kuruluşuna
katılmış, “Daşnak” partisinin üyesi olmuştur. 21 yaşında 1890 yılında 110 kişilik Ermeni grubu
ile Türkiye Ermenilerine yardım amacıyla faaliyetini devam ettirmiştir. Daha sonraları sınırdan
geçmek istediği zaman, 27 silah arkadaşıyla birlikte Rus askerleri tarafından ele geçirilmiş ve 24
yıllık cezaya çarptırılarak Sahalin adasına gönderilmşitir.
Efrem Han 3 yıl orada kaldıktan sonra kaçma kararı vermiş, bir İran Ermenisi ve üç Rus
ile tekne yaparak “Ohotskiy proliv” (“Ohot geçidi”) isimli yerin en tehlikeli yerinden geçmiş,
Amur nehri yönünde “Verkhniy Udnik” olarak isimlendirilen yerde Ruslarca ele geçirilerek
hapsedilmiş. Hapishaneden bir Ermeni’nin yardımı ile kaçarak sahte pasaport ele geçirmiş, 1896
yılının Ekim ayında yalnız şekilde Tebriz’e gitmiştir.
Zikretmek gerekir ki, Sahalin’den Tebriz’e kadar Efrem Han 8 bin kilometre yol almıştır.
O, daşnakların gösterişi ile Meşrute ayaklanmasına katılmış, Salmas’ta evlenmiş, Karadağ’ın
“Ağağan” okulunda spor hocası olmuştur. Devrim harekatıyla ilgili olarak Efrem Han bu
dönemde iki defa Ermeniler yaşayan topraklara gitmiş ve daşnaklardan talimat almıştır. 1901
yılında Tebriz’e dönerek Gilan’ın Reşt kentinde Daşnak partisinin şubesini açmış, Settar Han’la
Tebriz ayaklanmasına katılmıştır. Settar Han onu çok yüksek değerlendirmiş ve hakkında şu
ifadeleri kullanmıştır: “Şayet kendi taraftarlarım arasında 200 Ermeni daşnakları gibisi
bulunsaydı, topları alarak Petersburg’a kadar gidebilirdik”.
Reşt şehrinde bulundukları sırada Kaçarlar’a karşı devamlı başkaldırıda bulunmuş, Müezz
Sultan, Hacı Hüseyin Ağa İskenderani, Gürcü Girov ve diğerleriyle birlikte “Settar” ve “Berk”
gizli örgütlerde çalışmıştır. O dönem Örgütte bu dönem fikir ayrılığı yaranmış, Efrem Han
Bakü’ye gitmiş ve oradaki Daşnak önderleriyle görüşmüş, onlardan silahlı yardım vadi
alabilmiştir. Reşt’e döndükten sonra “Settar” ve “Berk” gizli örgütlerini güçlendirmiştir. O
dönemde Reşt, Enzeli ve Talış bölgelerinde de silahlı ayaklanmalar bulunmaktaydı. Efrem Han
Talışları Reşt’i ele geçirmeye ve şah taraftarlarının tehlikesini ortadan kaldırmaya
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kışkırtmaktaydı. 26 Ocak 1909 yılında Reşt yöneticisi Serdar Efhemi terör saldırısı planı yapmış,
ayaklanma organize etmiş ve isyancılar serdarı katlederek Reşt’i ele geçirmişler.
Tahran’ın fethi günü meşruteci Reşt ordusunu kuzeyden, bahtiyariler ordularını ise
güneyden birleştirerek Tahran’a gelerek hakim Muhammed Alişahı yönetimden uzaklaştırmış ve
Efrem Han Tahran’ın polisi olup Ermenileri kendi çevresine toplamıştır. Birkaç aylık
yönetimden sonra, o, Tahran’da görevden istifa etmiştir. Muhammed Alişah’ın kardeşi
Salarüddevle merhum kardeşinin yönetimini tekrar ele geçirmek amacıyla Hamedan’da ve
Kirmanşah vilayetinde meşrutecilere karşı vuruşmuştur. Kanlı savaşlar sonucu Efrem Han bir
kalede kuşatılmış ve mermileri tükendikten sonra 1911 senesi 19 Mayıs tarihinde katledilmiştir.4
Sonuç:
Efrem Han’ın başarıya ulaşamamasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır:
-

Rus ve İngiliz muhalefetinin Efrem Han’a karşı baskıları;

-

Milli Meclis’in kapatılması hakkındaki notayı yerine getirmesi;

-

Efrem Han ile Daşnak partisinin Tahran bölmesi arasında görüş farklılığının
yaranması;

-

Çok sayıda Ermeni silah arkadaşlarının katledilmesi;

-

Kendisinin pervasızca yaptığı bazı işleri.

Sonuç olarak, Efrem Han’ın çeşitli yönlerinin ve mürekkep hayat yolunun araştırılmasına
yönelik bu makalede, belge ve kaynaklar incelenerek onun maceracı, devrimci, daşnak, milliyetci
ve sosyal demokrat yönleri ortaya konmuştur.
Kaynaklar:

457 ،2537 ،9  چاپ، جلد اول، امیر کبیر، تهران، تاریخ هجده ساله آذربایجان. کسروی احمد.1
.ص
،2537 ،9  چاپ، جلد دوم، امیر کبیر، تهران، تاریخ هجده ساله آذربایجان. کسروی احمد.2
. ص919-458
3. Dr. Muhammed Moin, Ferhenge-Farsi, Tehran 1378.

4

A.Kesrevi, a.g.e., çeşitli yerler.
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1917’DE RUSYA’DA BAŞLAYAN BOLŞEVİK İHTİLALİNDEN 1920’YE
KADAR KAFKASLARDA VE DOĞU ANADOLU’DAKİ SİYASİ
GELİŞMELER VE KAZIM KARABEKİR
Timsal Karabekir, Sadık Tekeli
ÖZET
1914 yılı Kasım'ında Rusya ile başlayan harp durumu, Rusya'da Bolşevik ihtilalin
başlamasına kadar Rusya’nın lehine devam etmişti. Ancak Bolşevik İhtilali ile iktidarı ele
geçiren Hükümet, savaşın hemen bitirilmesini talep etti. Yeni Rus hükümeti ile Osmanlı Devleti,
Almanya, Avusturya- Macaristan ve Bulgaristan ile “ilhaksız, tazminatsız, demokratik ve adil”
bir barış yapılmasını istedi. Birest Litovsk'ta yapılan ateşkes anlaşması ile Rusya ile Osmanlı
Devleti arasında Mütareke şartları Erzincan'da iki taraf delegeleri tarafından ele alınarak, karara
bağlandı. 18 Aralık 1917de Kafkas cephesine ait mütareke iki tarafın temsilcileri tarafından
imzalandı. Mütareke ile birlikte, Ruslar silahlarını bırakacak işgal ettikleri bölgeleri terk etmeye
başlayacaklardı.
Rus askerlerinin geri çekilmesiyle birlikte yerlerini Ermenilere ve Gürcülere bırakmaları
ile bölgede asayiş yeniden bozuldu. Ermeniler, Erzincan'dan Kars'a kadar Müslüman halka karşı
zulüm ve katliamlara başladılar. Bunun üzerine 3 ncü Ordu, 12 Şubat'ta ileri harekâta geçti.
Kazım Karabekir komutasındaki 1 nci Kafkas kolordusu Erzincan ve Erzurum'u tekrar geri aldı.
3 Mart 1918'de Osmanlı-Rus hududuna varılmıştı. Bu tarihte Brest Litovsk Antlaşması da
imzalanmıştı. Bu anlaşma ile Elviye-i Selesiye'nin 40 yıllık esareti bitmiş ve tekrar Anavatan'a
katılmıştı. Ermeni ve Gürcülerin Antlaşmayı tanımamaları üzerine, ileri harekât devam etmiş ve
4 ncü Kolordu Kumandanı Ali İhsan Paşa (Sabis)'nın Karaköse-Kağızman yönünde ilerleyerek,
Beyazıt üzerinden Iğdır'a ilerlemesi emredilmişti. İngiliz ve Amerikalılardan yardım alan
Ermenilerin direnç göstermesi üzerine, Kazım Karabekir’in kuvvetleri 3 Nisan'da Ardahan, 5
Nisan'da Sarıkamış, 25 Nisan'da Kars’ı alarak buralardaki Ermeni işgal ve zulmüne son verdi.
14 Nisan'da Batum’da alındı. Harekât devam ederken 11 Mayıs 1918'de Batum'da Osmanlı
Devleti ile Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'dan oluşan Trans- Kafkas Hükümeti
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temsilcileri ile görüşmelere tekrar başlan ve Batum Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte
bölgede 1920’ye kadar sürecek yeni siyasi gelişmeler ve çekişmeler de başladı.
Anahtar Kelimeler: Vehip Paşa, Kazım Karabekir, Brest Litovsk, Batum, Trans-Kafkasya,
Bolşevik, Elviye-i Selase, Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti.

POLITICAL DEVELOPMENTS IN EASTERN ANATOLIA AND CAUCASUS AFTER
THE BOLSHEVIK REVOLUTION IN RUSSIA IN 1917 AND KAZIM KARABEKİR
ABSTRACT

The war situation that started with Russia in November 1914 continued in Russia's favor
until the Bolshevik revolution started in Russia. However, the government seized power with the
Bolshevik Revolution and demanded the immediate end of the war. The new Russian
government and the Ottoman Empire, Germany, Austria-Hungary and Bulgaria, "an annexed,
without compensation, democratic and fair" wanted a peace. With the cease-fire agreement in
Brest Litovsk, the truce conditions between Russia and the Ottoman Empire were handled by the
delegates of the two sides in Erzincan and resolved. 18 December 1917 the armistice of the
Caucasus front was signed by representatives of the two sides. Together with the armistice, the
Russians would begin to abandon their occupied territories, leaving their weapons.
With the withdrawal of Russian troops, they left their places to Armenians and Georgians,
and public order in the region broke down again. The Armenians started the persecution and
massacres against the Muslim people from Erzincan to Kars. Thereupon, the 3rd Army, on
February 12, moved forward. The 1st Caucasus corps under the command of Kazim Karabekir
took Erzincan and Erzurum back. On March 3, 1918, the Ottoman-Russian border was reached.
The Brest-Litovsk Treaty was also signed on that date. With this agreement, Elviye-i Selesiye's
40 years of captivity was finished and he joined the Motherland again. When the Armenians and
Georgians did not recognize the Treaty, further operations continued and the commander of the
4th Army Corps Ali İhsan Pasha (SABİS) was directed to move towards Karaköse-Kağızman
and proceed to Iğdır via Beyazıt. Upon the resistance of the Armenians who received assistance
from the British and the Americans, Kazım Karabekir's forces took Ardahan on 3 April,
Sarıkamış on 5 April, Kars on 25 April and ended the Armenian occupation and persecution
there. He was taken to Batumi on April 14. While the operation continued, on May 11, 1918, the
negotiations with the representatives of the Ottoman Empire and the Trans-Caucasian
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Government consisting of Azerbaijan, Georgia and Armenia were resumed and Batumi
Agreement was signed. With this agreement, new political developments and controversies
started in the region until 1920.
Keywords: Vehip Pasha, Kazim Karabekir, Brest Litovsk, Batumi, Trans-Caucasus, Bolshevik,
Elviye-i Selase (Three Sanjaks) Provisional National Government of the Southwestern Caucasus.
Giriş
2 Kasım 1914’te Osmanlı devletinin Birinci Dünya Savaşı'na resmen girmesiyle Çarlık
Rusya’sı ile başlayan savaş, 1915 Ocak ayının ortasında 3 ncü Ordunun Sarıkamış’ta Rus Kafkas
Ordusuna yenilmesiyle neticelenmiş ve Ruslara Anadolu’nun kapısı açılmıştı. 1916 yılının Ocak
ayında ilerlemeye başlayan Rus ordusu, 16 Şubat’ta Erzurum ve Muş’u, 3 Mart’ta Bitlis’i, 8
Mart’ta Rize’yi, 16 Nisan’da Trabzon’u ele geçirmişti. 17 Temmuz’da Bayburt, 25 Temmuz’da
Erzincan kaybedilmişti. Rus ilerlemesi sonucunda Osmanlı Devleti, Doğu Anadolu'daki
topraklarının büyük bir bölümünü kaybetmiş, savaşın başında Tortum'da bulunan 3 ncü Ordu
karargâhı Suşehri'ne çekilmek zorunda kalmıştı. 23 Eylül 1916’da “Kafkas Kolordusu" adı
verilen yeni teşkilat çalışmaları tamamlanmış ve yeni kurulan teşkilata göre kolordular tümen,
tümenler alay, alaylar tabur ve taburlar bölük haline getirilmişti.1
Bu sırada 1917 yılı (Şubat) Mart ayında bir yandan kış şartları Rus ordusunu ciddi
sıkıntılara düşürürken, diğer yandan Rusya'da meydana gelen ayaklanmalar Rus ordusunun
sıkıntılarını iyice artırmıştı. 9 Mart 1917’de başlayan isyan sonunda 16 Mart’ta Rus çarı istifa
etmiş, Grandük Nikola da Kırım’a çekilmeyi tercih etmişti. Yeni yönetim (Kerenski Hükümeti)
müttefiklerine savaşa devam etme kararında olduğunu bildirmiş olmasına rağmen ihtilalin
başlamasıyla Rus kuvvetlerinde disiplinsizlik artmaya ve Rus ordusundan kaçan askerler Türk
ordusuna sığınmaya başlamışlardı.2
1917 Rus İhtilali, Doğu cephesindeki Türk ordularını büyük bir felaketten kurtardı. II. ve
III. Ordu kış sonunda Ruslar tarafından yapılacak bir taarruza karşı koyacak durumda değildi.
İhtilal sonucunda Rus Kafkas Ordusu taarruz gücünü tamamen kaybetmişti.3 Bu beklenmedik
Mehmed Emin, Harbi Umumide Osmanlı Cepheleri Vekayii, Erkan-ı Harbiye Mektebi Matbaası İstanbul 1334, s.
12 ve Liman Von Sanders, Türkiye’de Beş Yıl, Yayına Hazırlayan: Muzaffer Albayrak, Yeditepe Yayınevi,
İstanbul, 2007, 3. Baskı, s. 160.
2
Fevzi Çakmak, Büyük Harpte Şark Cephesi Hareketleri, Gnkur Matbaası, Ankara 1936, s. 259
3
Yüksel Nizamoğlu, “Vehip Paşa (Kaçı)’nın Hayatı ve Askeri Faaliyetleri”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2010, s.293.
1
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gelişmeler Rus ordusunun ilerleyişinin durmasına ve Rusların 1917 yılı baharında yapmayı
planladıkları büyük taarruza geçmelerini engellemişti. Hatta Kafkas cephesinde yer alan Rus
birlikleri yavaş yavaş geri çekilmeye başlamıştı.4 Böylelikle Rus işgali altındaki bölgenin geri
alınmasından başka, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sonunda savaş tazminatı olarak Rusların eline
bırakılmış olan Elviye-i Selâse'yi (Kars, Ardahan ve Batum sancakları) kurtarma fırsatı da
doğmuştu. 5
Ancak Kafkas cephesinde Rusya’daki bu gelişmeler olurken, Osmanlı ordusu da karşı
saldırıya geçip kaybedilen toprakları geri alabilecek güçte bulunmuyordu. Birinci Dünya Savaşın
başında Kafkas cephesinde büyük bir yenilgiye uğrayan hem 3 ncü Ordu'nun hem de Doğu ve
Güney Anadolu bölgesinde konuçlu 2 nci Ordu’nun durumu ve gücü, kaybedilen toprakları
tekrar geri alabilecek güçte değildi. Her iki ordunun da subay ve er kadro mevcudu az, her türlü
lojistik destekleri ancak kısmi ihtiyaçları karşılayabilecek yeterlilikteydi. 6 Başkomutanlık artık
bir iskelet haline gelen 2 nci ve 3 ncü Orduları tek bir kumanda altında toplanarak 8 Mart 1917
tarihinde Kafkas Ordular Grubu adı altında topladı.7 Kafkas Ordular Grubu’nun komutanlığına
da Ahmet İzzet Paşa getirildi.
Rusya’da iktidarı ele geçiren Kerenski Hükümeti işbaşına gelince önce Grandük Nikola’nın
yerine Kafkas Ordusu Komutanlığı’na Yudeniç’i tayin etmiş, ancak Yüdeniç Bolşevik olmaması
nedeniyle görevinden alınarak yerine Pirjevalski tayin edilmişti.8
Her iki tarafta mevcut sınırlarını korumaya çalışmaktaydı. Bu durum, Rusya'da baş
gösteren Bolşevik ihtilaline kadar devam etti.
1917 Ekim İhtilali (7/8 Kasım 1917) ile Lenin taraftarları Kerenski’ye karşı başarılı
olarak Rusya’ya egemen oldular. Bolşevikler, Rusya'da yönetimi tamamen ele geçirerek
Rusya’nın her tarafında Sovyetler (Şuralar) sistemine dayanan, “Komünist (Bolşevik) Partisi’nin
idaresinde bir rejim kurmaya başladılar.9 Sovyet Hükümeti “ilhaksız tazminatsız barış”
sloganından hareketle Osmanlı topraklarının paylaşılması için Rusya ile İngiltere, Fransa

İkdam, 22 Haziran 1917, No. 7316.
Dr. Nurcan Yavuz, “Doğu Anadolu'daki Ermeni Mezaliminin Brest-Litovsk Barış Görüşmelerinde Protestosu”,
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 15, Yayın Tarihi: 1995, s.385.
6
Liman Von Sanders, Türkiye'de Beş Yıl, s. 183.
7
Fevzi Çakmak, a.g.e, s. 259.
8
Fevzi Çakmak, a.g.e. , s. 260,
9
Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri (17981919), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, s.324-326.
4
5
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arasında yapılan gizli anlaşmaları açıkladığı gibi İttifak devletleriyle savaşa son vermek için de
çeşitli girişimlere başladılar.10
Yeni Sovyet Hükümetinin Hariciye Nazırı olan Troçenko 21 Kasım 1917’de bir gazeteye
verdiği beyanat ile genel bir barış anlaşmasına taraftar olduklarını açıklamıştı.11 Bolşevikler
iktidara gelirken özgürlük ve barış vaatleriyle iktidara gelmiş olduklarından ülkede iç istikrarın
sağlanması ve ülkeye hâkim olabilmek amacıyla savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması
yapmak istediler. 26 Kasım 1917'de de Yeni kurulan hükümet Alman Orduları Doğu Cephesi
Komutanlığı’na başvurarak ateşkes teklifinde bulundu. Bu açıklama ve sonrasındaki gelişmeler
Osmanlı yönetimini oldukça rahatlatmış ve bu durumu büyük bir fırsat olarak görmüştü.12
Bolşeviklerin, yayımladıkları barış kararnamesi ile Osmanlı devleti, Almanya, Avusturya Macaristan ve Bulgaristan ile bir barış yapma önerisinde bulunulmaları, Kafkas cephesinde de
üç yıldır devam eden harbin sonuçlanmasının bir müjdecisi olmuştu.
Bu teklif üzerine Almanlar, 28 Kasım 1917 tarihinde barış müzakereleri için hazır
olduklarını ilan ettiler. 3 Aralık 1917 tarihinde Brest Litovsk şehrinde barış görüşmelerine
başlandı.13 Bu görüşmeler olumlu olarak sürmüş ve ateşkes müzakere toplantıları 15 Aralık 1917
tarihinde Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Osmanlı Devleti ve Rusya arasında Brest Litovsk’da
imzalanan bir ateşkes antlaşması ile sonuçlandı. İmzalanan bu ateşkes anlaşması, Sovyet Rusya
ile Osmanlı Devleti arasında yapılan ilk resmi antlaşma oldu.14
1. Brest Litovsk'daki Barış Görüşmeleri
Brest Litovsk'daki barış görüşmeleri Osmanlı Devleti için çok önemliydi. Bunun için
Sadrazam Talât Paşa bizzat kendisi heyet başkanı olarak bu görüşmelere katıldı.15 Görüşmelerin
teknik ve diplomatik yönleri, Hariciye Nazırı Ahmed Nesimi Bey veya Berlin'deki büyükelçi
İbrahim Hakkı Paşa tarafından yürütülecekti. Heyete askeri uzman olarak Mareşal Ahmet İzzet

Halil Bal, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kuruluş Mücadelesi ve Kafkas İslam Ordusu, İstanbul, İdil Yayıncılık,
2010, s. 88-89
11
İkdam, 25 Mayıs 1917, No. 7288.
12
İkdam, 25 Mayıs 1917, No. 7288.
13
ATAŞE, Klasör 340, D.406-1366, F.1.
14
Selami Kılıç, Türk-Sovyet İlişkilerinin Doğuşu, İstanbul, Dergâh Yayınları, 1999, s. 77.
15
Maurice Larcher, Birinci Dünya Savaşı'nın Bitişinin 100. Yılı, Büyük Harpte Türk Harbi, C.II, Ötüken Yayınları,
İstanbul 2018, s.581.
10
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Paşa ile Berlin'de askeri ataşe olarak bulunan Zeki Paşa katılacaklardı. 16 Zeki Paşa ile birlikte
Ayrıca Osmanlı delegesi olarak Berlin Sefaret Müsteşarı Edhem Bey ile Karadeniz problemleri
de görüşüleceğinden Hamidiye Kumandanı sıfatıyla ün kazanmış olan Hüseyin Rauf Bey de
görüşmelere katılacaktı. Bolşevik heyetinin başkanı ise Troçki idi.
Ekim

Devrimi'nin

ardından

Alman

ve

Avusturya-Macaristan

İmparatorluğu

temsilcileriyle 9 (22) Aralık 1917'de Brest Litovsk'ta başlatılan barış görüşmeleri, Rusya'nın
içinde bulunduğu güç koşullar, savaşacak bir ordusunun bulunmaması gibi nedenlerle eşitsiz
koşullar altında gerçekleşti. Brest Litovsk müzakereleri üç aşamada gerçekleşti. İlk aşaması 2728 Aralık 1917 tarihindeki ateşkes görüşmeleri ve ateşkesin ilanıdır. Burada taraflar birbirlerinin
gerçekte ne istediklerini görmek istemişlerdi. İkinci aşaması 8-10 Ocak 1918 tarihleri arasındaki
tarafların gerçek isteklerini ortaya koydukları müzakerelerin yürütüldüğü bir toplantı olmuştu.
Bu dönemde Ludendorf ve Lenin arasında çekişme ve restleşmeler yaşanmış olmasına rağmen
1-3 Mart 1918 tarihleri arasında üçüncü aşamaya geçilmiş ve burada müzakereden daha ziyade,
Almanya’nın hazırlamış olduğu anlaşma taslağının imzalanması ile sonuçlanmıştı.17
Genel olarak Brest Litovsk Barış Antlaşması ile yeni kurulan Sovyet Rejimi ile Rusya,
Polonya, Litvanya, Estonya ve Letonya'dan çekilmiş ve buraların geleceği İttifak Devletleri’nin
iradesine bırakılmıştı. Ukrayna, Almanların yardımı ile bağımsızlığına kavuşmuştu. Rusya
ülkesindeki sanayi tesislerinin yarısından fazlasını ve nüfusunun da yaklaşık üçte birini
kaybetmek durumunda kaldı.
Bu anlaşma ile Doğu Avrupa'da ve Kafkaslarda Birinci Dünya Savaşı tamamen sona
ermiş oldu. Ayrıca 1878 Berlin Antlaşması ile Ruslara terkedilen Kars, Ardahan ve Batum
vilayetleri Osmanlı Devleti’ne iade edilmesi kabul edildi.
Brest Litovks Barış Antlaşması sonrasında Alman Ordusu Odesa ve Sivastopol’ü işgal
ederek Ukrayna içerisinde ilerlemiş, buradan Gürcistan’a oradan da Bakü’ye kadar gitme
fırsatını bulmuştu. Türk ordusu da Kafkas İslam Ordusu ile birlikte ileri harekât başlatmış ve
Erzincan, Erzurum, Kars, Gümrü, Batum ile birlikte Bakü’ye kadar ilerlemişti. Böylelikle hem
Doğu Anadolu’da ve Kafkaslarda Ermenilerin zulmüne maruz kalan Müslümanlar hem de

Stefanos Yerasimos, Türk Sovyet İlişkileri, Ekim Devriminden Milli Mücadeleye, Gözlem yayınevi, İstanbul
1979, s.13.
17
Prof. Dr. Yüksel Kaştan, “Alman Kaynaklarına Göre I. Dünya Savaşı’nda Ruslarla Almanlar Arasında BrestLitovsk Barış Süreci Müzakereleri Ve Barış Antlaşması”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 11 Sayı:
60 Yıl: 2018, s.364.
16
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Azerbaycan’daki Türk ve Müslümanlara yardım elinin uzatılması sağlanmıştı. Bu nedenle Brest
Litovks Barış Antlaşması, Osmanlı Devleti için de önemli bir aşama olmuştu.18

2. Erzincan Mütarekesi
Brest Litovsk’da savaş durumuna son vermek için başlatılan barış görüşmeleri gereğince;
Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki savaş haline fiilen son verilmesi için, Kafkas cephesindeki
mütareke hükümlerini tayin ve tespit etmek üzere ayrı bir komisyonun kurulması gerekiyordu.19
Rusya’da baş gösteren ihtilal sonrasında Güney Kafkasya bölgesi burada yaşayan ve Rus
olmayan bölge halklarından Ermeniler, Gürcüler ve Azerbaycan Türkleri tarafından 28 Kasım
1917’de Bolşeviklerin desteği ile kurulmuş olan Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan’dan
oluşan Trans-Kafkasya Komiserliğinin (Mavera-yı Kafkas) idaresine bırakılmıştı.

Trans-

Kafkasya oluşumu Azerbaycan-Gürcü-Ermeni temsilcilerden oluşan olağan bir meclis (Seym)
ile temsil edilen ve merkezi Tiflis olan bir konfederasyondu. Mavera-yı Kafkas yönetiminin
özelliği konfederasyon içerisinde üç ulusun içişlerinde bağımsız oldukları ancak dışişlerinde
ortaklaşa belirleneceği bir yapıda olmasıydı. Ancak Trans-Kafkasya halklarının bir yandan
muhtar yönetimler oluşturmak istemeleri ve bu konuda Batılı devletlerden destek alarak harekete
geçmeleri, diğer yandan da bağımsız devlet kurma istekleri bölgede yapılacak Osmanlı-Bolşevik
Rusya arasındaki ikili anlaşmaları olumsuz olarak etkilemekteydi. Bu birlik içinde güçlü
konumda bulunan Ermenilerin karşı koymaları yüzünden bir türlü mütareke görüşmelerine
başlanamıyordu.20
Bu arada Trans-Kafkasya Komiserliği, Petrograd'daki Sovyet Hükümeti'ni tanımadığını
ve bağımsız hareket etmekte olduğu iddiasındaydı. Bununla birlikte kendisini Rusya'nın bir
parçası olarak gören bu hükümetle, Osmanlı Hükümetinin siyasi ilişkilerde bulunması

Prof. Dr. Yüksel Kaştan, a.g.e., s. 371-372.
Dr. Nurcan Yavuz, “Erzincan Mütarekesi’nin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi”, Tarih Araştırmaları
Dergisi Cilt: 17 Sayı: 28 Yayın Tarihi: 1995s.209.
20
ATASE, Klasör 151, D. 200-678, F. 108-10.
18
19
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kaçınılmazdı. Nihayet 15 Aralık'ta, Rus yetkilileri, Trans-Kafkasya Komiserliği temsilcileri ve
Türk delegeleri mütareke şartlarını görüşmek üzere Erzincan’da bir araya geldiler.21
Başkomutanlık Vekâleti 16 Aralık 1917’de Kafkas Ordular Grubu’nu kaldırarak bu
görevlerin 3 ncü Ordu Komutanlığı tarafından yapılacağını bildirmiş, 2 nci Ordu karargâhı da
Halep’e gitmişti. Türk-Rus mütareke görüşmeleri 3 ncü Ordu Komutanlığı tarafından
yürütüldü.22
Mütareke görüşmelerine Türk delegeleri olarak, 3 ncü Ordu Kurmay Başkanı Albay
Ömer Lütfi Bey'in başkanlığı altında, Binbaşı Hüsrev Bey ve tercüman Yüzbaşı Yakup Bey
katıldı.23 Karşı tarafta ise heyet başkanı Rus Güney Kafkas Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral
Vişinskiy ile Rus temsilcileri Petzenger, Arşak Cemalyan ve Vederenski yer almaktaydı. 24
16 Aralık 1917'de tarihinde bir araya gelen Türk, Rus ve Trans-Kafkasya Komiserliği
heyetleri arasında Erzincan’da başlayan görüşmeler sonucunda 18 Aralık 1917'de her iki tarafın
delegelerince 14 maddeden oluşan mütareke şartları karşılıklı olarak imzalandı.25 Yine aynı gün
iki heyet arasında Mütarekenin imzalanmasından sonra Türk ordusu ile Rus ordusu arasındaki
belirlenen sınır hattının tespiti için bir anlaşma yapılarak mütareke metnine ilave edildi.26
İmzalanan bu mütareke gereğince; Kafkas Cephesindeki Osmanlı ve Rus orduları arasındaki
askeri harekâtın durdurulmasına ve iki ordu arasında mütarekenin imzalandığı tarihteki askeri
durum göz önüne alınarak bir sınır hattı çizilmesine karar verildi. Ayrıca müzakerelere
başlanmasıyla birlikte 15 Aralık’tan itibaren Refahiye-Erzincan arasında bulunan Ermeni
çeteleri ve birlikleri de Erzincan yönüne doğru çekileceklerdi.27
Erzincan Mütarekesine göre; her iki taraf mütareke müddetince birliklerini takviye
etmeyecek, diğerine karşı bir taarruz hazırlığı içinde ve düşmanca harekette bulunmayacaktı.
Ayrıca birliklerin stratejik olarak yeniden yerleştirilmelerine izin verilmeyecekti. Birliklerin
değiştirilmesi ve iskân hususlarında ise serbest kalacaklardı.28 Anlaşmazlık durumunda iki
tarafın temsilcileri bir araya gelerek problemi halledeceklerdi. Avrupa cephesinde imzalanan

ATASE, Klasör 152, D. 376, F. 2.
Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3 ncü Ordu Harekâtı, C. II, s. 425.
23
Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 2 nci Ordu Harekâtı (1916-1918), C.2, Ks.2, Genelkurmay
Basımevi Ankara 1978, s.303.
24
Yrd. Doç. Dr. N. Fahri Taş, Erzincan Mütarekesi ve Brest-Litovsk, Özyurt Matbaası, Ankara 1995 s. 27-29.
25
ATASE, Klasör 4322, D. , F. 51-1
26
Hüsamettin Yıldırım, Rus – Türk – Ermeni Münasebetleri (1914 – 1918), Kök Yayınları, Ankara 1990, s. 133.
27
ATASE, BDH, Klasör: 152, Dosya No: 681, Fihrist No: 2.
28
ATASE, Klasör 3913, D. 580-191, F. 2-7.
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mütarekenin bütün maddelerinin, Kafkas cephesinde de geçerli olacağı mütareke metninde
hükme bağlanmıştı.
Bu mütarekeye göre, 2 nci ve 3 ncü Türk Orduları ile Rus ordusu arasında sınırlar şu
şekilde belirlenmişti:
1. Donanmalar sahile 6 milden daha fazla yaklaşmayacak.
2. Osmanlı hattı: Munzur-Katırtepe-Mercan dağları-Finolar-Mustafa bey Konağı-ZağkiErik dağı-Göllerçili-Sağnis-Oğnut-Şerafettin dağları-Burhan gediği Soluk köprüsü güneyiMurat çayı-Kertakom-Azakpor-Mişağşin-5. Tümen siperleri Erik dere ağzına kadar Van gölü
güney sahili-Kavalşahab dağı-Arıkom-Şikan doğusunda 2.400 rakımlı Tepe-Buradan Çölemerik
(Hakkâri) yönü.
3. Rusların hattı: Kıran dağı-Akbaba-Silbos dağı-Akdağ-Köşmer dağı-Şeytan dağlarıÇoris dağı-Bağçe-İzrak (Kertakom doğusu)-Muhacir köy-Belican sağ tarafı Van gölüne kadar
Rus siperleri-Akdamar adası-Bentanis deresi-2.800 rakımlı tepe Sarı dağ.29
Erzincan Mütarekesi aslında Sovyet Hükümeti ile değil, Osmanlı Hükümetinin henüz
tanımadığı “Trans-Kafkasya Konfederasyonu” ile yapılmıştır. Osmanlı Hükümeti ve TransKafkasya Komiserliği arasında imzalanan bu Mütareke ile Osmanlı Hükümeti, Kafkasya'daki bu
yeni idareyi hukuken tanımış oluyordu.30
Bu mütareke, aslında bir barış anlaşmasından çok, bir ateşkes antlaşmasıydı. Amaç iki
ordunun da aşamayacağı bir çizgiyi saptamaktı. Böylece arada var olan meseleler çözülmüyor,
Brest Litovsk’ta imzalanacak olan nihai anlaşmaya kadar yalnızca ertelenmiş oluyordu. İki taraf
arasındaki barışı tehdit eden asıl yer ise petrolü, hammaddeleri, stratejik durumu ve iç içe
yaşayan çeşitli halkları ile Kafkasya bölgesiydi. 31 Sonuçta, gerçek bir çözüm sağlanamamış
olmasına rağmen 14 maddelik mütareke metni ile Türk ve Rus tarafların üzerinde anlaştıkları bir
sınır hattı belirlenmişti. Bu durum her iki ülke için de üç yıl devam eden Büyük Harbin aralarında
sona ermesi anlamına geliyordu.32
Ateşkes sonrasında istifa eden General Perjevalski’nin yerine bir “Başkomutan” değil,
“Güney Kafkasya askerlik işleri komiserlik işleri komiserlik müşaviri” olarak General Liyetinski
ATASE, BDH, Klasör: 152, Dosya No: 681, Fihrist No: 6-5, 6-6, 6-7, 6-8 ve Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi
Kafkas Cephesi 3 ncü Ordu Harekâtı, C. II, s. 427-428.
30
ATASE. A.4/1933. Kls.2697. D.284-88. F. 1-3
31
ATASE, Klasör 3913, D. 580-191, F. 56-3, 56-2.
32
Şahin Doğan, “Rus Kaynaklarına Göre Doğu Anadolu’daki Ermeni Faaliyetleri (1914-1918)”, (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş 2007,
s.87.
29
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tayin edildi. Bu durum Rus ordusunun artık bu bölgede bir güç olmaktan çıktığını göstermesi
bakımından önemlidir.33
3. Ermeni Saldırıları ve Osmanlı 3 ncü Ordusunun Harekâtı
Bu mütareke ile Osmanlı Devleti ise birliklerini takviye etmek ve Kafkaslarda ilerleme
açısından büyük bir fırsat yakalamış oldu.34 3 ncü ordu bu mütarekeden sonra yeniden
teşkilatlandırıldı. Buna göre; 1917 yılı sonunda 3 üncü Ordu, Albay Kazım (Karabekir)
komutasında 9, 10 ve 36’ncı Kafkas Piyade Tümenlerinden oluşan 1’inci Kafkas Kolordusu
(Karargâhı Refahiye’de) ile Yakup Şevki (Subaşı) Paşa komutasındaki 5, 11 ve 37’nci Kafkas
Piyade Tümenlerinden oluşan 2’nci Kafkas Kolordusu (Karargâhı Alucra’da), 10 Jandarma
Taburu ve 7 Müstahfaz Taburu, 3 Topçu Taburundan (7 Batarya) ibarettir. 2 nci Ordudan bölgede
kalan Ali İhsan (Sabis) Paşa komutasındaki 4’üncü Kolordu 3 üncü Ordu (Karargâhı
Suşehri’nde) emrine verilmişti.35 Böylelikle 3 üncü Ordu, 3 Kolordudan oluşan yeni bir düzen
alarak ileride başlatılacak harekât için hazırlıklarını tamamlamış oldu.
Mütareke ile birlikte, Ruslar işgal ettikleri bölgeleri terk etmeye başladılar. Ancak Rus
birliklerinin işgalleri altında bulunan araziyi geri çekilme sürecinde Gürcü ve Ermeni birliklerine
bırakacakları da daha çekilme sürecinin başından itibaren görülmeye başlandı.36
1917 yılı Aralık ayında Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’da mahalli kongreler
kurularak mahalli yönetimi üstlenmek üzere “Milli Komiserlikler” oluşturulması kararlaştırıldı.
Bu komiserliklerin ortak işlerini düzenlemek için de “Güney Kafkasya Komiserliği” kurularak
başına Gürcü kökenli Gegeçkori tayin edilmişti. Ayrıca Kafkasyalı halklardan oluşturulacak
milli kuvvetler kurulmaya başlandı.
Bu arada Trans-Kafkasya Komiserliği'nde hâkim olan unsurlar Gürcü1er ve Ermeniler
idi. Bu her iki devlette, oluşan durumdan istifade etmek ve bağımsızlıkları yolunda kendilerini
destekleyecek büyük devletler arayışındaydılar. Bu durumdan istifade etmek isteyen İngiliz1erde
bu devletleri bölgeden çekilmeye başlayan Rusya'dan koparmak ve kendi taraflarına çekmek için

Fahri Belen, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi 1917 Yılı Hareketleri, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1966, s.
206-207.
34
Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 2 nci Ordu Harekâtı (1916-1918), a.g.e, s.305.
35
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3 üncü Ordu Harekâtı, Cilt: II/II, Genelkurmay Basımevi,
Ankara, 1993, s.428-429.
36
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekâtı II, s.437.
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Kafkasya'da büyük çaba göstermekteydiler. Türk ordusunun ilerleyişini durdurmak ve Bakü
petrolü başta olmak üzere bölgenin ekonomik kaynaklarını ele geçirmek istediler. Gürcülere ve
Ermenilere, savaşı devam ettirmeleri halinde büyük miktarda para teklifinde bulundukları gibi
yeni

oluşturulan

bir

Ermeni

kolordusunu

da

silahlandırılmak

için

büyük

çaba

göstermekteydiler.37Gürcüler 10.000 kişilik kuvvet topladılar. Ermeniler, Rus silah ve
malzemelerinden yararlanarak üç tümen kurdular. Azeriler Ruslardan yeterince yardım
görmediklerinden ancak bir süvari birliği ile zayıf birkaç milis kuvveti oluşturabildiler. Gürcü ve
Ermenileri destekleyerek, onları Erzincan’da yapılan ateşkesi tanımamaya teşvik ettiler. Azeriler
Türklerin bölgeye gelmesini istemekte, Gürcüler tarafsız kalmayı tercih etmekteydiler. Hatta
Gürcüler Türklerin ilerlemesi halinde Batum’un kendilerinde kalması için Almanya ile
müzakereye giriştiler. Rusların terk ettikleri bölgeleri Ermeniler tutmaya başladılar. Ermeniler,
Doğu Anadolu ve Kilikya’nın kendilerine verilmesini istiyorlardı.38 Rusların boşalttıkları
bölgelerde Ermeni çetelerinin Müslüman halka karşı saldırı ve katliamlar yaptıkları görülmeye
başlandı. Bu Ermeni çetelerinin başlattıkları zulüm ve katliamlar, bölgede yeni bir savaşın
başlangıcının da habercisi oldu.
Rus ordusunun Güney Kafkaslardan çekilişinden önce Rus Kafkas Ordusu Komutanı
olan General Prejavalski, daha Aralık 1917’de bölgede bir Ermeni Kolordusu kurulmasına izin
vermiş ve bu kolordunun komutanlığına da Kafkas cephesinde önemli görevlerde bulunmuş olan
Ermeni asıllı General Tovmas Nazarbekyan’ı getirmişti. Yeni kurulan iki tümenli bu Ermeni
Kolordusunun birinci tümen komutanı General Araşov, ikinci tümen komutanı da Albay Silikov
idi. Bunun dışında Antranik’in üçüncü tümeni ile Albay Kargonov’un komutası altında bir süvari
Tugayı ’da bu kolordunun emri altındaydı. Bunun dışında levazım ve lojistik takviye unsurları
da bulunmaktaydı.39 Ermeni kolordusunda Erzincan, Erzurum, Van ve Eleşkirt vadisinden
katılan gönüllü Türkiye Ermenileri’ de bulunmaktaydı. Tamamı Ermenilerden oluşan bu ordu,
Rus askerî teçhizat ve silahları ile donatıldı. Bu birliklerin kurulma amacı; Evliye-i Selase’nin
elde tutulması, Erzurum, Van ve Erzincan’ın da kaybedilmemesi olarak belirlenmişti.40

Yrd. Doç. Dr. Selami Kılıç, “1917-1918'de Kafkasya'daki Bazı Siyasi ve Askeri Gelişmelerin Işığı Altında,
Bağımsızlık Yolundaki Gürcistan ve Berlin Gücü Komitesi'nin Bu Konudaki Çalışmaları” Atatürk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 4, s. 28.
38
Fahri Belen, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi 1917 Yılı Hareketleri, s. 207.
39
R. G. Hovannisian, Armenia On The Road to Independence 1918, Los Angeles 1967, s. 113-114.
40
Şahin Doğan, ag.e., s.87.
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Yeni oluşturulan bu Ermeni ordusu, Rus birliklerinin Doğu Anadolu topraklarını terk
etmeye başlamasıyla birlikte burada bir Ermeni devleti kurma çalışmasına başladı. Bu intikamcı
ve ırkçı güçler sadece Müslüman halka değil bölgede yaşayan ve kendileri ile aynı siyasal görüşü
paylaşmayan ve Müslümanlarla iyi ilişkiler kuran Ermenileri, kendilerine ait olduklarını iddia
ettikleri topraklara yerleşen Rum ve Rus asıllı Malakanları da hedef almaktaydılar. 41 Ruslardan
boşalan cephe hattını tutmaya başlayan Ermeni çetelerinin asıl faaliyetleri ise bölgede Ermeni
nüfusunu çoğunluk haline getirebilmek için yerli Müslüman halkı kaçırarak göçe zorlamak ve
katletmek olmuştur.42 Ermeni birlikleri ve çeteleri bir taraftan Türk Birliklerine karşı direnirken
bir taraftan da işgal altında tuttukları yerlerde bulunan sivil Müslüman halkı göçe ve imha
hareketine girişmeye başladılar.43 Diğer yandan da Ermenilerle Gürcüler, ortak harekete geçerek,
Kafkasya'da yeni Ermeni ve Gürcü birlikleri oluşturmak için çalışmalar başlattılar. Tiflis’teki
Rus silah ve cephanesine el koyan Gürcüler, askeri olarak az sayıda askerleri olmasına rağmen
oldukça iyi durumdaydılar.44 Ayrıca Gürcüler bağımsız bir Gürcistan için çaba gösteriyor ve
Almanya'nın desteğini de sağlamaya çalışıyordu. Gürcü ve Ermenilerin dışında kalan
Azerbaycan Türkleri ise Türk ordusunun bir an önce bölgeye gelmesini bekliyordu. Bu durumda
Türk Ordusu’nun çok süratli bir şekilde işgal altındaki bölgelere girerek nüfuz yapısının
değiştirilmesini önlemesi ve buralarda kalan halkı biran önce Ermeni çetelerinin zulmünden ve
katliamlarından kurtarması gerekiyordu.
Erzincan Mütarekesi Kafkas cephesinde Türk-Rus savaşına son vermişse de,
mütarekeden sonra cephedeki olaylar çok daha farklı boyutlarda gelişmiş ve yeni bir TürkErmeni savaşının temellerinin atılmasına da sebep olmuştu.
Rus askerlerinin geri çekilmeye başlamalarıyla birlikte bölgedeki asayiş ve sessizlik
tamamen bozulmuştu. Özellikle Ermeni çete reislerinden Sivaslı Murat, sözde tümen komutanı
Antranik ve Bayburtlu Arşak adamlarıyla birlikte Erzincan dolaylarına gelmişler ve bu bölgede
Müslüman halka karşı baskı, zulüm ve katliam yapmaya başlamışlardı.
Bu yeni gelişen duruma engellemek için Harbiye Nazırı ve Başkomutan Enver Paşa
Osmanlı 3 üncü Ordu Komutanı Vehip Paşa aracılığı ile önce Rus Kafkas Ordusu komutanı

Erkan Karagöz, Güneybatı Kafkasya Siyasal ve Sosyal Mücadeleleri Tarihi, Park Kitapevi, İstanbul 2010,s.49
Ulvi Ufuk Tosun, “Erzincan ve Erzurum’da Ermeni Vahşeti (1918)”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 2015,19 (1):1-10, s.3.+
43
Nurcan Toksoy, “1914 – 1918 Yıllarında Erzincan’da Ermeni Faaliyetleri”, Dünden Bugüne Türk – Ermeni
İlişkileri, Editörler: İdris Bal, Mustafa Çufalı, Lalezar Kitapevi, Ankara 2006, s.327 – 368.
44
Selami Kılıç, ag.m., s. 30.
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General Prejavalski’ye 24 Aralık 1917 tarihinde bir mektup göndererek uyarıda bulunmuşsa da
Rus ordusunun çekildiği bölgelerde artık bu katliamları durdurma gücünün olmadığı da
görülmeye başlanmıştı.45 Bu arada Brest Litovsk’ta yapılan barış görüşmeleri de tıkanmıştı. Bu
durumu haber alan Enver Paşa, 12 Şubatta 3 ncü Ordu Komutanı Vehip Paşa’ya taarruz etme
emrini verdi.46 Bu emri alan Vehip Paşa, 9 Şubat 1918'de komutası altındaki 3 ncü Ordu'ya ileri
harekâta hazır olmaları konusunda emrini verdi.47
Bölgede başlayan baskı, zulüm ve katliama son vermek için, Türk birlikleri mütareke
hattını aşarak 12 Şubat'ta ileri harekâta geçtiler.48 13 Şubat’ta Erzincan, Albay Kazım Karabekir
komutasındaki Birinci Kafkas Kolordusu tarafından kurtarıldı. Kazım Karabekir o günü "halkın
keder ve sevinci birbirine karışıyordu." diyerek belgelendirmişti. Halkın alkış ve gözyaşları
onları heyecanlandırmış ve Erzurum'u kurtarmaya ant içmişlerdi.49
Erzincan’da yaptıkları katliamlardan sonra geri çekilmeye başlayan Ermeni çeteleri
Erzurum’a doğru çekildikleri yol üstünde karşılaştıkları Müslüman halka karşı katliamlarını
sürdürmeye devam ettiler. 20 Şubat 1918’de Bayburt’ta kurtarılmıştı. Ermeni çeteleri
katliamlarına devam ederek Erzurum’a doğru çekilmişlerdi. 50 22 Şubat’ta Mamahatun
kurtarıldı.51 25 Şubat’ta da Aşkale Ermeni zulmünden kurtarıldı.
12 Şubat’ta başlayan Osmanlı ileri harekâtının Osmanlı Devleti açısından başarılı bir
şekilde devam etmesi üzerine 23 Şubat’ta Trans- Kafkas yönetimi Osmanlı Devleti’nin barış
teklifini kabul etmiş ve Mart ayı başlarında Trabzon’da bir konferans yapılması konusunda görüş
birliğine varılmıştı.52
Bu arada 3 Mart 1918 tarihinde Brest Litovsk Barış Antlaşması imzalanmıştı.
Anlaşmanın 4. Maddesi; Elviye-i Selasiye ve Doğu Anadolu ile ilgili olup bu maddeye göre;
Ruslar işgal ettikleri Doğu Anadolu ve Elviye-i Selasiye'yi boşaltacaklardı. Ayrıca Elviye-i

Dr. S. Esin (Derinsu) Dayı, “Elviye-i Selase/Üç Sancak (Kars-Ardahan-Batum)’da Ermenilerin Türklere
Yaptıkları Mezalim”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı:23, Erzurum 2004, s.246.
46
ATASE Arşivi, A.4/3671, K.2908, D.444-52, F.34-1 ve Selami Kılıç, “Türk-Alman Belgeleri Işığı Altında
"Elviye-İ Selâse" ve Enver Paşa'nın Oluşturduğu Kafkas Komitesi” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi, Sayı 7, Ocak 1997, s. 198.
47
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Yayınları: 149, Seri: III, Sayı: B,10, Ankara 1982, s.114.
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Araştırma Geliştirme ve Yardımlaşma Vakfı Yayınları, Erzurum 1990, s.66
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Selasiye 'nin geleceğini belirlemek için serbest plebisit yapılacaktı. Elviye-i Selasiye'yi tahliye
edecek olan Rusya, buralarda devletler hukuku ve milletlerarası hukuk açısından yapılacak yeni
teşkilatlanmaya karışmayacak; Elviye-i Selasiye halkı, komşu devletler, özellikle Osmanlı
Devleti ile anlaşarak, kendi yeni düzenini kuracaktı. Brest Litovsk Anlaşması ile Rus ordusu
Doğu Anadolu’dan en fazla 6 ile 8 hafta içinde çekilecek ve Rus ordusu hâkim olduğu yerlerde
Türk birlikleri gelinceye kadar asayişi sağlayacak, Ermeni çeteleri silahsızlandırılarak
dağıtılacaktı.
Bu anlaşmada esas önemli olan ise Osmanlı ve Rusya ile daha önce yapılan tüm
antlaşmaların yürürlükten kaldırılmasıdır. Rusya, bu antlaşmayla Kars Ardahan ve Batum’un
halk oylamasıyla Osmanlıya bırakabileceğini kabul etmiş ve aynı zamanda, savaştan önce Çarlık
Rusya’sının müttefikleriyle yaptığı tüm gizli anlaşmaları tanımadığını ilan etmişti. Bu
anlaşmayla; savaş esirlerinin ve sivil esirlerin değiştirilmesi, genel af meselesi, karşı tarafın
elinde bulunan ticaret gemileri haklarında yapılacak muamele Rusya ile imzalanacak özel
antlaşma ile tayin edilecekti.
11 Martta Ilıcayı kurtaran Kazım Karabekir, Erzurum önlerine gelmişti. Trans- Kafkas
federasyonunda yer alan Ermeni ve Gürcülerin bir antlaşmaya yanaşmamaları üzerine, ileri
harekâta devam eden Albay Kazım Karabekir 12 Mart 1918’de Erzurum'u da kurtararak, ileri
harekâtını sürdürmeye devam etti.
4. Trabzon Görüşmeleri
14 Mart’ta Osmanlı Devleti ile Trans- Kafkas temsilcileri arasında Trabzon’da başlayan
resmi görüşmelerde Osmanlı Heyeti’ne Rauf Orbay başkanlık etmişti. Trabzon görüşmelerinde
Ermeni temsilcileri; Barış sağlandıktan sonra Türkiye’deki Ermeniler için, Osmanlı Devlet
sınırları içinde kalmak koşulu ile özerklik ve 1915’de Çarlık Rus ordusuyla iş birliği yaparak
Doğu Anadolu’daki Müslüman halka karşı katliamlar yaparak Kafkasya’ya kaçan ve Rusya’da
yaşayan 400 bin Ermeni’nin geri dönmelerine izin verilmesini teklif ettiler. Osmanlı Heyeti her
iki teklifi de reddetmiş ve Trabzon Konferansı bir anlaşma sağlanamadan 14 Nisan 1918’de sona
ermişti.53

