AHMED REF~K'~ N "~ K~~KOM~TE, ~K~~KITAL" ADLI ESER~~
VE ESK~~EH~R'DEK~~ERMENI TEHC~R~ NE DAIR
GERÇEKLER
KENAN ÖZKAN.
EMRE KILIÇ**

I.Dünya Sava~~'na Kadar Osmanl~~~mparatorlu~u'nda Ermeniler
Osmanl~~Devleti'nin "Millet-i Sad~ka" ünvan~n~~ alacak kadar sad~k ve
güvenilir tebaas~~ olan Ermenilerin, I. Dünya Sava~~~ s~ras~nda iç güvenlik
gerekçesiyle Osmanl~~ s~n~rlar~~ içerisinde daha güvenli bölgelere tehcir edilmesi ve tehcir s~ras~nda meydana gelen trajik olaylar bugün hâlâ uluslararas~~ arenada tart~~ma konusudur.
Ermeniler daha önceki Türk devletlerinde de oldu~u gibi Osmanl~~hâkimiyetini fazla direnç göstermeden kabul etmi~lerdir. Hiç ~üphesiz bunda,
daha önce hâkimiyeti alt~na girdikleri Türk-~slam devletlerinde gördükleri,
ho~görü, özgürlük ve adil yönetim büyük rol oynam~~t~rt .
Ermenilerle yak~n ili~ki kuran Osmanl~~Devleti özellikle Ermenilerin
dinsel inançlar~nda oldukça ho~görülü davranm~~t~r. 1326'da merkezi Kütahya'da bulunan Gregoryen Ermeni Kilisesi o zamanki ba~kent Bursa'ya
ta~~nm~~t~r2. Istanbul'un fethinden sonra ise Fatih Sultan Mehmet 1461
y~l~nda Rum Patrikli~i'nden ayr~~ olarak ba~~ms~z bir Ermeni Patrikli~i kurulmas~na izin vermi~tir. ~stanbul'da kurulan Ermeni Patrikli~i Osmanl~~
s~n~rlar~~dahilinde en yüksek dini kurum hâline gelmi~tir. Bu kurum, impa-
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Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, emre@sahinbay
' Mehmet Saray, Ermenistan ve Türk Ermeni ili~kileri, Ankara, Atatürk Ara~t~rma Merkezi, 2005, s.
9 vd.
Yusuf Halaço~lu, Ermeni Tehciri ve Gerçekleri (1914-1918), Ankara, TTK, 2001, s. 3; Richard G.
Hovannisian, "The Armenian Question in the Otoman Empire", East European Quarterly, 6:1
(1972:Mar),s. 3. Kilisenin ta~mma tarihi olarak 1324 senesi de verilmektedir, bkz. Recep Karacakaya,
Türk Kamuoyu ve Ermeni Meselesi 1908-1923, ~stanbul, Toplumsal Dönü~üm Yay~nlar~, 2005, s. 19.
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ratorluk dahilindeki tüm Ermenilerin hem dini hem de dünyevi i~lerini
düzenlemi~tir'.
Patrikli~in kurulmas~yla birlikte cemaat yap~lan ve dinsel ya~amlannda
geni~~hak ve özgürlüklere kavu~an Ermeniler uzun süre Osmanl~~ s~n~rlar~~
dahilinde güven içinde ya~am~~lar, ancak "Ermeni Sorunu"nun uluslararas~~
bir boyut kazand~~~~1878 Berlin Antla~mas~'ndan sonra bu pozisyonlann~~
kaybetmeye ba~lam~~lard~r. As~l önemlisi Frans~z ~htilali'nin yayd~~~~milliyetçilik ak~mlar~n~n Balkanlarda etkili olmaya ba~lamas~~ve 1812'de S~rbistan'~n
isyan~, 1829'da Yunanistan'~n ba~~ms~zl~~~n~~elde etmesi Ermeniler için de
bir örnek te~kil etmi~~ve onlar da ba~~ms~zl~k hareketlerine giri~mi~lerdiri.