Mustafa Sarı, “Kafkas Murahhaslarının İstanbul Seyahati ve Kafkasya Cephesi (1918)”, Kafkasya Çalışmaları,
Sosyal Bilimler Dergisi, Mart 2016, Yıl: 1, No: 2, s. 90.
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5. Batum Görüşmeleri ve Batum Anlaşmaları
14 Nisan’da bağımsız bir konfederasyon olduğunu ilan eden ve Brest Litovsk anlaşmasını
tanımadığını ve Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı devletine vermeyeceğini açıklayan TransKafkas Konfederasyonu hükümeti Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. (Ermeniler Kars’ı,
Gürcüler’de Batum’u vermek istemiyorlardı).
Bu arada bölgede 2 nci Ordu’dan 3 üncü Ordu emrine verilmiş olan Ali İhsan (Sabis)
Paşa komutasındaki 4’üncü Kolordu da Karaköse-Kağızman yönünde ilerlemeye başlamıştı.54
Böylelikle 4 ncü Kolordu Beyazıt üzerinden Iğdır'a ilerleyerek; bölgedeki Ermeni çetelerini bu
bölgede tutarak, Kars harekâtına destek olması düşünülmüştü.55 Rusların yanı sıra İngiliz ve
Amerikalılardan da sürekli yardım ve destek alan Ermeniler, Türk ileri harekâtını durdurmak için
direnmek istedilerse de 3 Nisan'da Ardahan, 5 Nisan'da Sarıkamış, 14 Nisan'da Batum alındı.56
Bu gelişmeler üzerine Trans- Kafkasya yönetimi Osmanlı Devleti ile yeniden barış masasına
oturmak istedi. Osmanlı yetkilileri Trans- Kafkasya’nın teklifini kabul etse de 25 Nisan'da Kazım
Karabekir komutasındaki Türk ordusu Kars’ı da almış ve böylelikle Elviye-i Selasiye’nin
tamamında Ermeni işgal ve zulmüne son verilmiş oldu.57
Bir yandan 3 ncü Ordunun tüm cephelerinde başarılı askeri harekâtlar devam ederken,
diğer yandan da Osmanlı-Trans-Kafkasya Konfederasyonu ile barış görüşmeleri Batum’da tekrar
başladı. 11 Mayıs 1918'de başlayan Batum Konferansı’na Osmanlı imparatorluğu, Ermenistan
Demokratik Cumhuriyeti, Gürcistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Milli Şurasını temsil eden
Trans- Kafkas heyeti katıldı. Bu Konferansa daha sonra Rusya’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan
eden Kuzey Kafkasya temsilcileri de dâhil oldu.58
Batum’da başlayan görüşmeler sırasında Osmanlı Hükümeti, öncelikli olarak TransKafkasya Konfederasyonunun Brest Litovsk Barış Anlaşması’nı tanıması ve Kars – Ardahan –
Batum üzerinde hak iddia etmemelerini istedi. Osmanlı Devleti’nin ikinci isteğiyse, TransKafkas Konfederasyonunun istikrarlı bir devlet yapısında olmadığını gördüğünden, barışın
sürekliliği adına, Konfederasyonu oluşturan üç devletin ayrı birer bağımsız devlet olmalarını
S. Esin Dayı, 1918-1920 Yılları arasında Iğdır ve Çevresindeki Siyasi Gelişmeler, Atatürk Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 5, Ocak 1996, s.2.
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talep ediyor ve kesin barışın ancak bundan sonra yapılabileceğini ileri sürmekteydi. Osmanlı
Devleti, böylece Rusya’yla arasında bir “tampon devletler” oluşturmuş olacaktı.
Osmanlı Hükümeti, Batum görüşmeleri sırasında başta Ahıska ve Ahılkelek olmak üzere
Gümrü-Eçzmiyazin-Çulfa-Nahcivan demiryolunun Osmanlı Devletine bırakılmasını ve ayrıca;
İngilizlerle harp devam ettiği sürece Trans- Kafkas Hükümetlerine ait demiryollarının Osmanlı
Devleti tarafından serbest kullanılmasını da istedi.59 Bu talepler Trans- Kafkas delegeleri
arasında şok etkisi yapmış toplantıya katılan Gürcü delegelerinin karşı çıkması üzerine
görüşmelere son verilmişti. Batum görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine Trans- Kafkas
hükümeti üzerinde baskı oluşturmak üzere Türk ordusuna Arpaçay’ın öteki yakasına geçme emri
verilmiş ve Kazım Karabekir komutasındaki Türk birlikleri 15-16 Mayıs tarihlerinde Gümrü’yü
işgal ederek ileri harekâtına devam etmişti. Böylelikle Gümrü-Culfa ile Gümrü-Tiflis demiryolu
kontrol altına alınmıştı. Bu harekâttan sonra Trans- Kafkas hükümeti Elviye-i Selasiye’nin
Osmanlı toprağı olduğunu resmen kabul etmek zorunda kaldı.60
Bu gelişmeler üzerine Trans- Kafkas Konfederasyon Meclisi, 26 Mayıs 1918 tarihinde
yaptığı toplantısında kendini feshetti. Almanların desteğini alan Gürcüler, 26 Mayıs’ta başkenti
Tiflis olmak üzere bağımsızlıklarını ilan ettiler. 61 Ardından da 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan
Türkleri Mehmet Emin Resulzade önderliğinde geçici başkent Gence olmak üzere Azerbaycan
Cumhuriyetini ve 29 Mayıs’ta da Ermeniler, başkent Erivan olmak üzere bağımsızlıklarını ilan
ettiler.62
Bu arada 20 Mayıs 1918'de Iğdır, 21 Mayıs'ta Serdarabad, 28 Mayıs'ta da Karakilise
Ermeni işgalinden kurtarıldı.
Batum’daki bundan sonraki görüşmeler yeni bağımsızlıklarını ilan etmiş olan devletlerle
ayrı ayrı yapılmaya başlandı ve 4 Haziran 1918’de Osmanlı delegeleriyle Azerbaycan, Gürcistan,
Ermenistan delegeleri arasında çeşitli antlaşmalar imzalandı. Bu antlaşmalarla Ermenistan; Kars
Gümrü, Karakilise, Nahcivan ile Gümrü-Çulfa demiryolu hattını Osmanlı Devleti'ne
bırakılıyordu. Osmanlı Hükümeti de Ermenistan’ı resmen tanımış oldu. Gürcistan’la yapılan
anlaşmaya göre de Batum ile birlikte Ahıska ve Ahılkelek’in büyük bir kısmı Osmanlı devletine
S. Esin Dayı, Elviye-i Selase’de (Kars-Ardahan-Batum) Milli Teşkilatlanma, s.57-60.
Nasır Yüceer, Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Ordusunun Azerbaycan ve Dağıstan Harekâtı, Genelkurmay
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bırakıldı. Böylelikle Ayestefanos ve Berlin Antlaşması ile kaybedilen tüm topraklar geri alınmış
oluyordu. Ahıska ve Ahılkelek de dâhil, Müslümanların yoğunlukla yaşadığı bölgeleri kendi
topraklarına katan Osmanlı Devleti, Batum’da yapılan anlaşmalarla kendisine verilen yerlerden
Ahıska ve Ahılkelek’i işgal etti.63 Böylece 1829'da Edirne Antlaşması ile kaybedilen Ahıska ve
Ahılkelek tekrar Osmanlı topraklarına dâhil edilmiş oldu. Bu yapılan anlaşmalarla Kafkaslarda
süren savaş sona ermişti. Ancak Bolşevik Rus yönetimi Batum’da alınan bu karaları tanımadığını
ilan etmesi üzerine Ermenistan ve Gürcistan Parlamentoları bu anlaşmaları onaylamamış ve
böylece de Batum Anlaşmaları yürürlüğe girmemiş oldu.
6. Kafkasya’nın Osmanlı ve Kafkas İslam Ordusu Tarafından Ele Geçirilmesi
Batum dâhil tüm toprakların geri alınması üzerine 15 Ağustos 1918 tarihinde Padişah
Mehmet Vahdeddin tarafından bir bildiri yayınlanarak; Elviye-i Selase yani Kars, Ardahan ve
Batum’un yeniden Osmanlı toprakları içerisinde yer aldığı tüm halka duyuruldu. Osmanlı
Devleti Elviye-i Selâse’yi ilhak etmesine rağmen, ancak Ahıska ve Ahılkelek’i ilhak etmedi.
Bunun nedeni bölgeye gönderilen Abdülhalik Bey’in 22 Ağustosta göndermiş olduğu raporunda
1878 sınırları ötesindeki yerlerin ilhak edilmesinin sakıncaları hakkındaki görüşleriydi.64
Batum görüşmeleri sırasında 8 Haziran'da da Kuzey Kafkasya Hükümetiyle de bir
dostluk anlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Kuzey Kafkasya hükümeti tarafından herhangi bir
talep halinde Osmanlı hükümeti dâhili düzen ve asayişin temin ve iadesi için, gerektiğinde silah
kuvveti ile muavenette bulunabilecekti.65 Nitekim Kuzey Kafkasya hükümeti bu antlaşmaya
dayanarak İstanbul'a bir heyet göndermiş; Rus ve Kazaklara karşı yardım talebinde bulunmuş ve
Bu talep üzerine Batum Antlaşması'nın ikinci maddesine istinaden 15. Kafkas Fırkası Kuzey
Kafkasya'ya gönderilmiştir. Eylül 1915'in sonlarında başlatılan bir harekât ile Kuzey Kafkasya
Rus ve Kazak işgalinden kurtarmıştır (6 Kasım 1918).66
Batum anlaşmaları ile Türk ordusu 3 Haziran’da Ahılkelek’i, 10 Haziran’da Ahıska’yı
15 Eylül’de Bakû’yü ele geçirmişti. Ekim 1918'e kadar Dağıstan'ı düşman işgalinden kurtarıp
bağımsızlığına kavuşturan Türk ordusu, Hazar Denizi'nin batı kıyıları ile Karadeniz arasındaki
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Kafkas bölgesine hâkim oldu.67 Ancak Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’daki bu ezici üstünlüğü
uzun sürmedi. Batum Barış Anlaşmalarının imzalanmasından sonra Brest Litovsk Barış
Anlaşması hükümleri uyarınca Kars – Ardahan – Batum’da yapılma kararı verilen plebisit, 1918
yılının Ağustos ayında tamamlanmış ve oy kullanan 87.048 kişi arasından 1693 çekimser ve 441
ret oyuna karşılık, 85 bin 129 olumlu oyla Kars – Ardahan – Batum Osmanlı Devleti’ne
katılmıştı.68 Ancak 16 Mayıs 1918 tarihinde Batum Konferansı’nda alınacak kararları kabul
etmeyeceğini açıklayan Bolşevik Rusya, 20 Eylül 1918 tarihinde verdiği bir notayla Kars –
Ardahan – Batum’da yapılan plebisiti tanımadığını ve Brest Litovsk Barış Anlaşması’nın
feshedildiğini bildirdi.69 Ayrıca da Kars – Ardahan – Batum’un boşaltılması ve buralarda yeni
bir plebisite gidilmesi yönünde baskı yapmaya başladı.
Görüldüğü gibi Osmanlı devleti Batum antlaşması ile Kafkasya’daki sınırlarını Bakü’ye
kadar genişletme imkânı bulmuştu. Ancak müttefiki Almanya ile bölge hâkimiyeti açısından
yaşadığı sorunlar ve ardından da Bolşevik Rusya ile Elviye-i Selâse konusundaki anlaşmazlıkla
uğraşırken, diğer yandan da Birinci Dünya Savaşının diğer cephelerindeki olumsuz gelişmeler
üzerine ateşkes istemek zorunda kalmıştı. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes
Anlaşması ile Osmanlı devleti tekrar Anavatana bağlanan bu topraklardan ve Azerbaycan
havalisinden çekilmek zorunda kaldı.
7. Mondros Ateşkes Anlaşması Sonrası Kafkasya’dan Geri Çekiliş
Mondros Ateşkes anlaşmasının hemen ardından Kafkasya’nın önemli bölge ve
merkezleri İngilizler tarafından işgal edilmeye başlandı. Bakü-Tiflis-Batum hattı İngilizlerin
kontrolleri altına girdi. Böylece yeni bağımsızlıklarını ilan etmiş olan Azerbaycan, Ermenistan,
Gürcistan ve Dağıstan İngiliz işgali altına girdi.70
Mondros Anlaşmasının imzalanmasından önce Osmanlı hükümeti, Brest Litovsk sınırı
dışında kalan Kafkasya’da ele geçirilmiş olan toprakların tahliye edilmesine karar verdi. Bu karar
21 Ekim 1918’de 9 ncu Ordu Komutanlığına gönderilen emirle başlatıldı. Buna göre; üç sancağın
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elde kalmasını sağlamak amacıyla Kafkasya ve İran’ın boşaltılması istenmişti.71 Bu emir ile
Türk Ordusu, Dağıstan ve Azerbaycan'dan; Batum Antlaşması ile Gürcistan'dan alınan Ahıska
ve Ahılkelek'ten; Ermenistan'dan alınan Nahcivan, Iğdır ve Karakilise'den geri çekilmek zorunda
kaldı.72 Bölgedeki askeri kuvvetin çoğu Brest Litovsk sınırı gerisine çekilmiş ve Osmanlı
devletinin Kafkaslardaki kısa süreli hâkimiyeti böylece sona ermişti.
Osmanlı Devleti açısından Birinci Dünya Savaşını bitiren Mondros Ateşkes
Anlaşmasının 15. Maddesine göre 25 Aralık 1918’de Batum’u işgal eden İngilizler, bununla
yetinmeyerek Kars ve Ardahan’ın da boşaltılmasını istediler. Osmanlı askeri birliklerinin Ocak
1919’da bu bölgelerden de çekilmesiyle birlikte Brest Litovsk Anlaşması ve ardından yapılan
plebisit ile tekrar anavatana kovuşmuş bulunan Elviye-i Selase İngilizler tarafından işgal edildi.73
8. Geçici Şura Hükümetlerinin Kurulması
Türk Ordusunun Kuzey-batı İran, Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya'yı hatta Elviye-i
Selase'yi terk edeceği haberi bölge halkını endişelendirmiş ve bölgede yaşayan Müslüman halk
büyük bir korkuya kapılmıştı. Çünkü Türk Ordusu bu bölgelerden çekildiğinde; buralar, Ermeni
ve Gürcülerin işgal ve zulüm tehditleri altına girecekti. Bölge halkının bir kısmı ordu ile birlikte
iç kısımlara göçe yönelirken, diğer yandan da kalanlar, topraklarını Ermeni ve Gürcülere
vermemek için mücadeleye hazırlanıyordu. İşte bu nedenle Ahıska’da, Kars'ta ve Iğdır'da geçici
Türk Hükümetleri kurulmaya başlandı. Bölge halkı, şartlar gereği Osmanlı Devleti'nden
ayrılmak zorunda bırakıldıktan sonra, geçici olarak resmi hükümetler kurmaya, bölgede
varlıklarını korumaya ve askeri ve siyasi faaliyetlerini sürdürerek; zamanı gelince de Osmanlı
Devleti ile tekrar birleşme kararı verdi.
9 ncu Ordu Komutanlığı da 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması
şartlarına göre bir yandan birliklerinin bir kısmını 1878 sınırları gerisine çekerken, diğer yandan
da terhis olan subay, erbaş ve erlerin bir kısmını gönüllü ve gayri resmi olarak bölgede
görevlendirmeye başladı. Bölge halkının da desteği ile askeri ve siyasi teşkilatlar kurulması
sağlanmaya çalışıldı. Ayrıca bölge halkının ihtiyacı olan erzak, silah ve cephane bırakarak
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gerekli maddi ve manevi destek sağlanmaya çalışıldı. Böylece Osmanlı Hükümeti ve Ordusunun
desteği ile boşaltılmak zorunda kalınan bölgelerdeki yerel milis güçlerinin kurulması ve milli
teşkilatlanma ve siyasi girişimler hız kazanmaya başladı.
Bunların tarih sırasına göre en önemlileri Ahıska Hükümet-i Muvakkatası/Ahıska Geçici
Hükümeti (29 Ekim 1918), Iğdır merkezli Aras Türk Cumhuriyeti Hükümeti (3 Kasım 1918/18
Kasım 1918) ve Kars İslam Şurası (5 Kasım 1918) dır.74
9. Cenub-i Garbi Kafkas Hükümet-i Muvakkata-i Milliyesi’nin Kurulması
7-9 Ocak 1919'da toplanan 2 nci Ardahan Kongresi'nde Kars'ta Milli Şura Hükümeti'ne
bağlı bütün şura delegelerinin katılımıyla, büyük bir kongre yapılması kararı alındı. Bu karar
gereğince, 17 Ocak 1919'da toplanan 3 ncü Kars Kongresi'nde, 17/18 Ocak 1919 gecesi Milli
Şura Hükümeti'nin ismi değiştirilerek; Kars, Ardahan, Batum, Nahcivan, Ordubad, Çulfa, Ahıska
ve Ahılkelek'i kapsayan "Cenub-i Garbi Kafkas Hükümet-i Muvakkata-i Milliyesi" adıyla
yeni bir hükümet kuruldu. Böylece, merkezi Ahıska olan Ahıska Hükümet-i Muvakkatası,
merkezi Iğdır olan Aras Türk Hükümeti ve merkezi Kars olan Kars Milli Şura Hükümeti tek bir
isim altında birleşmiş oldu.
Bugün Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkata-i Milliyesinin kuruluşuna dair farklı
fikirler vardır. Özellikle nasıl ve kimler tarafından kurulduğu konusunda farklı görüşler ileri
sürülmektedir. Kimi araştırmacı ve yazarlar bu cumhuriyetin Osmanlı hükümetinin ve ordusunun
çekilirken verdiği talimatlar doğrultusunda, özellikle İttihatçılar ve teşkilat-ı mahsusacılar
tarafından kurulduğunu iddia etmektedirler. Kimi yazarlar ise bu şura hükümetinin kuruluşunu
daha çok kişisel kararlar olarak değerlendirirler. Onların görüşlerine göre; Bölgeye plebisit için
gelmiş bulunan ve vekâleten mutasarrıflık yapan Hilmi (Uran) Bey’in giderken kendisinin yerine
vekâleten birilerini bıraktığı ve o kişinin de bu hükümetin kuruluşunu gerçekleştirdiğini ileri
sürmektedirler. Bazıları da Cihangirzade İbrahim Bey’in kendi inisiyatifi ve önderliğinde
kurulduğunu iddia etmektedirler.
Osmanlı ordusunun Kafkaslardan çekilmesi sonrasında bölgede kurulan Şura
hükümetleri içinde en önemlisi olan Cenub-i Garbi Kafkas Hükümet-i Muvakkata-i Milliyesinin
kuruluşu ve İngilizler tarafından lağvedilmesi ile ilgili olarak Kazım Karabekir Paşa arşivinde
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yer alan ve bu güne kadar yayınlanmamış olan Kazım Karabekir ile Cihangir oğlu İbrahim Bey
arasında yapılan yazışmalar ışığında bu Şura hükümetlerinin hangi şartlarda kurulduğu ve varlık
göstermek zorunda olduğunu daha iyi değerlendirebiliriz.75
Kazım Karabekir’in Ankara’dan ilk defa 24 Ocak 1945’te Cihangiroğlu İbrahim Bey’e
yazdığı mektupta yer alan altı soru ve daha sonra 22 Şubat 1945’te yazmış olduğu ikinci
mektupta sorduğu dört soru ile bu sorulara Cihangiroğlu İbrahim Bey’in 13 Şubat 1945’te ve 4
Mart 1945’te Kars’tan yazarak gönderdiği cevabi mektuplarda yer alan bilgiler ışığında;
S-1. Kars Şuralar hükümetini kurmak kimin fikridir? Hangi tarihlerde ve kimlerin
hikmetiyle kurulmuştur? Bayrağı ve arması nasıldır? Bütçesi ne kadardı?
C-1.Sene 1334 yılı sonlarında Türk ordusu Azerbaycan ve Kafkasya’yı terk ederek
çekilmektedir. Bu ordunun başında Yakup Şevki Paşa vardır. Hilmi Uran’da Kars mutasarrıfıdır.
Cihangiroğlu İbrahim Bey’de Azerbaycan süvari alay komutanı ve aynı zamanda Arpaçay
kaymakamıdır. Ordunun çekildiği yerlerde siyasi idare namına her hangi bir kuvvet mevcut
değildir.

Kötüye

gidişi

gören

Kars-Artvin-Batum-Nahcivan-Kemerli-Ahırkelek-Ahıska

vatanseverlerinin ileri gelenleri bu durumda çareler aramaya başlamışlar ve kurtuluşun çarelerini
hep birlikte buldular. Çünkü İngilizler bu bölgeleri de içine alacak bir şekilde bağımsız bir
Ermeni hükümeti kurmak kararı almışlardı. Nitekim 1335 Şubat sonlarında İngiliz askeri
delegesi ve İngiliz İstihbarat Sorumlusu William Henry Beach, yanında 60 kadar Ermeni ile
birlikte Kars’a gelmiş ve bu Ermenileri Kars’ta kurulacak bağımsız Ermeni Hükümetinin
kurulması için bırakmıştı. Karşısında milli birliği bulan General Beach ve Ermeni komutanı
Karkonof yanındakilerle birlikte geri dönmüşlerdi. General Beach Kars Milli Şura hükümetini
tanıdığını bildirmişti. Kars Şura Geçici Hükümetinin kurulmasına birinci derecede öncülük
edenler;
1.Cihangirzade Aziz Bey
2.Cihangirzade İbrahim Bey
3.Cihangirzade Hasan Bey
4.Kars Mutasarrıfı Halil Uran Bey
5.Yakup Şevki Paşa

Kazım Karabekir Paşa Arşivi, Kazım Karabekir’in, 24 Ocak 1945’te ve 22 Şubat 1945’te Cihangiroğlu İbrahim
Bey’e yazdığı mektuplar ve Cihangiroğlu İbrahim Bey’in 13 Şubat 1945 ve 4 Mart 1945’te verdiği cevabi mektuplar.
75
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17/18 Ocak 1335’de Kars Geçici Hükümeti resmen kurulmuştur. Bu Geçici hükümetin
bayrağı ve arması bugünkü Türk bayrağının aynısıdır. (Aslı Türk İnkılap Tarihi Müzesindedir.)
Bu hükümetin bütçesi Şura delegeleri tarafından belirlenmesi kararlaştırılmışsa da
ekseriyet sağlanamadığı için bütçe görüşmeleri yapılamamış, buna karşı memleketin hayırsever
şahsiyetleri toplantıya davet edilerek, onların desteği istenmiştir. Toplantılara katılan
hayırseverler hem para hem de ayni yardımlarda bulunmuşlardır. Bunun dışında Türk ordusu
Kars’ı terk ederken ambarlar dolusu yiyecek, giyecek, tıbbi ve ecza malzemeleri bırakmıştı.
Geçici hükümet bunlarla idare edilmiş, ayrıca bir bütçe yapılamamıştır.
S-2.Nufusunuz ne kadardı? (Türk ve Gayri Türk)
C-2.Geçici Hükümet zamanında Şuranın nüfuzunu rakamlarla tespit amacıyla bir heyet
oluşturulmuş ancak sayımlar tam yapılamadan Şura Hükümeti dağıtılmış ve nüfuz tam olarak
tespit edilememiştir. Yaklaşık beş milyon nüfuz vardı.
S-3.Silahlı Kuvvetleri ne kadardı? (Asker, Milis ve Jandarma) Belli başlı komutanları
kimlerdi? Türk Ordusundan size asker ve milis olarak yardım eden kimlerdi?
C-3.Silahlı kuvvetlerin miktarı ortalama 195.000 idi. Geçici Şura şu bölgelere ayrılmıştı.
Her bir bölgenin başında da Şura Hükümetince görevlendirilmiş şahsiyetler vardı. Bunlar o
bölgenin hem askeri hem de idari amirleriydi. Bunların yardımcıları da vardı.
a. Kars mıntıkası: Bu mıntıkanın amiri (Revanlı Ağabababeyoğlu) Mehmet Bey idi.
Askeri komutanı yoktu. Diğer mıntıkalar gibi Şuranın bilgisi dâhilinde Harbiye Nezaretinden
emir talep ederdi. Umum Jandarma Komutanlığı teşkilatı vardı. Başında da Rus Harbiye
Mektebinden yetişmiş Azerbaycan subaylarından Latif Bey vardı.
b. Iğdır mıntıkası: Şamil Bey (Ayrımlı), yardımcıları Şamil Bey’in kardeşi Behben ve
Hanlar Beyler, Çemşit Bey, İskender Bey, Abbas Kulu Bey, Behram Bey, Şir Mehmet Bey,
Meşedi Veli Bey
c. Kağızman mıntıkası: Arslan Bey
d. Ardahan mıntıkası: Rasim Bey Hamşin
e. Artvin ve Batum mıntıkası: Teymur Paşa Hamşioğlu
f. Nahcivan mıntıkası: Büyük Han Revanlı
g. Kemerli mıntıkası: Muallim Abbas Kulu Bey
h. Oltu mıntıkası: Şakir oğlu Ahmet Bey
i. Üç Kilise mıntıkası: Kethüdaoğlu Meşedi Hüseyin Bey
j. Ağababa mıntıkası: (Hacı Abbasoğlu) Kerbelayı Mehmet Bey (Akbaba)
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k. Şöregel mıntıkası: Esedullah Bey (Aküzüm)
l. Ahıska ve Ahılkelek mıntıkası: Bu mıntıkada Şuranın emrinde askeri ve idari memur
mevcut değildi. Temsilcilerden Osman Server Bey (Atabeyli ) vardı.
S-4.Türk Ordusundan size yardım eden kimlerdi?
C-4.Ayrıca Merhum Yakup Şevki Paşa ve diğer zevattan yardım görülmüşse de özellikle
merhum Halit Paşa’nın maddi ve manevi yardımları şayanı şükrandır.
Merhum Yakup Şevki Paşa Kars’ı terk ederken 1000 kâğıt Türk lirası bırakmışlardı. Ayrıca 250
bin kadarda çeşitli malzemeyi de Şura emrine vermişlerdi. Keza merhum Halit Paşa’da
Narman’dan ihtiyacımız için çok gerekli olduğu anlarda gerek mühimmat- harbiye, gerek zabitan
ve asker

yardımında bulunmuşlardır. Bilhassa Gürcülerle

yaptığımız

Posof-Ahıska

muharebelerinde bize insanca yardımda bulundukları gibi 100 kadar da Rus mavzer tüfeği76
yollamışlardır.
S-5.Hükümetinizin erkânı kimlerdi? Ne kadar sürdü? Hangi tarihte ve ne surette bu
hükümet dağıldı ve siz kaç kişi Malta’ya sürüldünüz? Şehit edilen veya ölen oldu mu? Ve
kimlerdir?
C-5. Kars Geçici Şura Hükümeti
Hariciye Nazırı: Fahrettin Bey (Piroğlu Fahrettin Erdoğan)
Harbiye Nazırı: Cihangirzade Hasan(han) Bey (Aydın)
Adliye Nazır: Ağababa Beyzade Abbas Ali Bey
Adliye Nazır Muavini: Cihangirzade Aziz Bey (Aydın)
Maarif Nazırı: Hudadadzade Mehmet Bey (vekâleten)
Telgraf, Telefon, Posta Müdürü: (Karslı Sarıhaliloğlu) Muhlis Bey
Maliye Nazırı: Hudadadzade Mehmet Bey
Nafia Nazırı: Mühendis Mahmut Bey (daha sonra Hacıoğlu Karaçantalı Ahmet Bey)
İaşe Nazırı: Yusuf Bey
Ziraat, Ticaret ve Orman Nazırı: Ali-Ekber Bey (Mugan)
Cenubi Kafkas Şurasının kurulmasına Eylül 1334’te başlanmış ve Şura temsilciler heyeti
17/18 Ocak 1335’te resmen toplanarak geçici hükümeti seçmiştir. Şura nezdindeki İngiliz askeri
temsilcisinin bir görüşmesini kabul eden şura hükümeti, hükümetin toplantı halinde bulunduğu
bir sırada İngiliz askerleri tarafından hükümet dairesi sarılmış ve hükümet azaları tutuklanmıştır.
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Bu surette Geçici Şura Hükümetinin faaliyetlerine zorla son verilmiştir. Şuranın resmi varlığı
dört ay, faal hayatı ise sekiz ay sürmüştür.
Şura Hükümetinin resmen kuruluşundan sonra İngiliz İstihbarat Sorumlusu William
Henry Beach, yanında 60 kadar Ermeni ile birlikte Kars’a gelmiş ve yapılan görüşmeler sırasında
Kars’ın Vilayet-i sidde’ye dâhil olduğu ve bu vilayetin Ermeni hükümetine verildiğini
bildirmişti. Şura Hükümet yetkilileri buna karşı çıkarak Wilson Prensiplerine göre hareket
edilmesi gerektiği bildirilerek İngiliz generaline yanında getirdiği Ermenilerle birlikte Şura
topraklarını terk etmeleri uyarısında bulundular. Bu uyarı üzerine İngiliz Generali Beach ve
yanındaki Ermeni heyeti Kars’ı terk etmişler, yerine de İngiliz Albayı Temperley şura nezdinde
İngiliz askeri temsilcisi olarak atandı. Bir müddet görev yapan Albay Temperley’in yerine daha
sonra başka bir İngiliz generali olan Varney Asser Kars’a gönderildi.
General Varney Asser Şura Hükümetinden verdiği bir nota ile Kars’tan göç etmek
zorunda kalmış olan Ermenilerin geri dönmelerine veya bunların yerleşmeleri için şuraca uygun
bir yerin ayrılması ile ilgili olarak istekte bulundu. Ancak Şura hükümeti bu isteği ret etti. Şura
nezdinde bir müddet kalan General Varney Asser’in yerine bu defa da Albay Preston atandı.
Bu sırada İngilizler Gürcüleri kışkırtmışlar ve Posof bölgesinde Gürcüler ile Şura
Hükümeti güçleri arasında çarpışmalar başlamıştı. Tiflis’te bulunan İngiliz geneli Thomson
Kars’a gelerek Şura Hükümeti yetkilileriyle görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler sırasında
bizzat hükümet reisi ile görüşmek arzusunda olduğunu bildirdi. O sırada Şura hükümeti reisi olan
Cihangirzade İbrahim Bey (Aydın), Posof’taki kuvvetlerin başında bulunması nedeniyle bu
görüşme gerçekleşmedi.
Bu olayın hemen ardından Şura nezdindeki İngiliz askeri temsilcisi Albay Preston
hükümet üyeleri ile bir görüşme yapmak isteğini Şura hükümeti Dâhiliye ve Harbiye
Nazırlarından rica etmiş ve bu Nazırlarda Hükümet reisi Cihangirzade İbrahim Bey’e durumu
iletmişlerdi. Cihangirzade İbrahim Bey hemen Kars’a gelmiş ve hükümeti toplayarak bu
görüşme teklifini kabul etti ve İngiliz temsilciye bildirdi.
İngiliz askeri temsilcisi Albay Preston hükümet dairesine geldiğinde, hükümet üyeleri
kendisine takdim edildiği bir sırada dışarıdan silah sesleri gelmesi üzerine hükümet dairesinin
İngiliz birlikleri tarafından sarılmış olduğu görüldü. 14 Nisan 1335’te Kars’a gelen bir tümen
İngiliz birliği tarafından Meclisi dağıtmayı başaran İngilizler, hükümet üyelerini tutuklayarak
Malta'ya sürgüne gönderdiler.
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Sonuç olarak Şura Hükümeti; Ermenilerin İngilizler tarafından teşvik ve kışkırtılması,
İngilizlerin Şura hükümetine dost görünür bir tavır takınmaları ve şura hükümetini gafil
avlayarak belli başlı üyelerini tutuklayıp, Malta’ya sürgün etmeleri neticesinde dağılmıştır.
Malta’ya sürgün edilen üyeler;
Adliye Nazır vekili Cihangirzade Aziz Bey (Cihangir)
Geçici Şura Hükümet Reisi Cihangirzade İbrahim Bey (Aydın)
Harbiye Nazırı Cihangirzade Hasan(han) Bey (Aydın)
Emniyet Müdürü Tevhiddin Mamilof Bey
Posta Telgraf Müdürü Muhlis Bey (Ataman)
Kars valisi Ali Beyoğlu Mehmet Bey (Araslı)
Polis Komiseri Musa Bey
Şura üyesi (Simon) Raçiniski (Mayvey) Bey (Varşovalı Leh), Rum ahaliden Pavli
Camışof Efendi
İaşe Nazırı Yusufzade Yusuf Bey (Arpaçay)
Muhacirin Komisyonu Üyesi Stephan Vafyadis Efendi (Rum)
Şura toplantısının basılması sırasında şehit edilenler ise;
Ahıskalı Mecid Bey
Jandarma eri Aslan
S-6.Hangi tarihte ve kimlerle vatana döndünüz?
C-6.Malta sürgünlerinden Pavli Camışof ve Stephan Vafyadis Efendiler Rum
olduklarından Yunan hükümetinin müracaat ve isteği üzerine İngilizler tarafından serbest
bırakılmış ve Yunanistan’a gitmişlerdir. Diğer dokuz kişi ise 30 Nisan 1337’de serbest bırakılmış
ve bir İngiliz gemisiyle 20 Mayıs 1337’de İstanbul’a, 23 Mayıs 1337’de Batum’a gelmişlerdir.
Kars’a geliş tarihleri ise Haziran ortalarına doğrudur.
Bu mektuplardan da anlaşılacağı gibi Cenub-i Garbi Kafkas Hükümet-i Muvakkata-i
Milliyesi merkezi hükümeti, 13 Nisan 1919’da İngilizlerin Kars’ı işgal etmeleri ve 14 Nisan'da
burada geçici bir Hükümet kurmalarıyla sona ermişti. İngilizler 30 Nisan'da idareyi Ermenilere
teslim ederek Kars’ta bir Ermeni Hükümetinin kurulmasını sağlayarak parlamentoyu dağıtmış,
aralarında hükümet üyelerinin de bulunduğu önemli kişileri tutuklayarak Malta’ya sürgün
etmişti.77
Bülent Tanör, Mondros Mütarekesi Döneminde Türklerin Kurduğu Geçici Hükümetler, Ankara Üniversitesi SBF
Dergisi, Cilt 46, Sayı 1, Oca 1991, s. 430.
77
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Tüm bu baskılara rağmen kongre veya şura tipi örgütlenmeler bölgede son bulmamış,
Batum’dan Nahcivan’a kadar bölgedeki Türk ve Müslüman halk, baskı ve zulümlere karşı tekrar
“Milli Şura Hükümetleri” şeklinde örgütlenmelerine devam ettiler. Bu yeni dönemde; Nahcivan
Şurası (Aras Türk Cumhuriyeti), Kulp (Tuzluca) Şurası, Pozatköylü Bekir Bey Şurası, Oltu
Hükümet-i Muvakkası, Akbaba Şurası, Çıldır Milli Şurası, Acara İslam Cemiyeti Şura
Hükümeti, Artvin, Ardanuç ve Şavşat’ta oluşturulan Şura Hükümetleri, Orta-Kale (Kağızman
yakınlarında) Milli Şurası gibi geçici bölgesel hükümetlerin kurulmasına ve hayata geçirilmesine
devam edildi.
Bilindiği üzere, 21 Ekim 1918’ de Osmanlı Ordularına Kafkaslardan geri çekilme emri
verilmişti. 31 Ekim 1918’de yürürlüğe giren Mondros Ateşkes Anlaşmasını takiben 7 Ocak günü
Kars’a gelen İngiliz generali Walker, Yakup Şevki Paşa’ya yedi maddelik bir uyarı metni verdi.
Bu uyarıda 12 Ocak tarihine kadar Türk ordusunun çekilerek, Kars’ın İngiliz askerlerine ve
Ermenilere bırakılmasını, 15 Ocak tarihine kadar da demiryollarının idaresi ve kontrolünün
Ermenilere teslim edilmesini, 25 Ocak tarihine kadar da Kars ve Ardahan sancaklarının
boşaltılmasını istedi. Bu arada da Osmanlı ordusuna ait cephane ve yiyecek stoklarının
Erzurum’a taşınmasını engellemeye çalıştığı görüldü.78
10. Kazım Karabekir Paşa’nın İstiklal Harbimizde Doğu Anadolu’daki Faaliyetleri
Mondros Ateşkes anlaşması şartlarına göre Osmanlı 9 ncu Ordu birlikleri bir yandan
çekilme işlemine devam ederken, diğer yandan da birlikler teker teker lağvedilmekteydi. Bu
gelişmeler sonucu bölgeye hâkim olan 9 ncu Ordu tamamen lağvedilmiş, bu ordunun yerine
karargâhı Erzurum’da olan dört tümenli 15 nci Kolordu kurulmuştu. Lağvedilen 9 ncu Ordu
komutanı Yakup Şevki Paşa, İstanbul’a döndüyse de İngilizler tarafından yakalanarak Malta’ya
sürgün olarak gönderildi.
Bu arada İngilizlerden maddi ve manevi destek alan Ermeniler, 1914 sınırına ulaşmak
için yerli Şura Hükümet kuvvetleriyle çarpışarak sınıra doğru ilerliyorlar, ele geçirdikleri
köylerde katliamlar yapıyorlardı. Diğer yandan da Yunanistan ve İstanbul’daki Rum cemiyetler
ve kiliselerin desteği ile durumdan istifade etmek isteyen yerli Rumlarda Karadeniz kıyılarına

78

Bilal Şimşir, Malta Sürgünleri, Bilgi Yayınevi, İstanbul 2008, s.48

1062

çıkartılan Rum çeteleri ile birlikte Pontosculuk hareketini Trabzon’dan, Samsun, Amasya ve
Tokat’a kadar yaymaya çalışıyorlardı.
İşte bu ortamda kolordusu lağvedilerek İstanbul’a dönmek zorunda kalan Kazım
Karabekir, İstanbul’a geldiği andan itibaren “tek dağ başı kalıncaya kadar çarpışmak”
parolasıyla Milli mücadeleye başlamak için arkadaşlarıyla görüşmeler yapmakta, genç
subayların İstanbul’da toplatılmasını doğru bulmamakta ve bir an önce Anadolu’ya geçme
fırsatlarını aramaktaydı. Bunun içinde tayinini 15 nci Kolordu komutanlığına çıkartmış ve 18
Nisan 1919’da kolordu karargâhı olan Erzurum’a gitmek üzere Trabzon’a gelmişti.
Anadolu’da başlatılan Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki Millî Mücadele Hareketi ilk
defa 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da toplanan Millî Kongrede, işgallere karşı çıkılmış ve
bölgede bulunan kuvvetlerin Kuva-yı Milliye’yi temsil etmesi kararlaştırmıştı. Ayrıca
İstanbul’da toplanacak Osmanlı Mebuslar Meclisi’ne Elviye-i Selâse’den de mebusların
gönderilmesine karar verilmişti. 12 Ocak 1920’de toplanan Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın 28
Ocak’taki gizli oturumunda Misâk-ı Millî kabul edilmişti. Misâk-ı Millî’de “Ahalisi ilk serbest
kaldıkları zamanda halk oylaması ile Anavatana iltihak etmiş olan Elviye-i Selâse için gerek
duyulduğunda tekrar serbestçe halk oylamasına müracaat edilmesini kabul ederiz”79 şeklinde
bir madde de bulunmaktaydı. Ancak İngilizler 16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen işgal etmişler
ve Meclis-i Mebusanı da dağıtmışlardı. Meclisin kapatılması, Ankara’da yeni bir meclisin
açılmasının yasal ve hukuki zeminini hazırlamış ve 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Meclisi
açılmıştı.

a. İstiklal Harbinde Ermenilere Karşı Doğu Cephesi Harekâtı
Milli mücadelenin temelini emperyalizme karşı mücadele oluşturmaktaydı. Ankara
Hükümeti, 26 Nisan 1920 tarihinde Sovyet hükümetine bir mektup göndererek Ankara ile
Moskova arasında askeri ve siyasi bir ittifak kurulması ve böylece batı emperyalizmine karşı

Cem-Ender Arslanoğlu, Kars Milli-İslam Şurası (5.11.1918-17.1.1919) ve Cenubigarbi Kafkas Hükümeti
Muvakkata-i Milliyesi, Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları:20, 1986, s.299.
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birlikte mücadele edilmesini istenmişti.80 Ayrıca Ankara Hükümetinin Misak-ı Milliye dayanan
politikası anlatılmış ve Doğu cephesinde kullanılmak üzere silah, cephane ve para istenmişti.
Sovyet Rusya’nın iç isyanlar nedeniyle bu teklife sıcak bakmaması, Ermenilerin sınır
tecavüzlerine aralıksız olarak devam etmeleri ve 15 nci Kolordu komutanı Kazım Karabekir
Paşa’nın sürekli olarak Ermeniler üzerine bir harekât başlatma isteği üzerine Ankara hükümeti
Ermeni harekâtını başlatma kararı aldı. Sovyet Rusya'nın genel siyasetini dikkate alan Türkiye
Büyük Millet Meclisi, 11 Mayıs’ta Hariciye Vekili Bekir Sami Bey ile İktisat Vekili Yusuf
Kemal Bey’den oluşan bir heyeti, barış görüşmeleri için Moskova’ya gönderdi.81 Bu arada da
Şark Cephesi Komutanlığı kurularak 13/14 Haziran’da Kazım Karabekir Paşa, Şark Cephesi
komutanı olarak atandı. Ermeniler üzerine başlatılacak harekât tarihide 23 Haziran olarak
belirlendi.82 Ancak Sovyet Hükümetinin Türkiye ile Ermenistan arasında arabuluculuk yapma
teklifi üzerine, Ermeni harekâtı geçici olarak durduruldu.83 Moskova’ya giden heyet, Sovyetler
ile Ankara Hükümeti arasında yapılacak antlaşmaya esas olacak ve Brest Litovsk Barış
Antlaşması'na dayanan bazı hususları tespit etmiş ve böylece 20 Ağustos 1920'de iki hükümet
arasında olumlu görüşmeler başlamıştı. Ancak, Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçerin'in Kafkasya'da
Türkiye'ye ait bazı bölgelerin Ermenistan'a verilmesini istemesi üzerine antlaşmanın
imzalanmasından vazgeçilmişti.84
Bu görüşmelerden bir sonuç alınamayacağını gören Ankara Hükümeti, Ermeni
sorununun askerî yolla çözülmesi için karar aldı. Bu arada Ermenilerin sınır tecavüzleri ve şiddeti
de devam etmekteydi. Nihayet Kazım Karabekir’in beklediği harekât izni Ankara Hükümeti
tarafından kendisine verildi. 28 Eylül 1920'de Şark cephesi Komutanı Kazım Karabekir
komutasında taarruza geçen Türk Birlikleri, Ardeşen-Yusufeli-Oltu-Bayezid hattını aşarak
Drastamat Kanayan komutasında Ermeni kuvvetleriyle çatışmaya girdi. İlk cephe Oltu
Muharebesi oldu. Daha sonra Simon Vratsiyan ve Artaşes Babalyan komutasında olan Ermeni
güçlerini Sarıkamış Muharebesinde yenilgiye uğratarak 29 Eylül'de Sarıkamış'ı, 30 Ekim'de de
Kars Muharebesi ile Kars’ı aldı. 30 Ekim 1920'de Kars'tan çıkarılan ve Kars'ın doğusuna çekilen
Ermeniler Bolşevik Rusya'dan ve ABD'den yardım istedi. Bolşevik Rusya Hükümeti Kafkasya'yı
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kendi nüfuz alanı olarak görmesi ve Türk İstiklal Harbine destek vermesi gibi nedenlerden
Ermenilere yardım etmeyi reddetti. ABD'den de olumlu yanıt alamayan Ermeniler, Kazım
Karabekir kuvvetlerine karşı duramayacaklarını anlamışlar ve bugünkü Ermenistan'ın batısına
çekilmek zorunda kaldılar.
b. Gümrü Anlaşması
Ermeni hükümeti tüm başarısızlıklar ve geri çekilmelere rağmen henüz barış antlaşması
imzalamaya yanaşmıyordu. Bunun üzerine Kazım Karabekir komutasındaki Türk birlikleri,
Kasım 1920'de Karakoyunlu'daki Yarmalar geçidini aldıktan ve Iğdır'ı da ele geçirdikten sonra
Ermeni birliklerini daha da ileri giderek Gümrü'ye kadar takip etti. Gümrü önlerinde yapılan
Muharebeyi de kazanan Türk ordusunun 7 Kasım 1920'de Gümrü'ye girmesi üzerine yenilgiyi
kabullenen Ermeniler, barış istemek zorunda kaldılar. Barış görüşmeleri 22 Kasım 1920 tarihinde
Gümrü'de başladı. Ermeni heyetinin anlaşma maddeleri üzerinde zorluk çıkartmaları üzerine
Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusunun Ermenistan’ın başkenti Erivan’a yönelmesi
üzerine Taşnakların idaresindeki Ermeni hükümeti 3 Aralık 1920 tarihinde Gümrü Antlaşması’nı
imzalamak zorunda kaldı. Barış görüşmelerinde TBMM Hükümetini baş murahhas olarak Şark
Cephesi komutanı Kazım Karabekir, Erzurum Milletvekili Süleyman Necati Bey ve Erzurum
Valisi Hamit Bey, Ermenistan'ı ise Başbakan Aleksandr Katisyan ve beraberinde bulunan bir
heyet temsil etti.
Ermenistan Taşnak Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan bu antlaşma ile doğudaki
harekât sona erdi. Bu antlaşma, TBMM'nin uluslararası alandaki ilk askeri ve siyasi başarısı olup,
imzaladığı ilk antlaşmadır. TBMM'yi ve Mîsâk-ı Millî'yi tanıyan ilk yabancı devlet de böylece
Ermenistan oldu. Anlaşmaya göre; Kars sancağının bütünü, antlaşma öncesi Ermenistan'ın elinde
bulunan Tuzluca kazası Türkiye topraklarına katıldı. Antlaşmanın 10. maddesiyle Ermenistan,
Doğu Anadolu'da bir miktar toprağın Ermenilere verilmesini öngören Sevr Antlaşması'nı
tanımadığını kabul etti. Türkiye sınırları içinde Ermenilerin çoğunlukta bulunduğu hiçbir bölge
olmadığı kabul edildi. Erzurum-Bakü Demiryolu açıldı. Türkiye-Sovyet Rusya arasında
doğrudan bağlantı bu yolla sağlanarak Türkiye'nin bu devletten yardım alması kolaylaştı. Batı
Cephesindeki Türk kuvvetleri doğudan emin bir şekilde yardım ve destek de alarak savaşma
imkânına sahip oldu. Böylece Ermenilerden alınan silah ve Doğu Cephesi'ndeki askerlerin bir
kısmı Batı Cephesi'ne gönderildi.
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Ancak Antlaşmanın imzalanmasından bir gün sonra Bolşevik Kızıl Ordu'nun Erivan’a
girmesi ve Ermenistan’da Sovyet idaresinin kurulduğunu ilan etmesi üzerine Gümrü Antlaşması
onaylanamadı.
10 Aralık 1920’de Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Gümrü Antlaşması'nın
geçersiz olduğunu ilan ederek görüşmelere yeniden başlanmasını istemişse de bu talebe
TBMM'den olumsuz yanıt verildi. Sovyet Hükümeti bu konuda devreye girerek bütünlüklü bir
barış görüşmeleri yapılması gereğini belirtmiş ve böylece ileride yapılacak olan Moskova ve
Kars anlaşmalarının yolunu açmıştır.
c. Batum Harekatı
Gümrü Antlaşması’yla Ermeni harekâtını başarı ile sonuçlandıran Ankara’nın bu defa
hedefinde Ardahan ve Batum’u ellerinde tutan Gürcüler vardı. Gürcüler, sadece Ankara’nın
değil, aynı zamanda Azerbaycan ve Ermenistan’ı Sovyetleştiren Moskova’nın da hedefindeydi.
Gürcistan’a Sovyet Rusya ve Türkiye aynı zamanlarda savaş ilan etti. Şubat 1921’de iki
koldan saldırıya geçen Sovyet Rusya 25 Şubat’ta Tiflis’i ele geçirerek Gürcistan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetini ilan etti. Böylece Azerbaycan ve Ermenistan'dan sonra Gürcistan'da
tamamen Sovyet-Rusya'nın egemenliğine girdi. Bunun üzerine Gürcü Menşevik Hükümeti de
başkent Tiflis’i terk ederek Batum'a çekildi.
Bolşeviklerin Gürcistan’a yönelik askerî harekâtı sürerken, Türk ordusu da Batum,
Artvin ve Ahıska’yı ele geçirmek için harekete geçmiş ve Ankara hükümeti, bu amaçla ilk önce
20/21 Şubat gecesi Gürcülerden Ardahan’ın ve Artvin’in tahliye edilmesini istemişti.85 İki ateş
arasında kalan Gürcüler bu durum karşısında Ardahan ve Artvin’i tahliye etmek zorunda
kalmışlar ve Türk birlikleri, 23 Şubat’ta Ardahan ve Artvin’e girdi.86 Türk birliklerinin Ardahan’ı
aldığı sıralarda, Sovyet Rusya birlikleri ’de Batum’a doğru harekete geçmişlerdi.
Bu sırada Şark Orduları Kumandanı Kazım Karabekir, Kafkasya Rus Kızıl Orduları
Komutanı Grigol Orkonikidze’ye Batum’un İtilaf devletleri tarafından işgalinin söz konusu
olduğu ve bu tehlike karşısında Türk ordusunun Batum’a askerî bir harekâtının Sovyet hükümeti
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tarafından nasıl karşılanacağını öğrenmek istemişti.87 Orkonikidze Kazım Karabekir Paşa’nın bu
teklifine, meselenin Moskova’da devam eden barış görüşmelerinde halledilmesi gerektiğini
belirtmiş ve Batum’a yönelik Türk taarruzuna engel olmak için de Ahıska-Batum arasına Rus
birlikleri sevk etmişti. Böylece Batum için Sovyet Rusya ile Türkiye büyük bir mücadele içine
girmiş oldu. Bu arada Batum’da bulunan Menşevik Gürcü hükümeti, Batum’un Türk birlikleri
tarafından işgaline onay verme görüşmeleri yapmaktaydı. Kazım Karabekir, Batum konusunda
Bolşeviklerle ya da burasını işgal etmek isteyen İtilaf devletleri ile herhangi bir çatışmanın
yaşanmaması için Türkiye açısından iktisadî ve askerî ehemmiyeti olmayan Batum sorununun
barış görüşmeleriyle ile çözülmesini istemekteydi.88 Sovyet Rusya’nın Batum üzerindeki
emellerini bilen Kazım Karabekir Paşa, Batum konusunda ihtiyatlı davranmaktaydı.89 Ankara’da
ise Batum ile ilgili toplanan Hükümet, Ahıska ve Ahılkelek’in Bolşevik birlikleri tarafından işgal
edilmesini önlemek için Moskova ile görüşmeler yapılmasına karar verdi.90
Bolşevikler karşısında zor duruma düşen Menşevik Gürcü hükümeti, Batum, Ahıska ve
Ahılkelek’in Türk ordusu tarafından derhal işgal edilmesi için Ankara’daki Gürcü Elçisi Simon
Mdivani’yi görevlendirmişti. Gürcü Hükümetinin bu talebi 8 Mart 1921’de Ankara hükümetine
iletildi.91 Acil olarak toplanan TBMM Hükümeti aynı gün Gürcü teklifini kabul ederek, 8/9
Mart’ta Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa’ya bir telgrafla Batum ile birlikte
Ahıska ve Ahılkelek’in Türk ordusu tarafından işgal edilmesi emrini bildirdi.92 Bu arada Şark
Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, emrindeki birliklere Ahıska’yı işgal emri vermiş ve
7 Mart’ta Ahıska Türk birlikleri tarafından işgal edilmişti.93 Ancak bir gün sonra Bolşevik ordusu
da Ahıska’ya girdi. Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, 9 Mart’ta birliklerine
yayınladığı bir emir ile Batum’un işgali için TBMM hükümetinin karar verdiğini, Batum’un
işgalinin Misakı Millî’yi tatbik etmek olduğunu bildirdi.
Kazım Karabekir, Ankara’dan aldığı emir doğrultusunda Batum’un işgali ile ilgili olarak
Çoruh Grubu Kumandanlığı oluşturdu ve 7 nci Alay Kumandanı Binbaşı Ali Rıza Bey’i bu gruba
komuta etmekle görevlendirdi.94
Doç. Dr. Mustafa Sarı, “Batum’da Son Türk İdaresi (1921)”, Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları
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Batum harekâtı 10 Mart 1921 günü başlatıldı ve Türk ordusu 11 Mart 1921’de Batum’u
işgal ederek, mülkî teşkilat kurmaya başladı. 13 Mart’ta Gürcistan temsilcisi Kazım Bey Batum
Mutasarrıfı olarak atandı. Kazım Karabekir Paşa, Batum’da ele geçirilen silah, cephane ve diğer
harp malzemesinin hemen 1878 hududu gerisine çekilmesini emretmiş ve böylece Türk Millî
Mücadelesi için gerekli silah, araç ve gereçlerin daha güvenli yerlere nakledilmesini sağladı. 95
Batum’a Türk ordusunun girişinin ardından Tiflis’te bulunan Sovyet Gürcistan’ı
Hükümeti bu işgali protesto etti. Ayrıca 11 nci Kızıl Ordu Kumandanı General Keker de Kazım
Karabekir Paşa’ya 14 Mart’ta gönderdiği telgrafta Moskova’da Türk Sovyet delegeleri arasında
devam eden barış görüşmelerinde Batum, Ahıska ve Ahılkelek’in Sovyet Gürcistan’ına
bırakıldığını, bu nedenle bu antlaşmanın şartlarına uyulmasını istedi. Bu sırada Türk birlikleri
ileri harekâtını devam ettirerek Ahıska ve Batum’dan sonra 14 Mart tarihinde Ahılkelek’i de ele
geçirdi.
d. Moskova Anlaşması (16 Mart 1921)
Daha önce Ermeni harekâtı sonunda imzalanan Gümrü anlaşmasıyla Doğu sınırı tespit edilmişti.
Bu sınırın Sovyetler Birliği tarafından da onaylanmasını isteyen TBMM Hükümeti, barış
müzakerelerini yürütmek üzere İktisat Vekili Yusuf Kemal Bey, Moskova Büyükelçisi Ali Fuat
Paşa ve Maarif Vekili Rıza Bey’i 18 Şubat 1921’de Moskova’ya göndermişti.96 Türk heyetine
verilen talimat Misak-ı Millî sınırlarının Sovyet heyetine kabul ettirilmesiydi. Moskova’da
yapılan barış görüşmeleri sırasında Sovyet Rusya heyetinin Batum’un egemenlik hakkının
Sovyet Gürcistan’ına verilmesini şart koşması üzerine Türk delegasyonu TBMM Hükümetinin
de onayı ile Batum üzerindeki haklarından vazgeçmiş ve 16 Mart 1921’de Türkiye-Sovyet Rusya
Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması adı ile Türk ve Sovyet delegeleri tarafından Moskova
anlaşmasını imzalamıştı.97 Moskova’da imzalanan bu antlaşmayı Türkiye heyetine başkanlık
yapan Moskova elçisi Ali Fuat Paşa ile Dr. Rıza Nur ve Yusuf Kemal Tengirşenk, Rus tarafından
ise Dışişleri Komiseri Çiçerin ve Merkez Komitesi üyesi Kumuk asıllı Celalettin Korkmazov
imzaladı.
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Antlaşma Ekim Devrimi sonrasında Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'ndeki
en yüksek organ olan Tüm Rusya Merkezi Yönetim Komitesi tarafından 20 Temmuz 1921 günü,
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ise 31 Temmuz 1921 günü onaylanarak yürürlüğe girdi.
Moskova Antlaşması 16 madde ve 3 ek’ten oluşmaktaydı. İlk maddede her iki tarafın
çıkarlarını uygun olmayan ve güç ilişkisine dayalı antlaşmaların geçersiz olduğu yer aldı. Yine
bu maddede yeni Türkiye'nin sınırları belirlendi. Ülkenin doğu sınırında Kars ve Ardahan
sancakları Türkiye egemenliğine geçerken, Batum ise Gürcistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti'ne bırakıldı. Üçüncü maddede Azerbaycan denetiminde Nahçıvan özerk bölgesinin
kurulması yer aldı.
Bu anlaşma, halen devam etmekte olan Türk İstiklal Harbi sırasında uluslararası
kamuoyunda yasal olarak tanınan İstanbul Hükümeti’ne rağmen TBMM Hükûmeti tarafından
uluslararası alanda imzalanmış ikinci antlaşma oldu.
Aynı yılın Ekim ayında imzalanan Kars Antlaşması'yla Türkiye'nin doğu bölgesindeki
günümüzdeki sınırları da böylece çizilmiş oldu.
e. Kars Anlaşması (13 Ekim 1921)
Rusya’nın, 1917'den sonra Kafkasya’dan çekilmesi üzerine Bölgede yaşayan Azerbaycan
Türkleri, Gürcüler ve Ermeniler bağımsızlıklarını ilan etmişler ve milli devletlerini kurmuşlardı.
Daha sonra Sovyetlerin etki alanına giren bu devletler Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti,
Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti ve Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti adını aldılar. Ancak
Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti iki yıl sonra Kafkasya’yı yeniden işgal etmeye
başlamış ve bu üç devlet Sovyetler Birliği ismini alan yeni Sovyet rejiminin idaresine girmek
zorunda kaldılar. Sakarya Muharebesinin TBMM Hükûmetinin zaferiyle sonuçlanmasından
sonra Sovyet Rusya’nın aracılığıyla bu üç Sovyet Cumhuriyeti Azerbaycan, Gürcistan ve
Ermenistan ile Kâzım Karabekir'in temsil ettiği TBMM Hükûmeti arasında 13 Ekim 1921'de
Kars Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre her üç Cumhuriyet, Moskova Antlaşması'nı
kendileri için de geçerli sayıyordu. Böylece Türkiye’nin doğu sınırı kesinleşmiş ve Ermeniler ile
olan sınır sorunları da sona ermiş oldu.
Kars Antlaşması, bir giriş bölümü, 20 madde ve eklerinden oluşmaktaydı. Kars'ta yapılan
konferansa TBMM Hükümeti'ni temsilen, Başdelege olarak Doğu Cephesi Komutanı Kâzım
Karabekir Paşa, delege olarak Burdur milletvekili Veli Bey, TBMM Hükümeti'nin Azerbaycan
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temsilcisi Memduh Şevket Bey, Doğu Anadolu Bölgesi Demiryolları İnşaat Başmühendisi
Muhtar Bey, Müşavir olarak Batum milletvekili Edip Bey, Reji Umûmî Müfettişi Muvaffak Bey,
Doğu Cephesi Kurmay Başkanı Kadri Bey, Kurmay Binbaşı Veysel Bey, Kurmay Binbaşı Talât
Bey ve kâtip olarak dışişleri memurlarından Zühtü Bey, Osman Bey ve Cephe yaverleri Nazmi
Bey ve Selahattin Bey katıldılar.
Antlaşma, Türkiye'yi temsil eden Kazım Karabekir Paşa, Veli Bey, Muhtar Bey,
Memduh Şevket Bey, Sovyetler'i temsil eden Rusya Büyükelçisi Yakov Ganetsky, Ermenistan
Dışişleri Bakanı Aşkanaz Mravyan ve içişleri bakanı Bogos Makinçiyan ile Azerbaycan Devlet
Bakanı Behbud Şahtahtinski ve Gürcistan Savunma Bakanı Şalva Eliava ve Dışişleri bakanı
Aleksandr Svanidze'nin katıldığı bir toplantıyla imza altına alınmış ve böylece Doğu Anadolu ve
Kafkaslarda Birinci Dünya Savaşı ile başlayan siyasi ve politik gelişmeler sona ermiş oldu.
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SOVYET HÜKÜMETİNİN "TÜRKİYE ERMENİSTAN'I" HAKKINDA
KARARI VE TÜRKLERE KARŞI ERMENİLERİN SOYKIRIM
SUÇLARININ GÜÇLENMESİ
Tofig Mustafazade1
ÖZET
1917 yılının Ekim devrimi sonucunda Rusya'da iktidara gelen bolşevikler iç politikada
önceki iktidarlardan tamamen farklı politikalar izleseler de aslında yeni biçimde Rusya
imparatorluğunu yeniden kurmak istiyorlardı ve çarlığın emperyalist politikasını uluslararasıcılık
sloganlarıyla perdeleyip sürdürüyorlardı. Bu yüzden Ermeniler`e karşı yürütülen politikanı
değişmeyerek aynen sürdürdüler. Lenin ve çevresindekiler Türkiye ile kesin uzlaşma öncesinde
rus işgali altında olan Doğu Anadolu'da sözde "türklerin zulmü" altında olan zavallı Erməniler`in
haklarını korumaya çalıştıklarını ilan ettiler. Bolşevik partisi liderleri arasında birçok Ermeni'nin
olması da Sovyet hükümetinin Ermeni politikasına etki gösteriyordu.
11 Ocak 1918`de Sovyet Rusyası'nın Halk Komiserleri Sovyeti "Türkiye Ermenistan'ı"
hakkında karar verdi. Kararda Doğu Anadolu'daki Ermeniler`in kendi kaderlerini tayin etme
hakkının, onların tam bağımsızlığına kadar destekleneceği ilan ediliyordu. Kararın uygulanması
görev olarak RSFSC Kafkasya çalışmaları alanında geçici komiseri Stepan Şaumyan'a
verilmiştir.
Fakat Rusya'nın eski ordusu dağıldığından, yenisi de henüz düzenlenmediğinden Sovyet
Rusya'sı işgal altındaki Anadolu vilayetlerini elde tutmak gücünde değildi ve 1918.yılın 3
Mart`ında Almanya ve Türkiye ile imzaladığı Brest anlaşmasına göre onları Türkiye'ye geri
vermek zorunda oldu. Şimdi Ruslar bu vilayetlerin Ermeni eşkiyalarının elinde kalmasına çalıştı
ve dağılmakta olan rus ordusunun silahları onlara veriliyordu.
Erzincan barışından sonra cepheden çekilip giden Rus askeri birliklerinin yerini Ermeni
birlikleri almağa başladı. Ermeni eşkıyaları sadece türk yerleşim bölgelerini işgal etmekle
kalmadılar, buradaki Türk-Müslüman halkı topluca katlettiler ki, Ermeni devleti kurmak için
Ermeniler`in avantaj teşkil ettiği bölge kursunlar. Sadece 1918 Ocak 15'den 16'ina bağlayan
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gecede Erzincan kentinde Morel'in başkanlığındaki Ermeni askerleri 800 sivil Türk`ü
katletmişlerdir. 31 Ocak'ta ise yine Erzincan`da Ermeni eşkiyası Murad'ın başkanlığını yaptığı
silahlılar 1500 sivil Türk`ü camiye doldurup yakmışlardı.
Andranik ve Zavriyev Erzurum'da soykırım gerçekleştirmişlerdir. Cesetler üzerinde
balta, süngü ve kurşun yarasına rastlanıyordu, bazılarının ciğerleri sökülmüş, gözleri çıkarılmıştı.
Bütünüyle Erzurum kentinde 8 binden fazla yaşlı, kadın, çocuk ve erkek katledilmişti.
Sadece Kazım Karabekir Paşa'nın komutanlığı altındaki Türk birliklerinin Ermeni haydutlarını
darmadağın etmesi ve Doğu Anadolu`nu kurtarması burada Ermeniler`in Türkler`e karşı
soykırım cinayetlerini sürdürmelerine engel oldu.
Anahtar Kelimeler: egemen, bolşevikler, Türkiye, Türkler, ermeniler, Lenin

GENOCIDE CRIMES OF ARMENIANS AGAINST TURKS AFTER THE ADOPTION
OF THE DECREE ON “TURKISH ARMENIA” BY THE SOVIET GOVERNMENT

ABSTRACT
As opposed to the previous government, the Bolsheviks implemented new internal policy and
used internationalism slogans. They tried to restore new Russian Empire in a new way and
supported imperial foreign policy. Not by chance, that Armenians were under the patronage of
Russian Empire. Before the agreement, Lenin and his associates claimed about the willingness
to defense the unprotected Armenians who lived in Eastern Anatolia.
On 11th January 1918 The Council of People's Commissars of the Soviet Union signed
the Decree on “Turkish Armenia”. The document stated Armenians right of self-determination
and underlined that the Soviet government will support Armenians still gain the full
independence.
However, the absence of the new army showed that the Soviet Russia were not ready to
hold the Anatolian region and returned to Turkey according to the Treaty Brest-Litovsk between
Germany and Turkey. Russians tried to transfer these areas into the hands of the Armenian
bandits and the weapons of the decaying Russian army transferred to them.
The Armenian armed formation occupied the front of the Russian army after the
Armistice of Erzincan.
1080

At the same time, the Armenian bandits started killing the local Turk-Muslim population
en masse to create a region where the Armenians would be the main population. On the night of
15 to 16 January the Armenian bandits led by Morel were killed 800 peaceful Turks in Erzincan.
On January 31, again in Erzincan, the Armenian bandits led by Murad gathered 1500 peaceful
Turks in a mosque and burned them.
Andranik and Zavriyev have committed genocide in Erzerum. In total, over 8,000 old
people, men, women and children killed in Erzurum. The population of the Eastern Anatolia
rescued when Kazim Karabekir pasha became the head of Turkish military units.
Keywords: Decree, Bolsheviks, Turkey, Turks, Armenians, Lenin
1917 Ekim Devrimi (Bolşevik İhtilali) sonucunda Rusya'da iktidara gelen bolşevikler iç
politikada önceki iktidarlardan tamamen farklı politikalar izleseler de, aslında amaçları Rusya
İmparatorluğu`nu yeniden kurmak ve çarlığın emperyalist politikasını uluslararasıcılık
sloganlarıyla kaplayarak sürdürmektir. Bu yüzden Ermeniler`e karşı yürütülen politikanı
değiştirmeden aynen sürdürüyorlardı. Lenin ve çevresindekiler Türkiye ile kesin uzlaşma
öncesinde Rus işgali altında olan Doğu Anadolu'da sözde "Türklerin zulmü" altında olan "zavallı
Ermeniler"in haklarını korumaya çalıştıklarını ilan ettiler. Bolşevik partisi liderleri arasında
birçok Ermeni'nin bulunması da, Sovyet Hükümetini etkisi altına aldı.
Fakat, 5 aralık 1917`de Türkiye ile yapılan Erzincan Antlaşmasına göre Rus kuvvetleri
işgal ettikleri Osmanlı topraklarını geri vermek zorundaydı. Aynı zamanda RSFSC, burada
oyuncak bir "Ermeni Devleti" oluşturarak kendi etkisini korumak istiyordu. Sovyet Rusya’nın
Ermeniler`e gerçek bağımsızlık vermek isteksizliği, Taşnak Ermenistan’ın bağımsızlığını
tanımayı reddetmesinde ve hatta daha sonra onu işgal etme örneğinde de görülebilir. Bu nedenle,
Sovyet Rusyası, Çarlık hükûmetinin ve geçici hükûmetin “Ermeni sorununun”dan bir araç gibi
kullanmak politikasını sürdürüyor ve tek küçük fark Sovyet Rusya'nın Ermeni`lerin özerkliğine
izin vermesiydi, çünkü bölgeni elinde tutacak kadar askeri ve siyasi güce sahip değildi.
11 Ocak 1918`de Sovyet Rusyası'nın Halk Komiserleri Sovyeti “Türkiye Ermenistan'ı”
hakkında karar verdi. Rusiya Sovyet Federasyon Sosyalist Cümhuriyyeti Başkanı Vladimir
Ulyanov (Lenin), milletler üzre komiser İosif Cugaşvili ( Stalin) ve Halk Kommiserleri Sovyeti
sekreteri N.Gorbunov tarafından imzalanan kararnamede, RSFSC'nin Rusya'nın işgal ettiği
Türkiye “Ermenistanı” erazisinde Ermeniler`in bağımsız Ermeni devleti kurmasını desteklediği
konuda duyuru yapılmıştır. Bu nedenle, Rus birliklerinin bölgeden çekilmesi ve derhal Ermeni
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halkının milislerinin kurulması gerektiğinin altı çiziliyordu. Sürgün edilmiş Ermeniler dünyanın
çeşitli ülkelerinden geri gönderilmeli, Ermeni Halk Meclisi şeklinde geçici bir halk hükûmeti
kurulmalı, Türkiye'nin iç bölgelerine sürülen Ermeniler`in geri dönüşü sağlanmalıydı.2 Kararın
uygulanması görevi RSFSC Kafkaslar Olağanüstü geçici Komiseri Stepan Şaumyan`a verildi.
Bilindiği üzere, Almanya`nın güclü hücumu nedeniyle kendi varoluşunu kaybetmek
tehlikesiyle karşılaşan Sovyet Rusyası 3(18) Mart 1918`de Brest Antlaşması`nı imzalamak
zorunda kalmıştır. Esas anlaşmaya ek gibi imzalanan Rusya-Türkiye Anlaşması`na göre Rus
askeri birlikleri Kars, Ardahan ve Batum da dahil olmak üzere Doğu Anadolu`dan çıkarılmalı,
1877-1878 yılları Rusya-Osmanlı savaşına (93 harbi) gibi olan hüdutlar restore edilmeli, Ermeni
çeteleri silahsızlaşdırılmalıydı. 1918 Nisan`a kadar Türkler tarihi toprakları üzerinde kontrol
sağlaya bildiler.3
Ermeniler kendi amaçlarına ulaşmak için önceler yaptıkları gibi terrörden çok
yararlanıyorlardı. Bir sıra koşullar Ermeni terrörünün aktivleşmesine, sivil Türkler`in toplu
olarak soykırıma uğramasına yol açıyordu. İşte, 1917 Ekim ihtilalinden sonra bozguna uğrayan
Rusya ordusunun tüfekleri, topları

Ermeniler`in eline geçmişti, 1918 yılının başlarında

Ermeniler`in Nazarbekyan`ın komutanlığı ile 16000 yaya, 1000 atlı ve 4000 milisten oluşan bir
kolordosu vardı.4
Silahlanmış Ermeni eşkiyaları Rusya Silahlı Kuvvetleri geri çekildikce Türk köylerine
baskın yaparak, suçsuz sivilleri katlediyor, köyleri yakıyorlardı. Sadece 1918 Ocak 15’den
16`sına bağlayan gecede Erzincan köyünde albay Morel’in başkanlığı altındaki Ermeni askerleri
800 sivil Türk`ü katletmişlerdi. Yine 31 Ocak’ta Erzincan`da Murat`ın başkanlığıyla Ermeni
eşkiyaları 1500 sivil Türk`ü camiye doldurarak yakmışlardı.5
Türkiye`nin Kafkasya Ordusu komutanı Vehib Paşa'nın Kafkasya Ordusu komutanı
Tuğgeneral Odişelidze'ye, 2 Şubat 1918 tarihli telgrafta Ocak ayında Ermeniler`in Erzincan'dan
sözde yollarda çalışmak amacıyla 650 Türk`ü toplayarak bilinmeyen bir yere götürdükleri,
Sivaslı Murat’ın çetesinin Kale muhafaza destesine saldırması, katliamlar yapması, bebeklerin
Декрет Совета Народных Комиссаров о “Турецкой Армении” от 29 декабря1917г(11 января 1918 г.) //
Документы внешней политики СССР, том 1. Москва, 1959, документ 43.стр.74-75. (Dekret Soveta Narodnıx
Komisarov o Turetskiy Armenii 29 dekabr 1917 q. (11 yanvar 1918 q.)
3
Джамал С. Армянский фактор в региональной политике Советской России. // « Ирс» Международный
Азербайджанский журнал. 2005, №1, сс.34. (Djamal S. Armyanskiy faktor v reqianalnoy politike Sovetskoy
Rossii // İrs Mejdunarodnoy Azerbaydjanskoy jurnal Rossii). 2005, 1, s. 34.
4
Борьян Б. Армения, международная дипломатия и СССР, (Boryan B. Armeniya, mejdunarodnaya i SSSR.
Moskva –Leninqrad, 1929) М.,-Л.,1929 II, s.64
5
Aynı orada, s.179-181
2
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öldürülmesi, insanların canlı canlı yakılması, kızların önce namuslarını

kirlederek sonra

katledilmeleri, gebe hatunların karınlarının yırtılarak bebeklerinin çıkarılıp kesilmesi
belirtilmektedir. Hatta, Ermeni asıllı Fransa tabaası Erzincan'nın askeri komutanı Albay Morel
bile yüzlerce kadın ve ihtiyarın bir eve doldurularak yakıldığını itiraf etmişdi.680 veya daha fazla
kişinin ceseti kuyulara doldurulmuştu. 200'den fazla böyle kuyu bulunmuştur. Ayrıca şehirden
800 ceset toplanmışdt.7 Erzincan`da soykırım 24 Şubat'a kadar devam etmışdi. Andranik ve Dr.
Zavriyev, Türk soykırımını 10 Şubat 1918'de Erzurum'da gerçekleştirmeye başlamış, çocukları,
kadınları, erkeklerı ve ihtiyarları yol inşaatına götürmek namı ile Kars kapılarının önüne
toplamış, katlederek kuyulara doldurulmuşlardı. Ardından, Ermeni haydutları evlere baskın
düzenliyor, soygunculuk yapıyor ve kadınlara tecavüz yapıyorlardı. Türk ordusu Erzurum'da
2.127 ceset ve Kars kapısı yakınında 250 ceset buldu. Erzurum'da 8 binden fazla kişi - kadın,
çocuk ve erkek öldürülmüştü. Cesetlerde balta, süngü ve marmi yarası bulunmuşlardı.
Bazılarının ciğerleri sökülmüş ve bebekleri çıkarılmıştır.8
Ermeniler Rusların etkisi altında sadece işgal olunmuş Osmanlı topraklarında yaşayan
Türkler`e karşı değil, Güney Kafkazya`da yaşayan Türkler`e karşı da acımasız katliamlar
yapmışlar. Azerbaycan`da Ermeniler bu kötülüklerini bolşevik peçesi altında sürdürmüşler.
Şunu kaydetmemiz gerekir ki, 18 aralık 1917`de Şaumyan “Kafkaslar Olağanüstü
Komiseri” atanarak Güney Kafkasya`ya gönderilmişti. Şaumyan önce çalışma merkezi olarak
Tiflis`i seçmişti, fakat 25 Şubat 1918`de Tiflis`te Güney Kafkasya

Seymi organize

edildiğinden9Şaumyan karargahını bolşeviklerin büyük mevk sahibi olduğu Bakü şehrine
taşımıştır.
Müsavat partisi, Ekim 1917'de düzenlenen Bakü Milletvekili seçimlerinde oyların yüzde
40'ını kazandı. Eserler Partisi üyeleri ve Taşnaklar da önemli oylar aldı. Bolşevikler ve Taşnaklar
Azerbaycan Türkler`ini ve Musavat partisini yönetimden sıkıştırarak çıkarmak için gayrı resmi
bir ittifak oluşturdular. Musavat'ın yeni seçilen Sovyetin işine katılmayı reddetmesi Bakü'de
yönetimin Bolşevik ve Taşnakların ele geçirmesine fırsat kollamış oldu.

Bakınız: Hacıyev S. A.g.e. BDU, 1998, s. 179.
Aynı orada, s.181
8
Aynı orada, s. 180-181
9
Н.Агамалиева, Р.Худиев. Азербайджанская Республика страницы политической истории.1918-1920 гг.
Баку, 1994,с.5 (Agamalıyeva N. Xudiyev R. Azerbaydjanskaya Respublika: stranitsı, politiçeskoy istorii. 19181920 u. Baku, 1994, s. 5).
6
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O dönemler, Azerbaycan aleyhtarı olan S.Şaumyan Bakü Sovyetine başkan atanmıştı ve o,
Bakü`de Azerbaycan nüfusunun fazlalığı konusunda endişeliydi. Bu yüzden de, kentin etnik
yapısını değiştirmek istiyordu. Bu isteğini 6.000 Bolşevik asker ve 4.000 Tashnak eşkiyanın
elleriyle hayata geçirdi. Şaumyan'ın kendisi 13 nisan 1918`de de Rusya Halk Kommiserleri
Sovyetine gönderdiği telgrafta şöyle belirtmektedir. “İlimizin ulusal yapısı bizi korkutuyordu.
Mücadeleni kaybedeceğimizden korktuk. Biz hatta Ermeni Taşnak alayının yardımından bile
yararlanmak zorunda kaldık. Bu hizmetten vazgeçmek gibi mutlu bir konumda değildik. Zafer
çok büyük olduğundan bu hakikata az gölge salıyor. Biz bunu bilinçli olarak yapıyorduk. Bakü'de
(Musavat Bakü'deki -TM) zafer kazanarlarsa, Bakü Azerbaycan'ın başkenti yapılacaktı”.10
Bir ön anlaşmaya göre, Bolşevik-Ermeni koalisyonu her taraftan saldırmışlardı.
Silahlı Ermeni eşkiyaları müslümanların evlerine giriyor, sivil kişileri katlediyor, onları
hançer veya süngü ile kesiyor, çocukları alevlenen evlere kapatıyor, ufacık çocukları süngülerin
ucuna geçiriyorlardı. Kadınları daha ağır bir şekilde katlediyorlardı. Şehrin yalnız bir yerinde
kulakları, burunları kesilmiş, karınları yırtılmış 57 müslüman kadınının cesedi bulunmuştur.11
Olayları inceleyen milliyetce musevi A. N. Kvasnik, Ermeni silahlı çetelerinin evlere girerek
Azerbaycanlı`ları buldukları12 yerde vurduklarını söylemişti. Kvasnik yazıyordu: Neredeyse
herşeyi götürüyorlardı. Fırsat buldukça, kadınlara tacizde bulunuyorlardı. Ermeniler
Müslümanları “Rekort” ve “Mailov” tiyatro binalarına götürdüler. Çoğu kişi yolboyunca kurşuna
dizildi. Taşnaksutyun Partisi tutsakların dokunulmazlığını korumalıymış. Aslında Ermeni
eşkiyaları binaya birbirinin ardından girerek, sağlıklı Müslümanları binanın arkasına götürüp
orada katlediyorlardı. Ermeniler barış duyurusundan sonra bile durmadılar ve Müslümanları
öldürmeğe devamettiler13.
Stepan Lalayev, Tatevos Amirov ve diğerleri liderliğindeki Ermeni cellatları büyük
acımasızlıklar yaptılar. Yaşlı erkekleri ve kadınları kılıçlarıyla keserek, süngülere çarptılar. 80
yaşındaki Hacı Amir Aliyev'in evine girerek, onu ve 60 yaşlı karısını, aynı zamanda 25 yaşlı
gelinini canlı canlı çivi ile duvara vurdular. Tanıklara göre, birçok ceset kuyulara doldurulmuştu.

Шаумян Г.С. Избранные произведения , Москва ,1978, т.3 стр.249.(Şaumyan Q.S. İzbrannıye proizvedeniya.
Moskva, 1978, s.249)
11
Azərbaycan tarixi (7 cilddə).V cild (1900-27 aprel 1920). Bakı, Elm, s. 302.
12
Aynı orada.
13
Преступление армянских террористических и бандитских формирований против человечества (XX-XXI
вв.). Краткая хронологическая энциклопедия Института по правам человечества. НАНА. Баку, 2002/,
стр.26. (Prestupleniye armyanskix terroristiçeckix i banditskix formirovaniy protiv çeloveçestva XXXXI).Kratkaya xronologiçekaya ensiklopediya institute popravamçeloveçestva NANA, Baku, 2002, s.26.
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Yaklaşık 2000 yaralı ve hasta kişi İçerişehrin girişindeki binada barınmışlardı. Hamazasp ve A.
Mikoya'nın emriyle binanın üzerine mazot döktüler ve yaktılar. Kaçmak isteyenler kurşuna
dizildi. Böylece, bina ile birlikte, insanlar da yanarak küle dönüştüler14.
1 Nisan’da, Azerbaycan nüfusunun temsilcileri, Bakü Sovyeti ve şahsen Şaumyan’a
başvuruda bulunarak, korumasız Müslümanların katledilmesini durdurulmasını rica ettiler.
Fakat, soygunculuk ve Azerbaycanlı`ların öldürülmesin 3 Nisan'a kadar sürdü. Sadece
Caparidze'nin belirleyici müdahalesi, ona taraftar olan 36. Türkistan alayının talebi ve Rus Hazar
denizcilerinin Bakü Sovyet yönetiminden geri çekilme tehdidi katliamlara son vermiş oldu.
“Ardahan” ve ”Krasnovodsk” askeri gemileri, şehre yaklaşarak Müslüman katliamlarını
durdurmazlarsa, Ermeni mahallelerine ateş etmekle tehdit etti15.
30 Mart ve 2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen katliam sonucunda Bakü`de 14000`den
fazla Azerbaycanlı katledildi.

Aslında katledilenlerin sayısı daha fazlaydı. Çünki sadece

Çemberekent Mezarlığı`na 18.000 Azerbaycanlı şehit gömülmüştü.16
1918`in Mart ve Nisan`ında Azerbaycanlı`ları sadece Bakü`de katletmemişler. Taşnaklar,
Şamahı kazasında da vahşi cinayetler yapmışlar. Şehir, hatta nadir cami bile yakılmıştı. Bu
acımasızlıkların gerçekleşmesinde T. Amirov ve S. Lalayev gibi iğrenç Ermeni haydutları çok
aktif olmuşlar. Orada yaklaşık kırk Azerbaycanlı köyü yakılmış, binlerce sivil Müslüman
katledilmişlerdi17.
Şamahı kazasının Gubalı köyünde 250 erkek, 150 kadın ve 135 çocuk, Karavelli köyünde
40 erkek, 50 kadın ve 30 çocuk, Kuşçu köyünde 192 erkek, 115 kadın ve 25 çocuk, Konakkent
köyünde 25 erkek, 5 kadın ve 4 çocuk, Kaşat köyünde 50 erkek, 40 kadın ve 27 çocuk, Arap Kadim köyünde 200 erkek, 100 kadın ve 78 çocuk, Ceyirli köyünde 40 erkek, 20 kadın ve 15
çocuk, Nabur köyünde 60 kişi, Marazali Tatar köyünde 300 kadın ve çocuk, Ağsu köyünde 200
erkek, 300 kadın ve çocuk, Yukarı Lankabli köyünde 500 kişi, Şorbagi köyünde 35 erkek, 10
kadın, 6 çocuk, Meyniman köyünde 22 erkek, 16 kadın ve 12 çocuk, Guşçu köyünde 192 erkek,
115 kadın ve 25 çocuk katledilmişlerdi.18
Soykırım cinayetleri olağanüstü işkence ve vahşiliklerle yapılıyordu. Örneğin, Ağabeyli
köyünde köpekleri çocukların üzerine kışkırtıyor, sanki onları avluyorlardı. Sakatların gözlerini

Aynı orada.
Наджафов Б. Лицо врага, част II. Баку 1993, стр. 67. (Nacafov B. Litso vraqa, çastII, Baku, 1993. S.67.)
16
Prestupleniye armyansk., s 72-73
17
Наджафов Б. A.g.e. s. 70.
18
Aynı orada, s.69-71
14
15
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çıkarır, ölünceye kadar dövüyorlardı. Yukarı Lankabli köyünde erkek ve çocukların kafalarının
derisini üzmüşlerdi19.
Şaumyan'ın Guba'ya gönderdiği Taşnak eşkiyaları burada büyük acımasızlıklar
yapmışlardı. Onlar yaklaşık 2.000 kişiden, sadece Ermeniler`den oluşuyorlardı. Başkanları
Hamazasp, Gubalı`lara hitaben yaptığı konuşmada, “kendisinin ermeni halkının kahramanı ve
çıkarlarının savunucusu” olduğunu, buraya Sovyet yönetimini kurmak için değil, iki hafta önce
öldürülen

Ermeniler`in

öcünü

almağa

geldiğini

söylemiştir.20

Hamazasp’ın çetesi, Guba’ya hareket ederken tren yolunun her iki tarafındaki Müslüman
köylerine baskın düzenlemişti. 122 Müslüman köyü: Davaçi, Saadan, Çarhana, Siyazan ve diğer
birçok köyler yıkılmış ve yakılmıştı. Bazen köylüler ellerinde beyaz bayraklarla Ermeniler`e
gitseler de, Ermeniler konuşmağa izin vermeden temsilcileri katlediyor, köyleri yakıyorlardı.
Örneğin, Alihanlı köyünden Mirza Muhammed Dadaş oğlu ve Gülhuseyn Muharram'ın oğlu,
aynı zamanda Deveçi Bazar ve Gizilburun köylerinin temsilcileri ellerinde tuz ekmek
Ermeni`lerin yanına gelseler de, Ermeni`ler tuz ve ekmeyi almayı reddederek köy temsilcilerini
öldürmüşlerdi. Aynı zamanda Ermeniler 22 camiyi ve Kur'an'ı Kerim`i yakmışlar. Yaklaşık
3.000 kişiyi hunharca öldürmüşler.21
Erivan`daki Ermeni askeri birlikleri, gelecekteki bağımsız Ermenistan topraklarını
temizlemek için Azerbaycanlı`ları kütlevi şekilde katletti. 80.000'e kadar Azerbaycanlı dede
baba yurtlarını terk etmek zorunda kaldı.22
Sadece 1918 yılının yazı ve sonbaharında, Ermeniler Zangezur'da 115 Azerbaycanlı
köyünü yakarak 2,276 kadın ve 2196 çocuk da dahil olmak üzere 7729 kişiyi katletmişlerdi. 400
Müslüman Vagudi köyünde camiye sığınırken, Ermeniler camiyi insanlarla beraber yakmışlar.
Yine bu köyde 14 genç kıza ölünceye kadar taciz yapmışlar.23
1914-1918 yılları arasında Ermeni eşkiyaları Kuzey Azerbaycanda 794 köyü: Bakü
valiliginde 589, o sıradan Bakü kazasın'da 229, Şamahi kazasın'da 58, Guba'da 122, Elizavetpol
valiliginde 272, o sıradan Zangezur kazasında 115, Şuşa kazasında 157, İrevan valiliginde 211,
o sıradan İrevan kazasında 32, Novobayazet kazasında 7, Eçmiadzin kazasında 84, Surmali
Доклад члена Чрезвычайной следственной комиссии Новацского Господину председателю той же
комиссии о разгроме гор .Кубы и селений Кубинского уезда. // Olağanüstü tahkikat komisiyonunun üyesi
Novatskinin haman komisyonun başkanına Kuba sehri ve kuba kazasının köylerinin yıkılması hakkında maruzatı.
20
Aynı orada, s.135
21
Novatskinin maruzatı. S. 134-153; Prestupleniye armyanskix.... s. 86-87.
22
Nadjafov B. Adı geçen eseri. s.89
23
Mustafazade T. “İrmai meselesi”nden ermeni terrorizmine. Baku, 2016, s.125.
19
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kazasında 75 köyü, Kars valiliginde 82 köyü tarimar etmişler. Ermeni eşkiyalarının faaliyetleri
sonucunda sadece 1918' yılında 400 bin Azerbaycanlı katledilmiştir.24
Ermeni cellatları Güney Azerbaycan'da da katliamlar yapmışlar. Ermeniler ayrıca Güney
Azerbaycan'da yüz binlerce Azerbaycan Türk`ünü de katletmişlerdi. Türk birlikleri Güney
Azerbaycan topraklarına girmeden önce Ermeniler 500 Müslüman`ın evini yakmış, 10 binden
fazla çocuğu, kadını ve ihtiyarı katletmişlerdi. Altı ayda, Urmiye ve çevresindeki köylerde
200.000 Azerbaycanlı öldürüldü. Andranik ve diğer eşkiyaların Güney Azerbaycan'da yaptıkları
zulümler hakkında Mirza Bala Mammadzade yazıyordu: “Genel harb senelerinin sonunda,
Rusya ordusunun işğalinden yararlanan Ermeniler Maku, Hoy ve Urmi tarafta Ermeni-Asur
alaylarını organize etmişler. Onların yaptığı katliam henuz Urmi gölünün çevresinde yaşayan
Türk nüfusunun hafızasından silinmemiştir.

Hunharca katledilen müslümanların sayısı

ölçülemez olduğu gibi, Ermeni "mücahidler" tarafından ele geçirilen genç azeri kızlarını üryan
şekilde alaylar halinde Ermeni askerlerin karşısından geçirilmesi olayı da unutulmamalıdır”.25
Ermeniler`in Kafkas Müslümanlarına karşı saldırılarının aktifleştiği sırada, Türk
Birliklerinin yardıma gelmesi, Azerbaycanlı`ları kurtardı. Osmanlı hükûmeti, 28 Mayıs 1918'de
yaranmış Azerbaycan Cumhuriyet`inin Osmanlı Imparatorluğu ile 4 Hazıran 1918 tarihinde
yaptığı anlaşmanın 4. maddesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yardım etmeyi taahhüt
etmişti.26
Bu anlaşma uyarınca Azerbaycan'a iki Osmanlı tümeni gönderildi. Türk Askeri
Birliklerinin Güney Kafkasya’ya gönderilmesi, Almanya’nın ve Türkiye'nin Rusiya ile yaptığı
Brest Antlaşmasının şartlarına aykırı olduğundan gönüllülük esasında Kafkasya İslam
Ordusunun oluşturulduğu ilan olundu. Osmanlı tümenleri resmi suretde Osmanlı Harbiye
vezaretinin yönetiminden çıkarılarak Kafkasya İslam Ordusunun terkibine dahil edildi. General
Aliağa Şihlinski`nin komutanlığındaki Azerbaycan kolordusu ile birlikte oluşan bu orduya Nuri
Paşa komutan atandı. Türk-Azərbaycan askeri birlikleri Gence, Bakü ve başka şehirleri
kurtardılar.
Osmanlı`nın I. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin sonucu olarak, 1918 yılının sonuna kadar
Türk birlikleri Azerbaycan'dan çıkarıldı. Bu Ermeniler`in tekrar harekete geçmesine fırsat

24

Aynı orada, s. 126.
Mirzebala Memmedzadə Ermenilər ve İran. Bakı 1993, s.30
26
Həsənov C. Azərbaycan Beynəlxalq münasibətlər sistemində. 1918-1920-ci iller. Bakı. Azərnəşr, 1993, s.90
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oluşturmuş oldu. Aralık 1919’da Ermeniler 1200 kişilik bir kuvvetle Nahçıvan'ın 40. km
Kuzeyindeki Almalı ilçesinde 688 kişiyi ve Ağuş adlı bir yerde 516 kişiyi katletmişlerdi.27
Ermeniler`in Azerbaycan köylerine baskını sonraki aylarda ve yıllarda da devametti.
Sadece 19-25 Ocak 1920 tarihleri arasında Zengezur`da 51`den fazla Azerbaycan köyü
yıkılmıştır28.
Türk Orduları Doğu grubunun komutanı Halil Paşa'nın müdahalesinden endişe duyan
Ermeni hükûmeti, resmen özür dileyerek katliam suçlarını Halklar Mahkemesi`ne teslim
edeceğine söz verdi. Ermeni hükümeti, Moskova, İstanbul ve Berlin’e Andranik’in Ermenistan’a
girmesi durumunda derhal tutuklanacağına ve Askeri Mahkeme`ye teslim edeceği konusunda
vaatta bulundu. Uluslararası baskıdan korkan Ermeni hükümeti 1918 yılında terörçu ve eşkiya
çetelerinin Azerbaycan`da 400.000 Azerbaycanlı`nı, Gürcistan`da 120.000 Gürcü`nü, 15000
Kürd`ü, 22.000 Laz`ı katlettiğini kabul etmek zorunda kaldı.29
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Q.S.

RUSYA’DAKİ TÜRK SAVAŞ ESİRLERİNE ERMENİLER
TARAFINDAN YAPILAN MEZALİM HAKKINDA BAZI TESPİTLER
НЕКОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЗВЕРСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ
АРМЯНАМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТУРЕЦКИМ ВОЕННОПЛЕННЫМ В
РОССИИ
Tuncay ÖĞÜN*
РЕЗЮМЕ
Ухудшение турецко-армянских отношений, начавшееся с последней четверти 19-го
века вследствие провокаций империалистических государств, вызвало непредвиденные
проблемы и имело печальные последствия во многих областях. Одним из них явилось
жестокое обращение армян с турецкими солдатами, захваченными в плен Россией в ходе
1-й Мировой войны, нарушающее Конвенцию о военнопленных и воинский Кодекс чести.
Когда началась турецко-русская война на Кавказском фронте, в подчинении русской
армии находились тысячи армянских солдат. Некоторые из них были призваны в рамках
закона, поскольку являлись российскими гражданами. Остальные изначально считались
гражданами Османской Империи и добровольно присоединились к русской армии для
борьбы с турками. Особенно эти добровольцы были полны ненависти и вражды к
тюркизму и исламу. Они считали беззащитных турецких солдат, плененных русской
армией, легкой добычей и наслаждались убийствами, пытками безоружных, больных и
раненых, грабя их до последней нитки. Попавших в их руки турецких военнопленных они
зачастую убивали на месте, завладевая всем их имуществом.
В процессе эвакуации захваченных в плен турецких солдат с поля боя и отправки их
в лагеря непрекращающиеся нападки и оскорбления достигали такой степени, что даже
русские офицеры стыдились подобного поведения подчиненных. Благодаря таким
русским офицерам, некоторым турецким солдатам, попавшим в руки обезумевших
армянских уголовников, удалось спастись от гибели. В частности, солдаты и офицеры,
имевшие турецкие корни, а также другие мусульмане, находившиеся на службе царской
армии, прилагали огромные усилия для защиты турецких солдат, которых они считали
братьями по вере и крови, от армян. Царское правительство, поначалу закрывавшее глаза
*

Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, MUĞLA, tuncayogun@mu.edu.tr

1090

на эти отвратительные действия по отношению к пленным, по причине роста количества
нападений вынуждено было запретить армянским солдатам приближаться к турецким
военнопленным. Несмотря на это, подобные злодеяния нельзя было искоренить
полностью.
В данной статье описываются и анализируются несправедливые и незаконные
нападения

армян

на

засвидетельствованные

турецких
архивными

солдат,

плененных

документами

Османской

российской

армией,

империи,

отчетами

соответствующих органов о вернувшихся из плена солдатах и многочисленными
воспоминаниями солдат о нахождении в плену.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Первая мировая война, турецкие военнопленные, армянская проблема, армянские
зверства
1711’de Prut’ta başlayıp 1. Dünya Savaşı’na kadar devam eden iki asırlık dönem içerisinde
Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında tam dokuz büyük savaş meydana gelmiştir.
Savaşların çoğunu Osmanlı Devleti kaybetmiş ve süreç içerisinde 104’ü Paşa (General ve
Amiral)1 olmak üzere çok sayıda Türk askeri, kimi zaman da bazı siviller esir alınarak Rusya’ya
götürülmüştür. Ancak bu esaret süreçlerinin hiçbiri 1. Dünya Savaşı’ndaki kadar zor ve yıpratıcı
olmamıştır. Örneğin 93 Harbi olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında esir düşen Türk
askerlerinin sayısı 142 bin civarında2 olup 1. Dünya Savaşı’ndaki esir sayısının nerdeyse 2,5 katı
kadar olduğu halde, onlar için esaret hayatı nispeten rahat ve sorunsuz geçmiştir.3
Döneme ait kaynaklar, 1. Dünya Savaşı’nda Rusların eline geçen Türk askerleri için esaret
koşullarının daha ağır ve yıpratıcı olmasında 19. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren ihtilalci
fikirler benimseyerek Türklere ve Müslümanlara karşı kin ve nefret hisleriyle dolmaya başlayan
Ermeni çevrelerinin önemli bir paya sahip olduğunu göstermektedir.

V.V. Poznakhirev, Turetskiye generalı i admiralı v Russkom plenu (XVIII – XX vv.) [Rus Esaretindeki Türk
General ve Amiraller (18-20 yy.)], Nestor-Istoriya, Sankt-Peterburg 2019, s. 25-35.
2
Vladimir Belyakov, “1877-1880 Yıllarında Çarlık Rusya’sındaki Türk Esirleri”, çev. Vügar İmanov, Toplumsal
Tarih, Sayı 207 (Mart 2011), s. 94.
3
Bkz. Tuncay Öğün, “İstanbul Basınında 93 Harbi Türk Savaş Esirleri”, Uluslararası Türk Savaş Esirleri
Sempozyumu (14-15 Mart 2017, İstanbul), Sultanbeyli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür
yayınları, İstanbul 2018, s. 29-52; V.V. Poznakhirev, Ottomanskiye voyennoplennıye v Rossii v period Russkoturetskoy voynı 1877–1878 gg. [Ottoman Prisoners of war in Russia during the Russian-Turkish War of 1877–
1878], Nestor-İstorya, Sankt-Peterburg 2017.
1
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1. Dünya Savaşı’nda 8-10 bini sivil, diğerleri asker olmak üzere Rusya’ya esir düşen Türk
esirlerinin sayısı 64.500’dü.4 Bunların 20 bin kadarı Sarıkamış harekâtında esir alınmış,5
diğerleri daha önce ve daha sonraki muharebelerde ele geçirilmişti.
Esir alınan Türkler, önce Sarıkamış-Kars üzerinden Tiflis’e veya kısa bir süre kalacakları
Nargin Adası’ndaki dağıtım merkezine gönderilmiş, oradan Sibirya’daki daimi esir kamplarına
sevk edilmiştir. Sevkiyat çok yoğun bir şekilde yapılmış, yalnız Sarıkamış harekâtına rastlayan
1 Aralık 1914-24 Ocak 1915 tarihleri arasında Tiflis’ten Riyazan-Ural demiryoluyla İç Rusya’ya
326’sı subay, diğerleri er olmak üzere toplam 14.846 Türk esiri gönderilmiştir.6 Böylece Türk
askerleri, sınır hattı üzerindeki muharebelerde esir düştükten 30-40 gün sonra kendilerini
Sibirya’daki esir kamplarda bulmuştur.7
Ele geçirildikleri andan itibaren genellikle çok kötü bir muameleye maruz kalan esir Türk
askerlerinin esir kamplarına sevk edilmesi de kendileri için çok zor ve zahmetli olmuştur.
Silahları alındıktan sonra Rus ordusundaki Ermeni askerlerinin canice saldırılarına uğramış,
hastalıklar, bakımsızlık ve kötü hayat koşulları yüzünden birçokları hayatını kaybetmiştir.
Türk savaş esirlerinin gördüğü kötü muamele aslında Çar hükümetinin onayladığı bir durum
değildi. Çar II. Nikolay, esirlerin idaresini uluslararası hukuk normlarına göre düzenleme gayreti
içerisindeydi. Savaş esirlerinin hukukunu düzenleyen ve esirlere kötü muamelede bulunmayı
yasaklayan “1907 Lahey Sözleşmesi” de onun şahsî çabaları sonucunda kabul edilmiş ve Türkiye
dâhil 44 ülke tarafından onaylanmıştı. Savaş esirlerine can ve mal güvencesi, inanç ve ibadet
özgürlüğü, beslenme ve barınma garantisi veren bu sözleşmenin 4. Maddesi şöyleydi:8
“Madde 4: Savaş esirleri kendilerini esir eden şahısların veya birliklerin değil,
düşman hükümetinin hükmü altındadırlar. Onlara insanî bir şekilde davranılma
zorunluluğu vardır. Silahları, atları, askerî evrakları hariç kendilerine ait her şey kendi
uhdelerinde kalacaktır.”

4

V.V. Poznakhirev, Turetskiye voyennoplennyye i grazhdanskiye plennyye v Rossii v 1914-1024 gg. [Turkish
Military and Civilian Prisoners of War in Russia in 1914-1924], Nestor-Istoriya, Sankt-Peterburg 2014, s. 56.
5
Stanford J. Shaw, the Ottoman Empire in World War I, II, TTK Yayını, Ankara 2008, s. 832.
6
Alfina Sibagatullina, “I. Cihan Harbi Dönemi Rus Taşrasında Osmanlı Esirleri”, Uluslararası Türk Savaş
Esirleri Sempozyumu (14-15 Mart 2017, İstanbul), Sultanbeyli Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2018, s. 253.
7
Vehbi Özkan, Esaret Yıllarım/Asteğmen Vehbi Bey’in Sibirya’dan Kaçışı, yay. haz. Bingür Sönmez, Babıali
Kültür Yayıncılığı, 2017, s. 19.
8
Sözleşme maddeleri için bkz. Cemil Kutlu, I. Dünya Savaşı’nda Rusya’daki Türk Savaş Esirleri ve Bunların
Yurda Döndürülmeleri Faaliyetleri, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Basılmamış
Doktora Tezi, Erzurum 1997, s. XXVIII-XXXII.
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Teorik olarak durum böyle olsa da Türk savaş esirleri özellikle esir düştükleri ilk anlarda
maalesef insanlık dışı muamelelerle karşılaşmışlardır. Rus birlikleri arasında yer alan Plastun
askerleri ve Kazak atlıları esir aldıkları subayların şahsi malı olan atları, eğer takımlarını, atların
terkilerine bağlı kaput, pelerin, çamaşır gibi eşyaları bile yağmalamışlardır.9
Sarıkamış’ta esir düşen Türk askerleri arasındaki en yüksek rütbeli tek General olmasına
rağmen Ali İhsan Paşa bile 6 Ocak 1915 sabahı üç arkadaşıyla birlikte Sibirya’ya gönderilmek
üzere bir otomobille götürüldüğü Selim istasyonunda Rus askerleri ve köylüleriyle dolu pis
kokulu bir odada sabaha kadar ayakta bekletilmiştir. Oradakilerin ileri geri konuşmalarına
muhatap edilmiş, trenin, tahta kerevetli dördüncü mevki vagonuna bindirilirken Kazak
muhafızları tarafından itilip kakılmıştır. Kars istasyonunda, “İslam ve Türk adı taşıyan herkese
her türlü kötülüğü yapabileceğini” yüzüne haykıran bir Rus generalinin hakaretlerine
uğramıştır.10
Özellikle Rus ordusundaki Ermeni askerlerinin elline geçenlere çok kötü muamele
edilmiştir. Türklere karşı kin ve nefret besleyen söz konusu Ermeni askerler, ele geçirdikleri Türk
askerlerini hemen oracıkta öldürmüş, bozuk paralarına ve çoraplarına varıncaya kadar bütün
eşyalarını yağmalamışlardır.11 Sarıkamış bozgununda esir düşen Yüzbaşı Abdullah Efendi,
yurda döndükten sonra, Rus esaretindeyken gördüğü muameleyi ilgili mercilere rapor ederken
şu ifadelere yer vermiştir:12
“Yaralı olarak esir düştüm. Askerim beni sırtında taşıyordu. Bir Ermeni Rus
askeri üzerime saldırarak saç ve bıyıklarımı yoldu. Rus ve Ermeni Rus askerleri esir
subaylarımızın yüzlerine tükürerek küfrettiler.”
Askerden çok eşkıyaya benzeyen bu canilerin askerlik onuruna yakışmayan
insanlık dışı davranışları, Rus subaylarını bile çileden çıkarmış, esir Türk askerlerinin

Rusya’daki Üseramız Hakkında Malumat (basım yeri ve yılı belirtilmemiş), s. 10 [Osmanlıca olan eserin
sadeleştirilmiş metini ve hakkındaki değerlendirme için bkz. Bülent Bakar, “Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya’ya
Esir Düşen Türk Esirleri: Rusya’daki Üseramız Hakkında Malumat”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 179 (Nisan
2009), s. 85-104.
10
İhsan Latif (Ali İhsan Paşa), Bir Serencam-ı Harp/Harb-i Umumî Safahatına Ait Hatırat, Maarif Matbaası,
İzmir 1925, s. 2-5.
11
Merih Baran Erbuğ, Kaybolan Yıllar/Mülazım Ahmet Hilmi’nin Sarıkamış-Sibirya-Afganistan Hatıraları ve
Hayatı, Vadi Yayınları, Ankara 2007, s. 172.
12
Rusya’daki Üseramız Hakkında Malumat, s. 3.
9
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birçoğu onların duruma müdahale ederek bu canileri durdurması sayesinde hayatta
kalabilmiştir.13
Rus ordusunda Müslüman Tatar askerleri de vardı. Türkleri kardeş olarak gördüklerini
söyleyen bu askerler, esir Türk askerlerine karşı dostça davranmış, onları teskin etmeye çalışmış,
karınlarını doyurmuş, sigara ikram etmiş ve en önemlisi de Ermeni askerlerinin saldırılarına karşı
korumuşlardır. Türkçe bilen Ermeni asıllı Rus askerlerinin, esir Türk askerlerine dostça yaklaşıp
hile ile öldürdüklerini söyleyerek muhtemel saldırılara karşı uyarmışlardır. Hatta bir defasında
Türkçe konuşarak esirlerin yanına dostça yaklaşmaya çalışan sivil bir Ermeni’yi fark edip
koynunda sakladığı bıçağı almış ve esaslı bir dipçik vurduktan sonra kovmuşlardır. Bir Tatar
subayı, Tatar Türkçesiyle bu Ermeni’yi şöyle azarlamıştır:14
“Bu gördüğün esirler var ya! Bunlar Türk askerleridir. Bunların üstlerine
başlarına bakmayın. Allahuekber dağlarında bunların bir tanesini, bir tabur Rus
askeriyle tutmak zordur. Bunlar yiğit askerlerdir. Şimdi elleri kolları bağlı gördünüz,
bunları hançerlemeyi düşünüyordun değil mi? Kıçın tutuyorsa, git şu dağda bir tane
tut bakalım. Sen bunların bir topal olanını bile yakalayamazsın. Bunlar açlıkla harp
ettiler, soğukla harp ettiler, tifo ile tifüs ile harp ettiler, gene de bunlarla baş
edemiyorduk. Harp talihidir bu, esir düştüler. Biz şimdi bunlarla kardeşiz.”
Türk savaş esirlerini muharebe alanında soyup öldürmekle kalmamış, saldırı ve
hakaretlerini esirlerin savaş alanından tahliyesi sırasında da sürdürmüşlerdir. Örneğin 1915
Ocak’ının ilk günlerinde Sarıkamış’tan Kars’a nakledilmekte olan 400 Türk askerinden oluşan
bir esir kafilesinin büyük bir çoğunluğu Ermeniler tarafından öldürülmüş, bunlardan yalnız 20
kadarının Kars’a ulaştırılması mümkün olabilmiştir.15
Yol boylarında toplanıp esir kamplarına götürülmekte olan Türk askerlerini küçümseyerek
izlemeye gelenler arasında Ermeniler genellikle hiç eksik olmamıştır. Özellikle Türk ordusundan

M. Rıza Sehadoğlu, Savaşçı Doktorun İzinde/Kırım, Sarıkamış, Esaret Yılları ve Kurtuluş Savaşı, Remzi
Kitabevi, İstanbul 2005, s. 113.
14
Ahmet Rıza İrfanoğlu, Çayeli Beyazsu Köyünden İrfanoğlu İsmail Efendi’nin Hatıraları/Sarıkamış Esaret ve
Sonrası, Dergâh Yayınları, İstanbul 2017, s. 51-52.
15
V. V. Poznakhirev, Turetskiye voyennoplennyye i grazhdanskiye plennyye v Rossii v 1914-1024 gg., s. 76.
13
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kaçıp Rus tarafına geçenler, intikam ve düşmanlık hislerini dile getirerek esir Türk askerlerine
hakaretler yağdırmış, psikolojik olarak işkenceye maruz bırakmışlardır.16
1915 Ocak’ının ilk günlerinde, Ardahan’da Rus Kazaklarına yaralı olarak esir düşen bir
Türk subayı, kendisi gibi yaralı ve donuklardan oluşan bir esir kafilesiyle Sibirya’ya
gönderilirken Kars’ta yol üzerinde toplanan Ermenilerden işittikleri hakaretleri şöyle
nakletmiştir:17
"Birkaç gün sonra biz yaralı ve donuklar Arabalarla Ardahan’dan Kars’a
götürüldük. Kars'ta Hafız Paşa Kışlası’na doğru şimdiki Kâzım Paşa caddesinden
geçiriliyorduk. Her arabada iki yaralı ve arabacının yanında bir muhafız vardı.
Çoğunun Ermeni olduğu anlaşılan kalabalık yolun iki yanında birikmiş, bize küfür
ediyordu. Kapan denilen yerden geçerken, arkamdaki arabada bulunan ve sonradan
kendisinin Çakırcalı Efe'nin kızanlarından ve Teşkilat-ı Mahsusa Yakup Cemil
Müfrezesinden Topsakallı Tahir Ağa olduğunu öğrendiğim şahsa karşı: ‘Len sahallı,
sen hansı dâvaya gelipsen, hay senin sahalının kökünü... dinini, imanını...’ diye küfür
edildi. Kendisi yedi yerinden yaralı olduğu halde, bir ara kımıldayarak: ‘Ben daha
ölmedim, sizin hepinizin topunuzu...’ diye gürleyince ona doğru hücum oldu.
Apoletinde üç beyaz şerit olan bir Rus görevlisi elindeki kamçıyı etrafa savurarak
kalabalığı dağıttı. Yola koyulduk."
Yalnız hasta ve yaralılara değil, ölülere bile eziyet ediyordu. Türklerle işbirliği yaptığından
kuşku duyulan yörenin Türk ve Müslüman köylüleri de toplanıp esir kamplarına gönderiliyordu.
Rus askerleri tarafından esir kamplarına sevk edilmekte olan bu sivil esir kafilelerinden birinin
Sarıkamış’tan geçerken şu insanlık dışı muameleye uğradığına tanık olunmuştur:18
"Ebubekirgilin Mehmet, hasta olan ağabeyi Muhittin'i sırtında taşıyordu. Biraz
sonra öldüğünü anladığımız ağabeyini yere bırakmasını söyledikse de o razı olmadı.
Geceden bekleyen Rum ve Ermeniler tekrar etrafımızı çevirmişti. Bir kısmı Mehmet'i
döverken, biri de sopasını sırtındaki ölüye vuruyordu. Böylece dirimize ve ölümüze
vura vura trene bindirip Kars'a götürdüler."
Ziya Yergök, Tuğgeneral Ziya Yergök’ün Anıları/Sarıkamış’tan Esarete (1915-1920), yay. haz. Sami Önal,
Remzi Kitabevi, İstanbul 2005, s. 135.
17
Raci Çakıröz, “Türkistan’da Türk Subayları” (Yazan: Timur Kocaoğlu), Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 1
(15 Ocak 1987), s. 21-22.
18
C. Kutlu, s. 29.
16
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Hasta ve yaralı Türk askerleri, Rus yönetimince Sarıkamış, Kars, Tiflis ve benzeri yerlerdeki
hastanelerde tedavi altına alınmış, sağlığına kavuşanlar esir kamplarına gönderilmiştir.
Ermeniler ise Rus yönetiminin bu iyi niyetli girişimini de hekim kisvesi altında sabote ederek
tedavi görmekte olan esir Türk askerlerine sinsice zarar vermeye devam etmişlerdir. Ruslar,
ellerinde yeterli miktarda sağlık personeli ve hekim bulunmadığından esir aldıkları Türk askerleri
arasındaki

hekimleri

tespit

edip

esirlerin

tedavi

altına

alındığı

hastanelerde

görevlendirmekteydiler. Bu yüzden Türk ve Müslüman hekimlerle birlikte, Osmanlı ordusundaki
Ermeni hekimler de esirlerin tedavisinde görev almaktaydılar. Ancak onlar ettikleri Hipokrat
yeminini de hiçe sayarak diğer Ermeni hekimlerle birlikte Türk askerlerinin canlarına
kastetmekteydiler. Kars’taki Ermeni hekimler, hastanede tedavi görmekte olan yaralı Türk
askerlerinin kurşuna dizilmesini isteyecek kadar ileri gitmişlerdi.19
Bazıları ise kendilerine verilen görevi kötüye kullanarak esir Türk esirlerine kasten zarar
vermekteydiler. Sarıkamış harekâtında yaralı olarak esir düşüp Tiflis hastanesinde tedavi altına
alınan Yüzbaşı Abdullah Efendi, Ruslara esir düşen Osmanlı askerleri arasındaki Sarkis isimli
bir Ermeni doktor yüzünden kasten sakat bırakıldığını esaretten döndükten sonra şöyle rapor
etmiştir: 20
“Tiflis hastanesine gönderildim. Hastanenin operatörü Beradof, iki Müslüman,
iki Ermeni doktoruyla ayağımı ameliyat edecekti. Müslüman doktorlar ayağımın
kesilmesine engel olmak istiyorlardı. Dr. Beradof, doktorlarımızın engel olmalarına
kızarak kasten topuğumun kemiklerini, sinir damarlarını kesti. Dr. Yüzbaşı Sarkis’in
teşvikiyle yaralı subay ve erlerimize zulmün her türlüsü yapıldı.”
Esirlerin gördüğü kötü muameleyi haber alan Osmanlı hükümeti uluslararası hukuku hiçe
sayan bu vahşeti diplomatik yollardan engellemeye çalışmıştır. Kars ve Ardahan dolaylarında
Rusların kışkırtmalarıyla Ermeniler tarafından 30 bin Müslüman erkeğin öldürüldüğünü,
muhafız olarak görevlendirilen Ermeni askerlerin kendi korumalarına verilen Osmanlı esirlerine
kötü muamelede bulunduğunu, tüfek dipçikleriyle vurularak birçoğunu öldürdüğünü İtalya
Büyükelçiliği* nezdinde Rus hükümetine bildirerek durumu protesto etmiştir. Türk savaş
19

V. V. Poznakhirev, Turetskiye voyennoplennyye i grazhdanskiye plennyye v Rossii v 1914-1024 gg., s. 158.
Rusya’daki Üseramız Hakkında Malumat, s. 3.
*
Rus hükümeti, Türkiye ile diplomatik ilişkileri kesip savaşa girdiğinde Rusya’nın çıkarlarını temsil etme
görevini o sırada henüz tarafsızlığını korumakta olan İtalya Büyükelçiliği’ne bırakmıştı. Bu yüzden Rus hükümetine
yönelik talepler söz konusu büyükelçilik vasıtasıyla iletiyordu. Bkz. Rus Dışişleri Belgelerinde Osmanlı’nın Cihan
Harbi’ne Girişi, çev. Azad Ağaoğlu, Ötüken Yayınevi, İstanbul 2018, s. 125.
20
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esirlerine yapılan kötü muameleye son verilmesini istemiş, aksi takdirde Türk hükümetinin de
Rus esirlerine karşı şiddet kullanacağını bildirmiştir.21
Azerbaycan Türkleri de Bakü İslâm Cemiyeti Hayriyesi aracılığıyla Türk savaş esirlerine
karşı yapılan kötü muameleyi Rusya Kızılhaç Cemiyeti Başkanı Prens Oldenburg'a bildirerek
Rus yönetiminin dikkatini bu noktaya çekmeye çalışmışlardır. Sonunda Ruslar tarafından da
durumun vahametinin anlaşılması üzerine Prens Oldenburg’un Kafkasya Genel Valisi Kont
Vorontsov Daşkov’a gönderdiği aşağıdaki telgraf emriyle Rus ordusundaki Ermenilerin Türk
savaş esirlerinin yakınlarına sokulması ve muhafazalarında bulundurulması yasaklanmıştır: 22
"Kafkasya Baş Komutanlığı’nızın Türk esirlerine muhafızlık eden Ermenilerin
yaptıkları zulümlerden galiba haberi yok. Bu gibi heyecan verici haksızlıkların Büyük
Rusya İmparatorluğu'na yakışmadığını ve bu hallerin Rus ordularının yüzünü
kızartacağını bilmeniz lazımdır. İnsaniyet namına hemen Kafkasya cephelerine emir
vererek, Türk esirlerinin ve umumiyetle elimizdeki Türklerin yakınlarında ve
muhafızlığında tek bir Ermeni askeri bulunmamasını temin etmenizi rica ederim. Bu
hususta İmparatora malûmat gönderiyorum."
Prens’in yukarıdaki emri üzerine Kafkas demiryolu güzergâhı üzerindeki bütün Ermeni
askerleri geri çekilmiş ise de esir Türk askerlerine karşı yapılmakta olan saldırılarına kesin olarak
son verilememiştir. Özellikle Bolşevik İhtilali’nden sonra Rusya’da yaşanan siyasal karışıklıktan
yararlanan Ermeniler Türk savaş esirlerine yeniden saldırmaya başlamışlardır.
3 Mart 1918’de Bolşeviklerle İstanbul hükümeti arasında imzalanan Brest-Litovsk
Anlaşması’nın 8. Maddesi her ne kadar savaş esirlerinin karşılıklı olarak ülkelerine iadesini kabul
etmiş23 ise de devam eden iç karışıklıklar bunun fiilen gerçekleştirilmesine izin vermemiştir. Çar
yanlısı Beyazlarla Bolşevik Kızıllar arasındaki iç savaş sırasında Türk savaş esirleri, Rus
hükümetinin (yetersiz de olsa) o zamana kadar sağladığı korumayı da kaybederek tümüyle
savunmasız durumda kalmışlardır.
İç savaş döneminde, Rusya’nın diğer bölgeleri hariç olmak üzere yalnız Kafkasya’da serbest
kaldıktan sonra aç biilaç etrafa dağılan Türk savaş esirlerinin sayısı tahminen 20 bin
BOA, DH.EUM.2.Şb, 5/31.
Abdulali Emircan-Mehmet Emin Gerger, Büyük Ermenistan Hayali ve Kars’tan Karabağ’a Ermeni Vahşeti,
Cemre Yayınları, İstanbul 1992, s. 64.
23
Nebahat Oran Arslan, Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’deki Savaş Esirleri, IQ Kültür Sanat Yayıncılık,
İstanbul 2008, s. 274.
21
22
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civarındaydı. Özellikle Ermenilerin çoğunlukta olduğu yerlerde çok kötü durumdaydılar.
Ermenilerin eline düşenler ya yok pahasına birilerine köle olarak satılıyor ya da sırf eğlence olsun
diye öldürülerek cesetlerine insanlık dışı hakaretler yapılıyordu. Rus Kızılhaç’ından Yüzbaşı
Cologriof tanık olduğu bu vahşeti Petrograd’daki Sovyet hükümetine şöyle rapor etmiştir: 24
"Kafkasya'da bulunan Türk savaş esirlerinin durumunu halkının çoğu Ermeni
olan ve Ermeni olmayan yerlere göre ikiye ayırmak gerekir. Ermenilerle meskûn olan
bölgelerde Osmanlı esirlerinin durumu, onların imhasını sağlayacak bütün koşulları
içermektedir. (…) Ermeni askerleri sırf zevk için Türk savaş esirlerini genellikle
işkence ederek öldürüyorlar. Cesetler hakarete uğruyor. Kars ile Aleksandrapol
(Gümrü)'de yine Ermenilerin tanıklığına göre duyulan milli husumetin etkisiyle
Osmanlı savaş esirlerinin Ermeniler tarafından satıldığı bile vakidir. Sağlam
Osmanlılar 12 rubleye, zayıfları daha ucuz, hastaları ise bir paket tütüne satılır."
Albay İvanof da Tiflis’teki İspanya Konsolosluğu’na sunduğu 5 Mayıs 1918 tarihli
raporunda benzer konulara temas etmiş "Osmanlı esirleri Ermenilerden çok korkuyorlardı.
Çünkü Kars ve Gümrü'de Ermenilerin Osmanlı esirlerini öldürdükleri tahakkuk etmiştir" diyerek
Türk savaş esirlerinin Kafkasya’nın her tarafında Ermeni zulmü ve baskısı altında bulunduklarını
bildirmiştir.25
Gerçekten de Ermeniler, Türk savaş esiri olduğundan kuşkulandıkları kimselere arkadan
sinsice yaklaşıp Türkçe “asker” diye sesleniyor, Türk olduğunu anladıklarında onları acımasızca
katlediyorlardı. Bu yüzden yurtlarına dönmeye çalışan esir Türk askerleri korku içerisinde olup
hiçbir yerde kendilerini güvende hissetmiyorlardı.26
Bu tür olayların haber alınması üzerine, Türk Büyükelçisi Galip Kemali Bey Petrograd’daki
barış görüşmelerinde esirlerin işlerine bakan alt komisyonun 23 Ocak 1918 tarihli oturumunda
söz alarak Ermeniler tarafından Türk savaş esirlerine yapılan mezalimi şiddetle protesto etmiş,
Rus hükümetinin bu cinayetlere engel olmasını istemiştir.27
Ancak bu tür diplomatik girişimler de söz konusu zulmü durdurmaya yetmemiştir. Nitekim
bir Ermeni subay olan Ohannes Apresyan Türk ordusunun 1918 yaz aylarında icra ettiği Kafkas

Rusya’daki Üseramız Hakkında Malumat, s. 27-29.
Aynı eser, s. 30.
26
A. R. İrfanoğlu, s. 108.
27
C. Kutlu, s. 312.
24
25
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Harekâtı karşısında geri çekilirken ellerindeki 2 bin kadar Türk esirini nasıl acımasızca
katlettiklerini anılarında şöyle dile getirmiştir:28
"Elimizde kalan 3 bin kadar harp esiri Türk askerini de beraberimizde götürdük.
Karakilise'ye çekilişimiz sırasında bu zavallıların 2 bin tanesi merhametsizce
öldürüldü. Gösterilen vahşet beni hasta etmiş, fakat yapılanlara itiraz etme imkânını
bulamamıştım. Bazıları gene nispeten acı çektirilmeden vurulup öldürüldüler.
Çoğunluğu ise yakılarak öldürüldü. Bu yakarak öldürme işi kulübelere saman koyarak
sonrada bu kulübeleri Türk esirleri ile doldurduktan sonra samanları ateşlemek
suretiyle oldu."
Ermeniler yalnız Rus ordusunda değil, cephenin karşı tarafında silahaltına alındıkları Türk
ordusunda da fırsat buldukça benzer kötülükleri yapmaktan geri durmamışlardır. Bir Türk
askerinin günlüğündeki şu satırlar, Sarıkamış bozgununda tifüse yakalanan bir Türk askerinin
sözde silah arkadaşı olan bir Ermeni tarafından nasıl acımasızca ölüme terk edildiğini gözler
önüne sermektedir:29
4 Kânunusani [17 Ocak 1915] Pazar (…) Çocuğun aklı başında. Başına gelen
olayı anlatıyor:
Kıtasında hastalanarak seyyar hastaneye, daha sonra Hasankale'deki hastaneye
gelmiş, bir derece iyileşmiş. Memleketten gelen parasını almak için dışarı çıkmış,
parayı alıp fırındaki hemşerilerin yanında bir iki gece kalmış. Bu parayı çaldırmış,
yine hastaneye yatmış. Mekkâreyle Erzurum'a sevk edilirken, mekkâreci Ermeni eri,
çocuğu Korucuk civarında bir hendeğe bırakmış. İki gün ve gece açıkta kalmış, el ve
ayakları donmuş, tanımadığı bir subay buraya göndermiş. Bu sözleri bitirdikten sonra
kelimeyi şahadet getiriyor. Talihsiz Çocuk saat on birde ruhunu teslim etti.
Dayanamadım ağlıyorum. Mevla garibe rahmet eyleye. Düşünün bir Ermeni erin
alçaklığını.”
Sonuç olarak ifade etmek gerekirse; Rus hükümetinin Türk savaş esirleri için uluslararası
hukuk kapsamında insani değerleri önceleyen bir rejimi hayata geçirme çabası, Rusya’nın idari

28
Leonard Ramsden Hartıll, Bir Ermeni’nin Anılarında Azerbaycan Olayları (1918-1922), çev. Sipahi Çataltepe,
Kastaş Yayınları, İstanbul 1990, s. 125-126.
29
Ali Rıza Eti, Bir Onbaşının Doğu Cephesi Günlüğü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009, s.
135
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ve ekonomik yetersizliklerden kaynaklanan birtakım sorunların yanı sıra Türk düşmanı Ermeni
çevrelerinin muhalefeti yüzünden başarısız olmuştur. Rus ordusundaki Türk düşmanı Ermeni
askerlerin saldırılarına maruz kalan Türk savaş esirleri, Rus tebaasından olan Kafkasya’daki
radikal Ermeni gruplarının da suikast ve hakaretlerine uğramıştır. Esaret hukukunu, askerlik
onurunu ve insani değerleri hiçe sayan bu saldırılar çok sayıda Türk askerinin hayatına mal
olmuştur. K
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НЕКОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЗВЕРСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ
АРМЯНАМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТУРЕЦКИМ
ВОЕННОПЛЕННЫМ В РОССИИ
RUSYA’DAKİ TÜRK SAVAŞ ESİRLERİNE ERMENİLER TARAFINDAN YAPILAN
MEZALİM HAKKINDA BAZI TESPİTLER
ТУНДЖАЙ ОГЮН
ÖZET
19. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren emperyalist devletlerin tahrikleriyle bozulmaya
başlayan Türk-Ermeni ilişkileri birçok alanda öngörülemeyen sorunlara ve üzücü olaylara neden
olmuştur. 1. Dünya Savaş’ında Rusya’ya esir düşen Türk askerlerine Ermeniler tarafından esaret
hukukuna ve askerlik onuruna yakışmayacak derecede kötü muamelede bulunulması da maalesef
bozulan ilişkilerin üzücü sonuçlarından biri olmuştur.
Kafkas cephesinde Türk-Rus savaşı başladığında Rus ordusunun emrinde binlerce Ermeni
askeri bulunmaktaydı. Bunların bir kısmı Rusya vatandaşı olup doğal yollardan silahaltına
alınmışlardı. Diğerleri aslen Osmanlı vatandaşı olup Türklere karşı savaşmak üzere Rus
ordusuna gönüllü olarak katılmışlardı. Özellikle gönüllüler, Türklüğe ve İslam’a karşı kin ve
nefretle doluydular. Rus ordusuna esir düşen savunmasız Türk askerlerini kolay bir hedef olarak
görüyor, silahları alınmış hasta ve yaralıları öldürmekten, işkence edip soymaktan keyif
alıyorlardı. Ellerine geçen Türk savaş esirlerini hemen oracıkta öldürüyor, bütün eşyalarını
yağmalıyorlardı.
Esir Türk askerlerinin Savaş alanından tahliye edilip kamplara gönderilmesi sırasında da
devam eden saldırı ve hakaretler Rus subaylarının bile vicdanını sızlatacak boyutlara ulaşmıştır.
Gözü dönmüş Ermeni canilerin eline düşen Türk askerlerinin bir kısmı, Rus subaylarının engel
olması sayesinde öldürülmekten kurtulmuştur. Özellikle Çar ordusunda hizmet gören Müslüman
ve Türk kökenli asker ve subaylar, din ve kan kardeşi olarak gördükleri esir Türk askerlerini,
Ermenilere karşı korumak için büyük çaba göstermiştir. Esirlere yönelik bu iğrenç eylemlere
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başlangıçta göz yuman Çar hükümeti de saldırıların iyice artması üzerine Ermeni askerlerin Türk
savaş esirlerine yaklaşmasını yasaklamak zorunda kalmıştır. Yine de söz konusu vahşetin önüne
kesin olarak geçilememiştir.
Bu bildiri, Rus ordusuna esir düşen Türk askerlerine Ermeniler tarafından yapılan haksız ve
hukuksuz saldırıları, Osmanlı arşiv kayıtları, esaretten dönen askerlerin ilgili mercilere
sundukları raporlar ve sayıları hiç de az olmayan esaret dönemine ait anılar bağlamında
inceleyerek analiz etmektedir.
ANAHTAR SÖZCÜKLER:
1. Dünya Savaşı, Türk savaş esirleri, Ermeniler, Ermeni sorunu, Ermeni mezalimi

Период двухсотлетнего противостояния Османской империи и царской России,
начавшийся с 1711 года в Пруте и продолжавшийся до Первой мировой войны, был
отмечен 9-ю крупными войнами между ними. Многие из них Османская Империя
проиграла, в результате чего было взято в плен и доставлено в Россию большое
количество турецких военных, в том числе 104 паши (генералы и адмиралы)30,
многочисленные солдаты и гражданские лица. Но условия содержания военнопленных
после проигранных войн никогда не были настолько сложными, как в период Первой
мировой войны. Например, число турецких солдат, попавших в плен во время русскотурецкой войны 1877-1878 годов, упоминаемой как Война 93-го года, составляет около
142 тысяч31, что почти в 2,5 раза превышает количество плененных в ходе Первой
мировой войны. Несмотря на это, жизнь в плену для них была относительно комфортной
и беспроблемной.32
Согласно источникам того периода, условия плена для турецких солдат, попавших в
руки русских в ходе Первой мировой войны, были более тяжелыми и изнурительными,

В.В. Познахирев, Турецкие генералы и адмиралы в русском плену (XVIII – XX вв.) [Rus Esaretindeki Türk
General ve Amiraller (18 – 20 yy.)], Нестор-История, Санкт-Петербург 2019, с. 25-35.
31
Vladimir Belyakov, “1877-1880 Yıllarında Çarlık Rusya’sındaki Türk Esirleri”, çev. Vügar İmanov,
Toplumsal Tarih, Sayı 207 (Mart 2011), s. 94.
32
Bkz. Tuncay Öğün, “İstanbul Basınında 93 Harbi Türk Savaş Esirleri”, Uluslararası Türk Savaş Esirleri
Sempozyumu (14-15 Mart 2017, İstanbul), Sultanbeyli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür
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1878.], Нестор-История, Санкт-Петербург 2017.
30

1104

поскольку ко всем тяготам добавлялась копившаяся с последней четверти 19-го века
ненависть и вражда принявших революционные идеи армянских кругов к туркам и
мусульманам.
Количество турецких пленных, попавших в Россию в разные годы Первой мировой
войны, составило 64 500 человек33: 8-10 тысяч – мирные жители, остальные – солдаты. Из
них 20 тысяч были захвачены в ходе Сарыкамышской операции34, другие попали в плен
в предыдущих и последующих боях.
Захваченные в плен турки сначала отправлялись в Тбилиси через Сарыкамыш-Карс
или в распределительный центр на острове Нарген, откуда, после краткосрочного
содержания, пересылались в Сибирь в стационарные лагеря для военнопленных. Отправка
пленных проводилась очень интенсивно. Только с 1 декабря 1914 года по 24 января 1915
года из Тбилиси в тыл России по Рязанско-Уральской железной дороге было переслано 14
846 турецких военнопленных, в том числе 326 офицеров.35 Таким образом, турецкие
солдаты, захваченные в боях на приграничных территориях, оказались в сибирских
лагерях для военнопленных уже через 30-40 дней.36
С момента пленения с турецкими солдатами обычно обращались очень плохо, да и
сама пересылка в лагеря для военнопленных также была очень трудной и изнурительной
для них. Многие из них погибли вследствие жестоких нападений вооруженных армянских
солдат, находившихся на службе в российской армии, болезней, отсутствия элементарной
гигиены, тяжелых условий жизни.
На

самом

деле

жестокое

обхождение

с

турецкими

военнопленными

не

соответствовало политике царского правительства. Император Николай II стремился
организовать обращение с пленными в соответствии с нормами международного права.
Благодаря его личным усилиям была принята и ратифицирована 44-мя странами, включая
Турцию, Гаагская конвенция 1907 года, регулирующая права военнопленных и

V. V. Poznahirev, 1914-1924 Yılları Arasında Rusya’daki Asker ve Sivil Savaş Esirleri: Belgeler, Gerçekler,
Araştırmalar, Nestor-İstoriya, Saint Petersburg 2014, s. 56.
34
Stanford J. Shaw, the Ottoman Empire in World War I, II, TTK Yayını, Ankara 2008, s. 832.
35
Alfina Sibagatullina, “I. Cihan Harbi Dönemi Rus Taşrasında Osmanlı Esirleri”, Uluslararası Türk Savaş
Esirleri Sempozyumu (14-15 Mart 2017, İstanbul), Sultanbeyli Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2018, s. 253.
36
Vehbi Özkan, Esaret Yıllarım/Asteğmen Vehbi Bey’in Sibirya’dan Kaçışı, yay. haz. Bingür Sönmez, Babıali
Kültür Yayıncılığı, 2017, s. 19.
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запрещающая жестокое обращение с ними. В Статье 4-й этой Конвенции, гарантирующей
военнопленным безопасность жизни и имущества, свободу вероисповедания и
совершения молитвы, питание и жилье, говорится37:
“Статья 4: Военнопленные находятся во власти неприятельского
Правительства, а не отдельных лиц или отрядов, взявших их в плен. С ними
надлежит обращаться человеколюбиво. Все, что принадлежит им лично, за
исключением оружия, лошадей и военных бумаг, остается их собственностью”.
Теоретически это было так, однако турецкие военнопленные, особенно в первые
моменты взятия в плен, к сожалению, столкнулись с бесчеловечным обращением.
Находившиеся в составе русских войск пластуны и конные казаки отбирали у взятых в
плен офицеров лошадей, бывших их собственностью, если же это был отряд, то отбирали
все, что крепилось к седлам лошадей, – шинели, плащи, белье и т.д. 38
Описывается также случай, когда генерал Али Ихсан Паша, взятый в плен в
Сарыкамыше и доставленный вместе с тремя другими пленными на станцию Селим для
дальнейшей отправки в Сибирь, 6 января 1915 года простоял до утра в провонявшейся
комнате, полной русских солдат и крестьян, несмотря на то, что был единственным
высокопоставленным офицером среди всех плененных турецких солдат. И далее, по
рассказам очевидцев, его, вместе с другими пленными, казаки-конвоиры пинками
затолкали в вагон 4-го класса с деревянными нарами. На станции Карс он подвергся
оскорблениям со стороны русского генерала, который крикнул ему в лицо: “Я могу
причинить любой вред каждому, кто носит исламское или турецкое имя”.39
Особенно плохо обращались с теми, кто попадал в руки служивших в российской
армии армян. Армянские солдаты, питавшие вражду и ненависть к туркам, на месте
убивали захваченных ими турецких солдат и завладевали всем их имуществом, включая

Sözleşme maddeleri için bkz. Cemil Kutlu, I. Dünya Savaşı’nda Rusya’daki Türk Savaş Esirleri ve Bunların
Yurda Döndürülmeleri Faaliyetleri, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Basılmamış
Doktora Tezi, Erzurum 1997, s. XXVIII-XXXII.
38
Rusya’daki Üseramız Hakkında Malumat (basım yeri ve yılı belirtilmemiş), s. 10 [Osmanlıca olan eserin
sadeleştirilmiş metini ve hakkındaki değerlendirme için bkz. Bülent Bakar, “Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya’ya
Esir Düşen Türk Esirleri: Rusya’daki Üseramız Hakkında Malumat”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 179 (Nisan
2009), s. 85-104.
39
İhsan Latif (Ali İhsan Paşa), Bir Serencam-ı Harp/Harb-i Umumî Safahatına Ait Hatırat, Maarif Matbaası,
İzmir 1925, s. 2-5.
37
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мелочь и носки.40 Капитан Абдуллах Эфенди, попавший в плен после Сарыкамышского
разгрома, возвратившись на родину, сообщил в соответствующие органы о пребывании в
российском плену и дал следующие показания:41
“Я попал в плен раненым. Мой солдат нес меня на спине. Русский солдатармянин напал на меня и стал рвать мои волосы и усы. Русские и армянские
солдаты плевали в лица наших пленных офицеров и оскорбляли их”.
Нечеловеческое поведение этих поправших воинскую честь головорезов, были
больше похожих на бандитов, чем на солдат, приводило в бешенство даже русских
офицеров, и многие из пленных турецких солдат смогли выжить только благодаря тому,
что последние вмешивались в ситуацию и останавливали разбойников.42
В русской армии служили также и мусульмане-татары. Эти солдаты, считавшие, по
их словам, турок братьями, были дружелюбны по отношению к турецким военнопленным,
старались их успокоить, накормить, угощали папиросами и, самое главное, – защищали
от нападений армянских солдат. По-дружески подходя к военнопленным и притворно
говоря, что убьют их, татары таким образом предупреждали турок о возможных
нападениях знающих турецкий язык русских солдат армянского происхождения.
Однажды даже произошел такой случай: один военный заметил, что к военнопленным,
приветливо разговаривая с ними по-турецки, приблизился гражданский армянин и вынул
спрятанный нож; этот солдат изо всех сил ударил армянина прикладом в живот, после
чего был уволен. Один офицер-татарин ругал этого армянина по-татарски43:
“Перед тобой военнопленные! Это турецкие солдаты. Не смотрите на их
внешний вид. В горах Аллаху Акбар целому батальону русских солдат даже с
одним из них справиться нелегко. Это доблестные солдаты. Теперь, когда у них
связаны руки, ты решил напасть на них с кинжалом, не так ли? Если у тебя
крепкая задница, то иди поймай в тех горах хотя бы одного. Ты не сможешь
захватить там даже хромого. Они боролись с голодом, холодом, брюшным
Merih Baran Erbuğ, Kaybolan Yıllar/Mülazım Ahmet Hilmi’nin Sarıkamış-Sibirya-Afganistan Hatıraları ve
Hayatı, Vadi Yayınları, Ankara 2007, s. 172.
41
Rusya’daki Üseramız Hakkında Malumat, s. 3.
42
M. Rıza Sehadoğlu, Savaşçı Doktorun İzinde/Kırım, Sarıkamış, Esaret Yılları ve Kurtuluş Savaşı, Remzi
Kitabevi, İstanbul 2005, s. 113.
43
Ahmet Rıza İrfanoğlu, Çayeli Beyazsu Köyünden İrfanoğlu İsmail Efendi’nin Hatıraları/Sarıkamış Esaret ve
Sonrası, Dergâh Yayınları, İstanbul 2017, s. 51-52.
40
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тифом, но мы не могли с ними справиться. Это рок войны – они попали в плен.
Теперь мы с ними братья”.
Армянские солдаты убивали и грабили турецких военнопленных не только на поле
боя, но и продолжали свои нападения и издевательства во время эвакуации заключенных
с поля боя. Например, в декабре 1914 года армяне напали на колонну из 400 турецких
военнопленных, направлявшуюся в Карс из Сарыкамыша, в результате чего большинство
из пленных было убито. В Карс удалось доставить только 20 военнопленных.44
Армяне, как правило, никогда не пропускали случая, чтобы, показывая свое
превосходство, унизить турецких солдат, собиравшихся на дорогах для отправки в лагеря
для военнопленных. Особенно были полны чувства мести и вражды перешедшие на
российскую сторону беглецы из турецкой армии. Они оскорбляли пленных турецких
солдат, подвергая их психологическим пыткам.45
Захваченный в плен в Ардахане русскими казаками в первые дни января 1915 года
раненый турецкий офицер, который был отправлен в Сибирь с колонной военнопленных,
таких же раненых и обмороженных, как и он, вспоминает пережитые ими оскорбления от
армян, собравшихся вдоль дороги в Карсе46:
“Через несколько дней нас, раненых и обмороженных,

машинами

отправили из Ардахана в Карс. В Карсе мы двигались по нынешней улице
Казым Паша в направлении казарм Хафиз Паши. В каждой машине находилось
двое раненых и один конвоир рядом с водителем. Толпа, состоявшая, повидимому, в большинстве из армян, собралась по обе стороны дороги, осыпая
нас ругательствами и оскорблениями. Когда мы проезжали через местечко под
названием Капан, послышались ругательства в адрес человека, лежавшего в
машине позади меня, который, как я узнал позже, был Топсакаллы (Бородатый)
Тахир Ага из отряда Якупа Джемиля организации Тешкилят-и Махсуса
(подразделение

вооруженных

сил

Османской

империи,

занимавшееся

V. V. Poznahirev, 1914-1924 Yılları Arasında Rusya’daki Asker ve Sivil Savaş Esirleri: Belgeler, Gerçekler,
Araştırmalar, Nestor-İstoriya, Saint Petersburg 2014, s. 76.
45
Ziya Yergök, Tuğgeneral Ziya Yergök’ün Anıları/Sarıkamış’tan Esarete (1915-1920), yay. haz. Sami Önal,
Remzi Kitabevi, İstanbul 2005, s. 135.
46
Raci Çakıröz, “Türkistan’da Türk Subayları” (Yazan: Timur Kocaoğlu), Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 1
(15 Ocak 1987), s. 21-22.
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контрразведкой): "Эй, бородатый, ты только выйди на бой, да чтоб твою
бороду… твою религию, твою веру….». Несмотря на свои 7 ранений, он в какойто момент шевельнулся и прорычал: "Я еще не умер, чтоб вас всех...», – и в этот
момент прямо на него с громкими криками кинулась толпа. Русский офицер с
тремя белыми полосками на эполетах, размахивая хлыстом, разбросал
нападавших. Двинулись в путь”.
Они издевались не только над больными и ранеными, но даже и над мертвыми.
Подозреваемые в сотрудничестве с турками местные крестьяне-тюрки и мусульмане
также собирались и отправлялись в лагеря для военнопленных. Один из колонны
гражданских пленных, сопровождаемой русскими солдатами, проходя через Сарыкамыш,
подвергся такому бесчеловечному обращению47:
“Абубекиргилин Мехмет нес на спине своего больного брата Мухиттина.
В какой-то момент, поняв, что брат мертв, ему приказали бросить брата на
землю, но он не согласился. Дождавшись ночи, греки и армяне снова окружили
нас. Один из них избивал Мехмета, а другой бил палкой мертвого на его спине.
Таким образом, они затолкали нас, живых и мертвых, в поезд и отвезли в Карс”.
Больные и раненые турецкие солдаты размещались российским руководством в
больницах Сарыкамыша, Карса, Тбилиси и т.д. для прохождения лечения, а
восстановившие здоровье переправлялись в лагеря для военнопленных. Армяне
саботировали эту гуманную инициативу российского руководства и под видом врачей
продолжали коварно вредить пленным турецким солдатам, нуждавшимся в лечении.
Русские, не имея достаточного количества врачей и медицинского персонала,
освобождали из-под стражи пленных турецких солдат-врачей и назначали на работу в
больницы, где лечили пленных. Таким образом, наряду с врачами-турками и
мусульманами, на работу попадали и армянские врачи, служившие в османской армии.
Однако они, пренебрегая клятвой Гиппократа, вступали в сговор с другими армянскими
врачами против турецких солдат. Карсские армянские врачи зашли так далеко в этом деле,
что даже хотели расстреливать раненых турецких солдат.48
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C. Kutlu, s. 29.
V. V. Poznahirev, 1914-1924 Yılları Arasında Rusya’daki Asker ve Sivil Savaş Esirleri: Belgeler, Gerçekler,
Araştırmalar, Nestor-İstoriya, Saint Petersburg 2014, s. 158.
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Некоторые

из

них

намеренно

наносили

вред

турецким

военнопленным,

злоупотребляя возложенными на них обязанностями. Капитан Абдулла Эфенди,
раненный в ходе Сарыкамышской операции и проходивший лечение в Тбилисской
больнице, после возвращения из плена сообщил, что он был намеренно искалечен
армянским врачом по имени Саркис из числа пленных османских солдат49:
“Меня отправили в Тбилисскую больницу. Хирург Берадоф должен был
оперировать мою ногу вместе с двумя мусульманами и двумя армянскими
врачами. Врачи-мусульмане хотели предотвратить ампутацию ноги. Доктор
Берадоф, рассердившись на то, что наши врачи мешают, намеренно перерезал
кости пятки, нервы и

сосуды. Доктор при содействии капитана Саркиса

совершал всевозможные виды жестокости по отношению к нашим раненым
офицерам и рядовым”.
Османское правительство, получавшее сведения о жестоком обращении с пленными
вопреки международному праву, пыталось предотвратить эти зверства дипломатическими
путями. Оно передало адресованную Российскому правительству ноту протеста в
посольство Италии. В ней сообщается, что в результате

провокаций русских в

окрестностях Карса и Ардахана армяне убили 30 тысяч мужчин-мусульман; армянские
солдаты, назначенные конвоирами, вместо того чтобы охранять, жестоко обращались с
османскими военнопленными, многие из которых были забиты до смерти прикладами.
Османское правительство потребовало прекратить жестокое обращение с турецкими
военнопленными и предупредило о применении ответного насилия в отношении
российских военнопленных в случае невыполнения данного требования.50
Азербайджанские турки, сообщив через благотворительный фонд Бакинского
Исламского общества президенту Российского Общества Красного Креста принцу
Ольденбургу о жестоком обращении с турецкими военнопленными, также попытались
привлечь к этой ситуации внимание российского руководства. В конце концов, после того

Rusya’daki Üseramız Hakkında Malumat, s. 3.
Российское правительство, после разрыва дипломатических отношений с Турцией и вступления с ней
в войну, поручило послу Италии представлять интересы России. Таким образом, Османское правительство
передало Российскому правительству свои требования через посольство Италии. Bkz. Rus Dışişleri
Belgelerinde Osmanlı’nın Cihan Harbi’ne Girişi, çev. Azad Ağaoğlu, Ötüken Yayınevi, İstanbul 2018, s. 125.
50
BOA, DH.EUM.2.Şb, 5/31.
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как

русские

осмыслили

положение

дел,

принц

Ольденбург

направил

Главнокомандующему Кавказом графу Воронцову-Дашкову следующую телеграммуприказ, который запрещал российским военнослужащим-армянам приближаться к
турецкими военнопленными и входить в помещения, где они содержатся51:
“Главнокомандование

Кавказа,

вероятно,

не

знает

о

зверствах,

совершаемых армянами, охраняющими турецких пленных. Вы должны отдавать
себе отчет, что такая будоражащая несправедливость не к лицу Великой
Российской империи и что такие ситуации позорят русскую армию. Во имя
человеколюбия я прошу вас немедленно отдать приказ по Кавказскому фронту,
чтобы ни один армянский солдат не приближался ни к турецким пленным, ни к
находящимся у нас в руках цивильным туркам, ни к помещениям, где они
содержатся. Я проинформирую императора по этому вопросу”.
Во исполнение вышеприведенного приказа принца все армянские войска,
базировавшиеся на Кавказском железнодорожном маршруте, были отведены, однако их
нападения на турецких военнопленных не были пресечены окончательно. Особенно
после политических потрясений большевистской революции, когда в России царила
неразбериха, армяне воспользовались ситуацией и активизировали свои нападения.
3 марта 1918 года между большевиками и Стамбульским правительством был
подписан Брест-Литовский договор, Статья 8. которого предусматривала взаимную
экстрадицию военнопленных в свои страны52, однако продолжавшиеся внутренние
беспорядки не позволили реализовать это положение. В ходе гражданской войны между
царскими войсками и большевистской Красной армией турецкие военнопленные
лишились защиты (хотя и недостаточной) русского правительства и остались полностью
беззащитными.
В период гражданской войны только на Кавказе (не включая другие регионы России)
число турецких военнопленных, освобожденных, а затем голодными и холодными
разогнанных по округам, составляло предположительно около 20 тысяч. Они оказались в
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Abdulali Emircan-Mehmet Emin Gerger, Büyük Ermenistan Hayali ve Kars’tan Karabağ’a Ermeni Vahşeti,
Cemre Yayınları, İstanbul 1992, s. 64.
52
Nebahat Oran Arslan, Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’deki Savaş Esirleri, IQ Kültür Sanat Yayıncılık,
İstanbul 2008, s. 274.
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очень сложной ситуации, особенно там, где в большинстве проживали армяне. Те, кто
попал в руки армян, либо были проданы в рабство за бесценок, либо убиты ради забавы,
и их тела подверглись бесчеловечным надругательствам. Капитан-лейтенант Российского
Красного Креста докладывал Советскому правительству в Петрограде о зверствах,
свидетелем которых он стал53:
“Положение находящихся на Кавказе турецких военнопленных в местах
проживания армян и в местах неармянских следует различать. Положение
османских пленных в районах, населенных армянами, обеспечивает все условия
для их уничтожения. (...) Армянские солдаты часто ради удовольствия
замучивают турецких военнопленных до смерти. Трупы оскорбляют. В Карсе и
Александрополе (Гюмри), по свидетельству самих же армян, под влиянием
национальной вражды армяне даже продавали османских военнопленных.
Крепкие османы продаются по 12 рублей, слабые дешевле, а больные – за пачку
табака”.
Полковник Иванов также затронул подобные вопросы в своем докладе от 5 мая 1918
года, который он представил консульству Испании в Тбилиси: “Османские пленники очень
боялись армян. Так как в Карсе и Гюмри армяне совершали убийства османских пленных”,
– заявил он, сообщив далее, что турецкие военнопленные по всему Кавказу подвергаются
преследованиям и насилию со стороны армян.54
Действительно,

армяне,

подозревая,

что

кто-то

может

быть

турецким

военнопленным, подкрадывались к нему сзади и произносили по-турецки “солдат”. Когда
видели, что человек понимает по-турецки, они жестоко убивали его. Поэтому пленные
турецкие солдаты, пытавшиеся вернуться на родину, были полны ужаса и нигде не
чувствовали себя в безопасности.55
Получив сведения о подобных событиях, турецкий посол Галип Кемали Бей,
выступая 23 января 1918 года на заседании подкомиссии по делам военнопленных на
мирных переговорах в Петрограде, выразил решительный протест против совершаемых

53
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армянами убийств турецких военнопленных и потребовал от российского правительства
принять меры по их предотвращению.56
Однако таких дипломатических шагов для прекращения преследований было
недостаточно. Например, армянский офицер Оганнес Апресян вспоминает о том, как
турецкая армия жестоко убила до 2 тысяч турецких пленных, отступивших в ходе
кавказской операции, проводившейся летом 1918 года57:
“Мы взяли с собой оставшихся у нас около 3 тысяч военнопленных
турецких солдат. Две тысячи этих несчастных были без пощады убиты во время
нашего отступления в Каракилис. Я чувствовал себя больным от проявленной
жестокости, но у меня не было возможности предотвратить происходящее.
Некоторые из них были расстреляны и погибли, не испытав страданий.
Большинство же были сожжены заживо. Это происходило так: хижины
обложили соломой, которую, после заполнения их турецкими военнопленными,
подожгли”.
Армяне не прекращали совершать злодеяния, и совершали их не только в русской
армии, но и по другую сторону фронта, находясь на службе в турецкой армии. Следующие
строки из дневника турецкого солдата рассказывают, как больной тифом турецкий солдат,
захваченный в плен после Сарыкамышского поражения, был хладнокровно оставлен
умирать армянином, считавшимся его братом по оружию58:
“4-й Канунусани [17 января 1915 года] Воскресенье (...) Парень в сознании.
Он рассказывает о случившемся:
Заболев в воинской части, был отправлен в полевой госпиталь, затем в
больницу в Хасанкале, где немного подлечился. Он вышел из больницы, чтобы
получить пришедшие из дома деньги, получив их, провел пару ночей с
земляками в пекарне. Деньги были украдены, и он снова попал в больницу.
Когда он был отправлен на лошади в Эрзурум, армянин-погонщик оставил
парня в канаве около Коруджука. Два дня и ночь он не ел, руки и ноги
56
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обморожены, был привезен сюда незнакомым офицером. После окончания
записи эти слова станут показаниями. Несчастный мальчик испустил дух в
одиннадцать. Я не могу сдержаться, я плачу. Да спасет Всевышний его душу.
Представьте, какова подлость этого армянина…”
В заключение следует отметить, что усилия Российского правительства по внедрению
режима, который бы соответствовал международному праву и обеспечивал приоритетные
гуманитарные ценности для турецких военнопленных, потерпели неудачу из-за ряда
проблем, вызванных несовершенством администрирования и экономики России, а также
активным противодействием его введению враждебных туркам армянских кругов.
Турецкие военнопленные, подвергшиеся нападениям армянских военнослужащих
русской армии, также испытали насилие и оскорбления со стороны радикальных
армянских группировок на Кавказе, которые также были в российском подданстве. Эти
нападения, поправшие положения Конвенции о военнопленных, воинскую честь и
человеческие ценности, стоили жизни многим турецким солдатам.
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TÜRKLÜĞÜN, YIKICI UNSUR KARŞISINDA VARLIK MÜCADELESİ
Turan AKKOYUN*
ÖZET
Yakın dönemde Türkiye'nin; maruz bırakıldığı, uluslararası iddia, baskı unsuru, gerçek
dışı itham, gerginliklerin başında gelen meselenin yüzyıllarca problemsiz bir halde yaşadığı bir
milliyetin adıyla anılıyor olmasından kaynaklanan insanî hassasiyetler haricinde, hiçbir çekincesi
yoktur. İnsanla ilgili her şeyle ilgilenen tarih bilimi şehir, kasaba ve köyleri silen, devletlerarası
rekabette menfaatler doğrultusunda desteklenen yıkıcı unsur tarafından toplu mezarlıklara
gömülen Türklerin yaşadıklarını dün-bugün-yarın çizgisinde değerlendirmektedir.
"Şark Meselesi" şeklinde ifade edilen yok edilme siyasetine karşı, mevcudiyetini
sürdürmeyi hedefleyen Anadolu Türklüğü, on yıllık bir mücadele içinde aldığı darbelere rağmen
kendini üçüncü bin yıla bağımsız olarak taşımıştır. 1920 Sevr Antlaşmasının hükmüne karşı,
Türklük ölüm-kalım savaşının ilk zaferini, yıkıcı tehdide karşı kazanılmıştır. Yabancı bilim
adamlarının ortaya koyduğu gibi toplu katliamlar uygulamadan, insanlık suçu işlemeden sonuca
ulaşmış, yabancı devletler karışmadığı takdirde "bir aile" gibi yaşamaya devam garantisi
vermiştir. Bağımsızlık mücadelesi ve sonraki aşamalarda vatan topraklarındaki beşerî duyarlılık,
ön yargılardan ve endişelerden uzak birçok arşiv vesikası bırakmıştır.
Diğer ülkeler de siyasetlerini bugüne taşımışlardır. Rusya, Fransa, İngiltere, ABD'nin
birbirleriyle yarışmasının izahı mümkün iken Çarlık Rejimini yıkan Bolşevikler dahi önceki
rejimin bu konudaki siyasetinin ısrarlı takipçisi olmuşlardır. Fırsat kollayan siyasetin ferdi
temsilcileri de en az devletleri kadar inatçı bir yol izlemişlerdir. Yayınlar vasıtasıyla iddialar
kalıcı, kamuoyu da taraflı hale getirilmiştir. Olaylardan yarım asır geçtikten sonraki insanlık
suçları desteklenmiş, en azından göz yumulmuştur.
Rusların Kafkasya'da yayılmasıyla dikkate alınmaya başlanan yıkıcı toplumun
hareketlenmesi haklı sebeplere dayanmadığından katliamlar, zulümler gölgesinde, dünya
kamuoyunun gözü önünde gerçekleştirdikleri kıyım ve kırımlarla ilerlemiştir. Türkler de devlet
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ve halk olarak hayatta kalma mücadelesine girişmiştir. II. Abdülhamit'ten itibaren devlet
adamlarının gösterdikleri hassasiyet, yeni Türk devletinde sürdürülmüştür.
Tebliğimizin amacı takriben 150 yıldır gündemdeki yerini muhafaza eden yıkıcı bir
unsura karşı, hayatta kalma mücadelesini başarıyla sürdüren Anadolu Türklüğü hakkında tarihî
değerlendirmelerde bulunarak, bilgi birikimini artırmaktır. Bölgenin önemli bir geçiş noktası
Iğdır ve havalisinden örneklemeler ortaya koyan çalışmada arşiv belgeleri, süreli yayınlar,
hatıralar ve bilimsel araştırmalar esas alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ermeni Meselesi, Türklük, Doğu Anadolu, Iğdır, Tarih.
THE STRUGGLE FOR EXISTENCE OF TURKISHNESS AGAINST THE
DESTRUCTIVE FACTOR

ABSTRACT
Turkey has no hesitation except for the humanitarian sensitivities arising from the fact that
he has been subjected to international claims, elements of oppression, unreal accusations at nearterm, and the fact that the issue which is at the beginning of the tensions has been mentioned for
centuries without any problem. The history science, which deals with all things related to human
beings, states that the Turks, who destroyed the cities, towns and villages and were buried in
mass graveyards by the destructive element supported in the interests of interstate competition;
yesterday-today-tomorrow.
Anatolian Turks aiming to maintain their existence against the policy of annihilation which
is expressed as Eastern Question; Despite the coups it had taken in a decade of struggle, it carried
itself independently to the third millennium. Against the provision of the Treaty of Sevres of
1920, the first victory of the Turkish life-and-death war was won against the destructive threat.
As the foreign scientists have put forward, it has reached the conclusion without mass massacres,
without committing crimes against humanity, and has guaranteed to continue to live like a family
if foreign states do not interfere. The struggle for independence and human rights in the
homeland; has left many archives documents free of prejudices and concerns.
Other countries have also carried their policies to this day. While Russia, France, England,
and the United States could compete with each other, even the Bolsheviks were the persistent
followers of the previous regime's policy. The individual representatives of the politics, which
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seized the opportunity, also followed a stubborn path as much as their state. Through
publications, the claims were made permanent and the public opinion was biased. After half a
century, crimes against humanity were supported and at least condemned.
Since the mobilization of the destructive society, which was taken into consideration by the
expansion of the Russians in the Caucasus, was not justified, the massacres proceeded with the
massacres and massacres they carried out in the shadow of atrocities. The Turks, as the state and
the people, embarked on the struggle for survival. Abdulhamid's sensitivity was maintained in
the new Turkish state.
The aim of this paper is to increase the knowledge of Anatolian Turkishness, which
continues its struggle to survive successfully, against a destructive element that has been on the
agenda for the last 150 years. An important crossing point of the region, Iğdır and the region, the
samples revealing archival documents, periodicals, memories and scientific research is based.
Keywords: Armenian Question, Turkishness, Eastern Anatolia, Iğdır, History
GİRİŞ
Olaylar "sebep-sonuç" bağlamında birbirine eklenerek, kronolojik halde "birinin diğerine
tesiri, birinin diğerini doğurarak husule getirmesi keyfiyetine"1 misal, XIX. ve XX. yüzyıllarda
Türklüğün yaşamak zorunda kaldıklarının merkezinde, "Rusya, İngiltere, Fransa ve Amerika"
arasındaki emperyalist rekabet2 yatmaktadır.
Yüzyıldan fazla bir zamandır Türklüğün karşısına çıkarılan hususun "Ermeni milletinin
çıkarlarından ziyade dünya kapitalistlerinin ekonomik çıkarlarına göre halledilmek istenen bir
mesele"3 olduğu4 tarihî bir realitedir. "Daima himaye ve iyi muamele gören" bir toplulukta
süratle "fesat fikri uyanmıştır."5 "Dünyayı kimin yöneteceği"6 meselesinin sebep olduğu savaşın
cephelerinde, Türk Ordusunun mücadelesine müteakiben, mütareke döneminde "insaniyet

A. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usûl, 3.b., Enderun Kitabevi Yay., İstanbul 1981, s.9.
Ali Arslan, "Ermeni Meselesi", Sevk ve İskânın Yüzüncü Yılında Ermeni Konferansları: Olayların Sebep ve
Sonuçları, (Ed. Dinara Duisebayeva), İstanbul Aydın Üniversitesi Yay., İstanbul 2015, s.35.
3
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I-III, TİTE Yay., Ankara 1961, s. 23.
4
"Doğu Anadolu'ya göz koyan kuvvetler, burada müreffeh yaşayan, vezirliğe kadar yükselen, Ermeni azınlığı
gözlerine kestirmişlerdir. Berlin Antlaşmasının meşhur 61. maddesi bu manivelânın işletme koludur." Ergun Göze,
"Ermeni Emperyalizmi", Tercüman, 28 Haziran 1973.
5
Baha Gürfırat, "II. Abdülhamid'in Ermeniler Hakkında Düşünceleri", BTTD, nr.8, Mayıs 1968, s.32.
6
Turan Akkoyun, Millî Mücadele ve Türk İnkılâbı, İnci Ofset, Konya 1994, s.29.
1
2
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namına Türkiye'nin ekalliyetlerine istiklal" vaat edenler, diğer coğrafyalarda çok farklı hareket
etmişlerdir.7
Osmanlı'dan "alınacak topraklara yenilerini" eklemekle8 meşgul olan batılılar, Mütareke
döneminde Ermeni meselesinden dolayı Türkiye'nin cezalandırılması9 hususunda ısrarcı
davranmışlardır.
Kafkasya'da "gerek tarihî, gerek siyasi, ekonomik ve coğrafî şartların ortaya çıkardığı
pek çok halk, boy ya da etnik grup yaşamakta"10 ve kültürel bir mensubiyet ortaya koymaktadır.
Bunlardan sadece birisi olan "16 Ağustos 1064 tarihinde Ermenilerin önemli dinî ve siyasi
merkezi Ani'nin Selçuklular tarafından alınmasına rağmen, Malazgirt'te Bizanslılarla birlikte
Müslümanlara karşı savaşmadıkları..."11 gibi asırlarca bir arada yaşama yeteneği kazanmışlardır.
Bu ciddî bir koordinasyon yanında işbirliği12 sağlamış, güçlü bir hafıza oluşturmuştur. Türk
devlet geleneğini pekiştiren Osmanlılar, hemen her konuda olduğu gibi araştırma konusunda da
birçok vesika bırakmıştır.13
ŞARK MESELESİ ve ERMENİLER
Avrupalılar; Haçlı seferlerinden itibaren "Asya'nın anahtarı"14 saydıkları Türkiye'yi,
1815 Viyana Kongresi sonrasında "Şark Meselesi"15 ile doğrudan yok etme, gücünü en aza
indirme ve şekillendirme şeklinde geniş kapsamlı projeler yürütmüşlerdir.
Atsız, "Millî Mefkûre", Atsız Mecmua, nr.14, 1932, s.1-2
Harry N. Howard, "Paris- San Remo- Sevr'de - I", (Trc. Müge Yılmaz), BTTD, nr.35, Ağustos 1970, s.37.
9
ODA, HR.SYS., 2636-19.
10
Ufuk Tavkul, "Sosyolojik Açıdan Kafkasya Halklarının Etnik ve Kültürel Birliği", Birleşik Kafkasya, III, nr.11,
Haziran-Temmuz-Ağustos 1997, s.11.
11
Üzeyir İlbak, "Malazgirt-Dumlupınar ve Kültür", Dil ve Edebiyat, nr.117, Eylül 2018, s.1.
12
"Beynin en önemli görevi; en zor koşullarda dahi hayatta kalmayı sağlamaktır. Diğer her şey ikinci plandadır.
Bunu yapabilmek için beynin gereksinimi olan şeyler şunlardır: 1) Yemek, dinlenme, koruma, sığınma gibi
bedenimizin gereksinimlerini kaybeden ruhsal sinyalleri üretmek 2) bu gereksinimlerimizi karşılamak için
gidebileceğimiz yerleri gösteren bir harita oluşturmak; 3) bizi oraya ulaştıracak gerekli yerleri gösteren bir harita
oluşturmak; 4) yol boyunca karşımıza çıkacak tehlikeler ve fırsatlar karşısında bizi uyarmak ve 5) anın
gerekliliklerinin temel alan eylemleri ayarlamak. Bizler insanoğlu olarak gruplar halinde hayatta kalabilen ve
gelişebilen memeli yaratıklar olduğumuzdan, tüm bu koşullar, koordinasyon ve işbirliği gerektirmektedir." Bessel
A.Van Der Kolk, Beden Kayıt Tutar: Travmanın İyilişmesinde Beyin, Zihin ve Beden, (Trc. Nurdan Cihanşümül
Maral), 3.b., Nobel Akademik Yay., Ankara 2018, s.55.
13
Mustafa Budak, "Ermeni Meselesi Açısından Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin Önemi", Yakın Dönem Türkiye
Tarihi Araştırmaları, XVII, nr. 34(2), 2018, ss.207-232.
14
Metin Hülagü, "Ermeni Meselesinin Oluşum Sürecinde Misyonerlik Faaliyetlerinin Yeri", AÜ II. Uluslararası
Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu 21-22 Haziran 2007, (Ed. S. Esin Derinsu Dayı), Erzurum 2007, s. 51.
15
Akçura Yusuf , Şark Meselesine Dair, Erkanı Harbiye Mektebi Matbaası, Dersaadet 1336; Hans Rohde, Asya İçin
Mücadele: Şark Meselesi, (Trc. Nihat), İstanbul 1932; Cevdet Küçük, "Şark Meselesi Hakkında Önemli Bir Vesika",
Tarih Dergisi, nr.32, 1979, ss.607-638; Abdülhaluk M. Çay, "Şark Meselesi ve Emperyalistlerin Türk Politikası",
Türk Kültürü, nr.350, Haziran 1992, ss.324-334.
7
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Fransız Devrimiyle dinlerin "siyasi ehemmiyetlerini, kuvvetlerini kaybedip, içtimai olmaktan
ziyade şahsileşmesi" ile "dinler ancak ırklarla birleşerek ... siyasi ve içtimai ehemmiyet"16
kazanması sonucunda, emperyalist politikaların ağına düşen Ermeniler; hem "müsebbip" hem de
"mağdur" oldukları17 uluslararası bir problemin merkezinde yer aldılar. Batılılar, yurt
meselesinin imkansızlığının18 bilincindeydiler.19
"Ermenileri Katolikleştirmek için çalışan"20 misyonerlik faaliyeti "gençleri Batıyla
tanıştırarak, Osmanlı karşıtı bir duruş kazandırıp" kendilerine sahip çıkarken, "olumsuz bir Türk
imajının doğmasına katkıda bulunmuşlardır."21 Sarıkamış felaketinin, Çanakkale Deniz zaferinin
hemen sonrasında "adi hırsızlık" başta suç işleyen çeteler, Büyük devletlerin desteğini arkasına
aldıklarından Anadolu'nun bir çok bölgesinde "siyasi bir hüviyete"22 bürünerek birçok masum
insanı tek ya da topluca katletmişler, görevlileri öldürmüşler, resmî binaları tahrip etmişlerdir.23

Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, Lotus Yay., Ankara 2008, s.60.
"Ermeni meselesi ulusal meseledir. Devletimizi ilgilendiren bir meseledir. ... I. Dünya Savaşı Ermenilerin
tarihlerinde bir kırılma noktası oldu. Ama bunun müsebbibi kendileri olduğu gibi, mağduru da kendileri oldular. ...
Ermenilerin bağımsız devlet kurmak istedikleri coğrafyada hiçbir zaman lokal olarak, bir sancak, bir kaza düzeyinde
nüfusları yüzde yirminin, yüzde otuzun üzerine çıkmıyorlar. Vilayet çapında daha da aşağıya iniyorlar. Ve tüm ülke
nüfusu çerçevesinden bakıldığında, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1914 resmi nüfus istatistiğini ele alırsak yüzde altıyedi civarı. ... Hayal tamamen hayal! Dolayısıyla kendi kaderlerini bir bakıma kendileri çizdiler." Mevlüt Çelebi,
Nejdet Bilgi, "Son Gelişmeler Işığında Ermeni Meselesi", Belgi, nr.12(2), 2016, ss.297-300.
18
XIX. Yüzyıl sonlarında Fransa'nın İstanbul Büyükelçisi Rambon "Ermenistan, Bulgaristan veya Yunanistan'a
benzer, doğal sınırları devlet yaratamaz, çünkü Ermenilerin diğer uluslardan çoğunlukta oldukları bir bölge bulmak
mümkün değil... Eğer Avrupa Ermenistan kurmayı teklif ederse, yeni devletin sınırlarını çizmek neredeyse mümkün
olmayacaktır. ... Ermenistan nerede başlar, nerede biter..." demiştir. Terane Şirvanova Emirağakızı, "Ermeni
Devletinin Kurulmasına Dair Konumu: Aşamalar ve Farklı Yaklaşımlar", Düşünce Dünyasında Türkiz: Siyaset ve
Kültür Dergisi, IV, nr.22, Temmuz-Ağustos 2013, s.28-29.
19
"Parlamentolarda, dışişleri bakanlıklarında resmî ağızlardan çıkan acı acı tehditler, çeşitli partilerden
konuşmacıların ve bunların içinden Gladston gibi dünya çapında ünlü kişilerin hücum ve saldırıları zaman zaman
şiddet kazanmaktaydı. Ünlü yazarlar ve büyük fikir adamlarının, Klemanso gibi Anatol Frans gibi ateşli kalemleri
ve etkili sözleri, Alber dö Mun ve Dönis Koşan gibi muhafazakâr oldukları için Katoliklik dışındaki mezheplere ve
özellikle de Hıristiyanlığın zıddı sayılan İslam dinine karşı kalplerinin derinliklerinde sakladıkları nefret ve
düşmanlıkla tanınan batılı siyasetçilerin zehirli sözleri, tatsızlık veren yazıları, İngiltere ve Amerika'da önemli yer
tutan Protestan papaslarının mutaassıp ve dindar ahaliyi aleyhimizde kışkırtma konusunda sürekli çalışmaları dünya
kamuoyunu bize düşman etmekteydi. Aleyhimizdeki bu düşünce akımını hazırlayan kuvvet de hep Ermeni
propagandası oldu." Münir Süreyya, Ermeni Meselesinin Tarihçesi (1877-1914), Başbakanlık Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 2001, s.26-27.
20
Ayten Sezer Arığ, "Misyonerlerin Ermenilerle İlişkileri", Ermeni Sorununa Disiplinler Arası Bakış: TarihSiyaset- Hukuk, (Ed. Hasan Celâl Güzel vd.), Yeni Türkiye Yay., Ankara 2017, s.432.
21
Ömer Turan, "Ermeni Meselesinde Misyonerlerin Rolü", Ermeni Sorununa Disiplinler Arası Bakış: TarihSiyaset- Hukuk, s. 403.
22
HTVD, nr.45, Eylül 1963, vesika nr.1051.
23
Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri (1914-1918), I, Genelkurmay Yay., Ankara 2005, s.ı.
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Mezalimi "müttefikler için üzerine düşen görevi" yerine getirme olarak gören Batı, 1918'de
onların "adeta kaderini" belirlemiştir.24
Yunan işgal ve ilerleyişini "büyük bir avantaj"25 sayan "Ermenilerin başkaldırışı; tarihi
bir hesaplaşmanın, ezilmişliğin, hor görülmüşlüğün, hoşgörüsüzlüğün, fakir bırakılmışlığın,
haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, zulmün, baskının sonucu değildir."26 Ancak dış
faktörlerle "Osmanlı döneminden miras kalan" bir mesele27 olarak varlığını sürdürmüştür.
Mütareke döneminin başlarında bölgeye gelen Yarbay Kiling Ermeni göçmenlerin
iadelerine, ondan dört ay sonra da gelen Binbaşı Noel de Kürt aşiretlere yönelik çalışmalar
yapmışlardı. "İngiliz Hükümeti, askeri yaptırımların dışında, Ermenileri ve bazı Kürt aşiretlerini
kullanarak Osmanlı Devleti'ni parçalamak istiyordu."28 Durumu fark eden Türkler, oldukça
hassas davrandılar. 17 Haziran 1919'de toplanan ve beş gün faaliyet gösteren Erzurum Vilayet
Kongresi'ne sunulan bir raporda bu hususa dikkat çekilmekte "azınlıkta bulunan Ermenilerin
hakimiyet kurmalarını sağlamak için zaman ve fırsat yaratılmaya çalışıldığı" 29 üzerinde
durulmaktadır. Bu tehlikeler karşısında kesinlikle göç etmeme; süratle ilmî, iktisadî ve dinî
teşkilatlanma; saldırıya maruz kalacak her hangi bir Doğu Anadolu bucağının müdafaasında
birleşme kararları alındı. Kararlara bağlı kalındı.
Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal, Eylül 1919'da General James G. Harbord
başkanlığındaki resmî bir Amerikan Heyeti ile kısa bir görüşme yapmıştı. Heyetin raporunda
"bütün ülke askerî bir işgal altına alınmadan Anadolu'da ayrı bir Ermenistan kurulmasının akla
yakın olmadığı" vurgulandı.30
"Hudutları kimse tarafından" bilinmeyen31 Ermenistan'ın Millî Mücadele liderinin
ifadesiyle "Ermeni Mes'elesi ... Kars Antlaşması'yla (13 Ekim 1921) en doğru çözüm yolunu
Dilara Uslu, "Ermeni Meselesine Batı'dan Bakmak: Birinci Dünya Savaşı'nın Son Yılında The Times Gazetesi'nde
Ermeni Meselesi", Tarih Okulu, VI, nr.15, Eylül 2013, s.306.
25
Henry Morgenthau, "The Personal Representative of the Kaiser: Wangenheim Opposes the Sale of Amrecian
Warships to Greece", Ambassador Morgenthau's Story, Chapter III, Blackmask Online, Copyright 2001, p.23.
26
Orhan Kılıç, "Osmanlı Döneminde Van ve Çevresinde Türk-Ermeni İlişkileri ve Birlikte Yaşama Kültürü", Fırat
Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, X, nr.2, 2016, s.48.
27
Alev Kılıç, "Türk-Ermeni Sorunu ve Hukukî Gelişmeler", Yerli Düşünce, nr.16, Nisan 2016, s.86-87.
28
Selçuk Ural, "İngiltere'nin Mondros Mütarekesi'nin 24. Maddesini Uygulamaya Yönelik Bir Girişimi: Yarbay
Kiling Olayı", Atatürk Dergisi, IV, nr.3, Ocak 2005, s.61.
29
S. Esin Dayı, "Erzurum Kongresi'nin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi", Atatürk Dergisi, III, nr.4, Temmuz 2003,
s.3.
30
J. C. Hurewitz, "Türk-Amerikan İlişkileri ve Atatürk", Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk, Nejat Eczacıbaşı
Vakfı Yay., İstanbul Nisan 1983, s.497.
31
AÜ TİTE Arşivi, 18-35-35.
24
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buldu. Çünkü bu antlaşmayla Ermeniler Misak-ı Milli kararlarını tanıyarak bağımsız Ermeni
Devleti iddialarından vazgeçmişlerdir. Asırlardan beri dostane yaşayan iki çalışkan halkın
dostluk bağları memnuniyetle tekrar kuruldu."32 Ancak hiçbir zaman uluslararası rekabet ve
menfaat yarışı33 haricinde bırakılmadılar ve kalamadılar.34 Tarihî cihetten "mazlum taraf
kendileri değil Türkler"35 oldu.
Meselenin "ortaya çıkıp giderek Kafkasya'nın Müslüman halkları aleyhinde ciddi ve
büyük bir sorun haline gelmesi, Rusya'nın Kafkasya'yı işgali" öncesi ve sonrasında üretilen
projelerle ve yaşanan hadiselerle şekillenmiştir.36 "Belgeler, tehcir öncesinden başlayarak
Ermeni çetelerinin Doğu Anadolu'da Türkler ile Kürtlere yönelik sistemli kırım politikası
izlediğini kanıtlamaktadır. Hem devletler arasındaki savaşın, hem de Müslüman-Ermeni
boğazlaşmasının baş sorumlusu Batılı emperyalistler ve Çarlık Rusyası'dır. ... Osmanlı Devleti
ve Müslüman halk, bu durumda savaş önlemleri almış ve ayaklanan Ermeni çetelerini şiddetle
bastırarak, kendi vatanını savunmuştur."37 Müdafaa, fikrî cephede38 de sürdürülmüştür.
24 Nisan 1915 tarihinde Dâhiliye Nezareti; 14 vilayet ve 10 mutasarrıflığa 24 Nisan
1915 tarihinde "tamim" gönderdi. Buna göre Ermeni komitelerinin kapatılması, belgelerine el
konulması, liderlerin tutuklanması, bunlardan bulundukları yerlerde kalmaları ve sakıncalı
görülenlerin uygun yerlerde toplanması istenilmiştir. Payitahtta, 235 civarında komiteci
tutuklanmıştır.39

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I-III, s. 23.
Yunanlılar dahi Ermeniler üzerinden politika üretmekte çekinmediler. Venizelos İzmir'de bulunan tahkik heyeti
ile olan görüşme aşamasında Şubat 1920'de şehirde bulunan "Ermenilerin ezildiğini" iddia etmiştir. TİTE Arşivi, 183-3.
34
"Sovyet Rusya, doğu sınırımız gerisinde Türkiye'yi parçalayacak 'Büyük Ermenistan' entrikasını durmadan
çeviriyor. Hem de gözümüzün önünde." M. Fahrettin Kırzıoğlu, "Büyük Ermenistan Hülyası", Türk Yurdu, VII,
nr.345, Mart 1970, s.31.
35
Enver Konukçu, "Doğu Anadolu'da Türklere Ait Toplu Mezarlar", Sevk ve İskânın Yüzüncü Yılında Ermeni
Meselesi ve 1915 Olayları, Ulusal Sempozyum Bildirileri, İstanbul Aydın Üniversitesi Yay., İstanbul 2015, s.32.
36
Mustafa Budak, "Osmanlı Kaynaklarına Göre Kafkasya'da Ermeni Sorunu", Ermeni Sorununa Disiplinler Arası
Bakış: Tarih- Siyaset- Hukuk, s.253.
37
Mehmet Perinçek, "Rus Arşiv Belgelerinde Sevk ve İskân Kanunu'nun Gerekçeleri ve Uluslararası Hukuk
Kararları", Ermeni Sorununa Disiplinler Arası Bakış: Tarih- Siyaset- Hukuk, s.390.
38
"Ali Emîrî'nin Osmanlı Vilâyat-ı Şarkiyyesi adında eserinde 'Vilâyât-ı Sitte' konusunda Ermeni iddialarının
yersizliği ve geçersizliği hususunda verdiği bilgiler, bugün de ülkemiz ve dünya gündeminde geniş ölçüde yer tutan,
Ermeni iddialarının asılsızlığını bütün yönleriyle ortaya koymakta ve gerçeklerin aydınlatılması konusunda önemli
bilgiler vermektedir." (Kemal Çelik, Bir Kitap Dostu Ali Emîrî Efendi (1857-1924), İsmet Matbaacılık, Ankara
2007, s.122) "Bilimsel çalışmalar sonucunda 'Ermeni Soykırım' iddiaları çürütülmüş ise de siyasi arenada Türk
milletinin geçmişi mahkum edilmeye çalışılmaktadır." Taner Tatar, "Sömürgecilik ve 'Sarı İlah'a Sunulan
Kurbanlar", Yerli Düşünce, III, nr. 33, Eylül 2017, s 59.
39
Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-ı İhtilâliyyesi: İlân-ı Meşrutiyetten Evvel ve Sonra, Dersaadet 1332, s.242.
32
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Mütareke şartları içinde İngiltere yöneticilerinin nezdinde Kafkasya'dan Orta Anadolu'ya uzanan
hayali Ermeni Devleti, Sovyetlere ve Türklere karşı "İngiliz bekçiliği"40 üstlenebilirdi.
ERMENİLERİN TÜRKLÜĞÜ SİYASETEN ve HUKUKEN SON TEHDİDİ
"Büyük Ermenistan", "Türk Ermenistan'ı", "Rus Ermenistan'ı", " "Batı Ermenistan'ı"
gibi temelsiz kavramlara Kilikya'yı ekleme çabaları41 devletlerin teşebbüslerini, hareketlerini,
kararlarını, gayelerini ispatlayan milletlerarası politika olmuştur.42
"Ermeniler Türk topraklarında emperyal devletlerin desteği ile 'Büyük Ermenistan'ı
kurmak hayaliyle Birinci Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin çeşitli illerinde terör
faaliyetlerine girişmiş, ülkede asayiş problemi oluşturmuş, Rusya'dan aldıkları silah desteği ile
Türk köylerinde yaşlı, kadın ve çocuk nüfus üzerinde katliam gerçekleştirmişlerdir.43
Kurtulabilenler "çoğunlukla korunaklı, yüksek kesimlere göç etmişlerdir."44
Dünya Savaşıyla bilhassa Orta Doğu'nun neredeyse tamamından çekilmek zorunda ve
acılarını dahi yaşamayan Osmanlı Devleti'nin45 elde kalan son "ata yurdu" da işgale açık hale
getirilmiştir. Toplumsal hafızadaki hadiselere rağmen, Osmanlılar "Ermeni muhacir ve
yetimlere" diğerlerine nispetle çok daha fazla harcama46 yapmaktan çekinmemiştir.47
Ateşkese müteakiben "İstanbul'da baş gösteren Ermeni tutukluların salıverilmesine
ilişkin uygulama konusunda İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin farklı düşündükleri
görülmektedir." Harp esirleri, idareten tutuklanmışları kapsaması düşünülürken "madde hırsızlık
ve adam öldürme suçunu işlemiş olanlara kadar yaygınlaştırılınca konu, hukuk ve adaleti ihlal
Hayri Mutluçağ, "Tarihimizde Salih Münir Paşa Raporu: İngiltere'nin Ortadoğu ve Türkiye Hakkında Gizli
Emelleri", BTTD, nr.26, Kasım 1969, s.55.
41
Enis Şahin, "Bolşevik Hükümetinin Ermeni Siyaseti ve 'Türk Ermenistanı' Meselesi", Atatürk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, nr.5, 1996, ss.29-45.
42
A. Suat Bilge, Milletlerarası Politika, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay., Ankara 1966, s.42.
43
Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi 1906-1918, I, Başbakanlık Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1995, s.xıx-xx.
44
Gülpınar Akbulut, "Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Gerçekleşmeyen Demiryolu Projeleri ve
Etkileri (1876-1939)", Atatürk Dergisi, I, nr.1, Temmuz 2012, s.247.
45
Leila Tarazi Fawaz, A land of Aching Hearts: The Middle East in the Great War, Harvard University Press,
Massachusettes 2014.
46
"Türk tarafı ise olaylara tamamen farklı bakıyor. ... Ortada bilinçli bir siyasetin sonucu olan 'soykırım' gibi bir
tutumun olmadığını, savaşın kaotik ortamında, Ermenilerin düşman saflarında ve devlet güçlerine karşı silahlı
mücadeleye girişmesi üzerine iki halk arasında âdeta 'iç savaş' benzeri bir tablo ortaya çıktığını, olayları önlemekte
güçlük çeken ve yeni bir ihanetten ve kaosun artmasından çekinen devrin hükümetinin de 'tehcir' uygulaması ile
tedbir aldığını ..." Erol Göka, "Türkler ve Ermeniler, Bakmayın Başkasına", Türkiye Günlüğü, nr.121, Kış 2015,
ss.92.
47
İbrahim Ethem Atnur, Türkiye'de Ermeni Kadınları ve Çocukları Meselesi (1915-1923), Babil Yay., İstanbul
2005, s.293.
40
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etme noktasına dayandı."48 Temelsiz ibareler; Ardahan'dan Şırnak'a, Iğdır'dan Amasya'ya,
Malatya'dan Giresun'a kadar geniş bir sahayı içine almaktadır. Ayrıca İngiliz desteği ile
Nahçıvan ve havalisinde "terör ve tecavüz faaliyetinde bulundular."49
Mustafa Kemal Paşa 24 Mayıs 1919 tarihinde Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaseti'ne
gönderdiği telgrafta Ermeni mezalimi ve katliamları sınıra dayandığı belirtip muhtemel saldırı
karşısında Kolordunun mevcudunun artırılmasını, İngilizlerin taleplerine itibar edilmemesini
bildirdi.50
Milli Mücadele döneminde Ermenistan üzerinde kurulacak Amerikan güdümü
tartışmaları Ermenilerin mağlubiyeti ve Gümrü Antlaşması51 Mustafa Kemal Paşa'nın "yükselen
popüler liderliğinin"52 bir aşaması olarak tarihte kaldı.
"Müslümanları Aras Çayı'na dökünceye kadar mücadeleye devam edeceklerini
söyledikleri"53 Rus arşivlerinde de karşılık bulduğu üzere "çok sayıda büyük Türk köy çiftlikleri
Ermeni güçleri tarafından tahrip edildi ve sonuçta çok sayıda tarım işçisi işsiz kaldı. Bunlar
Ermenilere karşı Türk nüfusunun tek merkezde birleşmesini etkiledi."54
IĞDIR ve HAVALİSİ
Misak-ı Millî sınırları dahilinde yer alan ve 1918 yılından itibaren "Ermenistan
işgalindeki Iğdır"55 konu itibariyle stratejik bir çekim merkezidir.56 Savaşın kaderi belli olmaya
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Gümrü, Iğdır ve Nahçivan ahalisi" "korunmaları ve barışa kadar bölgelerinin başka bir devletin
idaresine sokulmaması hususlarında" Osmanlı Devleti'ne müracaatları ateşkesin yürürlüğe
girmesinden bir gün sonra Sadrazam Ahmet İzzet Paşa tarafından "yardım imkanı kalmadığı,
ahalinin komşularıyla iyi geçinmeleri" tavsiyesi şeklinde cevaplandırılabilmiştir.57 Cevap;
çaresizlik kadar, çareyi de ortaya koymuş mahallî teşkilatlanmayı işaret etmiştir.
Yıkıcı unsurun katliam sahasındaki Doğu Anadolu'da "Iğdır da bundan nasibini
almıştır."58 "Birinci Dünya Savaşı öncesinde Şebinkarahisar'da Türklere karşı katliam
düzenleyen Sivaslı Murat, Sasun canavarı diye şöhret kazanan Antranik ve Muş katliamını
gerçekleştiren Arşak gibi Ermeni komitecilerinin liderliğinde Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars,
Ardahan ve Iğdır'da59 büyük katliamlar gerçekleştirilmiştir."60
"Kars'ta, Iğdır'da, Tuzluca'da ve Aralık'ta, çoluk-çocuk, genç ihtiyar yüzlerce Türk,
Ermeniler tarafından öldürülmüştür. II. Kafkas Kolordu Komutanlığı'ndan III. Ordu
Komutanlığı'na 16 Mayıs 1918'de gönderilen raporda; Ermenilerin Kafkasya'da Türklere karşı
yürüttükleri katliamları artırdıkları bildirilmiştir. 29 Nisan 1918'de Gümrü'den Ahalkelek'e gelen
3000 Müslüman göçmen, Ermeniler tarafından öldürülmüştür. Aynı günlerde top ve makineli
tüfeklerle donatılmış olan 1000 kişilik Ermeni çetesi Tuzluca ve Erivan bölgesindeki Türk
köylerine saldırarak kadınları ve çocukları katletmişti."61
"Topçu ateşi ile izbe köy evleri taş ve toprak yığınları haline getiriliyor, köylüler köyde
barınamaz hale gelip köy dışındaki kırlara kaçmaya başlayınca da tüfek mermileri ve süngülerle
işlerini tamamlıyorduk. ... Böylece Rus Ermenistanı'nın Nahcivan'dan Ahılkelek'e kadar olan
bütün sınır bölgesi, Ağrı Dağı'nın eteğindeki sıcak ovalardan kuzeydeki soğuk dağ yaylalarına
kadar her yer, yerle bir edilmiş, Tatar köylerinin dilsiz kalmış harabeleri ile doldu. Şimdi, bu
köylerde, buralarda kalmış ölü insanların kemiklerini bulmak için giren kurt ve çakalların
ulumalarından başka bir ses duyulmaz."62
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Yapılan tetkikatlarda elde edilen bilgiler arasında şu hususlar dikkat çekmektedir: Hacı Rasul
oğlu İsa'nın izahatına göre 1918'de "Ruslar Osmanlı toprağından geri çekildikden sonra
Ermeniler her gün bizim köylere mezâlim yapıyorlardı. İki gün evvel, Ermeni kumandanı
askerleriyle köyün bir tarafını Iğdırlı Mardiros Ağa'nın oğlu Dero [Şimdiki re’îs-i cumhûr
nasbedilen Sopran Efendi] bir kısım askerle köyün alt tarafını kuşatdılar. Elli yedi hânelik köy
ahâlîsini meydanlığa toplamağa başladılar. ... Ermeniler köyün kadınlarını bir evin önüne,
erkeklerini bir evin önüne topladılar. Evvelâ köyün ağası Hacı Mahmud Ağa'nın oğullarını
ba‘dehû diğer erkekleri sırasıyla kadın ve çocukları tavuk ve horos gibi birer birer kesdiler. Kuş
urur gibi vücûdlarını delik deşik etdiler. Sonra hepsinin vücûdları üzerine gazyağı dökerek
yakdılar."63
Hase Gıyas Memo oğlu Arab'ın ifadesinden "Teşrîn-i Evvel'de [1335] Ayas Gölü
yakınında otururken Iğdır tarafından Siron [Dero] kumandasında bir müfreze ve ortadan
Yezîdîlerden Cihângir ve Kağızman tarafından Hasan Ağa'nın oğlu Yusuf Bey çeteleriyle bize
üç koldan ta‘arruz etdiler. Top ve makineli tüfenk ve bomba ateşlerine karşı durmak mümkin
olamadı. Biz bu yoldan kurtulmağa çâre ancak Osmanlı tarafını bulabildik. Binlerce koyunumuz
kaldığı gibi yüz hâneden ancak on iki hâne halkı sağlıkla Osmanlı toprağına yetişdik. Mütebâkîsi
esîr kalmışdı. Yüz elli gün sonra çadırlarımızda bir şeyimiz kalmış mı diye bakmağa gitdiğimiz
zaman kafaları parçalanmış ufak yavrularla vücûdları süngü yarasıyla delik deşik olmuş ba‘zı
erkek ve kadınlarımızı bulabildik. Kızlarımızın kâmilen esîr olarak götürüldüğünü anladık. ...
Bütün evlerimizi yanmış bulduk. Harâbe köşelerinde kaldık."64
Meşhed oğlu Hüseyin oğlu Zülfikâr'ın Meşhedî Şükrü'nün ifadesinden "Osmanlı taburları
Kafkas'dan gitdikden ... tâbi‘olduğumuz Ermeni hükûmeti bizden para, mâl, davar, eşyâmızı
vergi olarak ister, ba‘zen cebren götürürdü. Hattâ üniformalı zâbitler bize para ile mâl satar,
arkasından bir diğer jandarma veya Ermeni askeri bu mâl benimdir diye elimizden çeker alırdı.
Sonra şulluk (kargaşalık) tamamıyla baş gösterdi. Bağçede, tarlada, yolda nerde rastgelirse
adamlarımızı öldürür, soyar envâ‘-ı fecâyi‘ yaparlardı. Adamlarımızın kesilmiş parçalarını
Iğdır'daki Naçali'nin Haçator Ağa'ya, Melek Moradof'a gösterüp artık fenâlığa nihâyet
verilmesini ricâ etdiğimiz zaman, şikâyetimiz nazar-ı i‘tibâra alınmadığı gibi dayakla bizi habse
bile tıkarlardı. Bu hâlât bir ay kadar devâm etdi. Hattâ bir gün Sadık oğlu Hacı Rıza Ağa, Meşhedî
Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yay., Ankara
2001, s.987-988.
64
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İsmail oğlu Meşhedî Muhtar ve daha iki kişiyi Mülâzım Ardaş da‘vet etmişdi. Da‘vetde bir parça
yemeği getirmişler, ağalar yemek yerken içinde insan parmağı görmüşler, hemen korkarak
yemekden vaz‘ geçmişler. Ermeni zâbitinden su’âl etdikleri zaman, Ardaş, Ermeni hükûmetinin
her istediğinde vermezseniz kızlarınızı geceleri bize göndermezseniz, üç gün evvel
Karakoyunlu'dan Yarma'ya giden bir adamınız gibi hepinizi kesüp, böyle çorba yapar köylülere
yediririz diye cevab vermiş ve ağalarımızın ağzını, yüzünü kanlar içerisinde bırakup
göndermişlerdir. Bir gün sonra o zâbit köye geldi. Büyük iki ağayı da köyde süngülediler. Aynı
günlerde Külek köyü vak‘ası zuhûr etdi. Külek köyünde erkek, kadın ve çocukları evlere
doldurup yakmak, su kuyularına atup boğmak, susuz kuyulara gömmek, doldurarak üzerlerini
diri diri toprakla doldurup öldürmek gibi zulümlerin yapılmış olduğunu ma‘a't-te’essüf işitdik.
Bir gün sonra üç Ermeni zâbiti on bir askerle sarhoş olarak köye geldiler. Davul-zurna çaldırarak
Kerbela Ali Paşa'nın kerîmesi Gül‘izâr Hâtûn'u çırılçıplak edüp oynatdılar. Bu mezâlime,
fecâyi‘a tahammülümüz kalmadı. Ne İngiliz ne mingiliz Ermenilerin bilünmüş, keskinlenmiş
hançer-i kahhârlarına karşı duramayacaklardı. Bir gece Ermenilerden gizli bütün köy ahâlîsi mâl,
eşyâ, davar ve koyunlarımızı bile köyde bırakup yalnız kendi canımızı bu belâdan kurtarmağa
başladık ve Ağrı dağına doğru kaçdık. Ermeniler bu hareketimizi haber almış Yarma
karakolundan yollarımızı kesmişlerdi. Biz bu Ermeni pusularına yanaşmışdık. Her tarafdan
makineli tüfenkler, bombalar ateş edilmeye başladı. Yarma mıntıkasında vâveylâlar kopdu. Artık
süngü ile öldürülenler, kılıncla parçalananlar, beyinleri deşilenlerin haddi var, hesâbı yok idi. On
kişi kadar mecrûh ve zedelenmiş erkekle bir kadın kurtarabildik. Mütebâkî insanlarımız
yırtıcıların elinde kalmışdı. Ağrı dağından Bâyezîd'e geçdik. Hattâ bir zaman sonra büyük
Amerika hükûmeti tarafından Bâyezîd'e gönderilmiş paşalara, kumandanlara ricâ etdik.
Derdimizi anlatdık. ... Şimdi köyümüze geldik. Yıkık duvarlardan başka birşey bulamadık."65
"İtilaf Devletleri'nin hepsi, zorunlu göçü, Rusların Orta Asya'dan, Britanya'nın
Hindistan ve Mısır'dan, Fransa'nın Cezayir ve Fas'tan, Birleşik Devletlerin de 'Amerikan Yerli
Hintli' misallerinde yaptıkları gibi, kendi ülkelerini isyankar gruplardan ve terörist saldırılardan
kurtarmak için bir teknik mazeret olarak kullanmakta idiler. Herkes, şimdi, hep bir ağızdan ve
gittikçe artan heyecanla, bu noktaya gelinmesine sebep olan vahşi katliamları ve terör olaylarını
umursamadan, Osmanlı'nın yaptıklarına 'insanlık suçu' diye haykırıyorlardı. 24 Mayıs'ta,
Britanya, Fransa ve Rus hükümetleri, Osmanlılara verilmek üzere, en suçlu taraf olan Rusya
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tarafından kaleme alınan, müşterek bir 'İkaz' veya 'Hatırlatma' bildirisi hazırladılar. Bildiride,
'son zamanlarda başlayan Ermenilerin işkence ve toplu öldürülmelerini insanlık ve medeniyet
suçu olarak kabul edip, suçlu olarak Osmanlı hükümetinin bütün mensupların ve onların suç
ortaklarını mesul tutacaklarını' diyerek komik derecede saçma bir itham yapanlar, zorunlu göçü
çok özel ve genelleştirilmiş manada 'işkence' olarak gösterseler bile, Müslümanların Van'da
Ermeniler tarafından 'toplucu öldürülmeleri gibi, Ermeniler için 'toplu öldürüm' olmamıştı."66
Van vilayetinde Müslüman ahalinin gerçek sayısının Ermeni nüfustan fazla olduğu,
Ermeniler'in Müslüman halka zulmettikleri, ancak dış müdahaleler kesilirse Ermenilerle
Müslümanlar'ın bir aile gibi geçinebilecekleri yolunda Van Belediye Reisi Derviş ve sonraki
tarihte Van müftüsü ve rüfekası tarafından Dahiliye Nezareti'ne çekilen telgrafın Sadaret'e
gönderildiği67 bildirilmiştir.
Ateşkesle "Ermeniler, İngilizlerin yardım ve kışkırtmaları ile yeniden organize olmaya
başladılar. Mütareke'den sonra tehcir edilen Ermenilerin memleketlerine dönme işlemleri devam
etmiş, fakat azınlık basınının mütarekeden önceki yumuşak tavrı ortadan kalkmış yerini şiddetli
saldırılara bırakmıştır."68
İngilizce metninde yıkıcı unsuru da barındıran "vilayet-i sitte" tehdidi içinde yer alan
Iğdır ve havalisinde tespit edilebildiği kadarıyla "Oba Köyü", "Tuzluca Gedikli Köyü", "Tandır
Damı", Ermeni katliamları gerçekleşmiştir.69
Iğdır ve Nahçivan ahalisi "yeni bir Ermeni Mezalimine uğramamak için 3 Kasım
1918'de Emir Bey Ekberzâde'nin başkanlığında Iğdır'da Aras Türk Hükümeti'ni70 kurdu. 18
Kasım'da Aras civarında bir milyon Müslüman'ın hukukunu muhafaza edileceği ve savunulacağı
ilan edildi. ... Hükümet 18 Ocak 1919'da Cenubî Kafkas Hükümeti'ne katıldı ve Ermenilere karşı
mücadeleyi sürdürdü. Hükümet yıkılınca mücadele şura adına yürütüldü."71
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Görülü Kali oğlu Mehmed'in müracaatından "[1]335 Şubat'ında idi ki, dünyâya adâletini i‘lân
etmiş ma‘sûmları himâyeye koşmuş bir İngiliz hükûmeti var idi. O vakit İngiliz zâbitânı Iğdır'da
ve Revân'da bulunmakda idi. Bir gün sabâhleyin erkenden yatakdan kalkmışdık. Mâllarımızı,
koyunlarımızı yazılara, yaylalara otlamağa çıkaracakdık. Bir iki tüfenk sesi geldi. Bir de baktık
ki köyün her tarafından Ermeni askerleri ilerlemekde ve köyün içerisine ateş etmekde idi.
Makineli tüfenk, piyâde ateşleri yağmur gibi köye yağıyordu. Çoluk çocuk feryâdı vâveylâsı
âsumâna çıkıyordu, ben hemân tarla kenarından fîrâr ederek köyün altındaki mağaraya girdim.
Taşın kovuğuna gizlenmiş yatıyordum. Mardiros'un oğlu Dero [Siron Efendi] başında olduğu
hâlde Ermeni askerleri köye hücûm etdiler. Köy meyyit hâlini almışdı. Ermeniler ele geçenin
hayâtına hâtime çekiyorlar, süngüledikden sonra ayakları altında kafaları ezmekde idiler. Öteden
süngülenmiş kadın sesleri arasında ihtiyâr babamın boğuk sesini işitmekde idim. Köyün
ortasında gelinleri soymuş memelerini kesiyorlar, evlere ateş veriyorlar, bir taraftan da at, öküz
ve davarların üzerlerine eşyâ yükleyüp, tefrîk etmiş oldukları genç, güzel kızları sürüp köyden
uzaklaşıyorlardı. Kıtâl sekiz sâ‘at devâm etdi. Bütün köyü ateşlediler, gitdiler. Sonra ben kimse
olmadığını görünce köye geldim. Köy âdetâ bir selhhâne şeklini almış, kan deryâsına dönmüşdü.
Kapının yanında kanlara boyanmış ihtiyâr babamı görünce ağlayarak yanına serildim. Ellerini
ayaklarını öpüyordum. Babamın sakalını kıskançla maşa ile diri diri çeküp, yüzünün derisini
soymuşlardı. Kafasını kırmış, beynini dışarı dökmüşlerdi. ... Şimdi köyümüz harâb, yıkılmış,
bayguş yuvasına dönmüşdür."72
Mütareke döneminde "Ermeni göçmenleri sorununun eskiden bu topraklardan çıkan
insanların yaşadıkları yerlere dönmesi gibi masumane bir gerekçeye dayanmadığının farkında
olan bölgedeki askeri ve mülki makamlar Türkler ile Ermeniler arasında yeni çatışmalara
dolayısıyla yirmi dördüncü maddeye işlerlik kazandırılmasına meydan vermemek için
göçmenlerin iskanına sıcak bakmıyordu. Bu endişeler Harbiye Nezareti tarafından da
paylaşılıyordu. Nezaret 15 Haziran 1919'da Sadarete gönderdiği yazıda bu endişelere ek olarak
bölgenin ekonomik ve barınma durumunun göçmenlerin kabulünde olumsuz rol oynadığını da
ifade etmekteydi:"73 "9 Haziran 35 tarih ve 343317/415 numaralı emri Sadaretpenahi üzerine
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Nezaret-i acizi tedabir-i lazime ittihazını Kolordu'ya tebliğ etmiştir. Ancak bu mıntıkaya bir de
Ermeni muhacirinin avdeti meselesini de halletmek lazımdır....."74
"13 Nisan 1919'da yaşanan işgalin ardından İngilizlerin Kars ve çevresini Ermeni
hükümetine teslim etmesiyle Ermenistan, Anadolu'nun taksiminin unsurlarından biri haline
getirildi."75
Bulakbaşı'nda Ömer oğlu Hoti'nin şifahi ifadelerine göre 7 Mayıs 1919'da
"Bulakbaşı'nda on üç ev Iğdır yakınındaki Argacı[Arhacı] tepelerinde çadırlarda idik. Sabâhleyin
erken Iğdır tarafından galabalık geliyordular. ... Evvelki komşumuz Iğdırlı Dero da başlarında
idi. Bir sâ‘at kadar makineli tüfenk, bomba ve piyâde ateşleri içerisinde kaldık. Nihâyet süngü
hücûmuna kalkdılar. Biz üç kişi mecrûh olduğumuz hâlde on kişi kaçabildik. Şeyhmirze
etrâfında yayılmakda olan bir sürü koyunumuzu kurtarmağa koşduk. Ermeniler bizi ta‘kîbden
vazgeçdiler. Biz akşama üç sâ‘at kalıncaya kadar dağda kaldık. Eski çadırlarımızda kimseyi
görmeyince acaba neyimiz kalmışdır diye çadırlara gitdik. ... Çadırlarımızın bezi âdetâ bir kan
deryâsı hâlini almış, etrâfına kol ve bacak parçaları saçılmışdı. Akşam karanlığı olmakda idi.
Iğdır'dan gelen yoldan bir ağlamak sedâsı geldi. Oraya koşduk. Bu sabâh Ermenilerin esîr olarak
götürdüğü bir ihtiyârın [Aksakallı İsmail Şemo] geldiğini görerek sarıldık. İhtiyâr feryâd ederek,
kan ağlayarak başlarına gelen felâketi birer birer anlatdı. Ermeniler erkeklerle kadınların ihtiyâr
olanlarını, çocukları öldürdükden sonra ve tefrîk etdikleri güzel genç kızları ve bu ihtiyârları,
bütün mâl ve kıymetli eşyâlarıyla Iğdır'a götürmüşler, Iğdır'ın şimâl-i cenûbundaki meydânlığa
bütün asker-i zâbitân Iğdır'ın erkek kadın tekmîl ahâlîsini sıra ile dizilmişler, genç kızların
elbiseleri soyulmuş çıplak bir hâlde ortaya çıkarılmış ve bir iskemle üzerine ihtiyâr oturdurulmuş
davullar, zurnalar çalınarak cebren bu çıplak kızlar oynatdırılmış, mahcûbiyetden hayâ
etdiklerinden elleriyle edeb yerlerini kapamak isteyen kızların kollarına süngüler batırılmakda
imiş. Ara sıra oyun ta‘tîl edilerek Morad, Ardaş ve Dero ismindeki Ermeni kumandanları
konferanslar veriyor, hâzirûnun alkışları içerisinde sözlerine nihâyet veriyorlarmış. Tekrâr
davullar, defler, zurnalar çalınmağa kızlar oynamağa başlıyormuş. Âdetâ maymûn veyâhûd ayı
oynatmağa çıkmışlar, katı kalbleriyle gözlerinden kan gibi yaş akıtmakda olan kızları döğmekde
imişler. En nihâyet ihtiyârdan bu nasıl toydur ya‘ni nasıl bir düğündür diye sordukları zaman
zavallı ihtiyâr ses çıkarmayınca döğmeye başlamışlar. Yol üstüne dikmişler. Bütün cemâ‘at
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yüzüne tükürmüş. Bîçârenin aksakalı tükürük ve sümükle yıkanmış olduğu hâlde haydi git
Kürdlere söyle ikinci bir toya daha hazırlanıyoruz, haberleri olsun demişler. İhtiyârı yola
salmışlardı. Bu ihtiyâr ağlaya ağlaya üç gün sonra Bâyezîd'de öldü."76
Erzurum Kongresi'nden hemen sonra XV. Kolordu Kumandanlığı'nın 27 Ağustos 1335
tarihli şifresinde Ermeni Taşnak Cemiyeti'nin havalide "tek bir Müslüman bırakılmamasına karar
vermiş" olduğu vurgulanmıştır. "Kars, Sarıkamış, Iğdır taraflarında ve Revan ile Aras
mıntıkasında İslâmlara karşı yapılan zulmün son dereceyi" bulduğu bildirilmiştir.77
Beyazıd Mutasarrıflığı'nın 17 Ağustos 1335 tarihli şifre telgrafnamesinde Ermenilerin
13 Ağustos'da "Iğdır'ın yirmi beş haneden ibaret olan Persa karyesini iki yüz elli mevcudla
basarak karye ahalisini tamamen katl ve mevcud hayvanâtlarını kâmilen götürdükleri ve aynı
günde Iğdır'ın Tavus karyesine de ta'arruzla dört nefer ahalisini katl ve bir mikdar hayvanatı gasb
ile savuşdukları tahkikât-ı vakı'a üzerine beray-ı ma'lumat maruzdur."78
Erzurum Vilayetinden 7 Ekim 1919 tarihli tahrirat suretinden anlaşıldığı kadarıyla 13
Eylül'de "Ermeniler, Iğdır'ın altı km şarkında Oba karyesindeki yüz hanelik Müslüman köyü
ahalisini tamamen ve bir km mesafede bulunan Yaycı karyesini kısmen pek feci' bir suretde
katletmişlerdir."79
XV. Kolordu Kumandanlığı'ndan Harbiye Nezareti'ne 14 Ekim 1919 tarihli şifrede
Iğdır'ın Adbak Karyesinin tamamen, üç yüz hanelik Yaycı köyünün "kısmen ve pek feci' ve
vahşiyane bir suretde katletmişlerdir."80
28 Ekim 1919 tarihli telgrafta "Ermeni Hükümeti ve Taşnak Cemiyeti'nin Revan ve
Aras Bölgeleri ile Evliye-i Selâse (Kars, Ardahan, Batum)'da tek bir Müslüman bırakmamak
maksadıyla faaliyette bulundukları, Kars, Sarıkamış, Iğdır taraflarında ve Revan ile Aras
mıntıkasında İslâmlara karşı yapılan zulmün son dereceyi bulduğu; ... Iğdır civarında bulunan
yüz hanelik Oba ve yirmi beş hanelik Persa köyleri halkının tamamen katl ve Tavus köyünden
yüz elli kişi ile üç yüz hanelik Yaycı köyünün kısmen katledildiği; Aşağı Koturlu ve Köseler'i
yağmalayıp yaktıkları, Zakim, Çermik ve Bardız köylerine saldırıp halktan gördüklerini
öldürdükleri; Iğdır'da yapılan mezalimin şiddetinden dolayı yaklaşık iki bin kişinin Beyazid
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hududuna iltica etdiği; mezalim esnasında kadınlara tecavüz edilmesi ve çıplak olarak Ermeni
askerleri arasında gezdirilmesinden ötürü birçok Müslüman'ın ilticadan vazgeçip savaşmak üzere
geri döndükleri; tarlada çalışan halkın üzerine Ermenilerce top ve makinalı tüfek ateşi açıldığı,
ezan okuyanların taşlandığı; bu katliamları yapan Ermenilerin Amerikan generali tarafından
desteklendiklerini ileri sürdükleri halde İslam köylerini dolaşmaya gelecek olan Amerika
heyetine yapılacak olan şikayetleri engellemek için halka tehdit ve baskı uyguladıkları"81
anlaşılmaktadır.
Kars Hükümeti'nin sükutundan sonra "Ermenilerin yapmış olduğu zulm ve zayi'at gasbı garetlerini havi bir kıt'a muhtıra"sından anlaşıldığı kadarıyla TBMM'nin açılması sıralarında
"Iğdır, Karaçayır, Akpınar karyelerinden altı yüz sığır, on beş bin bot zahire, elli bin liralık ev
eşyası, nakid pare, on nüfus a'ile re'islerinden telefat"82 olmuştur.
1919 yazında Ermenilerin düzenli birlikleri ile çetelerinin genel saldırı için ciddi
hazırlıklar yapması üzerine, Osmanlı Hükümeti XV. Kolordu'ya savunma harekatı yapma yetkisi
tanıdı. Bu karar Ermenilerin Vilâyât-ı Şarkiye'ye yönelik askeri çalışmalarını yavaşlattı. Bu
duraksama Ermenilerin San-Remo Konferansı'nda belirlenen ve Sevr Antlaşması'nda yer alan
sözde haklarından vazgeçtikleri anlamına gelmiyordu. 1920 yazında da sınırı geçmeye cüret
etmeleri üzerine XV. Kolordu Komutanlığı 28 Eylül 1920'de doğu harekatını başlattı. Kısa süre
içinde Ermeni kuvvetleri yenilgiye uğratılarak Türk toprakları üzerindeki hak iddialarına son
verildi."83
Ermenilerin "Müslüman ahaliye karşı"84 giriştiği bütün mezalime rağmen 1920'ye kadar
"Ermenilerin kendilerine merkez olarak seçtikleri Revan (Erivan) ve civarında Müslüman Türk
nüfusu sayısal sayısal yönden hemen hemen Ermeni nüfusuna eşitti.85 Bu nedenle Türkler, yöre
üzerinde tarihten gelen doğal bir hakka sahiptiler. ... Ancak teşkilatlanmada Türkler, Ermenilere
nazaran çok geç kalmışlardı. Çünkü Erivan ve civarında yüzlerce Türk köyü yakılıp, yağmalanıp
ve ahalisi katledildikten sonra, Türkler durumun korkunçluğunun farkına varmışlardır."86
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İstanbul'un işgalinden hemen sonra yani TBMM açılmasından hemen önce "Anadolu
ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti ve Heyeti Temsiliye Namına Mustafa Kemal" tarafından
"devletlere gönderilen 22 Mart 1920 tarihli telgrafta şunlar söylenmektedir: "Tohumluk istemek,
vergi tarh etmek, silâh toplamak gibi bahanelerle öteden beri Ermeni zulüm ve işkencesine maruz
kalan Şark hududumuz haricindeki ahali-i İslâmiye son Şubat ayı zarfında Ermeni fırka
kumandanları tarafından sevk ve idare edilen sunufu muhtelifeden mürekkep müteaddit
müfrezelerin taarruzları karşısında birçok kurban vermiştir."87
Mevki'-i Müstahkem Kumandanı Miralay Rüşdü Bey'in Şark Cephesi Kumandanlığı'na
4 Kanun evvele 1336 tarihli tahkikat raporundan anlaşıldığı kadarıyla Iğdır'ın Ermeni vahşeti
öncesi ve sonrası durumu şöyledir:88
Esâmî-i

Evvelce

Evvelce

Şimdiki

Şimdiki

Ermeniler

Karye

Nüfûsu

Hane

Nüfûsu

Hane

Tarafından

Mikdârı

Yapılan

Mikdârı

Telefât-ı
Nüfus
Iğdır

335

45

15

7

320

Aynı rapora göre, mahalde yapılan tahkikat sonucu Iğdır'da 50.000 guruşluk eşya-yı
beytiyye, 1000 adet hayvanat-ı bakariyye, 200 aded koyun, 40 aded at gasbedilmiş, 30 aded hane
harap olmuş, 100 erkek, 80 kadın şehit edildiği89 anlaşılmıştır.
Iğdır, bağımsızlık ve egemenliğini dünyaya tanıtan yeni Türk devletinde "güneşin
doğduğu kent"90 konumunda yerini almıştır.
SONUÇ
Yüzyıldan fazla bir zamandır uluslararası arenada Türklüğün karşısına çıkarılan Ermeni
meselesi bir topluluğun çıkarlarından ziyade dünya kapitalistlerinin ekonomik çıkarlarına hizmet
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eden konu olduğu Milli Mücadele lideri tarafından daha o günlerde vurgulanmıştı. Türk
milletinin tarihî belge ve bilgilerin değerlendirilmesi durumunda rahatsızlık duyabileceği hiçbir
hususiyet bulunmamaktadır.
Fransız Devriminin ortaya çıkardığı fikirlerin uygulama safhasında Ermeniler
emperyalist politikaların ağına düşerek hem "müsebbip" hem de "mağdur" oldukları uluslararası
bir konunun merkezinde yer almışlardır. Birinci Dünya savaşı boyunca "bozguncu faaliyetlerini
daha artıran" unsurun yaptıklarını "müttefikler için üzerine düşen görevi" yerine getirme olarak
gören Batı, Mütareke öncesi ve sonrasında onların "adeta kaderini" belirlemiştir.
Ateşkesin şartları içinde İngiltere yöneticilerinin nezdinde Kafkasya'dan Orta
Anadolu'ya uzanan hayali Ermeni Devleti, Sovyetlere ve Türklere karşı "İngiliz bekçiliği"
üstlenebilirdi. Tüm yaşananlara rağmen, Osmanlılar "Ermeni muhacir ve yetimlere" diğerlerine
nispetle çok daha fazla harcama yapmaktan çekinmemiştir.
Mustafa Kemal Paşa 24 Mayıs 1919 tarihinde Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaseti'ne
gönderdiği telgrafta Ermeni mezalimi ve katliamları sınıra dayandığı belirtip muhtemel Ermeni
saldırısı karşısında Kolordunun mevcudunun artırılmasını, İngilizlerin taleplerine itibar
edilmemesini bildirdi.
Bulunduğu coğrafya olarak Iğdır araştırma konusu itibariyle stratejik bir çekim
merkezidir. Savaşın sonlarında 21 Ekim 1918'de tahliye kararı Kafkasya'da duyulduğunda
"Ahıska, Ahılkelek, Gümrü, Iğdır ve Nahçivan ahalisi" "korunmaları ve barışa kadar bölgelerinin
başka bir devletin idaresine sokulmaması hususlarında" payitahta müracaatları ateşkesin
yürürlüğe girmesinden bir gün sonra Sadrazam Ahmet İzzet Paşa tarafından "yardım imkanı
kalmadığı, ahalinin komşularıyla iyi geçinmeleri" tavsiyesi şeklinde cevaplandırılabilmiştir.
Ateşkesin "vilayet-i sitte" tehdidi içinde yer alan Iğdır ve havalisinde tespit edilebildiği
kadarıyla "Oba Köyü", "Tuzluca Gedikli Köyü", "Persa Karyesi", "Yaycı Karyesi", "Adbak
Karyesi", "Tandır Damı", Ermeniler vahşi katliamlar gerçekleşmiştir. Yapılan tetkikatlarda elde
edilen bilgiler arasında Iğdır ve havalisinde gerçekleştirilen katliamlardan birtakım izler bulmak
mümkündür. Türkleri, topluca "tavuk ve horos gibi" boğazlamışlar, kuş gibi avlamışlar, gaz yağı
dökerek yakmışlar, çocukları süvarilerin nalları altında ezmişler, sağ kalan genç ve güzel kızları
yanlarına alarak götürmüşler, hayvanları gasp etmişler, arkalarında sağa sola fırlamış bacak ve
kafa kemiklerini bırakmışlardır. Katliamlardan kaçıp kurtulabilenler ricatlarında yıkık duvarlar,
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yanık ve kırık kemiklerden başka bir şey bulamamışlardır. Köyler "meyyit" halini almış,
kadınların göğüsleri kesilmiş, evler ateşe verilmiş, sakallı dedelerin yüzlerinin derileri yüzülmüş,
beyinleri dışarı dökülmüş, harap ve baykuş yuvası haline dönüştürülmüştür.
Iğdır ve Nahçivan ahalisi "yeni bir Ermeni Mezalimine uğramamak için, daha 3 Kasım
1918'de Emir Bey Ekberzâde'nin başkanlığında Iğdır'da Aras Türk Hükümeti'ni kurdu. 18
Kasım'da Aras civarında bir milyon Müslüman'ın hukukunu muhafaza edileceği ve savunulacağı
ilan edildi. ... Hükümet 18 Ocak 1919'da Cenubî Kafkas Hükümeti'ne katıldı ve Ermenilere karşı
mücadeleyi sürdürdü."
1919 yazında Ermenilerin düzenli birlikleri ile çetelerinin genel saldırı için ciddi
hazırlıklar yapması üzerine, Osmanlı Hükümeti XV. Kolordu'ya savunma harekatı yapma yetkisi
tanıdı. Bu karar Ermenilerin Vilâyât-ı Şarkiye'ye yönelik askeri çalışmalarını yavaşlattı. 1920
yazında da sınırı geçmeye cüret etmeleri üzerine XV. Kolordu Kumandalığı 28 Eylül 1920'de
doğu harekatını başlattı. Ermeni kuvvetleri yenilgiye uğratılarak Türk toprakları üzerindeki hak
iddialarına son verildi. Türkler, yöre üzerinde tarihten gelen doğal bir hakka sahiptiler. Ancak
teşkilatlanmada çok geç kalmışlardı. İstanbul'un işgalinden hemen sonra yani TBMM açılması
sonrasında Türk milletinin meşru hakları kazanıldı. Araştırma konusu itibariyle Iğdır,
bağımsızlık ve egemenliğini dünyaya tanıtan yeni Türk devletinde "güneşin doğduğu kent"
konumunda yerini almıştır.
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THE STRUGGLE FOR EXISTENCE OF TURKISHNESS AGAINST THE
DESTRUCTIVE FACTOR

Turan AKKOYUN*

ÖZET
Yakın dönemde Türkiye'nin; maruz bırakıldığı, uluslararası iddia, baskı unsuru, gerçek dışı
itham, gerginliklerin başında gelen meselenin yüzyıllarca problemsiz bir halde yaşadığı bir
milliyetin adıyla anılıyor olmasından kaynaklanan insanî hassasiyetler haricinde, hiçbir çekincesi
yoktur. İnsanla ilgili her şeyle ilgilenen tarih bilimi şehir, kasaba ve köyleri silen, devletlerarası
rekabette menfaatler doğrultusunda desteklenen yıkıcı unsur tarafından toplu mezarlıklara
gömülen Türklerin yaşadıklarını dün-bugün-yarın çizgisinde değerlendirmektedir.
"Şark Meselesi" şeklinde ifade edilen yok edilme siyasetine karşı, mevcudiyetini sürdürmeyi
hedefleyen Anadolu Türklüğü, on yıllık bir mücadele içinde aldığı darbelere rağmen kendini
üçüncü bin yıla bağımsız olarak taşımıştır. 1920 Sevr Antlaşmasının hükmüne karşı, Türklük
ölüm-kalım savaşının ilk zaferini, yıkıcı tehdide karşı kazanılmıştır. Yabancı bilim adamlarının
ortaya koyduğu gibi toplu katliamlar uygulamadan, insanlık suçu işlemeden sonuca ulaşmış,
yabancı devletler karışmadığı takdirde "bir aile" gibi yaşamaya devam garantisi vermiştir.
Bağımsızlık mücadelesi ve sonraki aşamalarda vatan topraklarındaki beşerî duyarlılık, ön
yargılardan ve endişelerden uzak birçok arşiv vesikası bırakmıştır.
Diğer ülkeler de siyasetlerini bugüne taşımışlardır. Rusya, Fransa, İngiltere, ABD'nin
birbirleriyle yarışmasının izahı mümkün iken Çarlık Rejimini yıkan Bolşevikler dahi önceki
rejimin bu konudaki siyasetinin ısrarlı takipçisi olmuşlardır. Fırsat kollayan siyasetin ferdi
temsilcileri de en az devletleri kadar inatçı bir yol izlemişlerdir. Yayınlar vasıtasıyla iddialar
kalıcı, kamuoyu da taraflı hale getirilmiştir. Olaylardan yarım asır geçtikten sonraki insanlık
suçları desteklenmiş, en azından göz yumulmuştur.
Rusların Kafkasya'da

yayılmasıyla dikkate alınmaya başlanan yıkıcı toplumun

hareketlenmesi haklı sebeplere dayanmadığından katliamlar, zulümler gölgesinde, dünya
*
Assoc. Prof. Dr., Afyon Kocatepe University Faculty of Science and Letters History Department, takkoyun@aku.edu.tr ;
turan.akkoyun@hotmail.com
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kamuoyunun gözü önünde gerçekleştirdikleri kıyım ve kırımlarla ilerlemiştir. Türkler de devlet
ve halk olarak hayatta kalma mücadelesine girişmiştir. II. Abdülhamit'ten itibaren devlet
adamlarının gösterdikleri hassasiyet, yeni Türk devletinde sürdürülmüştür.
Tebliğimizin amacı takriben 150 yıldır gündemdeki yerini muhafaza eden yıkıcı bir unsura
karşı, hayatta kalma mücadelesini başarıyla sürdüren Anadolu Türklüğü hakkında tarihî
değerlendirmelerde bulunarak, bilgi birikimini artırmaktır. Bölgenin önemli bir geçiş noktası
Iğdır ve havalisinden örneklemeler ortaya koyan çalışmada arşiv belgeleri, süreli yayınlar,
hatıralar ve bilimsel araştırmalar esas alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ermeni Meselesi, Türklük, Doğu Anadolu, Iğdır, Tarih.

ABSTRACT
Turkey has no hesitation except for the humanitarian sensitivities arising from the fact that
he has been subjected to international claims, elements of oppression, unreal accusations at nearterm, and the fact that the issue which is at the beginning of the tensions has been mentioned for
centuries without any problem. The history science, which deals with all things related to human
beings, states that the Turks, who destroyed the cities, towns and villages and were buried in
mass graveyards by the destructive element supported in the interests of interstate competition;
yesterday-today-tomorrow.
Anatolian Turks aiming to maintain their existence against the policy of annihilation which
is expressed as Eastern Question; Despite the coups it had taken in a decade of struggle, it carried
itself independently to the third millennium. Against the provision of the Treaty of Sevres of
1920, the first victory of the Turkish life-and-death war was won against the destructive threat.
As the foreign scientists have put forward, it has reached the conclusion without mass massacres,
without committing crimes against humanity, and has guaranteed to continue to live like a family
if foreign states do not interfere. The struggle for independence and human rights in the
homeland; has left many archives documents free of prejudices and concerns.
Other countries have also carried their policies to this day. While Russia, France, England,
and the United States could compete with each other, even the Bolsheviks were the persistent
followers of the previous regime's policy. The individual representatives of the politics, which
seized the opportunity, also followed a stubborn path as much as their state. Through
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publications, the claims were made permanent and the public opinion was biased. After half a
century, crimes against humanity were supported and at least condemned.
Since the mobilization of the destructive society, which was taken into consideration by the
expansion of the Russians in the Caucasus, was not justified, the massacres proceeded with the
massacres and massacres they carried out in the shadow of atrocities. The Turks, as the state and
the people, embarked on the struggle for survival. Abdulhamid's sensitivity was maintained in
the new Turkish state.
The aim of this paper is to increase the knowledge of Anatolian Turkishness, which
continues its struggle to survive successfully, against a destructive element that has been on the
agenda for the last 150 years. An important crossing point of the region, Iğdır and the region, the
samples revealing archival documents, periodicals, memories and scientific research is based.
Keywords: Armenian Question, Turkishness, Eastern Anatolia, Iğdır, History

INTRODUCTION
The events are added together in the context of "cause and effect" and, in chronological
order, "to the effect of one effecting the other, giving birth to another,"

91

for example, (in the

center of what Turkishness had to live in the XIX and XX centuries), between "Russia, England,
France and America". imperialist competition92 lies.
It is a historical reality93 that the issue raised against Turkishness for more than a century
is "an issue that is desired to be settled according to the economic interests of world capitalists
rather than the interests of the Armenian nation"94. In a community that is "always protected and
treated well," the idea of "mischief is awakened."95 "World Who will run the"96 issue of the
facades caused by the war, following the struggle of the Turkish army, truce period "humanity

A. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usûl, Enderun, İstanbul 1981, p. 9.
Ali Arslan, "Ermeni Meselesi", Sevk ve İskânın Yüzüncü Yılında Ermeni Konferansları: Olayların Sebep ve
Sonuçları, (Ed. Dinara Duisebayeva), İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul 2015, p. 35.
93
"The forces that put an eye on Eastern Anatolia set eyes on the Armenians who lived here prosperously and
rose till the vizier. The famous article 61 of the Berlin Treaty is the result of this." Ergun Göze, "Ermeni
Emperyalizmi", Tercüman, 28 June 1973.
94
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I-III, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara 1961, p. 23.
95
Baha Gürfırat, "II. Abdülhamid'in Ermeniler Hakkında Düşünceleri", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, nr. 8,
May 1968, p. 32.
96
Turan Akkoyun, Millî Mücadele ve Türk İnkılâbı, İnci Ofset, Konya 1994, p. 29.
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on behalf of independence for Turkey's minorities" are promising, acted very differently in other
areas.97
The Westerners, who were busy adding new ones to the lands to be taken from the
Ottomans98 (due to the Armenian issue during the Armistice), insisted on the punishment of the
Turks. 99 In the Caucasus, "many people, tribes, or ethnic groups have been brought up by both
historical, political, economic and geographical conditions"100 and show a cultural membership.
They gained the ability to live together for centuries, such as one of them (on 16 August 1064,
when the important religious and political center of the Armenians, Ani was taken over by the
Seljuks, did not fight with the Byzantines against the Muslims in Malazgirt ...). 101 This ensured
a serious co-ordination102 and a strong memory. The Ottomans, which reinforces the tradition of
the Turkish state, has left many documents in the field of research, as in almost all other
subjects.103
EASTERN QUESTION and ARMENIANS
Europeans; From the Crusades "Asia's Key"104 They say Turkey, the Congress of
Vienna in 1815 after the "Eastern Question"105 by destroying directly, minimizing power and
shaping the direction of large-scale projects were conducted. With the French Revolution, the
religions "lost their political importance and power and became personal rather than social" and
"religions merge with races ... as a result of political and social importance" 106, Armenians fell
into the network of imperialist policies; they were at the center of an international problem in

Atsız, "Millî Mefkûre", Atsız Mecmua, nr.14, 1932, p. 1-2
Harry N. Howard, "Paris- San Remo- Sevr'de - I", (Translated: Müge Yılmaz), Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,
nr.35, August 1970, p. 37.
99
Ottoman State Archives, HR.SYS., 2636-19.
100
Ufuk Tavkul, "Sosyolojik Açıdan Kafkasya Halklarının Etnik ve Kültürel Birliği", Birleşik Kafkasya, III,
nr.11, June-July-August 1997, p. 11.
101
Üzeyir İlbak, "Malazgirt-Dumlupınar ve Kültür", Dil ve Edebiyat, nr.117, September 2018, p. 1.
102
Bessel A.Van Der Kolk, Beden Kayıt Tutar: Travmanın İyilişmesinde Beyin, Zihin ve Beden, (Translated:
Nurdan Cihanşümül Maral), Nobel, Ankara 2018, p. 55.
103
Mustafa Budak, "Ermeni Meselesi Açısından Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin Önemi", Yakın Dönem Türkiye
Tarihi Araştırmaları, XVII, nr. 34(2), 2018, pp. 207-232.
104
Metin Hülagü, "Ermeni Meselesinin Oluşum Sürecinde Misyonerlik Faaliyetlerinin Yeri", AÜ II.
Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu 21-22 Haziran 2007, (Ed. S. Esin Derinsu Dayı), Erzurum 2007,
s. 51.
105
Akçura Yusuf , Şark Meselesine Dair, Erkanı Harbiye Mektebi, Dersaadet 1336; Hans Rohde, Asya İçin
Mücadele: Şark Meselesi, (Translated: Nihat), İstanbul 1932; Cevdet Küçük, "Şark Meselesi Hakkında Önemli Bir
Vesika", Tarih Dergisi, nr. 32, 1979, pp. 607-638; Abdülhaluk M. Çay, "Şark Meselesi ve Emperyalistlerin Türk
Politikası", Türk Kültürü, nr. 350, June 1992, pp. 324-334.
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which they were both "proprietors" and "victims."107 Westerners were aware of the
impossibility108 of the homeland issue. 109
The missionary activity "working to Catholicize the Armenians"110 introduced young
people to the West, giving them an anti-Ottoman stance and contributing to the emergence of a
negative Turkish image.111 Just after the Sarıkamış disaster and the Dardanelles victory, since
the gangs that committed crimes ("theft") were supported by the Great Powers,, initially they
slaughtered one or many innocent people in many parts112 of Anatolia killed officials and
destroyed official buildings by getting "a political identity".113 West; In 1918 he determined their
"almost fate".114
"The rebellion of the Armenians, who regard the Greek's occupation and advance as a"
great advantage"115, is not the result of a historical reckoning, oppression, contempt, intolerance,
impoverishment, injustice, unlawfulness, injustice, oppression."116 However, it continued to exist
as an issue inherited from the Ottoman period by external factors.117
At the beginning of the armistice period, Lieutenant Colonel Kiling had carried out
works for the extradition of Armenian immigrants and Major Noel, who came four months later,
for the Kurdish tribes. The British government, "apart from the military sanctions, using the
Armenians and some Kurdish tribes wanted to break up the Ottoman Empire."118 The Turks, who
realized the situation, were very sensitive. In a report presented to the Erzurum Provincial
Congress on June 17, 1919, attention was drawn to this matter; It is emphasized that zaman time
Mevlüt Çelebi, Nejdet Bilgi, "Son Gelişmeler Işığında Ermeni Meselesi", Belgi, nr.12(2), 2016, pp. 297-300.
Terane Şirvanova Emirağakızı, "Ermeni Devletinin Kurulmasına Dair Konumu: Aşamalar ve Farklı
Yaklaşımlar", Düşünce Dünyasında Türkiz: Siyaset ve Kültür Dergisi, IV, nr.22, July-August 2013, p. 28-29.
109
Münir Süreyya, Ermeni Meselesinin Tarihçesi (1877-1914), Başbakanlık Devlet Arşivleri, Ankara 2001, s.2627.
110
Ayten Sezer Arığ, "Misyonerlerin Ermenilerle İlişkileri", Ermeni Sorununa Disiplinler Arası Bakış: TarihSiyaset- Hukuk, (Ed. Hasan Celâl Güzel Others), Yeni Türkiye, Ankara 2017, p. 432.
111
Ömer Turan, "Ermeni Meselesinde Misyonerlerin Rolü", Ermeni Sorununa Disiplinler Arası Bakış: TarihSiyaset- Hukuk, p. 403.
112
Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, nr. 45, September 1963, document nr.1051.
113
Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri (1914-1918), I, Genelkurmay, Ankara 2005, p. ı.
114
Dilara Uslu, "Ermeni Meselesine Batı'dan Bakmak: Birinci Dünya Savaşı'nın Son Yılında The Times
Gazetesi'nde Ermeni Meselesi", Tarih Okulu, VI, nr. 15, September 2013, p. 306.
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Warships to Greece", Ambassador Morgenthau's Story, Chapter III, Blackmask Online, Copyright 2001, p. 23.
116
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Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, X, nr.2, 2016, p. 48.
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Alev Kılıç, "Türk-Ermeni Sorunu ve Hukukî Gelişmeler", Yerli Düşünce, nr.16, April 2016, p. 86-87.
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and opportunity is being created in order to enable the Armenians in the minority to establish
sovereignty".119 Never to emigrate in the face of these dangers; rapid scientific, economic and
religious organization; unification in the defense of any East Anatolia region that will be
subjected to the attack; decisions taken. The Turks remained committed to the decisions.
Mustafa Kemal as the Head of Representation; In September 1919, he had a brief
meeting with an official US delegation headed by General James G. Harbord. In the report of the
American Delegation; "It is not wise to establish a separate Armenia in Anatolia without the
military occupation of the whole country"120.
In the words of the leader of the National Struggle of Armenia, whose "borders are not
known by anyone"121, the Armenian Question ... With the Treaty of Kars (October 13, 1921), the
Armenians found the right solution. Since with this treaty, Armenians renounced the claims of
the independent Armenian State by recognizing the National Pact Decisions. The bond of
friendship of the two industrious public, who have been living friendly for centuries, have been
gladly re-established."122 However, they have never been left out123 of the international
competition and interest race.124 From the historical point of view, "the oppressed party have
been Turks not Armenians"125.
The matter; "the emergence of the Caucasus to become a serious and big problem
against the Muslim peoples, the Russian occupation of the Caucasus" and the events produced
before and after the events were shaped126. "The documents prove that the Armenian gangs
followed a systematic crime policy towards Turks and Kurds in Eastern Anatolia starting from
pre-relocation. Western imperialists and Tsarist Russia are responsible for the war between states
and the strife between Muslim and Armenian. ... In this case, Ottoman Empire and Muslim people
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S. Esin Dayı, "Erzurum Kongresi'nin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi", Atatürk Dergisi, III, nr. 4, July 2003,
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took provision at war and defended his own homeland by violently suppressing the rebellious
Armenian gangs."127 The defense also continued on the intellectual front128.
The Ministry of Internal Affairs on 24 April 1915; On 24 April 1915, he sent a "circular"
to 14 provinces and 10 governorships. Accordingly, It were asked to closing down of the
Armenian committees, confiscation their documents, arrestment the leaders, staying them where
they are, and gathering those, who were deemed unfit, in appropriate places. Around 235
committees were arrested in the capital129.
Under the conditions of armistice, from the viewpoint of the administrator of England,
the imaginary Armenian state extending from Caucasus to Central Anatolia could have been
taking on "British wardership"130 against the Soviets and the Turks.
THE LAST THREAT OF ARMENIANS
Efforts131 to add Cilicia to baseless concepts such as "Great Armenia", "Turkish
Armenia", "Russian Armenia", "Western Armenia" have been international policies that prove
the attempts, actions, decisions and aims of the states132.
"With the dream of establishing 'Great Armenia' in the Turkish territory, Armenians
engaged in terrorist activities in various provinces of the Ottoman Empire, caused the problem
of public order in the country, have massacred the population of the elderly, women and children
in the Turkish villages, during the First World War with the support of the imperial states. with
the support of arms from Russia.133 The survivors "have mostly migrated to sheltered, higher
sections."134

Mehmet Perinçek, "Rus Arşiv Belgelerinde Sevk ve İskân Kanunu'nun Gerekçeleri ve Uluslararası Hukuk
Kararları", Ermeni Sorununa Disiplinler Arası Bakış: Tarih- Siyaset- Hukuk, p. 390.
128
Kemal Çelik, Bir Kitap Dostu Ali Emîrî Efendi (1857-1924), İsmet Matbaacılık, Ankara 2007, p. 122; Taner
Tatar, "Sömürgecilik ve 'Sarı İlah'a Sunulan Kurbanlar", Yerli Düşünce, III, nr. 33, September 2017, p. 59.
129
Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-ı İhtilâliyyesi: İlân-ı Meşrutiyetten Evvel ve Sonra, Dersaadet 1332,
s.242.
130
Hayri Mutluçağ, "Tarihimizde Salih Münir Paşa Raporu: İngiltere'nin Ortadoğu ve Türkiye Hakkında Gizli
Emelleri", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, nr. 26, November 1969, p. 55.
131
Enis Şahin, "Bolşevik Hükümetinin Ermeni Siyaseti ve 'Türk Ermenistanı' Meselesi", Atatürk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, nr.5, 1996, pp. 29-45.
132
A. Suat Bilge, Milletlerarası Politika, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara 1966, p. 42.
133
Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi 1906-1918, I, Başbakanlık Devlet
Arşivleri, Ankara 1995, p. xıx-xx.
134
Gülpınar Akbulut, "Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Gerçekleşmeyen Demiryolu Projeleri ve
Etkileri (1876-1939)", Atatürk Dergisi, I, nr.1, July 2012, p. 247.
127

1148

The last "ancestral homeland" of the Ottoman Empire135, which had to withdraw from
almost all of the Middle East during World War and did not even suffer, was made open to
occupation. Despite the events in social memory, the Ottomans did not hesitate to spend136 much
more money on "Armenian immigrants and orphans" than others137.
Following the ceasefire, "It has been seen that the Istanbul Government and the Entente
States think differently about the implementation of the release of Armenian prisoners in
Istanbul." While prisoners of war were thought to cover those who were arrested; "The matter
was based on the point of violating law and justice when it became widespread to those who
committed the crime of theft and murder"138 Baseless phrases; It covers a wide area from
Ardahan to Sirnak, from Igdir to Amasya, from Malatya to Giresun. In addition, with the support
of the British, Nakhchivan and the neighborhood "terror and rape activities"139.
Mustafa Kemal Pasha stated in his telegram dated May 24, 1919 that Armenian cruelty
and massacres were based on the border; reported increasing the presence of the Corps in the
face of a possible attack, disregard the demands of the British140.
During the National Struggle, the discussions of establishing American mandate on
Armenia vanished as the result of defeat of Armenians and Treaty of Gümrü141and Mustafa
Kemal Pasha's "rising popular leadership"142.The expression of Armenians "They would
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Continue to fight until they poured Muslims into Aras River"143.has been found at tThe Russian
archives 144.
IĞDIR and ITS REGION
Located within the borders of the National Pact and since 1918, "Iğdır"145 occupied by
Armenia is a strategic attraction center146. Towards the end of the war, on October 21, 1918,
when the decision to evacuate was heard in the Caucasus, the "Ahiska, Ahilkelek, Gyumri, Igdir
and Nakhchivan people" applied to the Ottoman State for their "protection and not putting their
districts under the rule of another state until peace". One day after the ceasefire came into effect,
the Grand Vizier Ahmet İzzet Pasha was able to answer the advice of "that there is no opportunity
for assistance and that the people get along well with their neighbors"147.The answer indicated
the local organization as well as the desperation.
In Eastern Anatolia which is the massacre region of the destructive factor of "Iğdır also
has its share"148. "The massacres were carried out in Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan
and Iğdir149 under the leadership of Armenian committees."150 "In Kars, Iğdır, Tuzluca and
Aralık, hundreds of young children, young and old elders were killed by the Armenians"151.
The Armenians put into words themselves their massacres with these expression written
later by them "With the artillery fire, the village houses were turned into piles of stones and soil,
and when the villagers started to shelter in the village and flee to the countryside outside the
village, we were completing their work with rifle bullets and bayonets"152.
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Under the light of the information obtained from the examinations. it is understood that
the Turks were "slaughtered like a chicken, shot like a bird, burned gas oil"153; "the girls were
taken captive"154; "human flesh was put into food", "there was nothing left but ruined walls"155.
From the viewpoint of history,"There was no 'mass murder' for the Armenians like the massacres
of Muslims by the Armenians in Van "156.
It is fixed with the documents157 that in the Van province the real number of the Muslim
population is more than the Armenian population, the Armenians persecute the Muslim people
but the Armenians and Muslims could live like a family if the external interventions were
interrupted.
With the ceasefire, "The Armenians began to reorganize with the help and provocation
of the British. After the armistice, the process that the deported Armenians at the war return to
their homelands continued, but the soft attitude of press of the minority press before the armistice
disappeared and was replaced by severe attacks"158.
As far as is confirmed,; Armenian massacres occured in settlements located in Iğdır
and its region, where is located in the threatening of "six provinces", such as "Oba Village",
"Tuzluca Gedikli Village" and "Tandır Damı" 159.
The people of Iğdır and Nakhchivan founded the Aras Turkish Government160 in Iğdır
on November 3, 1918 under the leadership of Emir Bey Ekberzâde in order to avoid a new
Armenian atrocity. The government joined the South Caucasus Government on 18 January 1919
and continued the struggle against the Armenians. When the government collapsed, the struggle
was carried out in the name of the council161.
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On the same days, it is fixed in the archive documents that with the attacks of the
Armenians; goods, animal extortion, children's heads were crushed, women were raped, the girls
were smuggled162, in the village square the Muslim women was played inappropriately163, some
people in the villages such as Oba164 and Persa165 were slaughtered

166

. The villages that were

burned and destroyed became dead.
During the armistice period, the military and civilian authorities in the region were
aware that the problem of Armenian immigrants was not based on the innocent motives of the
return of people from these lands to the places where they lived. They did not favor the settlement
of immigrants in order not to allow the new conflicts between Turks and Armenians to be brought
into effect due to Article 24"167.
"After the invasion on April 13, 1919, with delivering Kars and its environs to the
Armenian government by British, Armenia was made one of the elements of the division of
Anatolia"168.
Immediately after the Erzurum Congress, . in the code of the XVth Corps Commander's
dated 27 August 1335, it was emphasized that the Armenian Dashnak Society "decided not to
leave a single Muslim"., and it was reported that "The persecution of Muslim reached extremely
high level in around Kars, Sarikamis, Iğdır and Revan and Aras in the region "169.
In the cipher of the 15th Corps Command dated 14 October 1919, the expression that
Armenians "partially and atrociously slaughtered"

170

the whole village of Adbak in Igdir and

three hundred households in Yayci village.
When the regular troops and gangs of the Armenians made serious preparations for the
general attack in the summer of 1919, the Turks took the necessary precautions. "When they
dared to cross the border in the summer of 1920, the 15th Corps Command began its eastern
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operation on September 28, 1920. The Armenian forces were defeated in a short time and their
claims on the Turkish lands were ended"171.
Despite all the atrocities committed by Armenians against "the Muslim population" 172,
until 1920, In Revan (Erivan) and its surrounding area, where Armenians had chosen themselves
as the center, the Armenian population were almost equal to the Muslim-Turks population173.
For this reason, the Turks had a natural right on the region from history. ... However, in the
organization, the Turks were too late in contrast with the Armenians. Because, after hundreds of
Turkish villages in Erivan and its surrounding area were burned, plundered and were slaughtered
their inhabitants ; the Turks had realized the horror of the situation"174.
Just after the invasion of Istanbul, in other words just before the opening of the Turkish
Grand National Assembly, Mustafa Kemal wrote in his telegram dated 22 March 1920: "Muslims
except Eastern border who have been subjected to Armenian persecution and torture for a long
time with the pretext of asking for seeds, levying taxes, and collecting arms have given many
victims in the face of the assaults of detachments commanded and directed by Armenian division
commanders during the last February"175.
As it is understood from Colonel Mr. Rüşdü's report to the commander of the Orient
Front on 4 January 1336, Iğdır's situation before and after the Armenian atrocities is as follows176:
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In the new Turkish state that introduced its independence and sovereignty to the world;
Iğdır has taken its place in the position of "the city where the sun rises"177,.
RESULT
The Armenian issue, which has been confronted to Turkishness in the international
arena for more than a century, has already been emphasized by the leader of the National
Struggle, since this issue serves the economic benefit of world capitalists rather than the benefit
of a community. There is nothing that the Turkish nation may feel uncomfortable in the
evaluation of historical documents and information.
In the implementation phase of the ideas created by the French Revolution, Armenians
fell into the network of imperialist policies; they were at the heart of an international issue in
which they both were suffered and suffered. During the First World War, the "increasing the
defeatist activities" of the elements of the "duty for the Allies to fulfill" as the West, before and
after the Armistice their "almost fate" has determined.
Under the conditions of armistice, from the viewpoint of the administrator of England,
the imaginary Armenian state extending from Caucasus to Central Anatolia could have been
taking on"British wardership"178 against the Soviets and the Turks.. Despite all this, the Ottomans
did not hesitate to spend much more money on "Armenian refugees and orphans" than the others.
Mustafa Kemal Pasha stated in the telegram dated May 24, 1919 that the Armenian
cruelty and massacres were based on the frontier and increased the presence of the Corps in the
face of a possible Armenian attack, and he reported that the British demands were not respected.
Iğdır is a strategic center of attraction. At the end of the war, when the decision to
evacuate was heard in the Caucasus on October 21, 1918, the "Ahiska, Ahilkelek, Gümrü, Iğdir
and Nakhchivan people" appealed to the authorities for "preservation and non-administration of
their territory until another peace." One day after the ceasefire came into effect, the Grand Vizier
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Ahmet İzzet Pasha was able to answer the advice of "that there is no opportunity for assistance
and the people get along well with their neighbors".
As far as is confirmed,; Armenian massacres occured in settlements located in Iğdır
and its region, where is located in the threatening of "six provinces", such as "Oba Village",
"Tuzluca Gedikli Village" and "Tandır Damı"

179

. Armenians had massacred brutally. It is

possible to find some traces of the massacres carried out in Iğdır and its surrounding area. They
slaughtered the Turks as chicken and cocks, hunted them like birds, burned them by pouring gas
oil, crushed the children under the horseshoes, took away the surviving young and beautiful girls
with them, grabbed the animals and left around leg and head bones . Those who escaped from
the massacres could find nothing but ruined walls, burns and broken bones. The villages became
dead, the women's breasts were cut, the houses were set on fire, the skins of the bearded
grandfathers' faces were skinned and their brains fell out.
When the regular troops and gangs of the Armenians made serious preparations for the
general attack in the summer of 1919, the Ottoman Government authorized the 15th Corps to
carry out defense operations. This decision slowed down the military efforts of the Armenians
against Eastern Anatolia. After Armenians dare to cross the border in the summer of 1920,the
15th Corps Command started the eastern campaign on September 28, 1920. The Armenian forces
were defeated and their claims on Turkish territory were ended. The Turks had a natural right to
the region from history. However, they were too late in the organization. Immediately after the
occupation of Istanbul, with the opening of the Grand National Assembly, the legitimate rights
of the Turkish nation was won. In the new Turkish state that introduced its independence and
sovereignty to the world; Iğdır has taken its place in the position of "the city where the sun rises".
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ÇAR RUSİYASININ KÖÇÜRME SİYASETİ VE NAXÇIVAN
BÖLGESİNDEKİ ETNİK YERDEYİŞMELER
Türkan ARIK*

Xalqın etnogenezinin, etnik medeni elaqelerinin, etnodemoqrafik proseslerin tedqiqinde
etnosların yerdeğişimesinin, müxtelif şekilde miqrasiyaların, hakim dövletlerin köçürme
siyasetinin öyrenilmesinde mühüm ehemiyet kesb edir. İşğalçılıq ve impеrialist siyaseti güden
dövletler meqsedlerine çatmaq üçün işğal etdikleri bölgelerdeki хalqları özlerine tabе еtmeyin
mümkün variantlarından birini еtnоsların yеrini deyişmek, оnlar arasında yad еtnоsları
yеrleşdirmek hеsab еdirler. Siyasi yоlla хalqların yеrinin deyişdirilmesi iki menada qebul
оlunmalıdır: Birincisi, hakim dövletin menafeyini müdafiye meqsedi ile özüne yaxın hesab
etdikleri xalqın ve ya ehalinin böyük güzeştlerle müeyyen erazilere köçürülmesidr. Bununla yerli
xalqın mübarize ehval ruhiyesine tesir gösterir ve çalışırlar ki köçürülenlerle yerli xalq arasında
münasibetler ziddiyetli zeminde qurulsun. Lazım geldiyinde bu ziddiyettler düşmençiliye
çevrilsin. Bu ise “parçala hökm sür” siyasetine çox uyğundur. Xüsusen bu qruplar ferqli
dinlerden, hetta eyni dinin ayrı- ayrı qollarından olduqda veziyyet daha da keskinleşir.
İkincisi, hakim xalqa ve siyasete tabe olmayan xalqları etirmek meqsedi ile onların küçük
qruplarla müxletif yerlere köçürülmesidir. Buna göre de her hansı bir erazide etnogenetik
elaqeleri, etnodemoqrafik münasibetleri, etnik terkibi ve hazırki veziyeti araşdırırken her iki
meseleye xüsusi diqqet verilmelidir. Araşdırmalar gösterir ki, ruslar son 200 ilde Azerbaycan
türklerine qarşı yuxarıda behs etdiyimiz her iki köçürme siyasetinden istifade etmişdir.
Çar Rusiyasının Qafqazı işğalı 1801-ci ilde Şerqi Gürcüstan ve Azerbaycan torpaqlarının
Rusiyaya ilhaqı ile başlandı. Rusiya Qacarlarla apardığı 1804-1813 ve 1826-1828-ci iller
müharibelerinde qazandıqları qelebeleri ile Şimali Azerbaycanın işğalını başa çatdırdı. Çarizmin
ermenileri Şimali Azerbaycan torpaqlarında meskunlaşdırması siyaseti bu işğal prosesinde
yeniden canlandı. İlk vaxtlar Azerbaycanın diger erazilerinde perakende halda yaşayan
ermenilerin artıq işğal edilmiş erazilere- Borçalı, Qazax, Gence, Qarabağ ve b. celb edilmesi
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siyaseti heyata keçirilirdi. 1 Naxçıvan ve İrevan xanlıqlarının işğalından sonra, bu plan daha da
genişlendirildi. İran ve Osmanlı dövletlerinden ermenilerin sistemli şekilde Şimali Azerbaycana
köçürülmesi siyaseti hazırlandı. Bu mesele Türkmençay müqavilesinin (1828-ci il) XV
maddesinde tesbit olundu.2 Edirne müqavilesinden (1829-cu il) sonra Osmanlı dövletinden de
ermenilerin köçürülmesi başlandı. Köçürmeni heyata keçirmek üçün müeyyen tedbirler
(köçürme komitesi yaradılması ve s.) görüldü. 3

Çar

Rusiyası

ermenileri

Şimali

Azerbaycana köçürme siyasetinde Naxçıvan bölgesine de xüsusi yer ayırmışdı. Rus çarizmi
işğalçılıq ve köçürme siyasetine haq qazandırmaq üçün İrevan ve Nxçıvan kimi tarixi
Azerbaycan erazilerini ermeni torpağı kimi qeleme vermekde davam edirdi. Çar I Nikolay (18251855) İrevan ve Naxçıvan xanlıqları esasında qurama “Ermeni vilayeti” yaradılması haqqında
1828-ci ilin martında ferman vermişdi.

4

Yeri gelmişken qeyd edek ki, çar hökumeti qısa bir

müddet sonra, 1840-cı ilde bu vilayeti leğv etmiş, belelikle, hemin ideyanın doğru olmadığı
tesdiq olunmuşdu.
Köçürmede esas meqsed Naxçıvan bölgesinin ermenileşdirilmesi olmuşdur. Ermenileri
Nahçıvana yerleşdirmek üçün Rus imperiyası xüsusi planlar hazırlamış ve bunu heyata keçirmek
üçün bütün imkanlarından faydalanacaqlarını bildirmişlerdir. 1827-ci ilde Naxçıvan xanlığını
işğal eden Paskeviçin çara gönderdiği mektupda bu bölgede ermenilerin az sayda olduqlarını
xüsusi qeyd etmişdir. Bu mektubdan görünür ki, rusların qarşıya qoyduğu esas problemlerden
biri bölgeni ermenileşdirmekten ibaret idi.5 Türkmençay sülhünün şertlerine esasen, İrandan,
sonrakı illerde ise Türkiyeden on minlerle ermeni ailesi köçürülerek Azerbaycan türklerinin
tarixi erazisi olan, indiki Ermenistan adlanan bölgeye, Nahçıvana, Qarabağa yerleşdirildi. Bunun
neticesi idi ki, qısa bir müddetde (1828-1831-ci illerde) Naxçıvan bölgesine xeyli miqdarda
ermeni köçürüldü. Bu hem çap olunmuş, hem de arxivde saxlanılan tekzibedilmez sened ve
materiallarla tesdiq olunur. Onların içerisinde dövlet memuru ve qafqazşünas İ.Şopenin kitabı6
Присоединение Восточной Армении к России. Сб. док. т.I (1801-1813). Ереван, 1972.
Туркменчайский трактат // Полное собрание законов Российской империи. Собр. вт. т.III. СПб., 1830, ст.
1794.
3
Вердиева Х.Ю. Переселенческая политика Российской империи в Северном Азербайджане (XIX-начале
XX вв.). Баку, 1999; Глинка С.А. Описание переселения армян Азербайджанских в пределы России. М., 1831
(Репринт. изд. Баку, 1990)
4
О именовании присоединенных к России ханств Эриванского и Нахичеванского Областию Армянского //
Полное собрание законов Российской империи. Собр. вт. т.III. СПб., 1830, ст. 188
5
Зубов П.П.Подвиги русских воинов в странах Кавказских с 1800-1834 годах. Т. II, Санкт-Петербург: 1836,
269 с. 102.
6
Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ея присоединения к Российской
империи, СПб., 1852.
1
2
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mühüm yer tutur. Şopen ermenilerin Naxçıvan ve İrevan torpaqlarına köçürülmesine haqq
qazandırmaq üçün tarixi heqiqetleri tehrif edir, bu torpaqların qedimden ermenilere mexsus
olmasını “esaslandırır”, “yerli” ermenileri ferqlendirmeye çalışır. Kitabin bu konsepsiyası heç
bir elmi ehemiyyete malik deyildir. Ermenilerin qedim Azerbaycan torpaqlarının yerli xalqı
olması yalan ve cefenciyatdan başqa bir şey deyildir. Tarixi menbelerde ermenilerin boğazlardan
Kiçik Asyaya geldiklerini daha sonrakı dövrlerde ise Çar Rusiya vasitesi ile qedim türk
yurdlarına yerleşdirildikleri yazmaqdadır.7 Ermenilerin bölgeye sonradan gelip yerleşdiklerini
ermeni tarixçilerinin eserlerinde de görmek mümkümdür.8 Ermeni tarixçisi V. İşxanyan Qafqaz
xalqları eserinde: “Ermenilerin böyük Ermenistan hesab etdikleri vetenleri Rusiya hüdudlarından
kenarda, özellikle de Kiçik Asyada yerleşir. Ermenilerin bir hissesi ise daha sonradan
Azerbaycan torpaqlarına gelen İran ve Türkiye qaçqınlarıdır. 9 Lakin bütün bunlara baxmayaraq
bir sıra ermeni ermeni tarixçileri qesden tarixi faktları saxtalaşdırır, Azerbaycan xalqına, onun
tarixine böhtan atmaqla, esassız torpaq iddialar ireli sürürler. Bütün bunlar köçürme ile beraber
daha da genişlendi ve bu erazilerin qedimden ermenilere mexsus olması fikri formalaşmağa
başladı. Bele bir ağır veziyetde ermenilerin Ruslar vasitesi ile bölgede yeritdikleri hegemonluq
getdilce şiddetlenmiş, tarix ve medeniyyetlerini xüsusi bir şekilde şişirderek esassız erazi
iddiaları ile qunşu xalqların tarixini tehrif etmişlerdir.
Tarixi qaynaqların öyrenilmesi gösteriri ki, ermeniler bölgeye köçürülmeden evvel
Naxçıvanın yerli ehalisi Azerbaycan türklerinden ibaret olmuşdur. Bunu Naxçıvanın Rusiyaya
birleşdirilmesinden teqriben 200 il evvel bölgede olan türk seyyahı Övliyye Çelebi: “Naxçıvanda
yerli ehali haqqında bilgi vererken burada yaşayanların ecemler (melumdur ki uzun müddet
qonşu xalqların bezileri Azerbaycan türklerini ecem adlandırmışlar) olduğunu qeyd etmişdir. 10
Statistic materiallar da yuxarıda verilen melumatların doğru olduğunu gösterir. Köçürmede
Nahçıvan bölgesinin seçilmesindeki başlıcı meqsed çar Rusiyası ile daim ziddiyyetde оlan
Türkiye ve İran dövletleri qarşısında özüne sadiq хristian seddi yaratmaq, еyni zamanda yеrli
хalqı zeifletmek ve оnun еtnik terkibini deyişdirmek idi. Ermeniler erazinin en sefalı yerlerine,
xüsusen islamın tesiri ile azerbaycanlılara yadlaşdırılmış xristiyan türkler olan albanlara mexsus

Hacıyev İsmayıl. XX Yüzyıl Başlarında Azerbaycan’a Yönelik Ermeni İddiaları ve Yapılan Katliamalar (Rus
Belgeleri İşığında). Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, Güz 2017, Cilt 18, Sayı 40
8
Дьяконов, И.М. Предистория Армянского Народа, Москва, 1968, s. 200
9
Ишханян В. Народы Кафказа. Петроград. 1916, 116
10
Qedirzade Qadir. Türk Seyyahı Naxçıvan Haqqında. “Sovet Naxçıvanı” 1983, 7 Aralık, s.3
7
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abidelerin olduğu kendlere yerleşdirilirdiler. Ermeniler bu abidelere sahip çıxmaq üçün onları
özlerine mexsus qaydada deyişdirerek ermenileşdirmeye başladılar.
Köçürme işine rehberlik herbiçi Lazereve hevale olunmuş ve bu isle bağlı olaraq 19
maddeden ibaret olan xüsusi telimat verilmişdi. Çar Rusiyası Lazerevin köçürme işini layiqi ile
yerine yetireceğine inanırdı. Lazerev evvelce ermenilerin yaşadıqları bölgelere gederek
ermenilere köç edecekleri yerde istedikleri kimi şerait yaradılacağına dair kömeklik edeceklerini
bildirdi. Lazerevin telimatının esas meqsedi köçürmeye mecbur etmemekden, könüllü olaraq
ticaret azadlığı, torpaq sahelerinin verilmesi, vergilerden 6 illik azad olunma ve s. ibaret idi. 11
Qafqazda mövcud olan ictimai-siyasi ve demoqrafik veziyyetle bağlı olaraq
N.İ.Şavrovun yazdıqları da diqqet çekir. O öz qeydlerinde yazır: “Biz müstemlekeçilik
fealiyyetlerine Qafqazda rusları deyil, bize yad olan xalqların yerleşdirilmesinden başladıq.
Müharibeden sonrakı iki il erzinde 1828-den 1830-cu ile kimi biz Qafqazya erazisine İrandan 40
minden çox, Türkiyeden ise 84 minden çox ermeni köçürüb onları xüsusile de ermeni ehalisinin
azlıq teşkil etdiyi İrevan guberniyasının xezine torpaqlarına yerleşdirdik. Bu torpaqlarda yerleşib
möhkemlenmek üçün onlara 200 min desyatinden çox xezine torpağı ayrılmış ve onlar üçün
müselmanlardan 2 milyon manatdan çox xüsusi sahibkar torpağı satın alınmışdı. Bu zaman
köçüp gelenlerin sayı 200 mini keçmişdi”. Bu köçürmeler neticesinde XX yüzilliyin
başlanğıcında Qafqazlarda yaşayan 1,3 milyon ermeniler bölgenin yerli xalqı olmayıb Çar
Rusiyası terefinden köçürülmüşdür.12
V.Qriqoryevin verdiyi melumata göre, ilk köçürme dövründe Naxçıvana 13 min ermeni
getirilmişdir. Köçürülenlerden 416 aile Naxçıvan şeherinde, 1869 aile Naxçıvan dairesinde, 266
aile ise Ordubad dairesine yerleşdirildi. 13
Ermenilerin xüsusile strateji yaşayış menteqelerine yerleşdirilmesine xüsusi diqqet
verilmişdir. Meselen Naxçıvan şeherinde 286 azerbaycanlı ailesi olduğu halda, burada 416
ermeni ailesi yerledirilmişdi. Nahçıvan bölgesinin böyük olan Cehriye buradakı 168 aileye qarşı,
151 ermeni ailesi buraya köçürülmüşdü. Diger böyük kend olan Nehremdeki 116 aileye qarşı

Глинка С.А. Описание переселения армян Азербайджанских в пределы России. М., 1831 (Репринт. изд.
Баку, 1990).
12
Шавров Н.Н.Новая угроза русскому делу в Закавказье: СПб. 1911 .Репринг изд. Баку : Элм, 1990, 156 с
13
Григорьев В.Н. Статистическое описание Нахичеванской провинции. Санкт-Петербург: Типографий
Департамента Внешней Торговли, 1833, 263 с. 84
11
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onun etrafına 208 ermeni ailesi köçürülmüşdü.14 Köçkünlerin ümumi sayı az qala yerli ehalinin
yarısına beraberdi. Nahçıvanın yerli ehalisi olan Azerbaycan Türkleri köçürme neticesinde öz
evlerinden ve torpaqlarından mehrum olub dogma yerlerini terk edib, mehrumiyyete düçar
olurdu. Bele ki, eyaletde olan 7252 aileden 2551-i köçürme idi. Naxçıvanda yerli xalq köçürmeye
etiraz etse de çar çinovnikleri buna ehemiyyet vermirdi. İlk köçürme zamanı bölgelere getirilen
ermenilerin menteqeler üzre yerleşdirilmesi veziyyetini göstermeyi meqsede uyğun hesab edirdi.
Bu reqemler Türkmençay müqavilesinden sonraki veziyyeti gösterir. Ermenilerin Naxçıvan ve
onun bölgelerine yerleşdirilmesi aşağıdakı cedvelde verilmişdir. 15
Cedvel 1.
Ermenilerin Naxçıvan eyaletinde sıx yerleşdikleri eraziler
S. No

Ermenilerin yerleşdirildikleri menteqeler

Kişi

Kadın

Ailelerin sayı

I.Naxçıvan dairesi
1

Naxçıvan Şeheri

3970

5479

2285

2

Beneniyar

103

15

416

3

Ebrequnus

60

26

43

4

Cehri

5

Qazançı

44

57

22

6

Xelilli

31

67

24

7

Kültepe

66

176

70

8

Nehrem

398

545

208

9

Ayrınc

54

70

31

10

Qarababa

34

59

24

11

Külüs

20

30

13

12

Nursu

50

74

30

13

Şahbuz

31

44

20

14

Mezre

32

42

22

15

Gicazur (Ağ Bulaq)

21

33

14

16

Gömür

17

33

10

II. Ordubad Dairesi

489

727

266

14
15

151

Kazımov İ. Naxçıvan əhalisi, sosial-iqtisadi və siyasi tarixinə dair (1828-1920-ci illər). Bakı, 2007, s. 42
Kazımov İ. Naxçıvan əhalisi, sosial-iqtisadi və siyasi tarixinə dair (1828-1920-ci illər). Bakı, 2007, s. 40
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1

Eylis

53

86

37

2

Azad, Dar, Dize vs.

354

200

1821

V. Qriqoryev yazırdı ki, yüz illerden beri müsteqilliyi olmayan ermeniler Naxçıvan
bölgesine yerleşdirildikden sonra süretle inkişaf etmeye başladılar.
yerleşdirilen

ermeniler

bilerek

Azerbaycan

türklerinin

16

Sonradan bölgeye

medeniyyetini,

meişetini

özününküleşdirip avropalı ve rus himayedarlarının kömeyi ile dünyaya yaymağa başladılar17.
Bir çox menbede gösterilir ki, çarizm bu zoraki ve menfur siyaseti Naxçıvanda hiddetle
qarşılanmış, ehalinin böyük narazılığına sebeb olomuşdur. Nehrem xalqı buna qeti etiraz etmiş
ve kendde ermenilere yer vermemişler. Buna qarşılıq olarak Çar Rusyası Araz çayının
sahilindeki erazileri yerli xalqdan alaraq ermenilere vermis ve burada meskunlaşmaları üçün
müeyyen şerayit yaradılmışdı.
Ermenilerin köçürülmesi neticesinde Qarabağ, İrevan ve Naxçıvan bölgeleri ehalisinin
etnik terkibi esaslı olaraq deyişikliklere meruz qalmışdır. Köçürmeden evvel Naxçıvan
dairesinde 434 ermeni ailesi yaşayırdısa, köçürme proseinde bu sayı 2285 aileye çatmışdır. İran
erazisinden Naxçıvan bölgesine köçürülen ermenilerin coğrafi menbeleri ve yerleşdirildikleri
erazilerdeki etnodemoqrafik veziyyetde yaratdıkları deyişiklikleri diqqet yetirek. Cenubi
Azerbaycan şeherlerinden köçürülen ermeniler, esasen Naxçıvan bölgesinin aşağıdakı erazilere
yerleşdirilmişdiler. Eliabad kendine Xoydan 136 nefer, Şıxmahmud kendine Xoy ve Salmasdan
448 nefer, Nurs kendine Xoydan 54 nefer, Gömür kendine 50 nefer, Arınc kendine 91 nefer,
Badamlı kendine 101 nefer Salmasdan köçürülmüşdür. 18
Bölgenin en böyük kendlerinden biri olan Nehremde 202 aile-887 nefer vardı, bunların
hamısı Azerbaycan türkü idi. Daha sonrakı dövrlerde Teze kende Salmasdan köçürülen
ermenilerin sayı 713 nefer olmuşdur. 19
Bölgenin qedim kenlerinden olan Qaraxanbeylide azerbaycanlılar 23, Salmas şeherinden
köçürülen ermeniler 440 neferden ibaret idi.

Григорьев В.Н. Статистическое описание Нахичеванской провинции. Санкт-Петербург: Типографий
Департамента Внешней Торговли, 1833, 263 с. 84
17
Qedirzade Q. Naxçıvanda etnodeqrafik prosesler. (1828-1928-ci iller). Respublika Konfransının
materiyalları.1989.
18
Смирнов К.Н. Материалы по истории и этнографии Нахичеванского края. Баку: Озан, 1999, 156 с
19
Смирнов К.Н. Материалы по истории и этнографии Нахичеванского края. Баку: Озан, 1999, 124-125
16
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Hacıvar kendinde ehalinin böyük bir hissesi Kengerliler idi. Ehalinin ümumi sayı 231,
yerli ehali Azerbaycan türkleri 47 nefer, Salmasdan köçürülen ermeniler 102 nefer olmuşdur.
Aşağı Hacıvar kendine ise Marağadan 95 nefer ermeni köçürülmüşdür. Yarımca kendine Xoy ve
Salmasdan köçürülen ermeniler 456 neferden ibaret olmuşdur. Hacıvar kendinde olduğu kimi
Nehecir ve Sirab kenlerinde de ehalinin böyük qismini Kengerliler teşkil etmişler. 20
Vayxır ve Aşağı Uzunoba kendlerinin ehalisi de Azerbaycan türklerinden iberet
olmuşdur. Vayxırda 56, Aşağı Uzunobada 157 nefer azerbaycanlı yaşayırdı. Köçürme zamanı
Aşağı Uzunobaya Xoydan 65 nefer ermeni yerleşdirildi. Yuxarı Uzunobada yerli xalq 68,
köçkünler 95 nefer olmuşdur. Didivara ise Salmasdan 15 nefer getirilmişdi.
Naxçıvan şeherinden ferqli olaraq Ordubadda ehalinin milli terkibinde çiddi deyişiklikler
nezere çarpmır. Köçürme zamanı Ordubadda yaşayan 803 aileden, 767 aile Azerbaycan türkü,
36 aile ise Türkmençay müqavilesinden sonra köçürülen ermenilerden ibaret olmuşdur.
Naxçıvan bölgesinin bir çok kendlerinde yerli ehalinin verdiyi melumatlara göre,
ermeniler her ilin belli günlerinde Naxçıvana geldiklerinin ildönümü gününü qeyd edir ve böyük
şenlikler keçirirdiler. Ermenilerin bu şenlikleri bir nece il davam etdi. Daha sonra onları bölgeye
köçüren havadarları başa saldılar ki, bu şenlikleri keçirmeyin. Siz bu şenlikleri keçirmekle
bölgenin yerlisi olmadığınızı sonradan buraya köç etdirildiyinizi qebul etmiş olursunuz. Behs
edilen hadiseler tarixin ermenilerin bölgeye sonradan yerleşdirilmesi ile bağlı önemli bir faktdır.
Ermenilerin Naxçıvan bölgesine gelme olduğunu toponomik materiallar da sübut edir.21
Bu problemin tedqiqatçılarından olan S.Babayev: “Naxçıvanın toponimleri ile elaqedar apardığı
tedqiqatla da sübut edir ki, bu diyar qedim oğuz-türk-Azerbaycan torpağıdır. Bunu tarixin
danılmaz şahidleri olan toponimler de tesdiq edir. Fiziki-coğrafi obyektler içerisinde ermeni
menşeli toponimler yoxdur”.22
Çar Rusiyasının Azerbaycana, o cümleden Naxçıvan bölgesine köçürdükleri ermenilere
böyük imtiyazlar vermesi, onların vergilerden azad olunması, en yaxşı torpaqlarda
yerleşdirilmesi ve diğer meseleler zamanla ermenilerin bölgede möhkemlenemesi üçün heyata

Смирнов age. s, 127-128
Babyev S. Naxçıvanda “Kitabi Dede Qorqud” Toponimleri. Bakı, 1999. S. 11
22
Оrdubadi M. S. Qanlı illər. Bakı, 1991. S.46
20
21
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keçirilmişdir. Lakın Çar Rusiyası köçürme siyasetinde meqsedine tam menası ile çatmamış,
bölgede Azerbaycan türklerinin sayı köçürülen Ermenilerin sayından qat-qat çox olmuşdur.
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SEVR SÜRECİNDE TRABZON’UN ERMENİLERE VERİLMESİ
GİRİŞİMLERİNİN İSTİKBAL GAZETESİNE YANSIMALARI
Uğur ÜÇÜNCÜ, Hikmet ÖKSÜZ

ÖZET
Milli Mücadele yıllarının hemen başında Trabzon ve çevresinde Pontus tehdidine karşı
İstikbâl adıyla 10 Aralık 1918’de bir gazete çıkarılmıştır. İstikbal gazetesi, Milli Mücadelenin
bölgede kurulması, yerleşmesi ve yayılmasında çok önemli rol oynamıştır. Gazete, özellikle
bölgede kurulmak istenen sözde Pontus devletine karşı yayınlarıyla dikkat çekmiştir. Bunun yanı
sıra Sevr Antlaşması sürecinde Trabzon ve çevresinde bazı yerlerin, kurulmak istenen sözde
Ermenistan’a terk edilmesi çabalarına da karşı çıkmıştır.
Gazete, öncelikle San Remo Konferansı’nda Trabzon ve çevresinden bazı limanların
kurulması tasarlanan Ermenistan’a verilmesi kararının alındığını Trabzon kamuoyuna
duyurmuştur. Konu ile ilgili çıkan Batı kaynaklı haberleri de Trabzon kamuoyuna taşımıştır.
Böylece Trabzon kamuoyu süreçten haberdar edilmiştir. Ardından bölgede Ermeni nüfusunun
çok az; Türk nüfusunun ise kahir ekseriyete sahip olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Halkın
Türkiye dışında bir devleti istemediğine dair yayınlar basmıştır. Örneğin bölge halkının tertip
ettiği protesto mitinglerini ve İtilaf Devletlerine gönderdikleri mektupları yayınlamıştır. İstikbal
gazetesi, Trabzon’da Ermeni taleplerine dair İtilaf Devletlerinin aldıkları karar nedeniyle Rumlar
ve Ermeniler arasında zuhur eden anlaşmazlıkları da ortaya koymuştur. Fakat bu
anlaşmazlıkların bir süre sonra uzlaşmayla sonuçlandığı da gazetedeki haberlerden ve köşe
yazılarından anlaşılmaktadır.
Bu çalışma, İstikbal gazetesindeki haberleri, köşe yazılarını ve yorumlarını kullanarak, İtilaf
Devletlerinin Trabzon ve çevresinde bazı yerleri sözde Ermenistan’a bırakmak istemeleri
sürecini ortaya koyacaktır. Böylece, Trabzon kamuoyunun sürece dair tepkisi ölçülecektir.
Anahtar Kelimeler: İstikbal, Trabzon, Ermenistan, Pontus.
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THE REFLECTIONS OF ATTEMPTS OF GIVEN TRABZON TO ARMENIANS IN
THE SEVR PROCESS ON ISTIKBAL NEWSPAPER

ABSTRACT
At the beginning of the National Struggle years, a newspaper was published on December 10,
1918 in the name of İstikbal against the threat of Pontus in Trabzon and its surroundings. The
newspaper attracted attention especially with its publications against the so-called Pontus state
which was intended to be established in the region. It also opposed the efforts to leave some
places in Trabzon and surroundings to the so-called Armenia during the Sevres Treaty.
Firstly, the newspaper announced to the public of Trabzon that San Remo Conference had
decided to give some ports in Trabzon and its surroundings to Armenia which was planned to
establish. Western news about the subject also brought to the public in Trabzon. Thus, the public
opinion in Trabzon was informed about the process. Then the newspaper tried to prove that the
Armenian population in the region is very small; the Turkish population had a vast majority. It
printed the publications that the public didn’t want a state other than Turkey. For example, it
published the protest meetings organized by the people of the region and the letters they sent to
the Entente States. The newspaper also revealed disputes that arose between the Greeks and
Armenians in Trabzon due to the decision of the Entente States regarding the Armenian demands.
However, it was understood from the news and columns in the newspaper that these disputes
resulted in reconciliation after a while.
This study revealed the process by which the Entente States wanted to leave some places in
the so-called Armenia in Trabzon and its surroundings, using the news, columns and comments
in the İstikbal. Thus, the public reaction of Trabzon will be measured. Thus, Trabzon public’s
interest in the process can be measured.
Key Words: İstikbal, Trabzon, Armania, Pontus.

GİRİŞ
Milli Mücadele yıllarının başında Trabzon ve çevresinde sözde Pontus devleti kurma
tehlikesine karşı Faik Ahmet ve arkadaşı Mehmet Salih Beyler bir Türk gazetesi çıkarılması
kararı almışlardır1. Gazete İstikbâl adıyla 10 Aralık 1918’de çıkarılmıştı. Trabzon Muhafazaa-i

1

Ömer Sami Coşar, Milli Mücadele Basını, İstanbul 1964, s.217.
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Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin yayın organı mahiyetinde olan gazete, Milli Mücadeleyi
desteklemiş, Karadeniz’deki Rum propagandalarına karşı yayın faaliyetini sürdürmüştür. 27
Ocak 1921’den itibaren günlük olarak çıkarılmıştır.2 4 Mart 1925 Takrir-i Sükûn Kanununun
birinci maddesine dayandırılarak 8 Mart 1925’te Bakanlar Kurulunun aldığı bir kararla
kapatılmıştır.3 İstikbâl gazetesinin son sayısı 17 Mart 1925’te yayınlanmıştır.4
Peki, Sevr Antlaşması teklifi, antlaşmanın şartları, imza süreci İstikbal’e nasıl yansımıştır?
Trabzon ve çevresinin Ermenistan’a verilmek istenmesinin gazetedeki akisleri nelerdir?
Antlaşmanın şartlarına ve imzalanmasına karşı Trabzon ve çevresi kamuoyunda yükselen
tepkiler var mıydı? Bu soruların yanıtlarının bulunması önemli sonuçlar elde edilmesine katkı
sağlayacaktır.
1.San Remo Konferansı ve Sevr Antlaşması’nın İstikbal’deki Yansımaları
San Remo’da toplanan Sulh Konferansı, 1 Mayıs 1920 tarihli İstikbal gazetesine göre Türk
temsilcilerini Paris’e davet etme kararı almıştı. Bu kararı İtalya’nın İstanbul sefiri vasıtasıyla
Sadrazam Damat Ferit Paşa’ya bildirmişti.5 4 Mayıs tarihli gazetede eski Sadrazam Tevfik
Paşa’nın başkanlığında Dâhiliye Nazırı Reşit, Maarif Nazırı Fahrettin Beylerle Hariciye Nazırı
Mahmut Muhtar ve Nafia Nazırı Cemil Paşalardan oluşan Osmanlı Temsil Heyetinin cumartesi
günü Belgrat yoluyla Paris’e hareket ettikleri yazılmıştır.6
İtilaf Devletlerinin Osmanlı Temsil Heyetine imzalamaları için antlaşma teklifi sunmalarına
dair ilk haber 19 Mayıs 1920 tarihli sayıda çıkmıştır.7 Gazetenin bildirdiğine göre Tevfik Paşa,
Versay’dan 12 Mayıs’ta bir telgraf çekmiştir. Telgrafa göre Türk Heyeti, Alexandre Millerand’ın
başkanlığında Müttefik Devletler elçilerinden oluşan Sulh Konferansı heyeti tarafından Hariciye
Nezaretinde merasimle kabul edilmiştir. Millerand yaptığı kısa konuşmada Osmanlı Devleti’nin,
1914’te yabancıların kışkırtmasıyla Harb-i Umumiye katılarak savaşın birkaç sene uzamasına
sebep olduğunu söylemiştir. Böyle bir tehlikenin tekrar yaşanmaması için tedbirler alınmasıyla
görevli bulunduklarını belirtmiştir. Mütarekenin kabulü için bir ay süre verildiğini belirtmiş ve
antlaşma teklifini sunmuştur. Osmanlı Temsil Heyeti ise antlaşma teklifinin teferruatıyla

E.Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları, 4. Baskı, Berikan Yayınevi, Ankara 2010, s. 186.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi(BCA), 30.0.18.01/1.13/13.5.1
4
Uğur Üçüncü, İttihatçıların Trabzon’daki Faaliyetleri, Altınpost Yay., Ankara 2012, s.246.
5
Faik Ahmet, “Konferansa Davet”, İstikbal, 1 Mayıs 1336/1 Mayıs 1920, No: 134, s.1.
6
İstikbal, 4 Mayıs 1336/4 Mayıs 1920, No: 135, s.1.
7
İstikbal, 19 Mayıs 1336/19 Mayıs 1920, No: 139, s.1.
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incelendikten sonra cevabın kendilerine bildirileceğini belirtmiştir. Gazete, antlaşmanın tercüme
edilmekte olduğundan, İstanbul’a hareket edecek ilk vapur ile gönderileceğini aktarmıştır.8
Tevfik Paşa’nın İstanbul’a göndereceği antlaşma teklifi metni, önce Damat Ferit Paşa
Hükümeti tarafından incelenecekti. Ardından San Remo Sulh Konferansına uygun bir cevap
verilecekti.9 23 Haziran tarihli gazeteye göre San Remo Konferansına katılan Osmanlı Temsil
Heyetinden Reşit Bey, Cemil Paşa, Trabzon Mebusu Muhtar, Hariciye’den Münir Esat,
Harbiye’den Kadri, Maliye’den Kazım Beyler İstanbul’a dönmüşlerdir. İtilaf Devletlerinin
teklifine karşı cevabi metin Şeyhülislam Dürrizade Abdullah’ın başkanlığında Vükela
Meclisinde incelenmiştir. Ardından Reşit Bey’le Cemil Paşa Padişah tarafından kabul
edilmişlerdir. Reşit Bey gazetecilere antlaşmanın teklif edildiği şekliyle kabul edilmesinin
mümkün olmadığını belirtmiştir.10
Bir süre sonra Osmanlı Temsil Heyeti Paris’e gitmiş ve Osmanlı Devleti’nin hazırladığı
cevabi metni sunmuştur.11 İstikbal gazetesi 7 Temmuz tarihli sayıda “Cevapnamenin
Muhteviyatı” başlıklı haberde Osmanlı Devleti’nin Müttefiklere verdiği cevapta sulh şartlarının
hangilerinin kabul edildiği, hangilerinin onaylanmadığını belirtmiştir. Buna göre Osmanlı
Devleti, İzmir ile Trakya’yı Yunanistan’a vermeyi reddetmiştir.12
Faik Ahmet’in “Konferansın Cevabı” başlıklı yazısında, sürece dair önemli bilgiler verilmiş,
değerlendirmeler yapılmıştır. Faik Ahmet’e göre birkaç gün önceki Avrupa Ajansları “Türkiye
Sulhunun” yeniden belirsiz bir zamana ertelendiğini ve Osmanlı Temsil Heyetinin İstanbul’a
hareket etmek üzere bulunduğunu haber vermişlerdi. Yeni gelen telgraflar ise bu haberleri
yalanlamış, aksine Konferansın antlaşmayı bir an önce imzalatmaya çalıştığını ileri sürmüşlerdir.
Telgraflardan anlaşıldığına göre San Remo Konferansı, Osmanlı Temsil Heyetine sulh şartları
üzerinde değişiklik yapmayacaklarını belirtmiş ve anlaşmayı imzalamak için on gün süre
vermiştir. Bu süre içinde antlaşmanın imzalanmaması halinde Türkiye’yi düşman kabul
edeceklerini söylemiştir. Faik Ahmet Bey, San Remo Konferansının, Türklerin cevabını önceden
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bildiklerinden Yunanlılara harekât izni verdiklerini belirtmiştir. Ona göre İngiliz Hükümeti,
Yunanlılar vasıtasıyla antlaşmayı tatbik ettirmeye çalışmıştır.13
İtilaf Devletleri tarafından Osmanlı Hükümetini antlaşma teklifini imzalamasına zorlama
adına Yunan ordusuna Batı Anadolu’nun içlerine doğru harekât izni verilmesi, San Remo’daki
Osmanlı Temsil Heyetince protesto edilmiştir. Gazete bu gelişmeyi, “Ferid Paşa da Hakikati
Söylemeye Başlıyor” şeklinde değerlendirmiştir.14 Diğer taraftan Konferansın antlaşmanın
imzalanması için verdiği 10 günlük süre bitiyorken Damat Ferit Hükümetinin cevabının ne
olduğuna dair İstikbal gazetesinde haber ve değerlendirmeler yapılmıştır. İstikbal gazetesi, 19
Temmuz tarihli Anadolu Ajansına dayandırdığı haberinde İstanbul Hükümetinin antlaşma
teklifini reddettiğini belirtmiştir. Habere göre İtilaf Devletlerinin Barış şartlarını kabul etmesi ve
imzalaması için İstanbul Hükümetine verdiği son on günlük süre de bitmiştir. Bu süre zarfında
İstanbul Hükümeti antlaşmayı imzalamamıştır. Büyük Millet Meclisinin ve İstanbul
Hükümetinin görüşlerinde birlik oluşmuştur.15
15 Ağustos tarihli İstikbal gazetesi “Muahedeyi İmzalamışlar” başlıklı haberiyle gelişmeyi
kamuoyuna duyurmuştur. Habere göre Anadolu Ajansından gelen telgraflar “Osmanlı Sulh
Antlaşmasının” İstanbul Hükümeti tarafından imzalandığını duyurmuştur. Türk Temsilci Heyeti,
antlaşmayı 10 Ağustos’ta saat dördü sekiz geçe imzalamıştır. Türkiye adına ilk olarak Hadi Paşa
imza atmıştır.16 18 Ağustos tarihli İstikbal gazetesi ise antlaşmanın imzalanmasına dair yeni
tafsilatları sunmuştur. Buna göre antlaşma öğleden sonra Mösyö Millarend’in başkanlığında
Sevr Çini Fabrikasında imzalanmıştır.17 Antlaşmanın imza merasimi 15 dakika sürmüştür. Tören
çok sade bir şekilde gerçekleşmiştir.18
İstikbal gazetesinin tahminlerinin aksine Damat Ferit Hükümeti, Şura-yı Saltanat kararıyla
antlaşmanın imzalanmasını kabul etmiştir. Faik Ahmet, “İstanbul Hükümetinin Kararı” başlıklı
yazısında İstanbul Hükümetinin, beklentilerin aksine antlaşmanın imzalanmasına karar verdiğini
belirtmiştir. Faik Ahmet’e göre Ferit Paşa bu hareketiyle kendisinden beklenen devlet adamı
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tavrını gösterememiştir. Kendisini ve Hükümetini yükseltecek bir karar vermektense gelecek
nesillerde lanetle anılacak bir hareketi takip etmiştir.19
Gazetenin haberlerinden anlaşıldığına göre Trabzon’da kamuoyu, Sevr Antlaşması
öncesindeki süreçteki İtilaf Devletlerinin yutumuna ve Antlaşmayı imzalayan İstanbul
Hükümetine sert tepki göstermiştir. Protesto mitingleri yaparak milli birlik ve beraberlik
duygularını canlı tutmuştur. Gazete, mitingleri sayfalarına taşıyarak kamuoyu tepkisini diri
tutmuştur. Sevr sürecinde dayatılan antlaşma maddelerine karşı ilk protesto mitingi Of’ta
düzenlenmiştir. Onu Maçka, Akçaabat ve Ordu’daki mitingler takip etmiştir. Binlerce vatandaşın
katıldığı mitinglerde İtilaf Devletlerin dayatmaları reddedilmiş, milli istiklal uğruna birlikte
çalışacaklarına yeminler içmişlerdir.20 Sevr Antlaşması’nın imzalanması ise tepkileri artırmıştır.
Rize Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyetinden İstikbal gazetesine çekilen telgrafa göre:
Türkiye’de bağımsızlığı sona erdiren Barış Antlaşması’nın “vatansız ve vicdansız üç serserinin
yine kendileri gibi vatan ve milletle alakadar olmayan birkaç kişi namına” 10 Ağustos 1920’de
imzalanan “paçavranın” protestosu için 27 Ağustos’ta Rize’de on bin kişilik miting yapılmıştır.
Türkler adına Sevr Antlaşmasını imzalayan “üç serserinin” Türklükle ilişkisi yoktur. Onları
imza atmakla görevlendiren “birkaç hain-i vatana” da millet vekâlet vermemiştir. Kanuni
Esasinin hükümlerine aykırı olarak imzalanan antlaşma milleti bağlamamaktadır. Mitingde, tam
bağımsızlığın sağlanana kadar bütün milletle işbirliği halinde TBMM’nin emirleri doğrultusunda
“yağmagir ve emperyalist canavarlara” karşı mücadeleye devam için hep birlikte yeminler
edilmiştir.21
2. Ermenilere Toprak Verilmesi Meselesi
Karadeniz’de bir Pontus Devleti kurulması San Remo Konferansında reddedilmişti. Gazetenin
başyazarı Faik Ahmet Bey, 13 Nisan 1920 tarihli sayıda bu gelişmeyi gündeme getirmiştir.
“Neticesi” ibareli başyazısında Times gazetesinden aktardığına göre Karadeniz sahillerinde bir
“Rum Cumhuriyeti” kurulması hakkındaki talepler Sulh Konferansınca reddedilmiştir. Faik
Ahmet’e

göre

büyük

çoğunluğu

Türk

olan

Karadeniz

sahillerinin

azınlıklara

bırakılamayacağının Avrupa tarafından da takdir edilmesi zaten beklenmekteydi.22
Faik Ahmet, “İstanbul Hükümetinin Kararı”, İstikbal, 1 Ağustos 1336/1 Ağustos 1920, No: 160, s.1.
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Fakat bu sefer de San Remo Konferansında Trabzon Vilayetinin doğusunda bazı yerlerin
Ermenistan’a bırakılması kararı alındığına dair söylentiler çıkmıştı. 20 Nisan 1920 tarihli
gazetede: “Ermenistan’ın Hududu” başlıklı yazıda Joğovortisyan gazetesinin Paris muhabirinin
Ermenistan sınırları hakkında 28 Mart tarihli malumatına dikkat çekilmiştir. Buna göre ABD
Başkanı Thomas Woodrow Wilson’un son müdahalesi sonucunda 23 Mart’ta uzun
müzakerelerden sonra Batum’dan Trabzon’a kadar uzanan sahiller Ermenistan’a terk edilmiştir.
Trabzon Türkiye’ye bırakılmakla beraber Atina/Pazar, Rize ve Of şehirleri Ermenistan’a
verilecektir.23
24 Nisan tarihli sayıda Faik Ahmet Bey, konuya temas etmiştir. Yazısında Ermenistan’ın
Lazistan’dan mahreç elde edeceğine dair haberlerin geldiğini hatırlatmıştır. Ermeni
propagandalarının Avrupa’da sonuç verdiğini ifade etmiştir. Türklerin ise propaganda işinde
başarısız olduğunu, oysaki Ermeniler ve Rumlar gibi Avrupa’da propaganda faaliyetlerini
yapması gerektiğini belirtmiştir. Ermenilerin yaşamadığı yerlerden mahreç verilmesinin hiçbir
mantığı bulunmadığını ifade etmiştir. Ona göre, Ermenistan için yaşamak ve gelişmek ancak
mevcut sınırları içerisinde kalmak şartıyla mümkündür. Devlet kurmak ve yürütmek idare
altındaki halkın işbirliğiyle olabilir. Oysaki Lazistan sancağında hiçbir Müslüman, Ermeni
vatandaşlığını kabul etmez. Ermenilerin iktisadi kalkınma için bir mahreç isteği de doğru
değildir. Azerbaycan ve Gürcistan’ın da bu anlamda iktisadi mahreç istemeleri haklarıdır.
Bundan hareketle bu üç devletin iktisadi gelişmelerini sağlayabilmeleri için Batum’un mahreç
olması yeterlidir.24
Sulh Konferansının aldığı karar Lazistan sancağında şiddetle protesto edilmiştir. Ermenistan’a
bırakılması istenen bu yerlerin ileri gelenleri Sulh Konferansına, Fransız Hükümetine ve Fransız
kamuoyuna iletilmesi için Trabzon’daki Fransız siyasi temsilciliğine bir protesto mektubu
sunmuşlardır. Mektubun altında imzası olanlar şunlardı: Lazistan Müftüsü Mehmet Hulusi,
Belediye Reisi Hakkı, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Şükrü, Ticaret Odası Reisi Osman,
Ulemadan İsmail Hakkı, Mehmet Ali, Yusuf Ziya, İbrahim, Muharrem, Hacı Sabit, Ali Rıza,
Osman, Hacı Recep, Eşraftan Osman, Hafız Sabri, Süleyman, Mehmet Cevdet, Hüseyin,
İbrahim, Emin, Hakkı. “Lazistan Camia-yı Osmaniyeden Ayrılamaz, Lazların Sulh Konferansına
Müracaatları” başlığıyla 27 Nisan 1920 tarihli İstikbal gazetesinde kamuoyuna duyurulan
protesto yazısına göre, bir süreden beri basında Lazistan’ın Ermenistan’a ilhakı Sulh
23
24
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Konferansınca kabul edildiği duyulmuştur. Resmi olmayan bu haberlerin “vicdansız”
propagandacıların eseri olduğu varsayılmaktadır. Lazistan’ın Ermenilere verilemeyeceğinin
gerekçeleri şöyle özetlenmiştir:
Eski tarihlerden beri Lazistan’ın sahibi kendileridir. Bölgede Ermenilerin veya hiçbir milletin
tarihi hakkı kendilerininki kadar değildir. Lazistan’ın nüfusu 225.000’dir. Bu nüfusun yalnızca
54 bireyi Rum’dur. Ermeni nüfus ise, önceden beri yoktur. Dolayısıyla Ermenilerin Lazistan’da
hak talep etmeleri imkânsızdır. Berlin Sulh Konferansınca Rusların Lazistan hakkındaki
iddialarını o zamanki İngiliz temsilcilerinin reddetmelerini halen takdirle karşılayan Lazlar, aynı
gerekçelerin bugün de mevcut olduğunu düşünmektedirler. Lazistan’ın gerçek sahipleri kendileri
olduklarından memleketlerinin Ermenilere verilmesi imkânsız görülmektedir. Sulh Konferansı
aksi yönde karar vermesi halinde öz ana yurtlarını savunmak için tam bağımsızlığa kadar
kesinlikle mücadele edilecektir. Harb-i Umumi nedeniyle dengesi bozulan yeni dünyada artık
esir millet olamaz. Mektubun sonunda ise Osmanlı Devleti’ne bağlılık bildirilmiş, Konferanstan
milli haklarına saygı gösterilmesi istenmiştir.25
İstikbal gazetesi, Trabzon ve çevresinde Ermeni taleplerine dair Batı kaynaklı haberleri
Trabzon kamuoyuna taşımıştır. İlginç olan bu haberlerin birbirleriyle tutarsız olmasıydı. 1 Mayıs
tarihli İstikbal, T.H.R.(Türkiye-Havas-Reuter) Ajansına dayandırdığı haberinde gazetelerin Sulh
Meclisinin Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’a müşterek mahreç olmak üzere Batum’un
uluslararası bir statüye getirilmesine karar verdiğini belirtmiştir.26 19 Mayıs tarihli sayıda ise bu
haber yalanlanmıştır. Gazetenin belirttiğine göre Trabzon Limanı Ermenistan’a verilmemekle
beraber ticari anlamda kendisine kolaylık sağlanacaktır. Ermenistan, Rize ve Pazar limanlarını
alacaktır.27 Aynı tarihli gazete ise “Batumla İktifa Ediyorlarmış” başlığı altında verdiği haberde
Paris’te Ermeni Cumhuriyeti Temsilcisi Avetis Aharonian, Pandansbelj gazetesine verdiği
demeçte Ermenistan’ın şimdilik iktisadi mahreç olarak Batum Limanı ile yetineceğini, fakat daha
sonrasında Rize ve Pazar Limanlarını alma ümidini muhafaza ettiğini söylemiştir.28
Sevr Antlaşması’nın imzasından sonra Ermenilerin Karadeniz’deki sözde haklarından Rumlar
lehine feragatte bulunduklarını ilan etmişlerdi. Faik Ahmet, “Yılan Hikayesi” başlıklı yazısında
Ermenilerin tavır değişikliklerini siyasi amaçlarına dayandırmıştır. Ona göre Ermeniler, Trabzon
meselesi yüzünden Yunanistan’la karşı karşıya gelmektense ortak düşman addettikleri
İstikbal, 27 Nisan 1336/27 Nisan 1920, No: 133, s.1.
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Türkiye’ye karşı birlikte hareket etmek istemektedir. Faik Ahmet, Türkiye’nin bir parçasından
Rumlar adına vazgeçtiklerini açıklamalarını ise “Kar dağından kar bağışlamaya”
benzetmiştir.29
10 Eylül tarihli gazete ise “Hadisyan’ın Beyanatı” başlıklı yazısında Ermeni-Yunan
işbirliğini ortaya koymuştur. Habere göre Ermenistan Eski Başbakanı Alexandr Hadisyan,
İstanbul’da Jovğornisayn gazetesine Ermeni meselelerine dair beyanatta bulunmuştur.
Yunanistan’ın yardımlarının kendileri için faydalı olacağı umudunu ifade etmiştir. İtilaf
Devletlerinin Ermenistan’a para veremeyeceklerini sadece mühimmat temin edeceklerini
belirtmiştir. Venizelos’la görüşmelerinde ise iki devlet arasında ileride işbirliği kurulabileceğini
gördüklerini söylemiştir.30
Sevr Antlaşmasından sonra Ermeniler Karadeniz’deki sözde haklarından vazgeçtiklerini ilan
etmeleri ayrılıkçı Rumları yeniden harekete geçirmişti. Faik Ahmet, kaleme aldığı bir yazıda bu
duruma dikkat çekmiş, sözde Pontus Devleti’nin bir hayal olduğunu vurgulamıştır.31 Gazetede
konuyla ilgili ayrıca iki imzasız, “Pontus Meselesi” başlıklı yazı yayınlanmıştır. Bunların ilkinde
bölgenin geleceği adına gelişen süreç özetlenmiştir.32 Diğer yazıda ise Trabzon Rum Metropoliti
Filippides Hrisantos ve Elefterios Venizelos arasındaki görüş farklılığına değinilmiştir. Yazıda
Hrisantos’un sadece Rumlar veya Ermenilerle birlikte Pontus’un idare edilmesi çabasına karşın
Venizelos’un Batı Anadolu ve Trakya’daki kazanımlarına karşılık Trabzon ve çevresinin
Ermenilere bırakılmasına yönelik fikrine vurgu yapılmıştır. Bu meyanda Ermenilerle Rumlar
arasındaki temaslar kronolojik olarak Yunan basını merkezinde verilmiştir. Türklere karşı RumErmeni askeri işbirliği çabalarına dikkat çekilmiştir.33
Sonuç
Çalışmada görülmüştür ki Sevr Antlaşması süreci Doğu Karadeniz’in en etkili gazetesi
İstikbal’de yakından takip edilmiştir. Bunun en önemli gerekçesi İtilaf Devletlerinin bölgenin
geleceği adına karar verme çabasıdır. Gazetede verilen haberlerde, köşe yazılarında yapılan
yorumlarda İtilaf Devletlerinin Türkiye’ye dayattığı antlaşma metni reddedilmiştir. İstikbal,
başlangıçta İstanbul Hükümetinin kendisine dayatılan metni kabul etmeyeceğine dair bir
Faik Ahmet, “Yılan Hikâyesi”, İstikbal, 8 Eylül 1336/8 Eylül 1920, No: 170, s.1.
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yaklaşım izlemiştir. Fakat gazetenin öngörüsü tutmamış ve Damat Ferit Paşa Hükümeti Sevr
Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu durum gazetede şiddetle eleştirilmiştir. TBMM Hükümetinin
yaklaşımıyla doğru orantılı olarak Antlaşmayı imzalayanlar vatana ihanetle itham edilmiştir.
Trabzon halkı da aynı doğrultuda hareket etmiştir. Trabzon’un çeşitli yerlerinde yapılan
mitinglerle gelişme protesto edilmiştir.
Çalışmada elde edilen sonuçlardan biri de Sevr Antlaşması’yla Trabzon ve çevresinin
Ermenilere verilmek istenmesine olan tepkidir. Bu girişim İstikbal gazetesini ve Trabzonluları
tedirgin etmiş, bir o kadar da öfkelendirmiştir. Gazete, bölgede Ermeni nüfusunun yaşamadığını
ortaya koyarak İtilaf Devletlerinin bu girişimini akla ve mantığa aykırı bularak sert bir şekilde
tenkit etmiştir. Bu anlamda Rizeliler de “paçavra” olarak nitelendirdikleri antlaşmadaki Rize ve
Pazar’ın Ermenilere mahreç olarak verilmek istenmesini protesto eden bir mektup yazmışlardır.
Protesto mektubunu Trabzon Fransız Konsolosluğu vasıtasıyla Fransa Hükümetine ve Cemiyeti Akvam’a göndermişlerdir. İlerleyen süreçte Ermenilerin bölge üzerindeki emellerini
Yunanistan’la işbirliğine dönüştürmek istemeleri de gazetede fazlaca işlenmiştir. Bölgenin Türk
yurdu olduğu, ne Ermenilere ne de Rumlara terk edilemeyeceği vurgulanmış, canları pahasına
mücadeleye devam edileceği mesajı verilmiştir.
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1919-1920 YILLARI ARASINDA KARS (Kağızman, Sarıkamış, Karakurt,
Şüregel), ERZURUM (Pasinler, Tortum) VE BAYBURT’TAKİ ERMENİ
MEZALİMİNE MARUZ KALAN MÜSLÜMAN AHALİNİN İSKÂN
MESELESİ
THE ISSUE OF SETTLEMENT OF THE MUSLIM INHABITANTS EXPOSED TO
ARMENIAN PERSECUTION IN KARS (Kagizman, Sarikamıs, Karakurt, Suregel),
ERZURUM (Pasinler, Tortum) AND BAYBURT BETWEEN 1919-1920
Uğur YILMAZ*, Sultan OĞUL**
Özet Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti altında asırlarca yaşayan ve devlete olan
bağlılıklarından dolayı Müslüman halktan sonraki en önemli millet olarak kabul edilen
Ermeniler, bu davranışlarından dolayı “Millet-i Sadıka” olarak isimlendirilmişlerdir. Fakat 1789
yılında meydana gelen Fransız İhtilali ile birlikte milliyetçi akımlardan etkilenerek Osmanlı
Devleti’ne karşı ayaklanınca bu unvanlarını kaybetmişlerdir. Zamanla Osmanlı Devleti için
büyük bir sorun haline gelen Ermeni meselesi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda
imzalanan Berlin Antlaşması’nın 61. maddesi ile uluslararası bir mesele haline gelmiştir. Bunun
yanı sıra Ermeni Hınçak Komitesi’nin 1877 yılında Cenevre’de kurularak ayrılıkçı faaliyetler
yürütmeye başlaması ve diğer çete gruplarının da bunlara katılarak Müslüman ahaliye karşı
saldırılar düzenlemeleri ile artık olaylar daha da tehlikeli boyutlara varmıştır.
Böylece Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında büyük devletlerin destekleri ve kışkırtmaları
ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir Ermeni Devleti kurma hayaliyle hareket eden Ermeni çeteleri
o bölgedeki Müslüman ahaliye karşı pek çok katliam ve mezalimde bulunmuşlardır. Bu mezalim
ve katliamlar sonucunda ise pek çok çocuk kimsesiz kalmış ve buradaki Müslüman ahali ise
yerlerini terk ederek daha güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır.
Bu çalışmada, bahsi geçen yerlerdeki Ermeni mezalimine maruz kalan Müslüman
ahalinin durumu ve Ermeni çetelerinin yaptığı soykırımlar nedeni ile kimsesiz kalan Müslüman
çocukların iskân meselesi, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman ve belge analizi
yöntemi kullanılarak ele alınmıştır. Böylece arşiv belgeleri ve dönemi anlatan birinci elden
kaynaklar incelenerek objektif bir çalışma ortaya çıkarılmıştır.
* Yük. Lis. Öğ., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, ugurylmaz014@gmail.com
** Yük. Lis. Öğ., Hitit Üniversitesi.
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Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Müslüman, Ermeni, Soykırım, Mezalim, Hınçak, İskân.

ABSTRACTArmenians, who lived under the rule of the Ottoman Empire for centuries
and were regarded as the most important nation after the Muslim people due to their loyalty to
the state, were named as “loyal nations” because of this behavior. However, with the French
Revolution that occurred in 1789, they lost their title when they rebelled against the Ottoman
Empire by being influenced by nationalist movements. The Armenian issue, which became a
major problem for the Ottoman Empire in time, became an international issue with Article 61 of
the Berlin Treaty signed at the end of the 1877-1878 Ottoman-Russian War. In addition to this,
the situation had become more dangerous as Armenian Hinchak Committee being established in
1877 in Geneva, started to carrying out separatist activities and the other gang groups joined
them and organizing attacks against the muslim population.
The armenian gangs who acted with the dream of establishing an armenian state in eastern
anatolian region had done many massacres and atrocities against muslim people in that region
with the supports and provocations of the great states after the First World War. As result of
these massacres and atrocities, many children had become desolated and the Muslim community
there had to abandone their seatlement and immigrate to safer regions.
In this study, the situation of Muslim community who were lived in the mentioned places
and persecuted by the Armenians and the issue of resettlement of Muslim children who stayed
unaccompanied due to the genocides that are carried out by the Armenian gangs are discussed
through document and document analysis method which is one of the qualitative resarch
methods. Thus, an objective study were produced by analyzing archival documents and firsthand sources that are describing the historical period.

Keywords: Ottoman, Muslim, Armenian, Genocide, Atrocities, Hinchak, Settlement.
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GİRİŞ
Oğuzların Bozok Kolu’nun Kayı Boyu’ndan gelen1 ve 14. yüzyılın başlarında Söğüt’te
kurularak üç kıtaya hükmetmeyi başaran Osmanlı Devleti, egemenliği altında yaşayan çeşitli din
ve ırka mensup milletlerin asırlarca barış ve huzur içerisinde yaşamalarını sağlamıştır. 2 Adalet
ve hoşgörü politikasını benimseyen Osmanlı Devleti’nin tabiiyeti altında yaşayan bu milletlerden
birisi de Ermeniler’dir. Ermeniler, Türkler ile asırlar boyu bir arada yaşamış ve bu yaşantı nedeni
ile oluşan komşuluk ilişkileri sayesinde de pek çok kültürel etkileşim sağlanmıştır. Böylece bu
karşılıklı kültürel etkileşimden dolayı Devlet-i Aliyye’nin ayrılmaz birer unsura haline gelen
Ermeniler, yaşanan birliktelik süresince devlete oldukça bağlı bir millet durumuna gelmişlerdir.3
Devlete olan bağlılıklarından dolayı Fatih Sultan Mehmet tarafından “Millet-i Sadıka”
olarak adlandırılan Ermeniler, İstanbul’un fethi ile birlikte yeni bir sürecin içerisine girmişlerdir.
İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’daki Ermeni Kilisesi’ne Patrikhane
statüsü vermiştir. Fatih, ayrıca Ermeni Kilisesi’ne verdiği bu statüden kısa bir sonra yani 1461
yılında yayımladığı bir ferman ile Bursa’nın önde gelen Ermeni piskoposlarından Hovagim’e
Patriklik unvanını vererek İstanbul’daki Patrikhane’nin başına getirmiştir. Bizzat Fatih Sultan
Mehmet tarafından hakları korunan ve kiliseleri özel statüye kavuşan Ermeniler, uzunca yıllar
Müslüman ahali ile neredeyse sıfır sorun içerisinde yaşamışlardır.4
Fakat zaman içerisinde Osmanlı Devleti’nin gerilemesi ve çöküş dönemine girmesi ile
birlikte, Osmanlı hâkimiyeti altında yaşayan milletler arasında bir takım sıkıntılar meydana
gelmiştir. Bu milletlerden birisi de Müslüman halktan sonraki en önemli millet olarak kabul
edilen Ermeniler’dir. Uzunca yıllar Millet-i Sadıka olarak nitelendirilen ve Müslüman ahali ile
pek sorun yaşamayan Ermeniler’in kısa bir süre içerisinde yönetim ile sorunlar yaşamaya
başlamışlardır. Yaşanan bu sorunların bazı sebepleri ise; Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu
milliyetçilik akımı, Ermeni milliyetçisi olan Sivaslı Mihitar’ın fikirlerini savunan Mihitaristlerin

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri Hakkında bir Mukaddime ile Osmanlı
Devleti’nin Kuruluşundan İstanbul’un Fethine Kadar”, Osmanlı Tarihi, Cilt 1, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2011,
s.94.
2
Yılmaz Karadeniz – Hidayet Kara, “Ermenilerin Osmanlı Devleti’ndeki Durumu ve Kağızman’da Ermeni
Mezalimi (1918-1920”), Turkish Studies international Periodical for the Languages Literature and History of
Turkish or Turkic, Volume 5/3, Summer, 2010, s. 1544.
3
İlber Ortaylı, “Osmanlı Devleti’nden Günümüze Ermeniler”, Tarihte Türkler ve Ermeniler (Birlikte Yaşama
Kültürü), Editör: Mehmet Metin Hülagü vd., Türk Tarih Kurumu Yayınları, Cilt:3, Ankara, 2014, s. 193.
4
Ramazan Erhan Güllü, “İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin Kuruluşu ve Statüsü”,
http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/tr/istanbul-ermeni-patrikhanesinin-kurulusu-ve-statusu/
1
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yaptıkları milliyetçi faaliyetler ve Batılı güçlerin Osmanlı Devleti’nde bulunan azınlıklara
yönelik uyguladıkları politikalardır.5
Bir iç mesele iken Ermeniler’in yönetime karşı giriştikleri faaliyetler ve çatışmalar
Osmanlı kayıtlarına “Patırtı” olarak geçmiştir. Fakat devletin “Patırtı” olarak gördüğü bu
çatışmalar zamanla diğer devletler tarafından bir koz olarak kullanılarak Osmanlı’nın içişlerine
müdahaleye elvermiştir.6 Maksatları Doğu illerinde özerk bir Ermenistan kurma düşüncesinde
olan ayrılıkçı Ermeni gurupları, patrikhanenin de örgütlemesi ile meseleyi uluslararası bir sorun
haline getirmeye çalışmışlardır. Bu nedenle oluşturdukları kamuoyu ve bu kamuoyu sonucu
yaptıkları baskılar neticesi ile umduklarını bulmuşlardır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda
Osmanlı’nın yenilgisi sonucunda imzalanan Ayastafanos Anlaşması’nın 16. maddesinde Ermeni
kamuoyunun baskısı ile Ermeni meselesine değinilmiştir. İlk defa iki devlet arasında imzalanan
bir antlaşma metninde Ermenistan ve Ermeni sorunundan bahsedilmiştir. Fakat antlaşma
maddelerinin ağır olması ve Ruslar’ın antlaşmada üstün bir duruma gelmeleri nedeni ile İngiltere,
Fransa, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Almanya’nın baskısı sonucu antlaşma
yürürlüğe

girememiştir.

Avrupalı

Devletler’in

baskısıyla

iptal

edilen

Ayastafanos

Antlaşması’ndan sonra Berlin Kongresi yapılmış ve bu kongreye katılan Rusya ile Osmanlı
arasında ise Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Ermeni kamuoyunun baskısı burada da sürmüş ve
düzenlenen bu kongrede de Ermeni meselesine değinilmiştir. Yoğun geçen kongre sonunda
imzalanan Berlin Antlaşması’nın 61. maddesi ile Ermeni meselesi artık uluslararası bir mesele
haline gelmiştir.7
Sorun uluslararası bir mesele haline geldikten sonra Ermeniler, Doğu Anadolu’da
bağımsız bir Ermeni Devleti kurmak amacı ile Avrupa ve Amerika’da örgütlenerek komiteler
kurmuşlardır. Kurulan bu ilk komiteler propaganda yolunu kullanarak amaçlarını dünyaya
duyurmak isterlerken, 1877 yılında Cenevre’de Rus uyruklu Avedis Nazarbekyan ve diğer bazı
Rus uyruklu arkadaşları tarafından kurulan Ermeni Hınçak Komitesi ise çareyi silahta bulmuştur.
Silahlı eylem yolunu seçen Hınçak Komitesi’nden sonraki en büyük Ermeni Komitesi ise 1890
yılında Tiflis’te kurulan Taşnaksutyun’dur. Taşnaksutyun Komistesi, bütün Ermeni guruplarını
bir çatı altında toplayıp Osmanlı’ya karşı örgütlemeye çalışmıştır. Bu amaç doğrultusunda
Yusuf Düzgören, Millet-i Sadıka’dan Milli Düşmanlığa Ermeniler, Astana Yayınları, Ankara, 2015, s.9.
İlber Ortaylı, “Osmanlı Devleti’nden Günümüze Ermeniler”, s.196.
7
İlhan Akbulut, “Türk Tarihinde Ermeniler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:5,
Sayı:1, Ankara, 1995, s.32.
5
6
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hareket eden ayrılıkçı Ermeni çeteleri, yönetim ve Müslüman ahaliye karşı saldırılar
düzenlemeye başlamışlardır. Böylece Osmanlı Devleti’nde uzunca yıllar Millet-i Sadıka olarak
nitelenen Ermeniler, ayrılıkçı komitelerin yürüttükleri faaliyetler ve saldırılar nedeni ile Millet-i
Sabıka’ya dönüşmüşlerdir.8
Pek çok isyan ve silahlı eylemlerde bulunan Ermeni Komiteleri, Osmanlı Devleti’nin
Birinci Dünya Savaşı’na girmesini fırsat bilerek faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmüşlerdir.
Savaş süresince Osmanlı’ya karşı Ruslar ve diğer İtilaf Devletleri ile işbirliği halinde olan
Ermeniler, sergiledikleri bu tutumlarından dolayı hükümet tarafından komiteleri kapatılmış ve
ayrılıkçı faaliyetler yürüten birçok Ermeni de tutuklanmıştır. Bununla da yetinmeyen Osmanlı
Devleti, bu durumun önüne geçmek için ayrıca 1915 yılında Tehcir Kanunu’nu ilan ederek
gerekli önlemler almaya çalışmıştır. 9
Fakat savaş sonunda İttifak Devletleri savaşı kaybetmiş ve Osmanlı Devleti de yenilen
tarafta olması nedeniyle ağır bir ateşkes antlaşması imzalamak zorunda kalmıştır. Böylece
imzalanan ateşkes antlaşmasıyla birlikte ülke toprakları kısa bir sürede çeşitli bahaneler ile işgal
edilmeye başlanmıştır.10 Bunun yanı sıra Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı sonunda Amerika
Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson’nun dünya barışı için yayımladığı ilkelerindeki
self-determinasyon maddesini kendilerine uyarlama amacı ile Doğu Anadolu’da çeşitli katliam
ve mezalimler yapmışlardır.11 Bu faaliyetlerini yaparken Osmanlı’nın bu durumunu da fırsat
bilen Ermeni komite ve çeteleri, katliam ve mezalimler ile bölgedeki Müslüman ahaliyi
yerlerinden ederek onları azınlık durumuna getirmeye çalışmışlardır. Yapılan bu katliam ve
mezalimler sonunda ise pek çok çocuk kimsesiz kalmış ve buradaki Müslüman ahali ise yerlerini
terk ederek daha güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Ancak yerlerini terk ederek
güvenli bölgelere giden Müslüman ahalinin bu sefer de iskân sorunu meydana gelmiştir. Çünkü

İlhan Akbulut, “Türk Tarihinde Ermeniler”, 32.
Şerafettin Turan, “İmparatorluğun Çöküşünden Ulusal Direnişe”, Türk Devrim Tarihi, Cilt:1, Baskı:4, Bilgi
Yayınevi, Ankara, 2013, s. 103-104.
10
Zekeriya Türkmen, “30 Ekim 1918 Tarihli Mondros Ateşkes Antlaşmasına Göre Türk Ordusunun Kuruluş ve
Kadrosuna Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı:11,
Ankara, 2000, s.616.
11
Selami Kılıç, Ermeni Propagandaları ve Alman İmparatorluğu'nun Ermeni Politikası Alman Arşiv Belgeleri
Açısından 1917-1918, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Citl:5, Ankara,
1997, s.285.
8
9
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Ermeni mezaliminden dolayı düzensiz bir şekilde göç eden Müslüman ahalinin, iskân edilme
olanağı dönemin şartları nedeni ile oldukça zor bir mesele haline gelmiştir. 12
A. ERMENİ MEZALİMLERİ VE İSKÂN SORUNU
İttifak Devletleri’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmasından sonra Osmanlı
Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması
imzalanmıştır. İmzalanan antlaşma sonunda çeşitli bahaneler ile toprakları işgal edilen ve bunun
yanı sıra ordusu terhis edilerek askeri teçhizatlarına el konulan Osmanlı Devleti fiilen sona
ermiştir. 13 Osmanlı’nın bu durumdan istifade etmek isteyen ayrılıkçı Ermeni çeteleri ise selfdeterminasyon maddesini devreye sokma amacı ile Doğu Anadolu’da çeşitli kıyımlar yaparak
Müslüman ahaliyi yerlerinden etmeye çalışmışlardır.14
Böylece antlaşma maddeleri gereğince ordular bir bir terhis edilirken Doğu’da bulunan
15. Kolordu Komutanlığı ise Kumandanı Kazım Karabekir tarafından terhis edilmemiştir. Terhis
edilmeyen 15. Kolordu kısa bir süre sonra Anadolu’da başlayan Milli Mücadele’nin en teşkilatlı
askeri yapısı olarak Doğuda Ermeni çetelerine karşı çetin bir mücadelede bulunmuştur.15 Ancak
bölge halkını Ermeni çetelerine karşı koruyan ve yerlerinden edilen ahaliyi ise güvenli bölgelere
sevk eden 15. Kolordu’ya rağmen Ermeniler mezalimlerini sürdürmüşlerdir. Çetelerin yapmış
oldukları bu katliam ve mezalimler sonucunda ise pek çok Müslüman yerlerini terk ederek daha
güvenli bölgelere göç etmeye zorunda kalmışlarıdır. Ahalinin yerlerinden göç etmeye başlaması
ile büyük bir sorun olan iskân sorunu baş göstermiştir.16 Baş gösteren bu sorunun yaşandığı ve
katliamların uygulandığı yerlerden bazıları da şunlardır: “Kars (Kağızman, Sarıkamış, Karakurt,
Şüregel), Erzurum (Pasinler, Tortum) ve Bayburt”
1. Ermeni Mezaliminden Kaçan Kağızman Halkının İltica Sorunu

Deniz Bilgen, Wilson İlkelerine Türk Kamuoyunun Tepkisi ve Bunun Amerikan Basınına Yansıması, Ankara
Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Cilt:8, Sayı:18, Ankara, 1996, s.127.
13
Zeki Saruhan, “Mondros’tan Erzurum Kongresi’ne 30 Ekim 1918 – 22 Temmuz 1919”, Kurtuluş Savaşı
Günlüğü I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993, s.1.
14
Cemal Avcı, “Milli Mücadele Döneminde Türk - Ermeni ve Gürcü İlişkileri”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp
Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Cilt:4, Sayı:13, Ankara, 1994, s.2.
15
Abdurrahman Bozkurt, “Osmanlı Devleti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkiler (1918-1920)”,
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Cilt:34, Sayı:34, 2013, s.49.
16
Selami Kılıç, “Tarihi Gerçekler ve Doğu Anadolu'daki Ermeni Mezalimine Dair Bazı Belgeler”, Atatürk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Erzurum, 1996, s.153.
12
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Osmanlı Devleti’nin bölgeden çekilmek zorundan kalmasını fırsat bilen Ermeniler,
Wilson İlkeleri’ndeki self-determinasyon maddesini kendilerine uyarlamak amacı ile Kars,
Kağızman ve bu civardaki Müslüman ahaliyi katledip, mallarına el koyup, bölgeden göç
ettirmişlerdir. Böylece Ermeni mezaliminden kaçan yaklaşık 400 Kağızmanlı Müslüman ise aç,
çıplak ve perişan bir halde Osmanlı Devleti’ne iltica etmek zorunda kalmışlardır. Fakat iltica
talebinde bulunan bu 400 Kağızmanlı mülteci ilk başta sınırdan içeri alınmamıştır. Mültecilerin
sınırdan içeriye alınmaması üzerine Mehmed isimli bir kişi 400 Kağızmanlı mülteci adına
Karakilise'den Erzurum Vilâyeti'ne durumun vahametini anlatan ve iltica talebinde bulunan bir
telgraf göndermiştir. Erzurum’a gönderilen bu telgraf daha sonra buradaki yetkililerce BabAli’deki Dâhiliye Nezareti’ne intikal ettirilmiştir. Dâhiliye Nezareti’ne intikal ettirilen bu telgraf
ise şu şekildedir:
“Telgraf Suretidir
Kağızman'daki mevcud millet-i İslamiyye, Ermeniler tarafından katli’âm edilmeğe
başlanıldı. Bi'l-umûm emvallerimiz gasb ü garat edildi. Kısmen kendi hayatlarını kurtaran ahalii İslamiye çıplak ve aç, bir takımı da mecruh bulundukları halde hudud-ı hakaniye iltica etmişler
ise de dâhile geçmeğe müsa’ade edilmemektedir. Esasen Rusya teb’asından Cünüganlı İbrahim,
Ömer, Eyüb, Nebi ve Abdurrezzak namunlar bir takım avaneleriyle bu sırada sahibsiz olarak
yolda tesadüf etdikleri a‘ilelerin elbiselerini bile soyarak üryan bir halde bırakmışlar. Ermeniler
bi'lumum İslam’ın namusuna dokunarak Kars, Kağızman ve civar İslâmları da kâmilen imha
ediyorlar. Milliyet dolayısıyla Hükümet-i İslamiyeye ilticaya mecburiyet hissedilmektedir. Ahz ü
intikam yoluna gidilmek üzre çare-i hasenesine tevessül edilmediği takdirde fırsatdan bi'listifade kürre-i arz üzerindeki İslamlar sırası üzerine katli’am ile İslamiyet namını kaldırmağa
ahd ü peyman etdikleri harekât-ı vakı’a ile müşahede ediliyor. Ma’rüzatımız calib-i nazar-ı
dikkatdir. Efrad-ı a‘ilelerimizin dâhile savuşmasına müsa’ade buyurulması, derdimizin çaresine
bakmanızı da İslâmiyet namına arz ve emrinizi de kemâl-i süzişle makine başında intizar
etmekdeyiz. Ol bâbda. Fermân.
Dört yüz Kağızman ahalisi namına
Mehmed”17
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Erzurum Vilayetinden Dâhiliye Nezareti’ne intikal ettirilen telgrafla durumun ciddiyeti
bakanlıkça öğrenilmiştir. Bunun üzerine bakanlık, Kağızmanlı mültecilerin ülkeye alınması ve
güvenli bir bölgede iskân ettirilmesi için izin vermiş ve ayrıca Ermeniler’in yapmakta oldukları
mezalimlerin sonlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması adına da Erzurum’a şu telgrafı
göndermiştir:
“Hariciye Nezaret-i Celilesi Canib-i Samisine
Ma’rüz-ı çaker-i kemineleridir.
Ermenilerden görmüş oldukları mezalim üzerine Kağızman ve Kars ahalisinden
birçoklarının hudud-ı hâkini dâhiline ilticaya mecbur olarak iskân talebinde bulundukları ve
orada İslamların hayati tehlikede bulunduğu Kağızman ahalisinden dört yüz kişi namına
Karakilise'den Erzurum Vilayetine keşide kılınup bu kerre vilâyet-i müşarun-ileyhadan 13 Eylül
sene 1335 tarih ve 5688/886 numaralı tahriratla gönderilen ve bir sureti leffen takdim-i huzur-ı
samileri kılınan telgrafnameden müsteban olmakda bulunmuş ve mültecilerin kabulleriyle iskân
ve terfihleri mahalline tebliğ edilmişdir. Mezâlim-i vâkı’aya nihâyet verilmesi içün icab eden
tedabirin ittihazı hususuna müsa’ade-i aliyye-i cenab-ı nezaret-penahileri şayan buyurulmak
bâbında emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 3 Muharrem sene 1338 ve
Fî 29 Eylül sene 1335

Dâhiliye nâzırı namına
Müsteşar
Bende”18

2. Ermeniler’in Karakurt ve Sarıkamış’a Bağlı Müslüman Köylerinde Yaptıkları
Mezalimler
Ermeniler, Ağustos 1919’da Kars, Karakurt ve Sarıkamış’a bağlı Müslüman köylerinde
büyük facialar yaratmışlardır. Gülantap, Pozat ve Kurudere köylerine baskın yaparak buradaki
Müslüman ahaliyi kıyımdan geçiren Ermeniler, Kurudere’den 8 kişiyi öldürüp, 35 kişiyle birlikte
440 hayvanı da kaçırmışlardır. Ayrıca Akçakal’a’ya bağlı dört köye daha saldırarak bu köylerde
de büyük katliamlar yapan Ermeniler, Kars ve Sarıkamış’taki bütün gençleri de toplayıp
götürmüşlerdir. Ermenilerin götürdüğü bu gençlerin hiç birinden bir daha haber alınamamıştır.

18
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Her şeye rağmen mezalimlerine devam eden Ermeniler, Kars ve Göle’nin ileri gelen 8 kişisini
öldürüp, Müslümanlar’dan savaş tazminatı adı altında öküz, at, araba ve hayvanlarını alarak
bunlara el koymuşlardır. Bunu vermek istemeyen köyler ise Ermeni çeteleri tarafından topa
tutularak katliamdan geçmişlerdir. Çeteler ayrıca Sarıkamış’tan gelen yüz ailelik Müslüman
göçmenlerin mallarını ve paralarını da gasp etmişlerdir. Böylece çetelerin bu dayanılmaz katliam
ve mezalimleri 15. Kolordu tarafından yapılan bir inceleme sonunda raporlanmış ve bu raporlar
daha sonra telgrafla Erzurum Vilayetine gönderilmiştir. Ermenilerin bu yıkıcı faaliyetlerinden
haberdar olan İçişleri Bakanlığı ise 15. Kolordu Komutanlığı tarafından Erzurum Vilayeti’ne
gönderilen raporların bir suretini istenmek üzere Erzurum Vilayeti’ne şu telgrafı göndererek
talep bulunmuştur:
“Hariciye Nezâret-i Celîlesi Canib-i Alisine
Mahremdir
Ma’rüz-ı çaker-i kemineleridir
Sarıkamış ve Kars havalisinde Ermenilerin İslâmlara karşı yapdıkları mezâlime da‘ir
ba’zı istitla’atı havi On beşinci Kolordu Kumandanlığından yazılup Erzurum Vilayetinden batahrirat gönderilen üç kıt’a raporun suretleri leffen takdim kılınmış olmağla ol bâbda emr ü
ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî Zi'l-ka’de sene 1337 ve
Fî 13 Ağustos sene 1335
Dâhiliye nâzırı namına
Müsteşar
Bende
Keşfi”19
İçişleri Bakanlığı’nın bu talebi üzerine Erzurum Vilayeti, 15. Kolordu’nun göndermiş
olduğu üç raporu İçişleri Bakanlığı’na şu telgrafla göndermiştir:

19
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“On beşinci Kolordu Kumandanlığının 13 Temmuz sene 1335 tarihli ve 2609 numaralu
tezkiresi suretidir.
Son gelen haberler hudud hâricinde Ermenilerin feci’ ve geni’ cinayetlerini ihbar ediyor.
Dün ve bugün şu ma’lumatlar alınmıştır.

1- Ermeniler 5 Temmuz sene 1335 tarihinde Karakurt'un 7 kilometre cenubundaki
Gülyantepe Köyü’ne ve Sarıkamış yakınındaki Pozat karyesine baskın yaparak İslâm ahaliyi
katle başlamışlardır. Fi'l-hakika hududumuz dâhilinde dahi Karakurt istikâmetinden top ve
makineli tüfeng sesleri işidilmişdir.
2- Ermeniler bu harekât-ı zalimanelerinde top ve makineli tüfenglerini de isti’mal ve
katli’ama daha vâsi’ mikyasda devam etmekdedirler. Ez-cümle Kurudere'yi basarak erkek ve
kadın sekiz kişi şehid etdikden sonra birisi kız ve birisi gelin olmak üzre otuz beş kişi ve 440
mevaşiyi alup götürmüşlerdir. Diğer köylere de asker sevkine devam ediyorlarmış.
3- 4 Temmuz sene 1335'de Akçakal’a'ya tâbi’ dört karyeye bi'l-hücum birinin ahalisini
kâmilen itlâf ile diğer üçünden altmışar kişi götürüp bunları da kesmişlerdir. Bundan başka
Bozkuş karyesinde biçare bir Müslümanın kardeşini, zevcesini ve kızını alup götürmüşlerdir.
Aslına mutabıktır
Mühür
Suret
1- Kars'dan Ermeniler, Müslüman ahaliden ileri gelenleri habs ve teb’ide germiyet
vermekdedir. Yüzü mütecaviz İslam’ı Osmanlı teb’ası diyerek der-dest ve geriye teb’id
etmişlerdir. Ve ekser Müslümanı casus diye itlâf etmekde oldukları anlaşılmışdır.
2- Sarıkamış ve Kars civarında Ermenilerin İslâm gençlerini toplayarak ga‘ib etdikleri
haber alınıyor. Kars ve Göle mu’teberanından sekiz zât imha ve Şükrü Çavuş isminde bir İslâm
i’dam edilmişdir.
1191

3- Ermeniler tekâlif-i harbiyye namı altında İslâmların at, öküz, araba ve mevaşîlerini
cebren toplamakdadırlar. Tekâlifi kabul etmeyen Akçakal’a çukurundaki sekiz Müslüman
karyesi üzerine üç yüz süvari ile üç yüz piyâde ve top ve makineli tüfeng sevk ederek ahali-i
İslamiyeyi topa tutmuşlardır. Ahalinin cümlesi Allahuekber dağına çekilmişlerdir.
4- Ermenilerin bi'l-hassa Zengezur, Nahcivan ve Dâr-ı Alagene mıntıkalarında
İslâmların silâhlarını toplamak içün pek ziyade cebr ve Şiddet ve bu bahane ile her dürlü zulm
ve hakaretde bulundukları mevsükan haber alınmışdır.
5- Azerbaycanlıların takriben on gün kadar evvel Şuşa'da Ermenileri mağlub ve perişan
ve burayı işgal ve Geros istikâmetinde devam etdikleri ve Bahr-ı Hazar sahilindeki Lengeran
mevki’ini de elde etdikleri ve Bakü - Culfa demiryolunun da inşasına başladıkları haber
alınmışdır.
6- Hudud hâricinde emniyet olmadığını Erzurum İngiliz mümessili dahi i’tirâf etmiş ve
Tebriz’de vaki’ olan bir kıtali basdırmak içün General Beech'in karargâhıyla Gümrü'den
Tebrîz'e gitmekde olduğunu dahi söylemişdir. Ol bâbda. Aslına mutabıkdır Mühür.
Aslına mutabıktır
Mühür
Suret
1- Karaurgan'da bulunan Ermeni müfrezesi, Sarıkamış’tan gelen yüz hane İslâm
muhacirinin 90 inek, 6 at, 200 kile zahireleri ile mevcud paralarını ve yiyeceklerini alarak bu
muhacirlerin gözleri önünde taksim etmişlerdir.
2- Ermeniler Sarıkamış ‘da muhacirin ortasına bomba atarak bir kadın ve bir erkeğin el
ve kollarının gâ‘ib etmelerine sebebiyet vermişlerdir.
3- Ermeniler Kars ile Oltu arasındaki İslâm köylerine baskınlar yaparak pek çok mezâlim
yapdıkları ve bi'l-hassa Akçakal’a çukurundaki İslâmların mâllarını yağma ederek kendilerine
son derece zulm ve hakaretde bulundukları istihbar kılınmıştır.
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4- Ermenilerin İslâmlar hakkında yapdıkları bu tecavüzleri Erzurum İngiliz mümessiline
bildirilmiştir.
5- Harbiye Nezâreti'ne ve Üçüncü Ordu Müfettişliğine arz edilmiş, 3. K. (Kolordu) ve 13.
K. (Kolordu) kumandanlıklarına yazılmıştır.
Aslına mutabıktır
Mühür”20
3. Şüregel’e Bağlı Köylerden Ermeni Mezalimi Yüzünden Kaçan Müslümanların
Oltu’ya İskânları
Kars Hükümeti’nin dağıtılmasından sonra buradaki Müslüman ahaliyi yerlerinden etmek
için çeşitli katliam ve mezalimlerde bulunan Ermeniler, Şüregel’e bağlı İncedere, Ergeni, Tiknis
köylerinde de katliamlar yapmışlardır. Ermeniler bu katliamlar haricinde Dalavar ve Pulurlu
köylerinde ise Müslüman ahalinin mallarını yağmalamış, hayvanlarını ve kadınlarını da
kaçırmışlardır. Yapılan bu mezalimlere dayanacak güçleri kalmayan Müslüman ahali ise
katliamdan kurtularak Gürcülere sığınmışlardır. Gürcülere sığınan 576 kişilik Müslüman gurup
burada bir süre kaldıktan sonra Ardahan üzerinden Oltu’ya gelmişlerdir. Oltu’ya vardıklarında
ise Oltu Mutasarrıfı tarafından Narman’a iskân edilmek üzere gönderilmişlerdir. Fakat Narman
gibi küçük bir yerde 576 kişinin iskân ve iaşesinin imkânının olmaması üzerine Narman
Kaymakamlığı, durumu merkeze bildiren bir telgraf göndermiştir. Kaymakamlığın Ermeni
mezaliminden kaçıp gelen 576 Şüregellinin Oltu veyahut Erzurum merkeze iskân edilmesini
talep ettiği şifreli telgraf ise şu şekildedir:
“Narman Ka’im-i makamlığının 1 Haziran sene 1336 tarihlü ve 168 numaralu şifresinin sureti
Kars havalisinin Şüregel kasabasına merbut İncedere, Ergeni, Tiknis karyeleri ahali-i
İslamiyesine Ermeniler katli’am icrâ Dalavar, Pulurlu karyelerini tahrib, eşya ve emvallerini ve
genç, güzel kız ve hayvanları kâmilen zabt ve muhadderat-ı İslamiyenin namusunu pa-mal ve
mezalim-i güna-güna tahammül edemeyerek firaren altmış araba ile beş yüz yetmiş altı nüfus
bugün Oltu Mutasarrıflığına vesikasıyla buraya gelmişlerdir. Bunların buraca iskân ve
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i’aşelerine imkân olmadığından Oltu kasabası dâhilinde iskânları ve yahud merkez-i vilâyete
sevklerine müsa’ade buyurulması ma’ruzdur.”21
Narman Kaymakamlığı’nın talebi merkezce kabul edilmiş ve 576 kişilik Şüregelli
Müslüman, Oltu’ya iskân ettirilmiştir. Bu durum üzerine Narman Kaymakamlığı, Şüregelli
Müslümanların Şüregelden kaçarak Oltu’ya gelişlerini ve Narman’dan Oltu’ya iskân
ettirilmelerini şifreli şu telgrafla merkeze rapor etmiştir:
“Narman Ka’im-i makamlığının 4 Haziran sene 1336 tarihlü şifre sureti
Muhacirinin Oltu'ya giderek mutasarrıflığa müraca’atları tebliğ edildi. Bunlara
Ermeniler 15 Kânun-ı Sânî sene 1336 tarihinde ta’arruz ederek iki bini mütecaviz nüfuslarını
itlâf ve bi'l-umum emval ve eşyalarını yağma etmiş ve tarih-i mezkûrda zulmet-i leylden istifade
eden bu kefile köylerini terk ile Akbaba'dan Ahirkelek'e geçüp Gürcülere iltica ederek Ahısha,
Ardahan tarikiyle Penek yaylasından Oltu'ya geçmişler ve Akbaba'dan sonra hiçbir tarafdan
Ermeni görmedikleri ma’ruzdur.”22
4. Ermeniler Tarafından Katliama Uğrayan ve Tahrip Edilen Bayburt’a Bağlı Köylerin
Listesi ve Bu Katliamlar Sonucunda Bayburt Yetimhanesi’ndeki Çocukların Trabzon
ve Diğer Bölgelere İskânları
Doğu Anadolu’da baş gösteren Ermeni mezalimleri Bayburt’ta da etkisini hissettirmiş ve
bu etki sonucunda ise 99 köy tahrip edilerek sistematik bir soykırım uygulanmaya başlanmıştır.
Tahrip edilen bu 99 köydeki 7412 hane oturulamaz hale getirilmiş ve 1387 Bayburtlu Müslüman
ise katledilmiştir. Öte yandan Bayburt Yetimhanesi’nde iskân edilen ve iaşeleri sağlanan 200
çocuktan 160 tanesi de Trabzon ve diğer bölgelere sevk edilmiştir. Durum böyle olunca Erzurum
Vilayeti, Bayburt Kaymakamlığı’ndan malumatı ve zayiatı öğrenmek için şifreli bir telgraf
istemiştir. Fakat Bayburt Kaymakamlığı, malumat ve zayiatın oldukça detaylı olduğu için şifreli
telgraf yerine hazırlanan malumat defterini özel bir süvariye teslim edileceğini Erzurum
Vilayetine şu telgrafta bildirmiştir:
21
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“Erzurum Vilâyetine
Cevab. 13 Teşrin-i Evvel sene 1336. şifreli telgrafa. İrade buyurulan ma’lumatın mufassal
olmasından, şifreli telgrafla arz mümkün olmadığından ma’lumat-ı mezkureyi havi tanzim
olunan defterin süvari-i mahsusla takdim kılındığı ma’ruzdur.
Fî 15/10/1336

Ka‘im-i makam namına
Kâmil”23

Bayburt Kaymakamlığı tarafından özel bir süvariye teslim edilen malumat defteri
Erzurum Vilayetine kısa bir süre sonra intikal etmiştir. İntikal eden bu malumat defterinde ise
tahrip edilen köylerin isimleri, tahrip edilen hane sayıları ve bu köylerde öldürülen kişi sayıları
vardır. Bayburt Kaymakamlığı tarafından gönderilen malumat defterindeki zayiat liste ise şu
şekildedir:24

Katledilen
Kişi
Miktarı

Tahrip
Edilen
Hane
Miktarı

-

30

-

35

-

25

-

23
24

Tahribat
Oranı

Katledilen
Kişi
Miktarı

Tahrip
Edilen
Hane
Miktarı

Arozka

%100

-

60

Rüşdü

%100

%100

-

20

Kukunus

%100

%90

-

30

Give

%90

50

Ahsünk-i
Ulya
Ahsünk-i
Süfla
Berne

%70

-

80

Lusnuk

%50

-

20

Pinçirge

%50

-

25

Lipana

%50

-

35

Pügeyi

%50

-

52

Muğnud

%50

-

20

Cemele

%50

-

110

Masad

%100

-

50

Cilara

%30

-

65

Mehcur

%80

-

40

Haho

%75

-

37

Mişeverek

%90

Köy
İsimleri
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Köy
İsimleri

Tahribat
Oranı

-

35

Haşiye

%75

-

30

İşhinsor

%75

-

40

%75

-

150

Pulur

%75

-

30

%60

-

60

Öksürüc

%90

-

10

Hayik-i
Süfla
Hınzivereki Süfla
Horsi

%75

-

50

Almalı

%95

-

60

Danişmend

%75

-

50

Ağgi

%75

-

35

Zağzik

%75

-

35

Aşukka

%95

-

70

Saraycık

%95

-

18

Bilciş

%100

-

120

Siptoro

%60

-

40

Poğiç

%100

-

30

Tutizar

%75

-

30

Puşke

%100

-

45

%50

-

80

Tahsini

%90

-

40

Tumla-i
Süfla
Kaliskavar

%75

-

40

Cibre

%100

-

30

%75

-

110

Çinçenes

%50

-

25

%60

-

50

Çorak

%50

-

50

Kışlak-ı
Ulya
Kışlak-ı
Süfla
Kalbulas

%100

-

70

Çorozma

%100

-

10

Kurucakol

%100

-

30

Hanzar

%100

-

90

Keleverek

%50

-

35

Tumlacık

%100

-

25

Güdür

%75

-

20

Karayaşmak

%75

-

30

Kestesi

%75

-

30

Kütüdi

%75

59

45

Malansa

%75

65

50

Kiriz-i Ulya

%25

-

70

Varzihan

%80

-

20

Kiriz-i Süfla

%20

-

90

Hindi

%75

-

40

Manasi

%20

Katledilen
Kişi
Miktarı

Tahrip
Edilen
Hane
Miktarı

Köy
İsimleri

Tahribat Katledilen
Kişi
Oranı
Miktarı
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Tahrip
Edilen
Hane
Miktarı

Köy
İsimleri

Tahribat
Oranı

-

50

Yeniköy

%75

-

30

Mentafar

%75

-

100

Varicne

%75

-

100

Higuni

%75

-

30

Sığırcı

%75

-

60

%95

-

70

Kopus

%75

-

80

Yakub
Abdal
Yanbaksa

-

70

Kop

%100

-

40

Hakih

%80

-

40

Zarani

%80

-

35

%95

-

80

Helva

%75

-

30

Hıziverek-i
Ulya
Zekülü

-

45

Hacıoğlu

%90

-

200

Sinur

%80

52

-

Ortuku

%0

-

30

%100

45

-

Kormas

%0

-

40

110

30

Niv

%20

-

30

Seniye-i
Ulya
Seniye-i
Süfla
Almışka

44

-

Çakmas

%0

-

70

Akviran

%75

39

-

Agınsos

%0

-

60

Burnaz

%75

23

-

Danzot

%0

-

50

Tahbur

%75

41

-

Mişankas

%0

-

100

%100

19

-

Berkici

%0

-

100

890

2500

%50

-

100

-

50

Merkezi
Kasaba
Pulurek

%50

-

30

Çimail-i
Süfla
Çimail-i
Ulya
Çimai-i
Vusta
Çepe

-

50

İmor

%50

-

250

Luri-i Ulya

%95

-

60

Luri-i Süfla

%80

%80

%75

%100
%75

%100
%90
%75

Malumat defteri Erzurum Vilayetine ulaştıktan sonra Bayburt Kaymakamlığı malumat
defterinde bulunmayan diğer malumatları da şifreli bir telgrafla Erzurum’a bildirmiştir.
Gönderilen bu telgrafta Bayburt Yetimhanesindeki çocukların sayısı, çocukların iskân
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ettirildikleri yerler ve Ermeni ya da Rum çocuklarının yetimhanede kalmadıklarına dair bilgi
vermiştir:
“Vilâyet-i Celîleye
13/10/1336 tarih ve 2377/509 numaralı ve Şifreli telgrafname-i alileri cevabıdır.
Birinci ve ikinci maddede beyan buyurulan ma’lamatı müş’ir cedvel merbutan takdim kılındı. 3Kaza ve nahiyede i’aşe ve tahsil edilen çocuk yokdur.
4- Bayburd Daru'l-eytamı'nda 200 çocuk iskân ve i’aşe edilmekde iken Trabzon'a ve mahall-i
sa‘ireye sevkedilerek el-yevm 40 çocuğun mezkûr mü‘essesede bulunmakda olduğu ve bunlar
miyanında Rum ve Ermeni çocuklarının bulunmadığı ma’ruzdur efendim.
Fî 15 Teşrin-i Evvel sene 1336

Bayburd Ka‘im-i makamı namına”25

5. 1919-1920 Yılları Arasında Pasinler’e Bağlı Köylerde Ermeniler Tarafından Yapılan
Katliam ve Mezalimler
Pasinlere bağlı köylerde bir yıl içerisinde Ermeniler tarafından yapılan katliam ve
mezalimlerde 29 köy tamamen, 54 köy ise kısmen tahrip edilmiş ve burada yaşayan köylülerin
malları ve hayvanları da yağmalanmıştır. Ermeniler tarafından toplam 83 köyde yapılan bu
soykırımda ise kadın, yaşlı, çocuk demeksizin 6787 kişi acımasızda katledilmiştir. Ermeni
çeteleri Hasankal’a, Çöğedir, Sos, Timar ve Kivak köylerinde yaşayan 2500 yerli ve yabancı
köylüyü ise Köprü Köyü’nde toplayarak katletmişlerdir. Çeteler tarafından katledilen bu
köylülerin büyük kısmı makineli tüfekler tarafından taranarak, bir kısmı ise baltalarla
parçalanarak öldürülmüştür. Yapılan bu katliamda ailelerini kaybeden 1500 kadın ve çocuk ise
katliamdan kaçarak merkeze sığınmışlardır. Bu durum üzerine Pasinler Kaymakamlığı,
katliamlar hakkında malumat almak için orada görevli olan Yüzbaşı Hasankal’alı’ya telgraf
göndererek bir rapor hazırlamasını istemiştir. Yüzbaşı yaptığı tahkikat sonunda raporunu
hazırlamış ve kaymakamlığa telgrafla iletmiştir. Kaymakamlık ise katliam hakkında almış
olduğu malumatı ve katliamda sağ kurtulan kişi sayısını Erzurum Vilayetine şu telgrafla
bildirmiştir:
“Huzur-ı Sâmî-i Cenab-ı Vilâyet-penahiye

25
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Atüfetlü efendim hazretleri şeref-mevrud
13 Teşrin-i Evvel 1336 tarih ve altı yüz yetmiş dokuz numaralu Şifre telgrafname-i
vilâyet-penahileri ariza-i cevabiyyesidir.
Madde 1- Pasinler kazası dâhil-i hudud ve hâricinde bir sene zarfında Ermeniler
tarafından tahrib ve ihrak ve yağma edilen İslam köyleri ber-vech-i zirdir. Haran, Teknecik,
Çavuş, Çamlıca, Ağbaba, Ahalik-i ulya ve süfla, Ağullu, Bayrokomu, Bulamaç, Bayrakdar,
Pazacur, Çakmak-ı Süfla, Hanahmed, Çorumlar, Zorva, Sekman, Söğüdlü-yi Süfla, Sıçankal’a-i
Süfla, Tavuns, Kazbil, Karabıyık, Karaçuka, Kızlarkal’a-i Ulya ve Süfla, Kızılca, Yeniköy,
Miyadin, Karaivad Karyeleri eşya-yı beytiyyesiyle, hayvanatı kâmilen yağma edilerek iskâna
gayr-ı sslih bir süretde tahrib edildiği,
Madde 2- Ahalisi katli’ama uğrayan İslâm köylerinin esamisi ber-vech-i zirdir.
Hacıhalil, Komasor, Mağaracık, Velibaba, Tuti, Karapınar, Cirason, Arpaçayırı, Porik,
Karakilise, Danişmend, Pirali, Akkiran, Alicekrek, Hasankal’a, Surbehan, Hertev, Gülli,
Ağzehir, Bulkâsım, Ketvan, Yağan, Badıcivan, Tımar, Serçeboğazı, Pusidere, Ezirmik, Porsuh,
Hins, Toy-ı Sagire, Toy-ı Kebîr, Aha, Kurnuc, Pertek, Haykürt, Sos, Yıkılgan, Çöğender,
Topalak, Gerdekkaya, Müceldi, Alvar, Turtan, Ortuzu, Harçlı, Kepenek, Hanege, Emrekom,
Yüzviran, Kırık, Iğırbığır, Kaynarca, Eğritaşi, Mollaahmed Karyeleri kısmen harab, eşya ve
hayvanatı yağma, ahalisinin gerek kadın ve gerekse erkek ve çocuk olmak üzre 6787 nüfusun
hane ve karyeleri derûnunda suret-i feci’ada katledildiği gibi Çöğender, Sos, Kivank, Tımar ve
Hasankal’a'da meskûn 2500 yerli ve yabancı nüfusun ayrıca toplatdırılarak Köprü köyünde
baltalarla telef edilmiş ve bundan ancak yirmi nüfus hayatını kurtarabilmişdir. Bunlardan bir
kısmı baltalarla itlâf edilmişse de iki bini mütecaviz Hasankal’alı ve civar köylü halk Ermeniler
tarafından Köprü köyünde devrilmiş treni kaldırmak bahanesiyle Hasankal’a'da toplandırılarak
Köprü köyüne sevk ve barakalara tıkıldıkdan sonra makineli tüfeng ve tüfeng ateşleriyle baraka
dâhilinde itlâf edilmişlerdir.
Dayım Telgraf Muhabere Me‘muru Hasankal’alı Yüzbaşı Hakkı Ağazade Rıza Efendi de
bunlar miyanında vefat etmişdir. Bunların içinden her nasılsa sağ kalarak bi'l-ahire kurtulan
Hasankal’alı berber Muhlis Usta ve diğer üç kişi el-yevm ber-hayat şahidlerdir.
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Yüzbaşı Hasankal’alı
Madde 3- A‘ilesi Ermeniler tarafından şehid edilüp tarafımızdan toplatdırılarak merkez-i kazada
i’aşe etdirilen kadın ve çocukların mikdarı bin beş yüz nüfusdan ibaretdir.
Madde 4- Ayn-ı suretle mezâlime uğramış ailelere mensub kadın ve çocuklar mevcud olup
Erzurum Hilâl-i Ahmer, Cem’iyyet-i Hayriyye ve iş yurdlarında iskân ve i’aşe edilmekde iseler
de mikdarı ma’lum olmayarak mezkûr mü‘esseselere alınup sa‘ir suretle i’aşe edilen Rum ve
Ermeni kadınları bulunmadığı arz olunur. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i men-lehü'l-emrindir.
Fî 17 Teşrin-i Evvel sene 1336

Ka‘im-i makam”26

6. Tortum’a Bağlı 64 Köyde Ermeniler Tarafından Yapılan Mezalimden Kurtulan
Ahalinin İskânı
Ermeniler, Doğu Anadolu’nun her yerinde yaptıkları gibi Tortum’da da katliam ve
mezalimler yapmışlardır. Ermeniler’in Tortum’da yapmış oldukları bu mezalimde ise 64 köy
yakılmış ve 3700 Müslüman da katledilmiştir. Tortum’daki bu mezalimden kurtulan kimsesiz
kadınlar ve öksüz çocuklardan oluşan 400 kişinin Tortum merkezdeki hayır kurumlarından,
geriye kalan 200 kişinin de merkezden geçimleri sağlanmıştır. Bu durum üzerine Erzurum
Vilayeti malumatı öğrenmek için Tortum Kaymakamlığı’na bir telgraf göndermiştir. Tortum
Kaymakamlığı ise telgraf üzerine Erzurum Vilayeti’ne malumat vermek maksadıyla şu şifreli
telgrafı göndermiştir:
“Tortum Ka’im-i makamlığının 18 Teşrin-i Evvel sene 1336 tarihlü ve 224 numaralu şifresinin
mahlûlü.
C. 13 Teşrin-i Evvel sene 1336 tarihlü telgrafa
1- Dâhil-i kazada Ermeniler tarafından elli bin hane tahrib ve ihrak edilmiş ve kazanın
mürekkeb olduğu altmış dört pare karyeden hiç biri bu bâbda istisna edilmemişdir.
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2- Kazada üç bin yedi yüz nüfus-ı İslamiye Ermeniler tarafından suver-i muhtelife ile
şehid edilmişdir.
3- Şimdiye kadar ana ve babaları şehid edilen çocuklar ve kimsesiz kadınlardan dört
yüzü mütecaviz nüfus muhtelif tarihlerde merkez mü‘essesât-ı hayriyyelerine sevkedilmişdir.
4- El-yevm kazada iki yüzü mütecaviz kimsesiz kadın ve çocuklar muhtelif suretle iskân
ve i’aşe edilmekde bulunmuşdur.
Ka‘im-i makam
Mahmud Reşad”27
7. Sonuç
Amaçları self-determinasyon maddesi gereği bölgedeki Müslüman ahaliyi azınlık
durumuna getirerek bu bölgede hak iddia etmek olan Ermeniler, bu amaçları doğrultusunda da
her şeyi mubah görmüşlerdir. Böylece yapmakta oldukları vahşetleri görmeyerek, devletin ve
Müslüman ahalinin Ermenileri katlettikleri haberlerini yayarak dünya çapında bir kamuoyu
oluşturmaya çalışmışlardır. Yaptıkları bu propagandalar sayesinde de büyük devletlerin desteğini
alan Ermeniler, hem siyasi hem de askeri anlamda bunlardan yardım almışlardır. Böylelikle daha
da güçlenip mezalimlerini daha da artırarak bölgedeki Müslüman ahaliyi çeşitli yöntemler ile
katledip yerlerinden sürmeye başlamışlardır.
Ermenilerin bu mezalimlerinin yanı sıra uzunca yıllar sefalet ve savaşlardan dolayı
kırılmak üzere olan Anadolu halkı, Mondros ile birlikte işgale uğrayan vatan toprağı karşısında
bir çaresizliğe kapılmışlardır. Fakat bu çaresizlikleri Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmesi ve
Milli Mücadele’yi başlatması ile birlikte bir umuda dönüşmüştür. Ayrıca mücadele öncesinde
olduğu gibi mücadele esnasında da Ermenilere karşı Müslüman ahaliyi koruyan Kazım
Karabekir komutasındaki 15. Kolordu, Ermeni çetelerine karşı çetin bir savunma yaparak
bölgede güvenliği sağlamaya çalışmışlardır. Ancak çeteler ani baskınlarla köylerde yağma, talan
ve katliamlar yaparak ahalinin malına, canına ve namusuna kast etmeye devam etmişlerdir.
Böylece Ermeni komite ve çetelerinin mezalimleri sonucu Doğu’da binlerce köy yakılıp
yıkılmış ve topa tutulmuştur. Ahalinin mallarına el konulmuş, mallarını vermek istemeyenler ise
öldürülmüştür. Ermenilerin yapmış oldukları vahşetler nedeni ile pek çok çocuk da kimsesiz
kalmıştır. Devam eden bu vahşetlerinden dolayı ise ahali yerlerini terk ederek göç etmek zorunda
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kalmıştır. Ermenilerin katliamları nedeniyle yerlerinden göç etmek zorunda kalan Müslüman
ahali büyük bir sorun olan iskân meselesi ile karşı karşıya kalmıştır. Çünkü dönemin zor şartları
nedeni ile bu kadar insanın iskân ettirilmesi ve iaşelerinin sağlanması oldukça zahmetli bir iş
olmuştur. Fakat bu durum zor olmasına rağmen yine de Sarıkamış, Karakurt, Şüregel, Pasinler,
Tortum ve Bayburt gibi yerlerde Ermeniler’in mezalimine maruz kalıp güvenli bölgelere kaçan
ahali iskân ettirilmiş ve iaşeleri bir şekilde karşılanmıştır.
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IĞDIR’DA ASAYİŞ SORUNLARI (1923-1931)
Ümmügülsüm CANDEĞER
ÖZET
Iğdır Ağrı Dağı’nın kuzeybatı eteklerinde denizden 870 metre yükseklikte kendisiyle aynı
adı taşıyan ovanın güneyinde kurulmuş bir şehirdir. Bölgeye ilkçağlardan itibaren Urartular,
Romalılar, Müslüman Araplar, Sasaniler, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler
hâkim olmuştur. 1514’de Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Savaşı sonrasında Doğu Anadolu’ya
hâkim olmasıyla Osmanlı egemenliğine girmiştir. Bölge bir ara Osmanlı egemenliğinden
ayrılmışsa da III. Murad’ın Revan seferi ile 1583’te kesin olarak Osmanlı Devleti’ne
bağlanmıştır.

1736 İstanbul Antlaşması ile İran topraklarında kalan Iğdır, 1827’de Rus

hâkimiyeti altına girmiştir. 3 Aralık 1920’de yapılan Gümrü Antlaşması ile Türkiye sınırlarına
dâhil olmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Beyazıt vilayetine bağlı nahiye olan Iğdır, 1934’te
kaza olmuş ve Kars vilayetine bağlanmıştır. 27 Mayıs 1992’de 3806 sayılı kanunla il merkezi
olmuştur.
Iğdır kuzey ve kuzeydoğudan Ermenistan, doğudan ve güneydoğudan Azerbaycan
(Nahcıvan Özerk Bölgesi) ve İran’la sınırlıdır. Bölgenin sınırda olması tarih boyunca çok el
değiştirmesinde etkili olmuştur. Bölgenin bu coğrafi konumu hem kaçakçılık açısından hem de
asayiş sorunları yaşanmasına neden olmuştur. Bölgenin hassas bir yerde olması özellikle Millî
Mücadele Dönemi’nde Ermeni komitacıların bölgeye sık sık girip köyleri ateşe vermesi gibi
sonuçlar doğurmuştur. 90 yıl gibi bir süre Rus işgali altında kalmış olan bu bölgenin korunması
ve bölgede huzurlu bir ortamın oluşturulması için aslında idari olarak daha güçlü olması
beklenirken önce nahiye sonra kaza ve nihayet il olması bölgenin güvenliği açısından önemlidir.
Bu çalışmada Kars ili Iğdır ilçesi özelinde Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait asayiş sorunları
ile ilgili belgeler kaynak alınmıştır. Arşiv taraması sonucunda 1923-1931 yılları arasında Iğdır’da
asayiş ile ilgili 6 belgeye rastlanmıştır. Bu belgelerin değerlendirmeleri yapılarak Iğdır’ın
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki asayiş sorunları ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Iğdır, asayiş, hırsızlık, eşkıya
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THE SECURITY PROBLEMS IN IĞDIR (1923-1931)
ABSTRACT
Iğdır is a city founded on the northwest skirts of Mount Ararat at an altitude of 870 meters
south of the plain of the same name. Urartians, Romans, Muslim Arabs, Sassanids, Seljuks,
Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safavids dominated the region since ancient times. After the Battle of
Çaldıran by Yavuz Sultan Selim in 1514, the region was dominated by Eastern Anatolia and
came under Ottoman rule. Although the region was separated from Ottoman sovereignty for a
while, III. Murad's Revan expedition entered the Ottoman Empire in 1583 with certainty. With
the Treaty of Istanbul in 1736, Iğdır remained under Iranian rule, and in 1827 it came under
Russian rule. Area made in 1920 December 3, by the Treaty of Gyumri has been included in the
borders of Turkey. In the early years of the Republic, Iğdır was a suburb of the Beyazıt province
and became a district in 1934 and was attached to the Kars province. On May 27, 1992, it became
a provincial center with the law no 3806.
Iğdır borders with Armenia from the north and northeast, Azerbaijan (Nakhchivan
Autonomous Region) and Iran from the east and southeast. The fact that the region is on the
border has been effective in changing hands throughout history. This geographic location of the
region has caused both smuggling and public order problems. The fact that the region is in a
delicate place has led to the consequences of Armenian comitarians entering the region
frequently and setting villages on fire especially during the National Struggle Period. For the
protection of this region, which has been under Russian occupation for 90 years and to create a
peaceful environment in the region, it is expected to be administratively stronger while being a
district and then a province and finally a province is important for the security of the region.
In this study, the documents related to the security problems of the first years of the
Republic in the province of Iğdır in Kars were taken as basis. As a result of the archive search, 6
documents related to public order were found in Iğdır between 1923-1931. By evaluating these
documents, the problems of public order in the first years of the Republic of Turkey's Iğdır were
tried to be revealed.
Keywords: Iğdır, public order, theft, bandit
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GİRİŞ
Iğdır Ağrı Dağı’nın kuzey eteklerinde denizden 870 metre yükseklikte kendisiyle aynı
adı taşıyan ovanın güneyinde kurulmuş bir şehirdir. Bölgeye ilkçağlardan itibaren Urartular,
Romalılar, Müslüman Araplar, Sasaniler, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler
hâkim olmuştur. 1514’de Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Savaşı sonrasında Doğu Anadolu’ya
hâkim olmasıyla Osmanlı egemenliğine girmiştir. Bölge bir ara Osmanlı egemenliğinden
ayrılmışsa da III. Murad’ın Revan seferi ile 1583’te kesin olarak Osmanlı Devleti’ne
bağlanmıştır. 1736’da yapılan İstanbul Antlaşması ile İran topraklarında kalan Iğdır, 1827’de
Rus hâkimiyeti altına girmiştir1.
I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti savaştan yenik çıkmış ve 30 Ekim 1918’de
Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır. Antlaşma’nın “İran içlerinde ve Kafkasya’da
bulunan Osmanlı kuvvetleri işgal ettikleri yerlerden geri çekileceklerdir” şeklinde olan 11.
maddesi gereğince bölgede bulunan Osmanlı kuvvetleri geri çekilmiştir2. Kafkasya, Azerbaycan,
Dağıstan ve İran Azerbaycan’ı da Osmanlı kuvvetlerinin geri çekildiği bölgeler arasındadır.
Bölgedeki halkın can ve mal güvenliğini sağlamak görevi ise Erzurum’da bulunan 9. Ordu
Komutanı Yakup Şevki Paşa’nın sorumluluğu altındadır. Bölge halkı da Osmanlı kuvvetlerinin
buradan ayrılmasından sonra kendi başlarının çaresine bakmak durumunda kalacaklarının
farkına varmıştır. Yakup Şevki Paşa Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonraki
süreçte boşaltılması istenen Elviye-i Selase’de Ermeni ve Gürcü saldırılarına karşı kurulan milli
şuralara destek olmuş, halka silah, cephane vererek maddi ve manevi desteklerde bulunmuştur3.
Bölgede bulunan ve Ermeni tehdidi altında olan halk Yakup Şevki Paşa’dan burayı tahliye
etmemelerini istemişlerdir. Ancak İstanbul’dan gelen emir kesin olduğu için maalesef bu
isteklerine olumlu cevap verilememiştir. Bunun üzerine Nahçıvan, İrevan’ın güneyinden,
Şerur’dan, Eçmiyazin ve Sürmeli’den olan halk Gemerli kasabasında toplanmıştır. Yapılan
toplantılar sonrasında 3 Kasım 1918’de Iğdır merkezli “Aras Türk Hükümeti” kurulması
kararlaştırılmıştır. Kurulan bu hükümetin başkanı Ekberzade Emir Bey olmuş ve Savunma
Bakanı – Cihangiroğlu İbrahim Bey, Maliye Bakanı - Benanyari Gambar Ali Bey, Mülkiyet
Metin Tuncel, “Iğdır”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 19, İstanbul, 1999, s. 79-80.
Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri (Osmanlı İmparatorluğu Antlaşmaları), C.1,
TTK Basımevi, Ankara, 1953, s. 521.
3
Selma Yel, “Yakup Şevki Paşa’nın Erzurum’dan Ayrılışının Sebepleri ve İstanbul ile Ankara Arasında İrtibat Tesis
Etmeye Çalışması”, OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,
S.3, Ankara, 1992, ss. 379- 387.
1
2
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Bakanı- Rızazade Bekir Bey, Dışişleri Bakanı – Safazade Hasan Ağa, Adalet Bakanı Muhammed Beyzade, Şeyhülislam – Mirza Hüseyin Mirza Hasanzade ve Müftü Ekit Efendi
olmuşlardır. 30 Kasım 1918’de Kars İslam Şura’nın düzenlediği konferansa Aras Tük Hükümeti
de katılmış ve bu iki hükümet Milli Şura Hükümeti adını almıştır4.
Kars Milli Şura Hükümeti’nin merkezi Kars olmuştur. 7/9 Ocak 1919’da II. Ardahan
Kongresi düzenlenmiştir. Bu kongrede Cenubi Garbi Kafkas Cumhuriyeti kurulması kararı
alınmış ve 17/18 Ocak 1919’da da Büyük Kars Kongresi düzenlenmiştir. Bölgenin işgal sonrası
İngilizler tarafından Ermenilere verileceğinin farkında olan halkın milli teşkilatlanması ile
Cenubi Garbi Kafkas Hükümet-i Muvakkate-i Milliyesi kurulmuştur5. 13 Nisan 1919’da
İngilizler Kars’ı işgal edip Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti’ni dağıttıktan sonra bölgede hâkim
olan Ermeniler burada yaşayan halka mezalimde bulunmuştur. 2 Mart 1919’da Erzurum’da
bulunan 15. Kolordu Komutanı olarak Kazım Karabekir Paşa atanmıştır6. Kazım Karabekir bu
bölgeyle ilgili raporlarında “Kars, Sarıkamış, Iğdır taraflarında ve Revan, Aras mıntıkasında
İslamlara karşı yapılan mezalim son dereceyi bulmuştur” demiştir7. Bölgedeki mezalimin
şiddeti bölge halkının göç etmesine neden olmuştur. Kazım Karabekir Paşa'nın 14/15 Ekim
1919'da Milli Müdafaa Vekili'ne gönderdiği şifrede de; “... Iğdır havalisinde Ermenilerin
yaptıkları bu mezalimden hududumuza iltica eden halkın adedi tezâyid etmektedir. İkiyüz elli
hane bu suretle Bardız'da hududumuza iltihak etmiştir”

diyerek göçlerin devam ettiğini

bildirmiştir8.
Bölgenin savunması

konusunda sadece bölge halkının

bilinçlendirilmesi

ve

teşkilatlanması dışında bir kuvvetin olmaması Ermenilerin faaliyetlerini daha da artırmasında
etkili olmuştur. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından sonraki süreçte Doğu
Cephesi komutanı olarak Ermenilere karşı ileri harekât konusunda BMM’i ile irtibata geçen
Kazım Karabekir Paşa’nın talebi ertelenmiş ve barış girişimlerinde bulunulmuş ancak bundan da
bir sonuç elde edilememiştir. 1920 yılının sonbaharında Ermeniler üzerine gidilmesinin ve
Elviye-i Selâse’de yıllardır devam eden Ermeni saldırılarının bir an önce durdurulmasına inanmış
Nazım
Kahramanov,
“Aras
Türk
Hükümeti’nin
Kuruluşu”,
http://irs-az.com/new/pdf/
201411/1416582183605268884.pdf, Erişim Tarihi: 30.08.2019.
5
İbrahim Şirin, “İki Hükümet Bir Teşkilat: Garbî Trakya Hükümet-i Muvakkatesi’nden Cenub-î Garbî Kafkas
hükümeti Muvakkate- î Milliyesi’ne”, History Studies, C.6, S.2, 2014, ss. 125-142.
6
Muhammet Erat, “Millî Mücadele'de Kâzım Karabekir Paşa”, Türkler, C.15, Ankara, 2002, ss. 986-999.
7
Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, C.1, İstanbul, 2008, s.339.
8
S. Esin Dayı, “Elviye-i Selâse/ Üç Sancak (Kars, Ardahan ve Batum)’da Ermenilerin Türklere Yaptıkları
Mezalim”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.23, Erzurum, 2004, ss. 245-261.
4
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olan Kazım Karabekir Paşa 13 Eylül 1920’de sınırı geçerek Soğanlı Dağları’nın önemli
kısımlarını işgal ettirmiştir. 20 Eylül’de harekât izni çıkmış ve kolordunun tüm hazırlıklarını
tamamlayarak 28 Eylül 1920’de harekâtı başlatmıştır. 29 Eylül’de Sarıkamış işgal edilmiş, 30
Eylül’de Iğdır bölgesinde karşılıklı ateş atılmış Türk ordusu keşif faaliyeti yapmıştır. Ermenilerin
geri çekilmeleri 30 Ekim’e kadar devam etmiş ve 30 Ekim’de Kars zapt edilmiştir. 7 Kasım
1920’de Türk tarafın ateşkes teklifini kabul eden Ermeniler ile 18 Kasım’da ateşkes antlaşması
yapılmış ve 2/3 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması yapılmıştır9
Iğdır 2/3 Aralık 1920’de yapılan Gümrü Antlaşması ile Türkiye sınırlarına dâhil
olmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Beyazıt vilayetine bağlı nahiye olan Iğdır, 1934’te kaza
olmuş ve Kars vilayetine bağlanmıştır. 27 Mayıs 1992’de 3806 sayılı kanunla il merkezi
olmuştur10.
Bu çalışmada Beyazıt vilayetinin Iğdır Kazası’nda 1923-1931 yıllarına ait asayiş olayları
üzerinde durulmuştur. 1831-1835 nüfus sayımına göre Iğdır karyesi 16 hane ve 59 nüfuslu bir
yerleşim yeridir11. 28 Ekim 1927’de yapılan nüfus sayımına göre 25.209 kişinin Iğdır Kazası’nda
yaşadığı görülmüştür. Bunlardan 3716’sı merkezde yaşarken diğerleri kırsalda ikamet
etmektedirler. Nüfusun 12345’i erkek 11348’si de kadındır12.
Arşiv Belgelerinde Ulaşılan Asayiş Sorunları (1923-1931)
Iğdır kuzey ve kuzeydoğudan Ermenistan, doğudan ve güneydoğudan Azerbaycan
(Nahcıvan Özerk Bölgesi) ve İran’la sınırlıdır. Bölgenin sınırda olması tarih boyunca çok el
değiştirmesinde etkili olmuştur. Bölgenin bu coğrafi konumu hem kaçakçılık açısından hem de
asayiş sorunları yaşanmasına neden olmuştur. Bölgenin hassas bir yerde olması özellikle Millî
Mücadele Dönemi’nde Ermeni komitacıların bölgeye sık sık girip köyleri ateşe vermesi gibi
sonuçlar doğurmuştur. 90 yıl gibi bir süre Rus işgali altında kalmış olan bu bölgenin korunması
ve bölgede huzurlu bir ortamın oluşturulması için aslında idari olarak daha güçlü olması
beklenirken önce nahiye sonra kaza ve nihayet il olması bölgenin güvenliği açısından önemlidir.

9

Muhammet Erat, a.g.m., ss. 986-999.
Metin Tuncel, a.g.m., s. 80.
11
Oktay Kızılkaya, XIX. Yüzyılda Kars Sancağı’nda Sosyal ve Ekonomik Durum (1830-1877), Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum, 2011, s. 262.
12
Hidayet Kara, Sami Yuca “ Cumhuriyet’in İlk Nüfus Sayımına Göre Iğdır’ın Demografik Yapısı”, History
Studies, C.2, S. 3, 2010, ss. 189-200.
10
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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne bağlı arşivde dönem ayrımı
yapılmadan Iğdır taraması yapıldığında 353 belgeye rastlanmıştır. Tarama Cumhuriyet Arşivi ile
sınırlandırıldığında ise 133 belge ile karşılaşılmıştır. Belgelerin bir bölümünün başka illerde
bulunan Iğdır ya da İğdir isimli yerleşim yerleri ile alakalı olduğu tespit edilmiştir. Iğdır ili ile
ilgili belgelerin bölgenin imar ve iskânı üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Belgelerin bir kısmı
ise kamu görevlilerinin yerlerinin değişmesi ile alakalıdır. Bu belgelerden aşağıda açıklamaları
verilen belgeler Iğdır’da asayiş konusu ile ilgili olduğu için burada kullanılmıştır.
1. Iğdır civarında gasp ve eşkıyalık yapan Celali Aşireti'nin sınırdan uzakta münasip bir
yerde iskân edilmeleri13.
2. Iğdır Tabur Mıntıkası'nda Rus asker elbiseli bir şahıs tarafından bir askerimizin
yaralanması sonucu bölgede Rusların inceleme yapması14.
3. 25.3.1929'da altı yolcunun Iğdır bölgesinde soyulduklarına ve yapanlardan ikisinin
yakalandığına dair 10.4.1929 tarihli Doğu bölgesi raporu15.
4. Mardin'in Tilkitepe mevkiinde Suriyeli eşkıya tarafından sarılan köy ve Iğdır'daki
değirmen baskını hakkında raporda16 Iğdır’da 10 Nisan 1929’da 10 kişinin bir değirmeni bastığı,
müdafaa eden bir kişiyi öldürdükleri ve bir kişiyi de kaçırdıkları yazılmıştır.
5. Iğdır'da soygunculuk yapan Timur çetesiyle kuvvetlerimiz arasında çatışma çıktığı ve
çetenin takip edildiğine17 dairdir. Rapora göre;
12 Aralık 1929’da Iğdır’ın Kiti ile Karakale arasındaki sırtlarını tutarak yolcuları
soymak isteyen Timur Çetesi’nin bu kastına Kiti Karakol ve Karakale hudut efradının mani
oldukları ve Iğdır kaymakamlığınca gönderilen iki süvari, bir piyade bölüğünün mahalli vakaya
yetişmeleri üzerine eşkıyanın firar ettikleri ve takip edildikleri dünkü asayiş raporunda arz
edilmiştir. Bugün alınan zeyl bir şifrede eşkıyayı takip eden bölüklerin 17 Aralık’ta katırcı şark
mıntıkasında yüzelliyi mütecaviz ve dört otomatikle mücehhez Timur avenesiyle temas ettikleri
ve on altı saat süren müsademede eşkıyaya ondan fazla maktul ve bir o kadar yaralı verdirildiği

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivi (BCA), 30.18.1.1/6.46, 18.01.1923.
BCA, 30.10/ 247.673.40: 431, 24.06.1928.
15
BCA, 30.10/127.913.30:106, 11.04.1929.
16
BCA, 30.10/127.914.1:106, 20.04.1929.
17
BCA, 30.10/105.683.32:91, 22.12.1929.
13
14
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ve askerlerimizden de iki şehit, yedi yaralı bulunduğu ve 17 Aralık akşamı vaziyetinin berveçhi
ati olduğu bildirilmiştir.
A- Eşkıyadan yirmi kişi ve bir koyun sürüsü (haritada ismi olmayan) kervansaray
civarında Gevgeve Mağaralarında
B. Eşkiyanın mütabaki aksamı Kervansaray ve garbindeki tepelerde tahassun etmişler ve
keza bu grupta müfrezelerimizin sargı ve baskısı altındadır.
C. Müsademenin başladığı haberi üzerine Iğdır Kaymakamlığınca bir piyade bölüğü ve
Halfalı civarındaki geçitler, Orgof’taki bölükle Ağrı’ya giden yollar tutulmuştur. İki piyade
bölüğü ve Kervansaray istikametine yürütülmüş ve Bayezit mıntıkasından bir bölük de Orgof
şarkındaki Karakuyu’yu tutmuştur.
D. Alınan tertibatın muvafık olduğu ve çender (çember) içine düşen eşkıyanın kendisinin
de bizzat ümit ettiği veçhile tenkili imhasına bundan daha müsait bir imkân ve fırsat zuhur
etmeyeceği ve kat’i bir tedibin intizar edildiğinin cevaben Karaköse takip kumandanlığına
yazıldığı mazurdur.
F. Büyük Erkan-ı harbiye riyasetine, Dâhiliye vekâletine, Ankara’da Birinci Umumi
Müfettiş İbrahim Tali Beyefendiye arz edilmiştir.
B.U.M.N.
Mümtaz
6. Rus askerlerinin Iğdır'ın Aralık nahiyesine bağlı Tazeköy çobanlarından Mithat’ı ateş
ederek öldürdükleri18 bildirilen rapor aşağıdaki gibidir.
23.08.1931’de Iğdır’ın Aralık nahiyesine tabi Tazeköy çobanlarından Mithat Aras
nehrinde hayvanlarını sularken iki Rus neferinin ateşine maruz kalmış ve feryat etmesi
ehemmiyete alınmayarak ateşe devam edilmek suretiyle vefatına sebebiyet verilmiştir.
30.08.1931’de Cumhuriyet Müddei Umumisiyle vaka mahallinde tahkikatın ifa ve hudut
kumandanlığı tarafından işe vaziyet edildiği Beyazıt Vilayetinin iş’arından anlaşılmıştır. Tevali
eden bu gibi tecavüzata bir nihayet verilmesi esbabının temin buyurulmasına müsaadelerini rica
ederim efendim.

18

BCA. 30.10/248.676.10: 431, 10.09.1931.
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Yukarıdaki belgelerden de anlaşılacağı üzere bölgenin en büyük asayiş sorununun sınırda
bulunmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Bir çoban ve koyunlarının Rus askerleri
tarafından öldürülmesi, yine Rus asker elbiseli birinin askerlerimize saldırması sınırda olmakla
ilgili sıkıntılardır. Diğer asayiş sorunları arasında ise göze çarpan olay hırsızlık ve gasp olarak
görülmektedir. Bölgenin engebeli olması ve İran tarafında kalan Küçük Ağrı Dağı’nın arazisinin
kaçmaya daha elverişli olması nedeniyle Türkiye tarafında sorun çıkaran kişilerin İran’a
kaçtıklarını da söylenebilir.
Sonuç
Dönem açısından bakılacak olursa 1923-1931 yılları arasında Iğdır Bayezit vilayetine
bağlı bir ilçe merkezidir. Bölgede bu dönemde yaşanan en büyük olay ise Ağrı isyanıdır. 3. Ağrı
isyanını çıkaran elebaşları arasında bulunan Şimikanlı Timur çetesinin eşkıyalık faaliyetleri de
bunun arasında sayılabilir19.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin coğrafi olarak merkez idareye uzak olması burada devlet
otoritesinin tam olarak sağlanmasını engellemektedir. Bu durumu fırsat bilen bazı aileler bölgede
kendilerine bir aşiret yapısı kurmuşlardır. Bölgede etkinliklerini artırmak için bir birleri ile
sürekli rekabet içine giren aşiretler bölge huzurunu ve asayişinin bozulmasına neden olmaktadır.
Bölgede eşkıyalık, ayaklanma, sınırlarda güvenlik sorunu, kaçakçılık ve bölgenin huzursuzluk
içinde yaşamasına neden olan bu aşiret yapısı hem millete hem devlete maddi manevi zarar
vermiştir. Sınırlardaki güvenlik noktasında yaşanan sıkıntılardan ve bölge içinde çıkan
ayaklanmalara vermiş oldukları destekten ötürü bu aşiretlerin bölgeden çıkarılması gerektiği
düşünülmüştür. Toprak ağalığı da yapan bu aşiret sistemi ekonomik olarak da devlete zarar
vermektedir. Sınır bölgedeler de yaşayanlar dış devletlerin kışkırtmasıyla devlete karşıda bir
tehdit oluşturmaktadır. Yaşanmış olan iç isyanların ardından devlet suiistimalleri önlemek için
bazı önlemler almaya karar vermiştir20.
Iğdır Beyazıt vilayetine bağlı iken Kars’a bağlanmış ve burada Ağrı İsyanlarına katılan
aileler batıya göç ettirilmiştir. Göç edenlerden kalan yerlere ise Bulgaristan’dan gelen muhacirler
iskân ettirilmiştir21.

Suna Altan, Kars, Iğdır ve Ağrı Vilayetlerinde İskân Meselesi (1926-1960), Kafkas Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Tarih (T.C. Tarihi) Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kars, 2013.
20
Suna Altan, a.g.t., s. 46.
21
Suna Altan, a.g.t., s. 64.
19
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Iğdır’ın sınır bölgesinde olması önce karye, sonra nahiye, kaza olarak idare edilmesi
buranın büyümeye elverişli bir yapıda olduğunun göstergesidir. Ancak sınır bölgesi olmaktan
kaynaklı sorunların da yaşandığı belgelerden anlaşılmaktadır. Burada asayişi bozan kişiler
kolaylıkla diğer ülke sınırlarına geçerek devletin otoritesinden kurtulabilmektedir. Iğdır I. Dünya
Savaşı ve sonrasında Ermeniler tarafından taciz edilmiş ve bundan Aras Türk Hükümeti ve
Kafkas Milli Şurası Hükümeti’nin teşkilatlanması ile kurtulmuştur. Cumhuriyet dönemi
itibariyle de Şeyh Sait İsyanından kaçan bazı Kürt eşkıya tarafından Ağrı İsyan bölgesi içinde
yer almıştır. Bölgede yaşayan halkın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için TBMM
hükümeti ordusunu göndermiş ve Gümrü Antlaşması ile Ermenilerden kurtarmış, Ağrı isyanına
karışan aşiretlerin bölgeden başka yerlere göç ettirilmesi ile de burada huzur sağlanmaya
çalışılmıştır. Nüfusun homojen olmaması, sınır boyunda olması gibi nedenler Iğdır’da asayiş
sorunları yaşanmasına vesile olmuştur.
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Ekler
Ek. 1: Iğdır'da soygunculuk yapan Timur çetesiyle kuvvetlerimiz arasında çatışma çıktığı ve
çetenin takip edildiğine dair rapor (3 sayfa)
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HATAY’IN ANAVATANA KATILIMA SÜRECINDE TAŞNAK VE
HINÇAK ERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TÜRKLÜK KARŞITI
PROPAGANDALARI VE TÜRK KAMUOYUNUN TEPKİSİ
Yasin ERCİLSİN
30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti toprakları fiilen
İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmeye başlanmış, İskenderun Sancağı da Fransız işgaline
uğramıştı. Mustafa Kemal Paşa’nın Mayıs 1919’da İstanbul’dan Anadolu’ya geçişi ile Türk Milli
Kurtuluş Savaşı başlamış ve neticede 20 Ekim 1921 yılında Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile
Fransız Hükümeti arasında imzalanan Ankara Antlaşması ile İskenderun Sancağı’na özel bir
statü verilerek; Suriye sınırları içinde bırakılmıştı. Özel statüye göre halkının çoğu Türk olan
Hatay, kültürel açıdan özerk bir yapıya sahip olacak ve Fransız Hükümeti himayesinde olan
Suriye Manda idaresine bağlı kalacaktı.
Ancak Hatay’ın Fransız mandaterliğinde kaldığı süre zarfında Fransız Hükümeti
uyguladığı baskı politikaları ile bölgenin etnik yapısını değiştirmeye çalıştı. Bu çerçevede
Fransız Hükümeti 1915 Tehcir Kanunu ile Suriye bölgesine gönderilen Ermeni halk kitlelerini
Hatay ve çevresinde iskâna tabi tutarak bölgedeki yoğun Türk nüfusunu dağıtmayı amaçladı.
Ermeni terör örgütleri Hınçak ve Taşnak da Hatay ve çevresinde Fransız Hükümetinin de
desteğiyle Türk nüfusa karşı yoğun saldırı ve tacizde bulundu. Özellikle II. Dünya Savaşına
giden süreçte Fransa’nın Suriye bölgesindeki askeri ağırlıklarını Almanya tehlikesine karşı
Avrupa’ya taşıması ve 9 Eylül 1936’da Suriye mandaterliğinden vazgeçerek Suriye’nin
bağımsızlığını tanıması, Ermeni terör örgütlerinin Türk nüfusa karşı daha saldırgan bir tutum
sergilenmesine yol açtı.
1936 yılından itibaren şiddetini arttıran Ermeni terör örgütlerinin saldırıları, Türk
Basınında geniş yankı uyandırdı. Cinayet ve kargaşa haberleri, Türk kamuoyunun dikkatini
Hatay’a çevirdi. Reisicumhur Mustafa Kemal Atatürk “şahsi meselem” dediği, Hatay Sorunu’na
karşı yoğun mesai harcayarak, Hatay’daki süreci yakından takip etmeye başladı. Bu süreçte
Ermeni Diasporası da Avrupa’da Türkiye ve Türklük aleyhinde haberler çıkararak uluslararası
faaliyetlerini yoğunlaştırdı.
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Çalışmamızın amacı Hatay’ın anavatana katılım sürecinde Ermeni Terör örgütleri Hınçak ve
Taşnak’ın Türkiye Cumhuriyeti ve Türklük aleyhine yaptıkları propaganda ve terör faaliyetlerini
inceleyerek, Türk Kamuoyunun tepkisini arşiv vesikaları, basın yayın, hatırat ve literatür eserler
eşliğinde ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Hatay’ın Anavatana Katılımı, Hınçak, Taşnak, Ermeni Terörü.
THE ANTI-TURKISH PROPAGANDA OF TASHNAK AND HINCHAK ARMENIAN
TERRORIST ORGANIZATIONS IN THE PROCESS OF HATAY'S PARTICIPATION
IN THE MOTHERLAND AND THE TURKISH PUBLIC REACTION
Yasin ERCİLSİN
On 30 October 1918 the Armistice of Mondros was signed. The territories of the Ottoman
Empire began to be occupied by the Entente States. It was occupied by the French in Iskenderun
sanjak. Mustafa Kemal Pasha's transition from Istanbul to Anatolia in May 1919 began the
Turkish National War of Independence; and as a result of the Treaty of Ankara signed between
the Turkish Government and the French Government on 20 October 1921, Iskenderun was given
a special status and was left to Syria. According to special status; Hatay, which is mostly Turkish,
will have a culturally autonomous structure; and the Syrian Mandate under the auspices of the
French Government.
However, during his stay in the French mandate of Hatay, the French Government tried
to change the ethnic structure of the region through its repressive policies. Within this
framework, the French Government aimed to distribute the dense Turkish population in the
region by settling the masses of Armenians, which were sent to the Syrian region by the 1915
Relocation Law. Armenian terrorist organizations, Hinchak and Dashnak in Hatay and the
surrounding area with the support of the French government has made intensive attacks and
harassment against the Turkish population. Especially during the period leading to World War
II, France carried its military weight in the Syrian region to Europe against the danger of
Germany. On September 9, 1936, he gave up the Syrian mandate and recognized Syria's
independence. It has led to a more aggressive attitude towards the Turkish population by
Armenian terrorist organizations.
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The attacks of Armenian terrorist organizations, which increased their violence since
1936, had a wide impact in the Turkish press. Minister Mustafa Kemal Atatürk "My personal
matter," he said, making intensive efforts to Hatay issue, the process began to follow closely in
Hatay. Armenian Diaspora in this process also brought news against Turkey and Turkishness in
Europe and intensified international activities.
The aim of our study of Hatay in the process of accession to the homeland Armenian
terrorist organizations Hinchak and Dashnak Republic of Turkey and examine the propaganda
and terrorist activities, they do Turkishness against, the reaction of the Turkish public, archival
documents, press to provide the memoirs and literature works.
Keywords: Participation of Hatay to the Motherland, Hinchak, Dashnak, Armenian Terror.

GİRİŞ
Milliyetçilikler çağı olarak adlandırılan 19. yüzyıl, imparatorluklar ve çok uluslu
devletler için büyük bir yıkıma dönüşmüştü. 1789 Fransız İhtilali ile başlayan ve dünyanın her
tarafına yayılan ulusların kaderini tayin etme isteği, Balkanlar ve Ortadoğu’da da etkisini
gösterdi. Nitekim Ortadoğu ve Balkanlar’ın köklü ve büyük imparatorluklarından biri olan
Osmanlı İmparatorluğu da milliyetçilik akımından fazlası ile etkilendi. Osmanlı İmparatorluğu
için siyasal açıdan sıkıntılı geçen 19. yüzyıl, ekonomik olarak da devlet idaresinin zorlaştığı bir
süreci içermekteydi. Azınlık sorunlarıyla uğraşan Osmanlı İmparatorluğu, makineleşme ve
sömürgecilik yarışında da geri kalmış ve dış müdahaleye açık; edilgen bir hüviyete bürünmüştü.
Osmanlı idaresi iç dinamikleri kontrol etmek ve dış müdahaleye açık hale gelen azınlık
sorunlarını çözmek amacıyla bir dizi yenilik çalışması yürütmeye başladı. 1839 Tanzimat
Fermanı ile başlayan; “Osmanlı Vatandaşı” kimliğini ön plana çıkarma düşüncesi, 1856 Islahat
Fermanı ve 1876 Kanuni Esasi’nin ilan edilmesi ile Osmanlı İmparatorluğu’nun temel politikası
haline geldi. Çok uluslu imparatorluğun 1876’da başlayan meşruti yönetim süreci, tahtta bulunan
Sultan II. Abdülhamit’in yaklaşık bir yıl kadar çalışan Meclis-i Mebusan’ı, 1877-78 OsmanlıRus Savaşını gerekçe göstererek süresiz tatil etmesi ile sona erdi. Meclisi Mebusan’ın
kapatılmasının ardından Sultan II. Abdülhamit “Yeni Osmanlılar” veya “Jön Türk” hareketi
olarak bilinen ve meşruti yönetim yanlısı kadroyu tasviye etti. Böylece 1908’e kadar devam
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edecek olan, Sultan II. Abdülhamit’in imparatorluk hâkimiyetinin ağırlıklı olarak hissedildiği
yönetim anlayışı başlamış oldu.
Otuz dört yıllık Sultan II. Abdülhamit idaresi sürecinde de azınlıklar ile ilgili sorunlar
imparatorluğun temel problemleri olarak devam etti. Bütün muhalif kesimler ve ayrılıkçı gruplar,
gizli örgütlenmeler yoluyla veya yurt dışına çekilerek faaliyetlerini sürdürdüler. İmparatorluk
bünyesinde yaşayan Ermeniler de amaçlarını gerçekleştirmek gayesi ile imparatorluk içinde ve
dışında çeşitli vasıtalar ile örgütlenmeye başladı. Bu örgütlü çalışmalarının başında da esas
gayeleri bağımsız bir Ermenistan kurmak olan, Hınçak ve Taşnaksutyun terör örgütleri gelmekte
idi.
“Ermenistan Devrimci Federasyonu” adıyla, 1890 yılında Taşnaksutyun terör örgütü
kuruldu. Örgüt, amacını Osmanlı İmparatorluğu içerisinde ayaklanmalar çıkarmak ve
ayaklanmalara maddi manevi destek vermek olarak açıklamaktaydı1. Sosyal Demokrat
Hınçakyan (Hınçak) örgütü ise İran ve Anadolu coğrafyasında temelleri atılmış bir yapı olmasına
rağmen, örgütlenmesini Avrupa da gerçekleştirmişti. Hınçak terör örgütü, 1885 yılında
Fransa’da çıkmaya başlayan “Armenia” adlı gazete etrafında toplanan Rus uyruklu Ermeni
öğrenciler tarafından 1887’de Cenevre’de kurulmuştu2. Hınçak ve Taşnak terör örgütleri siyasal
alanda partileşme süreçlerinin yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu’na karşı giriştikleri örgütsel
eylemlerin yanı sıra uluslararası kamuoyunda anti Türk propagandası yaparak isimlerini
duyurmuşlardı. Nitekim Sason, Van, İstanbul gibi birçok bölgede isyan ve kargaşa çıkaran bu
örgütlerin en sansasyonel eylemi ise 1905’te Sultan II. Abdülhamit’e yönelik bombalı suikast
girişimi olmuştu.
1904 yılı Ocak ayında Taşnak Kongresinde alınan karalara göre Osmanlı
İmparatorluğu’nun İstanbul ve İzmir gibi büyük ve önemli vilayetlerde eylemler
gerçekleştirilecekti. Taşnak örgütünün bu kararından yaklaşık bir buçuk yıl sonra 21 Temmuz
1905’te Cuma namazı çıkışı, Yıldız Camii’nde zaman ayarlı bomba patlatılarak Sultan II.

Halil Özşavlı, “Ermeni Milliyetçilik Hareketlerinin Doğuşu Taşnak- İttihat ve Terakki ittifakı”, Ermeni
Araştırmaları Dergisi, Sayı:41, s.162.
2
Özşavlı, “Ermeni Milliyetçilik Hareketlerinin Doğuşu Taşnak- İttihat ve Terakki ittifakı”, s.153-155.
1
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Abdülhamit öldürülmek istenmişti. Fakat Sultan II. Abdülhamit’in cami içerisinden çıkış
süresinin uzaması, örgütün bu eyleminde hedefine ulaşmasını engelledi3.
Birçok propaganda ve eylemin içinde yer alan Hınçak ve Taşnak Ermeni terör örgütleri,
1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanının ardından siyasi zeminde Meclisi Mebusan çatısı altında
Ermeni siyasi yapılanmaların yaptığı çalışmaları yeterli bulmayarak silahlı eylemlerine devam
etti. 1914’te Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasının akabinde, İmparatorluk içindeki bütün
Ermeni yapılanmalarına ait bürolar kapatıldı. Osmanlı Meclisi Vükelası’nın 1915 yılında Tehcir
Kararı

alınmasında

Ermeni

terör

örgütlerinin

Birinci

Dünya

Savaşı’nda

Osmanlı

İmparatorluğu’nun karşısındaki İtilaf Devletlerine destek sağlaması ve çeşitli cephelerde silahlı
eylemler de bulunması etkili oldu. Nitekim Ermeni terör örgütleri Türk ve Müslüman ahaliye
karşı en kanlı faaliyetlerini, Birinci Dünya Savaşı sürecinde ve sonrasında gerçekleştirdi. Doğu
Anadolu’da Çarlık Rusya Ordusu içinde faaliyet gösteren Ermeni çeteleri, Güney Cephesinde de
Fransız ve İngiliz ordularının himayesinde birçok eylem de bulundu4.
İngiltere ve Fransa, 1916 da imzalan Sykes-Picot Antlaşması ile Osmanlı
İmparatorluğu’nun Ortadoğu topraklarını kendi aralarında taksim ederek bölgenin işgaline
başladı. Bu süreçte Fransa himayesinde kurulan Doğu (Ermeni) Lejyonu Türk ve Müslüman
ahaliye karşı katliam faaliyetine girişti. Birinci Dünya Savaşı devam ederken Filistin ve Suriye
bölgelerinde aktif rol alan Doğu Lejyonu, 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesinin
ardından İskenderun Sancağı’nı işgal etmeye başladı. 14 Aralık 1918’de Dörtyol ve çevresine
gelen Ermenin terör grupları, Müslüman ahalinin evlerini basarak gasp ve yağma ederken,
Adana, Mersin gibi Kilikya Bölgesindeki büyük şehirleri de faaliyet gösterdi. Fransa
himayesinde taşkınlık ve gasp faaliyetlerine devam eden Ermeni terör gruplarının bu
saldırılarından cesaret alan Ermeni nüfusu, Suriye’den Kilikya bölgesine göç etmeye başladı.
1918 yılı Kasım ayından 1919 yılı sonuna kadar geçen sürede, 120.000 Ermeni Nüfusu
Suriye’den Kilikya bölgesine göç ederek, bölgenin etnik yapısının büyük ölçüde değişmesine
yol açtı. Kilikya bölgesinde Ermeni nüfusu yaklaşık olarak 250.000’e ulaştı5.

Olayda 26 kişi yaşamını yitirirken, 56 kişi de yaralanmıştı. Bkz. Vahdettin Engin, “Sultan II. Abdülhamit’e
Düzenlenen Ermeni Suikastı Ve Bu Sebeple Belçika ile Yaşana Diplomatik Kriz”, Belleten Dergisi, Sayı 225, 1995,
s.416-417.
4
Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, Babıâli Kültür Yayınevi, 2015, Bkz.
5
M. Serdar Palabıyık, “Fransız Arşiv Belgeleri Işığında Doğu Lejyonu’nun Kuruluşu ve Faaliyetleri (Kasım 1918 –
1921)”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı: 30, 2008, s.113-138.
3
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1919’da Doğu Anadolu’da ve Kilikya bölgesinde Ermenin çetelerinin Müslüman ve Türk
kıyımı devam ederken, Batı Anadolu da 15 Mayıs 1919’daYunan İşgali başlamış, Karadeniz
bölgesinde de Rum çeteleri yoğun propaganda ve eşkıyalık yapmaktaydı. 9. Ordu Kıtaatı
Müfettişi olarak Anadolu’ya geçen Mustafa Kemal Paşa, ulusal kongrelere liderlik etti ve
ardından Anakara da toplanan Büyük Millet Meclisinin liderliğini üstlendi. Anadolu da başlayan
Milli Mücadele Hareketi’ni Güney Cephesinde de Kuvayı Milliye (Milli Kuvvetler), birlikleri
yürüttü. Milli Kuvvetler tarafından Güney Cephesinde Ermeni Çeteleri ve Fransız birlikleri
mağlup edildi.
Büyük Millet Meclisi(BMM) hükümetinin de desteği ile Güney Cephesi’nde mağlubiyete
uğratılan Fransızlar ve Ermeni Lejyonu bölgeden çekildi. Fransız ve BMM hükümetleri arasında
güney sınırının belirlenmesi amacıyla Ankara Antlaşması imzalandı. Anakara Antlaşması ile
batılı devletlere hukuki statüsünü kabul ettiren BMM Hükümeti, Türklerin yoğun olarak yaşadığı
(Sancak) Hatay6 ve çevresini Fransız esaretinden kurtaramadı. Ancak Ankara Antlaşması’nın 7.
Maddesine göre Hatay’a özel bir statü verildi. Hatay ve çevresinde yaşayan Türklerin kültürel
kimliğini korumaları sağlanacak7, Türk Parasının kullanılmasına müsaade edilecekti. Netice
itibari ile bu özel statü, Hatay’ın Türk Kültür ve kimliğinden kopmasını engelleyerek Türk
Devleti’nin dolaylı yoldan bir parçası olmasını sağlamış olacaktı. 20 Ekim 1921 Ankara
Antlaşması’nın imzalanmasının ardından başlayan ve 1939 yılına kadar devam edecek olan
Hatay’ın anavatana katılma süreci başlamış oldu.
1. Hatay’da Ermeni İskânı ve Taşnak Sütyun’nun Faaliyetleri
24 Temmuz 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması ile Türk Devleti’nin hukuki varlığı
uluslararası kamuoyu tarafından resmen kabul edilmiş, bu çerçevede Fransa’da taraf olarak
anlaşmayı imzalamıştı. Lozan Anlaşması 1921 tarihli Anakara Antlaşması’nın şartlarını
içermekle beraber yeni birtakım düzenlemeleri de içerisinde barındırmaktaydı. Nitekim Lozan
Antlaşması’nın 32,33 ve 34. maddeleri, Türkiye sınırları dışında kalan bölgelerdeki halkın,
bulundukları ülkenin veya Türkiye’nin uyrukluğunu seçme hakkı tanımaktaydı. Bu durum

“Hatay” adı ilk defa 1936’da Cenevre görüşmelerinden sonra gündeme gelmiş ve Mustafa Kemal Atatürk
tarafından kullanıma sokulmuştur. Zira Fransız işgal idaresi İskenderun’u sancak merkezi olarak kullanırken,
Antakya ise Türk mücadelesinin karargâhı idi. Ancak Mustafa Kemal Atatürk bu ikiliği ortadan kaldırarak bölgeye
genel bir ad veriyor. Mehmet Tekin, Hatay İşgal Yılları ve Bağısız Hatay Devleti Kronolojisi (1918-1939),
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2015, s.268. Bizde çalışmamızda bölgenin genel tanımı için “Hatay”
kelimesini kullanmayı uygun gördük.
7
İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları, C. I, Ankara, 1989, s.51.
6
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karşısında Türkiye, Hatay ve çevresi için yeni bir politika izlemeye başladı. Zira 1919 ile 1921
yılları arasında Hatay’dan Anadolu’ya Türk göçü yaşanmışken yeni bir Türk göçünün başlaması
bölgede Türkiye’nin elini zayıflatacak ve bölgedeki nüfus dengesini Türkiye aleyhine
değiştirecekti. Türkiye bölgedeki nüfus dengesini korumak amacıyla Hatay ve çevresinin yakın
gelecekte Türkiye sınırlarına dâhil olacağını ve bu nedenle Türk halkının bölgeyi terk etmemesi
gerektiği konusunda propaganda yürüttü8.
1921 Ankara Antlaşması’nın 8. Maddesine göre oluşturulması gereken Sınır Tespit
Komisyonu ancak 1927 yılında kurulabilmişti. Belirlenen sınır çevresinde Türkiye’ye dönmek
isteyen 15.000 kişi tespit edilirken, Türkiye’den Suriye’ye geçmek isteyen 2.000 kişi tespit
edilmişti. Dünya Savaşı Sürecinde ise Suriye içlerine göç eden yaklaşık 3.000 kadar ermeni
Hatay bölgesine gelerek Kırıkhan’a yerleşmişti. Yine bölgede bulunan Katolik Ermenilerin
öncüsü konumundaki Papaz Malaval, Katolik Ermenilerin Hatay ve çevresine yerleştirilmesi için
Suriye Manda Yönetimine başvurarak toprak ve yer talebinde bulunmuştu. Nitekim 1928 yılında
Van, Harput, Bitlis kökenli 239 Ermeni Muhacir ailesi dört köye; Askerçayırı, Kırıkhan,
Abdalhöyük, Nor Zeytun gibi bölgelere yerleştirildi9.
Fransız Manda idaresinin Hatay ve çevresine Ermeni nüfusu yerleştirmesinin temel nedeni
Türkiye sınır hattında bulunan bölgelerdeki Türklerin çoğunlukta olduğu yerleşim birimlerinin
etnik yapısını dengelemek veya kendi lehine çevirmekti. Nitekim Suriye’de Türklerin dışındaki
etnik gruplar bir araya gelerek; Türklerin dışarıda tutulacağı bir yapının kurulması noktasında
faaliyet yürütmekteydi. Bu çerçevede 8 Mart 1934 tarihli bölgedeki Türk kaynaklarından Türk
Dâhiliye Vekâleti’ne gelen istihbarat raporunda; Suriye’nin Dirzor(Deir Ez-Zur) Vilayeti’nde
yerel güçlerin, Suriye Baş Komiseri ile bir araya gelerek Arap, Ermeni, Kürt ve Nasturiler’den
oluşan; Suriye ve Lübnan’ı kapsayan, yeni bir hükümet kurulması konusunda çalışmalar yaptığı
ifade edilmekteydi. Bölgedeki Arap Aşiretleri ve Hoybun Cemiyeti’nin10 de destek verdiği bu
toplantılarda alınan kararların Irak hükümetine de bildirileceği ve aynı hükümette yer alması
teklif edileceği Türk Dâhiliye Vekâletine bildirilmekteydi11.

Tekin, Hatay İşgal Yılları ve Bağısız Hatay Devleti Kronolojisi (1918-1939), s.170.
Tekin, Hatay İşgal Yılları ve Bağısız Hatay Devleti Kronolojisi (1918-1939, s.172.
10
Kürt-Ermeni Cemiyeti olarak 1927 yılında kurulmuştur. Yusuf Sarınay, “Hoybun Cemiyeti ve Türkiye’ye Karşı
Faaliyetleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C, 1998. Bkz.
11
BCA, 490-1-0-0/607-102 -7, Dosya Ek:3.Büro.
8
9
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Suriye’de giderek belirsizleşen durumun yol açtığı kargaşa ortamı Türkiye’nin dikkatini bölgeye
çevirmiş, Türk kamuoyu Hatay’ın anavatana katılması noktasında yoğun propagandaya
girişmişti. Suriye’deki Ermeni terör örgütleri bir yandan Kürt ve Arap Aşiretlerini işbirliği
yapmaya zorlarken, diğer yandan Fransa’nın Hatay’ı Türkiye’ye bırakma iddialarına karşı
uluslararası mecrada destek arayışına başlamıştı.
Türk Halep Konsolosluğu’ndan Dâhiliye Vekâletine gelen 15 Ekim 1935 tarihli raporda;
Bulgaristan Taşnak Komitesi Üyesi Haçik Haykan’ın Suriye’ye gelerek buradaki Taşnak üyeleri
ile irtibat kurduğu ve bölgedeki Türk nüfusu tedirgin edecek çeşitli şayialar yayılmakta olduğu
bilgisine yer verilmekteydi. Bu iddialar İtalya’nın Habeşistan’ı ele geçirdikten sonra Antalya ve
İzmir’e çıkarma yapacağı, Bulgaristan’ın da Trakya üzerinden Türkiye’ye saldıracağı, Ermeni
terör örgütü üyelerinin de bu ordularda yer almak üzere gönüllü birlikler oluşturmaya
başladıkları şeklindeydi12. Suriye’deki İtalyan konsolosluğunun gönüllü Ermenileri kaydettiği;
Taşnak üyesi Haçik Haykan’ın Suriye’de Armin Karo, Mihran Makaryan, Toros Basmacıyan ve
Paşa Leon Şahinyan gibi Taşnak Sütyun üyeleri ile görüşmesinin ardından İran’a geçerek oradaki
teşkilatı kontrol ve denetim altına alacağı Dâhiliye Vekâletine iletilen bildiler arasındaydı 13.
2. Hatay’ın Bağımsızlığı ve Ermenilerin Tepkisi
Türkiye ve Fransa arasındaki sınır probleminin çözülmesinin ardından Fransa’nın Suriye
üzerindeki mandaterlik süreci 1936 yılına kadar devam etmişti. Bu süre zarfında dünyadaki
konjonktürel gelişmelerin de etkisi ile Fransa, Suriye ve Lübnan üzerindeki mandaterliğini
bırakma kararı aldı. Zira İtalya ve Almanya’nın Avrupa’daki silahlanma yarışı ve tehditkâr
politikaları, Fransa’nın askeri ağırlıklarını Avrupa’ya çekmesine ve Suriye ile Lübnan’a 9 Eylül
1936’da bağımsızlık statüsü vermesine sağladı. Fransa’nın bölgeden çekilmesi ile Türkiye
Fransa’ya Ankara Antlaşmasını hatırlatarak Hatay’a bağımsız statü verilmesi gerektiğini
savundu. 1 Kasım 1936’da meclisin açılış konuşmasında Reisicumhur Mustafa Kemal Atatürk,
“…Milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük mesele, hakiki söz sahibi öz Türk olan
İskenderun-Antakya ve havalisinin mukadderatıdır. Bunun üzerinde, ciddiyet ve katiyetle
durmaya mecburuz. Daima kendisi ile dostluğuna önem verdiğimiz Fransa ile aramızda tek
büyük mesele budur. Bu işin hakikatini bilenler ve hakkı seveler alakamızın şiddetini ve
samimiyetini iyi anlarlar ve tabii görürler. Önümüzdeki sene, müzakereler ve silahlanma
12
13
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yarışları ile büyük bir hazırlık senesi olacağa benziyor. Devletlerarasındaki ihtilafların
anlaşmalara varmasını samimiyetle dilerim.14” şeklinde bir konuşma yapmış ve Fransa’ya
seslenmişti.
Mustafa Kemal Atatürk’ün kararlı tutumu ve sınıra asker sevkiyatı Suriye hükümetini telaşa
düşürürken, Türk kamuoyunda da Hatay’da bulunan Türklerin durumunu yakından takip
ediliyordu. Nitekim 12 Eylül 1936 tarihli Ulus Gazetesi’nde yer alan haberde Tevfik Rüştü
Aras’ın “İskenderun ve Antakya’nın hemen hepsi Türk olan 280.000 kişilik nüfusuyla müstakil
bir idare olacağını ümit etmeyim” şeklinde beyanatı yer almaktaydı15 Avrupa basınında da
Türkiye’nin Hatay politikası yakından takip ediliyordu. Fransa’da yayın yapan Le Soir Gazetesi;
bütün dünya Müslümanlarının dikkatinin hala Türkiye’de olduğu ve Fransa’nın Türkiye ile iyi
ilişkiler kurmasının fayda getireceği beyan edilmekte idi. Bir başka Fransız gazetesi Oeuvre’de
Sancak’ta(Hatay) Fransa Türkiye arasındaki uzlaşmanın daimi bir dostluk meydana getirecektir;
şeklinde haberler yapmaktaydı16.
Suriye’den Ermeni çetelerinin saldırı hazırlığı yaptığı şeklindeki haberler üzerine, Ermeni
Hask Mecmuası'nda Kilikya Katoligosu Ermeni Halkına nasihat yayımlayarak sükûnet
çağrısında bulunmuştu;
“İhtiyar Babanızın nasihati; Karışık haberleri almakla müteheyyiç ve müteessirim. Ve
korkuyorum ki; başkaları birbirleriyle uğraşsınlar ve sonunda bunu tazmin edecek biz Ermeniler
olalım. Düşünüyorum ki; millet olarak ne idik; ne olduk? Nerede idik, nereye geldik? Ne için
çünkü; safdilcesine aldandık; başkalarına alet olduk ve nihayet her taraftan terk edildik.
Milyonlarca insan kurban verdik; bütün malımız çalındı ve nihayet evsiz, barksız, sahipsiz olarak
dolaştık ve biz Suriye ve Lübnan Ermenileri, bu memleketin necip ahalisi tarafından kabul
olunduk ve buraya sığındık. ….Arapların necibane hareketlerini unutmayız. Biz Bu memleketin
misafirperver sakinlerine karşı minnettarız… Suriye muahedesi imza edildi; sevindik … Lübnan
Muahedesi imza olundu; ; yine sevindik. Verilmiş olan istiklalin şekli, derecesi, nev’i hakkında
bizim fikir beyan etmeye hakkımız yoktur. O bize ait bir iş değildir. Sevgili evlatlarım artık siz
tecrübedi desiniz(tecrübelisiniz). Artık saf, sadadil değilsiniz. Bu veya şu ateş almak istiyorsa;
alsın siz alet olmayınız. Maşa hizmeti görmeyiniz. Evet; her fert doğrudan doğruya taarruza
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maruz kalırsa, nefsinizi müdafaa hakkına maliktir. Bundan hariç olarak başkasının işine,
davasına çarpışmasına kat’iyen (katiyen) siz alet olmayınız….Birkaç günlük karışıklıklar
zarfında partiler teşekkül etti. Biz hiçbir partinin taraftarı değiliz. Onların davasında bizim
hissemiz yoktur. Fakat; maksada müstenid bazı isnatlar, iftiralar çıkaranlar, yayanlar oldu.
Hayır hayır bu alçakça iftiralara karşı protesto ederiz Ermeniler bugünlerde olan işlere hiçbir
suretle karışmamışlardı ve bundan sonrada herhangi bir şekilde iştirakleri olmayacaktır….Son
bir nasihat ta sevgili evlatlarım; karışıklık olan yerlerden uzak bulununuz; evlerinize çekiliniz;
sokaklarda dolaşmayınız; başkalarının yaptıklarını yapamadıklarını araştırmayınız; ta ki
Allahın gazabı geçsin ve sulhu sükun avdet etsin17.”
Avrupa ve Ortadoğu basının da Hatay meselesi dikkatle takip edilirken Türkiye’de de
Ermeni vatandaşların ve patrikhanenin durumu dikkatle takip edilmekte idi. 1935 yılında
Vakıflar Kanunu ile Ermeni okulları vakıf haline getirilerek Patrikhane lağvedilmişti.
Türkiye’de bulunan Katolik Ermeni cemaati Türk vatandaşlık statüsü elde ederek laik okullarda
eğitim faaliyeti yürütmeyi kabul etmiş ve bu çerçevede hükümete en yüksek arzularının Türk
Vatandaşlığı olduğunu bildiren bir beyanatta bulunmuşlardı. Ayrıca Türk Ermeni Katolikleri
Patrikliğinin kapatılmasının ardından Türkiye’de kalan Ermeni Katolik Cemaattin patriklerinin
sadece dini meseleler ile ilgilendiği beyan edilmişti18.
Hatay Meselesinin uluslararası boyut kazanmasının ardından Milletler Cemiyeti tahkikat
yapmak üzere bölgeye geldiklerinde bir kısım Arap grupların bölgede gösteri yapma girişimi
olmuştu. Bu gösterilerin akabinde 12 Ocak 1937 günü en az 60.000 kadar Türk toplanarak
“İstiklal Yürüyüşü” yaptı. Neticede İngiltere’nin arabuluculuğu, Milletler Cemiyeti Raportörü
Sandler’in raporunun etkisi ve Akdeniz’de yeni bir düşman edinmek istemeyen Fransa’nın da
onayı ile Birleşmiş Milletler Konseyi oy birliği ile 27 Ocak 1937’de Hatay’a özerk bir statü
verildi.
3. Hatay’da Ermeni Göçü
Hatay Devleti, iç politikada serbest, dış politikada Suriye idaresine bağlı şekilde harekât
edebilecekti. 22 Temmuz 1938’de Hatay’da seçim çalışmaları başladı. Cemaatlerin karşılıklı
istişareleri sonucunda Türklerin çoğunluğu elinde bulundurduğu tespit edildi. 40 mebustan
oluşan kontenjan belirlendi. 40 mebusun 22’si Türk, 9’u Alevi, 2’si Arap, 5’i Ermeni, 2’si Rum
17
18
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Ortodoks cemaatindendi. Devlet Başkanı Tayfur Sökmen oldu ve 2 Eylül 1938’de Hatay Devleti
resmen kuruldu19. Hatay Meclisi’nde bölgedeki her grup nüfusu oranında temsil hakkı edinmişti.
Beş mebus ile mecliste temsil edilen Ermenilerin bir kısmı Hatay’ın Devlet statüsü elde etmesi,
2.500 civarında Türk Askerinin Hatay’ın güvenliğini sağlamak üzere bölgeye geçmesi ve yoğun
Türk propagandası; bir kısım Ermeni nüfusun bölgeyi terk ederek, Suriye tarafına göç kararı
almasına neden oldu. Cumhuriyet Türkiye’si de Ermeni nüfusunun bölgeyi terk etmesinin
nedenlerini araştırmaya başladı. Dâhiliye Vekâleti’ne gönderilen raporda Ermeni Halkının göç
sebeplerini siyasi, sosyal ve ekonomik gerekçelere dayalı olduğu ifade edildi. Ancak göçün en
önemli sebebi; Taşnak ve Hınçak üyesi komitacıların tehdit kışkırtmalarıydı. Ermeni
komitacıların amacı uluslar arası kamuoyunda Türk mezalimi olduğu izlenimini yaratmaktı.
Fransızların Ermeni unsurlara siyasi ve askeri amaçları doğrultusunda ihtiyacının olması;
işsizlik, Suriye’deki ucuzluk ve maziye ait korkular Ermenilerin Hatay’dan göç sebepleri olarak
görülmekteydi20.
Hatay’dan göç eden Ermeniler büyük ölçüde Taşnak ve Hınçak gibi örgütlerin etki
alanında olan Halep, Lazkiye ve Beyrut’a gitmekteydi. Göç eden Ermenilerin büyük çoğunluğu
ekonomik açıdan müreffeh durumda veya zanaatkâr idi. Servetlerini koruma kaygısı Ermeni
nüfusu göçe zorlayan önemli bir sebep idi. Ekonomik açıdan düşük gelirli muhacirler Ermeni
Muhacir Cemiyetleri tarafından sübvanse edilmekteydi. Ermeni Muhacir Cemiyetleri sağlık
desteği ve barınak temin etmekteydi. Ayrıca iş buluncaya kadar her muhacire 4’frank ücret
ödemekteydi21.
Hatay’dan Suriye içine Ermeni göçü Türk hükümetini kaygılandırmaktaydı. Bu kaygının
en temel sebebi; Suriye’de muhtelif bölgelerde azınlık statüsünde olan Ermeni grupların
Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yerleştirilmesiydi. Türk hükümeti, Suriye’nin Türkiye
sınırına yakın bölgesi olan Bayır-Bucak mevkiine Ermeni nüfusunun iskânını siyasi ve stratejik
açıdan tehlike olarak görmekteydi. Zira Bayır-Bucak bölgesi Türkiye’nin iltisaklı yoğun
Türkmen nüfusu barındırmaktaydı. Hatay’dan göç eden Ermenilerin bir kısmı da Lübnan’a iltica
ettiler. Lübnan Hükümeti, Fransızlar ve Ermeni Cemaat liderleri, Ermeni mülteciler ile yakından
ilgilenmekte idi. Ermeni mülteciler Lübnan da üç bölgede iskân edilmekteydi. Muhacirlerin
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yerleştirildiği “İştore ve Rayak” mıntıkası daha önce Türkiye’den giden; 1.500 hane civarında
Ermeni nüfusu barındırmaktaydı; bu bölgeye Hatay’dan hicret eden 300 kadar aile iskan
edilebilecekti. “Aliye Sukulgarp”, bölgesi Beyrut’a 14 km mesafede olup zengin bir muhitti 150
hane burada istihdam edilebilecekti. Balbek ve çevresi ise 300 hane civarında Ermeni nüfusun
yaşadığı mevkiiydi; 200 hane kadar Ermeni mülteci grubu buraya yerleştirile bilecekti22.
Türk Hükümeti’nin Lübnan ve Suriye’de Ermeni iskânı yapılacak bölgelerin fizibilite
raporlarını çıkararak takibatta bulunmasının nedeni tedbir almaktı. Zira Hatay’dan göç eden
Ermeniler gittikleri bölgelerde Türkiye hakkında kara propaganda yapmakta idi. Hatay’da yoğun
baskıya tabi tutuldukları, mezalim görecekleri korkusuna kapıldıkları, kapılarına işaret konduğu,
mallarını ve mülklerini yok pahasına satmaya zorlandıkları ve gayrimenkul satışından elde
ettikleri nakdi gelirlere de el konulduğu şayiasını yaymaktaydı23.
Ancak Hatay Devlet’inin kuruluşu Milletler Cemiyeti’nin gözetiminde yürütülmüş;
Meclisi’nde Ermeni Cemaati 5 vekil ile temsil edilmiş; Fransa garantör devlet olarak Türkiye ile
eşit sayıda 2.500 ordu mensubu ile Hatay’da yer almıştı. Cumhuriyet Türkiye’si uluslararası
mecrada herhangi bir sorumluluk ile karşı karşıya kalmamak adına tedbir almakta ve takibat
yürütmekteydi.
4. Hatay Meclisi’nde Ermeni Vekillerin Siyasi Faaliyetleri
Hatay Meclisi ilk toplantısını 2 Eylül 1938’de yaparak faaliyetlerine başladı. Milletvekilleri
Türkçe yemin ederek görevlerine başladılar. Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olurken; Meclis
Başkanı yine Türk Milletvekillerinden Abdulgani Türkmen oldu. Abdülgani Türkmen
konuşmasında milli bir zabıta kurulacağını Fransa ve Ortadoğu’daki bütün devletler ile iyi
münasebetler kurulacağını Türkiye ile bağlılığın devam edeceğini beyan etmekteydi. Meclis
Başkanı Türkmen; konuşmasında “….19 sene süren fıtrat devrinin girdiyad şuunu ve binbir
cereyanlar arasında bin bir saik altında masumane ve gafilane hareketlerde bulunmuş olanların
durumları artık maziye aittir ve artık hatırası bile zihinlerden ve gönüllerden silinmelidir. Yeni
devlet ve yeni rejim dürüst bir siyasi umde taşıyan dürüst ve temiz ahlak sahibi, sadık ve vicdanlı,
seciyeli vatansever tipte bir vatandaş ister. Şahsi ve ailevi ve diğer içtimai ve siyasi sebeplerle
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müstenit kinler ve avdetler durmalı ve durdurulmalıdır”24; diyerek yeni devletin kin ve haset
duygusundan uzak tüm grupları kapsayıcı olduğunu vurguladı.
Ermeni milletvekillerinden Ermeni Cemaati lideri İsa Kazancıyan, meclisin açılış
gününde söz alarak; “Muhterem Meclis Reis’inin Ermeni Cemaati hakkında söylediği sözlerden
son derece mütehassıs oldum. Kendilerine beyan-ı teşekkür ederim. Bu münasebetle halkımızın,
yeni vaziyete sadık ve memleketin teali ve terakkisine bütün kuvvetiyle çalışmaya azmetmiş
olduğunu arz ederiz. Bu tarihi günde istiklalimizi bütün coşkunlukla tes’id ederken bu atiyeyi
bize bahşeden iki cumhuriyete ve onların büyük şeflerine minnettarlımızı sunmayı bizim
mukaddes bir borç biliriz. Biz sancaklılar için mucib-i İftihardır ki Türkiye ve Fransa gibi iki
kuvvetli devlet arasında derin ve esaslı bir dostluğun teessüsüne sancağımız bir zemin teşkil
etmiştir. İstiklalimizin verilmesiyle bize büyük bir itimat atfediliyor. Bize düşen bu vazife, bu
itimada layık olduğumuzu ispad etmektedir. Burada temsiliyle müftehir olduğumuz Ermeni
cemaati bu vatan için lazım gelen her türlü müftehir olduğumuz Ermeni cemaati bu vatan için
lazım gelen her türlü hizmet ve fedakârlığı diriğ etmeyecektir. Bütün Ermeniler, kardeşleri
Türkler ve diğer unsurlara el ele vererek riyasız ve ciddiyetle teşriki mesai edeceklerdir. Biz de
Türkler ile bir olarak arz üzerinde ilk medeniyet tohumları saçan ve beşeriyetin terakki ve
temeddününde yegâne bir amil olan büyük milletin zümresindesiniz. Asr-ı hazırın en ulu bir
şahsiyeti büyük müceddid Atatürk, Türk ve Ermeni ırklarının bir soydan ve kardeş ırk olduğunu
ilan etmedi mi? Büyük önderin vaaz ettiği prensibi tatbik etmeliyiz. Kim ki bu prensipten inhiraf
ederse Ata’ya bir ihanet etmiş olacaktır. Binaenaleyh Sancak dâhilinde anasır-ı muhtelife
efradiyle şimdiye kadar nasıl kardeş gibi geçindik ise, bundan böylede bu münasebetimizi daha
büyük bir germiyet son derece terakki ettirmek en büyük arzumuzdur. Ata’nın koyduğu prensibin
aramızda tatbiki damin olan Meclisimizin seçeceği devlet reisinin direktifiyle memleket ve
halkımızın refah ve saadete kavuşmasını diler ve bu münasebetle bizi mebusluğa intihap eden
millete minnet hislerimi sunar ve bütün halkımızı kutlarız.25” şeklinde konuşması Türk ve Ermeni
toplumunun meclis çatısı altında nezaket adabından taviz vermeden ortak çalışmalar
yürütülebileceğinin göstergesi olmuştur. Bir yıl kadar faaliyetlerine devam eden Hatay Devlet
Meclisi’nde herhangi bir gerginlik veya tartışma yaşanmamıştır.
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Hatay Devlet Meclisi’nde Türk ve Ermeni milletvekillerini yakınlaştıran bir başka unsurda
Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş çanlarının çaldığı, İkinci Dünya Savaşı’nın yaklaştığı süreçte
barışçıl bir politika izlemesi Balkan Antantı, Sadabat Paktı’nın öncülülüğünü yaparak, Ortadoğu
ve Balkanlar’da sulh çabasına öncülük etmesidir. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat
haberinin alınmasının ardından Hatay Meclisinde derin üzüntü yaşanırken Türk vekillerin
duygusal konuşmalarına Ermeni vekillerde kayıtsız kalmamıştır.
Türk vekil Hamdi Selçuk “…. O, Hatay diye bir vatan ve Hataylı diye yeniden bir millet
yarattı. Kendilerini din ve mezhep farklılıklarından dolayı yekdiğerinden ayrı gören bu yurdun
sakinlerini birbirine kaynaştırarak bir millet yapan O’dur. Yarattığı bin bir eser içinde çok
müstesna (bir) yer alan Hatay eserinin en parlak cephesi işte budur. Tarihte toprak fethetmiş ve
devlet kurmuş birçok kahramanlar sayılabilir. Fakat dört ay içinde duyguda bir, emelde bir,
gayede bir, sevinçte ve kederde bir; bir millet yaratan görülmemiştir. Bu yalnız ve yalnız
Atatürk’e olmuştur. Yarım seneyi bulmayan bir mazi içinde bütün vasıflarını cami’, ahenkli bir
millet manzarası arz edişimiz; onun bize nefhettiği aziz ve kutsi ruhun eseridir;” diyerek duygu
yüklü bir konuşma yapmıştır.
Birkaç söz söyleyeceğim diyen Ermeni vekil Agop Davidyan da kürsüye gelerek “Atatürk’ün
ölümü hepimizde çok acı, çok derin yara açtı. İnsanlığı seven, sulhu seven ve hakikaten Şarkın
bir Atası olan Büyük Şefin ufulünden duyduğum teessürü huzurunuzda ifade ederken, bütün
Hataylıların onun gösterdiği nurlu yolda devam edip gideceğini burada tekrarlamayı vazife
biliyorum” diyerek Türk halkının acısını paylaşmış ve aynı vatanda yaşama konusunda Hatay’da
yaşamaya devam eden Ermeni halkının kararlılık ve ümitlerini yinelemiştir. Türk ve Ermeni
vekillerin ortak paydada birleşmeye dönük mesajları; kuşkusuz Hatay’da iki toplumu birbirine
yakınlaştırmış ve Hatay’ın anavatana katılma sürecine katkı sağlamıştır.
5. Hatay’ın Anavatana Katılması; Uluslararası Kamuoyu ve Ermeni Toplumundaki
Yankıları
23 Haziran 1939’da Ankara’da Dış İşleri Vekili Şükrü Saraçoğlu ile Fransa’nın Ankara
Büyükelçisi Rene Massigli’nin katılımı ile imzalanan Hatay Antlaşması’yla; Hatay Anavatana
katılmış oldu. 29 Haziran 1939’da olağanüstü toplanan, Hatay Meclisi İstiklal Marşı okuyup,
Türk Bayrağı’nı göndere çekerek Türkiye’ye bağlandığını açıkladı 26. Fransa ve Türkiye’nin
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Hatay meselesi konusunda mutabakatına Ermeni Kamuoyunun yanı sıra İtalya ve Suriye’den sert
tepkiler yükseldi. Hatay’dan Suriye’ye Ermeni göçü hızlanırken, Ermeni örgütler, İtalya,
Almanya ve Arap kamuoyunu Türkiye ve Fransa aleyhine kışkırtmaya başladı. Ermeni
kamuoyuna göre Türkiye batmakta olan zayıf bir devletti. İtalya tehlikesi önünde Türkiye bırakın
Hatay’ı almak Kilikya bölgesini bile vermeye razı olacaktı. Almanlarla birleşse Alman
hâkimiyetine razı olacaktı. İtalya ile birleşse Batı Anadolu’yu İtalya’ya devretmek durumunda
kalacaktı. Demokratik devletler İngiltere ve Fransa Türkiye’yi batmaktan kurtararak, yeni
elbiseler ve cep harçlığı verdi; Fransa Türk Kurtuluş savaşında da erken çekilerek; Yunan
Hükümeti’ni aynı şekilde yalnız bırakmıştı; şeklinde propaganda yapmaktaydı 27.
Ermeni terör örgütleri Hınçak ve Taşnak yaydığı şayialar ile Türkiye aleyhine kamuoyu
oluşturma peşindeydi. Bu örgütlere göre; Hatay’ın Türkiye’ye katılması zafer değil aksine bir
yüktü. Zira Fransa İtalya’nın Akdeniz’de saldıracağı ilk bölge olan Hatay’ı Türkiye’ye vererek
büyük bir tehlikeden kendini kurtarmaktaydı. Ermeni örgütlere göre; Türkiye Hatay’ı ilhak
ederek Arap Dünyasındaki iyi imajını zedelemiş; Türkiye’ye yakınlık duyan Sadabat Paktı
Devletleri bile Türkiye’yi protesto etmiştir; şeklin de Ortadoğu ve Avrupa kamuoyunda
çığırtkanlık yapmaya başlamışlardı. Ermeni terör örgütleri bölgede olabildiğince ses getirmek
için, Rusya’nın bile Türkiye’nin güçlenmesini istemediği ve Hatay meselesinden Rusya’nın da
büyük rahatsızlık duyduğunun propaganda malzemesi yapmaktaydı28.
Suriye kamuoyu Hatay’ın anavatana katılması büyük yankı uyandırdı. Kitle-i Vataniye,
Şehbender Partisi, Üsbetül Amelül Kavmi Partisi, El-Şebibetül Vataniye Cemiyeti ve Suriye
Meclisi, beyannameler neşrederek Hatay’ın Anavatana Katılmasını protesto ettiler29. Bu süreçte
Suriye’deki Ermeni gruplarının liderliğini Moses Derkalosyan yapmaktaydı. İzmirliyan Halep’e
gelmiş; Maloyan Edgar’ın evinde Fransız istihbarat tercümanı Haçik’in de katıldığı bir toplantı
düzenlenmiştir. Görüşülen konuların başında Hatay’dan Ermenilerin Cebeli Musa’ya göç
ettirilmeleri ve burada herhangi bir isyan çıkarılmaması kararı aldılar. Ancak Halep’in de
Türkiye’ye terk edileceği şayialarından Ermenilerin tedirgin olduğu; Beyrut’ta Emeni terör
örgütlerinin İtalyanlarla temasa geçtiği Türk istihbaratınca rapor edilmekteydi30.
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Halep’te Ermeni halkının saydığı bir isim olan Zirkor Efendi ise İtalyanların ve Fransızların bir
birinden beter olduğunu Ermeni halkının esasen Türkiye hâkimiyetinde yaşaması gerektiğini
savunurken; Yakın dönemdeki savaşlarda yakınlarını ve evlerini kaybeden genç Ermenilerin bu
konuda ikna olmasının zor olduğunu beyan etmekteydi31.

SONUÇ
19. yüzyıl milliyetçilikler çağı olurken; büyük imparatorlukların içerisinden milliyetçilik
prensibine dayalı yeni devletler doğurdu. İmparatorlukların milli devletlere bölünme süreci tüm
dünyada olduğu gibi Ortadoğu ve Balkanlar’da da kanlı isyanlar ve savaşları berberinde
getirdi.1914 ile 1918 yılları arasında bütün dünyayı saran, Birinci Dünya Savaşı vuku buldu.
1918’de Birinci Dünya Savaşı sona ermesine rağmen İtilaf Devletleri’nin ezici antlaşmalarla
mağlup devletleri tamamen sömürge haline getirmesi ve milliyet farklılıklarını göz önüne
almadan çizdiği sınırlar, yeni savaşlar ve çatışmaların yolunu açtı. Nitekim Birinci Dünya
Savaşı’nın sonuçlarını kabullenmeyerek Milli İstiklal savaşına girişen ilk ülke Türkiye oldu.
Mustafa Kemal Paşa liderliğinde yürütülen İstiklal Savaşı’nın neticesinde İtilaf Devletleri’ne
Misak-ı Milli sınırları büyük ölçüde kabul ettirildi. Lozan Anlaşması ile uluslararası mecrada
hukuki statüsünü dünya devletlerine kabul ettiren Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçısı
olarak kendi açısından uygun görmediği ancak konjonktürel şartlar gereği olarak anlaşma yolunu
seçtiği, birçok siyasi, hukuki ve ekonomik sorunu ilerleyen süreçte ikili müzakerelerin yanı sıra
savaş seçeneğini de hazır da tutarak çözmeye çalıştı.
Nitekim Musul ve Boğazlar meselesi gibi konuları sırasıyla ele alan, Mustafa Kemal
Atatürk liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti, II. Dünya Savaşı’nın yaklaştığı siyasi atmosferi
değerlendirerek; Hatay’ın 20 Ekim 1920 Ankara Anlaşması’ndaki özerk statüsünün tescilini
sağladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün bir taraftan Suriye sınırına asker yığması, diğer taraftan
diplomatik şartları sonuna kadar zorlaması, Türk kamuoyunun bütün enerjisini Hatay meselesine
çevirmesine ve uluslararası kamuoyunun da Türkiye’nin isteklerine olumlu yaklaşmasına neden
oldu. Bu süreçte Hatay ve çevresinde yaşayan bir kısım Ermeni nüfusun; hakkının kaybolacağı
ve Türkiye’nin Hatay’ı topraklarına katacağı endişesi, Ermeni terör örgütleri Hınçak ve Taşnak
Avrupa ve Ortadoğu da Türkiye ve Türklük aleyhine faaliyette bulunmaya sevk etti. Hınçak ve
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Taşnak’ın 1936’da Fransa’nın Suriye’den çekilmesi ile başlayan anti-Türk propagandası,
1939’da Hatay’ın Anavatana katılmasına kadar yoğun olarak devam etti.
Ermeni terör örgütlerinin gayesi uluslararası mecrada siyasi destek toplayarak,
Türkiye’yi yalnızlaştırmak ve özellikle Mihver Devletleri; İtalya ve Almanya’yı Türkiye
aleyhine savaşa kışkırtmaktı. Taşnak üyeleri Mussolini İtalya’sı ile yakın ilişkide bulunarak,
İtalya’nın Habeşistan saldırısının ardından Hatay, Kilikya ve İzmir gibi Türkiye’nin Akdeniz
kıyılarına saldırmasını teşvik etmekte ve hatta gönüllü olarak İtalyan ordularına katılmak
amacıyla hazırlıklar yapmaktaydılar. Hınçak ve Taşnak örgütleri Bölge ülkeleri Irak, İran, Mısır
ve Suriye’de Türkiye aleyhine propaganda da bulunarak Türkiye’nin ekonomik ve askeri açıdan
zaafiyet içinde olduğu şayialarını yaymaktaydılar. Türkiye de bölgedeki istihbarat kaynaklarını
kullanarak bu örgütlerin faaliyetlerini yakından takip etmekte; askeri ve siyasi hazırlıklar da
bulunmaktaydı. Mustafa Kemal Atatürk Hatay Meselesinde de askeri hamleleri kadar, stratejik
hamlelerini de doğru kullanarak Hatay’ın Anavatan’a katılmasının baş mimarı olmuştur.
Özellikle Kurun Gazetesine yazdığı Asım Us mahlaslı yazılar ile Hatay halkının istiklal ruhunu
ateşlemiştir. Nitekim Ermeni ve Arap propagandasına karşın, 60.000 dolayında Türk’ün “İstiklal
Yürüyüşü” yapması Mustafa Kemal Atatürk’ün Hatay halkına tesirinin çarpıcı örneğidir. Netice
de dört yıl kadar devam eden Hatay’ın Anavatana katılma sürecinde; Hınçak ve Taşnak Ermeni
terör örgütleri istedikleri neticeyi elde edemediler. Ancak Hatay’ın Anavatana katılma sürecinin
uzamasında büyük bir etken oldular.
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