Ermeni Meselesi'nin uluslararas~~bir sorun haline gelmesi 18. yüzy~l~n
sonlar~na kadar geri gider. 1774 Küçük Kaynarca Antla~mas~'yla Osmanl~~
s~n~rlar~~ içinde ya~ayan Ortodoks tebaa üzerinde koruyuculuk elde eden
Ruslar, bu tarihten itibaren Ortodokslar~~Osmanl~~Devleti'nin aleyhine k~~k~rtmaya ba~lam~~t~r. Ruslar Balkanlar'daki Ortodokslarla birlikte do~udaki
Ermeniler üzerinde de hakimiyet kurmaya çal~~m~~lar ve 1816'da Moskova'da "Ermeni ~ark Dilleri Enstitüsü"nü kurmu~lard~r. 1826-1829 y~llan
aras~nda ~ran'la giri~ti~i mücadeleyi kazanan Rusya, Revan ve Nahç~van
Hanl~klann~~birle~tirerek Ermeni Vilayeti'nin kurulmas~n~~sa~lam~~t~r'.
19. yüzy~l~n ba~lar~nda Rusya, Ermeniler için bir vilayet kurarak onlar
üzerindeki kontrolünü art~rmaya çal~~~rken, bir yandan da Ermeniler üzerinde dinsel aç~dan egemenlik kurmaya çali~m~~t~r. Ancak 19. yüzy~lda Osmanh Hristiyanlar~~üzerinde hakimiyet kurmak isteyen sadece Rusya de~ildi. Fransa ve ~ngiltere de Osmanl~~imparatorlu~u içindeki az~nl~klar üzerinde egemenlik kurmaya çal~~maktayd16.
3 Saray, a.g.e., s. 11; Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olay:, Van, Yüzüncü Y~l Üniversitesi Yay~nlar~, 1990, s. 7 vd.
Milliyetçilik ak~m~n~n Balkanlarda yay~lmas~~ve neden oldu~u isyanlar hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi
için bk. Matthew Smith Anderson, Do~u Sorunu, 1774-1923, Cev: ~dil Eser, ~stanbul, Yap~~Kredi
Yay~nlar~, 2001, s. 47 vd; Kemal H. Karpat, Balkanlar'da Osmanl~~Miras~~ve Ult~sp~luk, 1. Bs., ~mge
Kitabevi, 2004; ~lhan Sayg~l~, Balkanlar'daki Milliyetçilik Hareketlerinin Osmanl~~Devleti'nin Da~~lma
Üzerindeki Etkisi, (Yay~nlanmamq Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
2007), s. 10 vd. Edwin Goodkin, "The Eastern Question", North American Review, 124:1, (1877:Jan), s.
106; V. K. Sugareff, "The Bulgarian Nationality of the Macedonians", journal of Race Development,
9:4, (1919: Apr), s. 382 vd.
Halaçoglu, a.g.e., s. 12 vd.
Ingiltere ve Fransa'n~n misyonerlik faaliyetleri sonucunda Ermeniler dinsel aç~dan üç farkl~~
mezhebe bölünmitslerdir. Ortodoks Ermeni Kilisesi'nin yan~~s~ra, Frans~z Katolik misyonerlerinin
çabalar~~sonucu 1831'de Ermeni Katolik Cemaati, ~ngiliz Protestan misyonerlerinin çabalar~~sonucunda da 1850'de Ermeni Protestan Cemaati kurulmustur. Bu tarihten itibaren üç büyük devletin
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Ermenilere destek veren Avrupal~~Devletlerin müdahalelerine son
vermek isteyen Osmanl~~ Devleti 1863 y~l~ nda "Ermeni Millet Nizamnamesi"ni ilan etmi~ tir. Bu nizamnameyle Ermeniler geni~~özgürlükler elde etmi~ler ve devlet içinde daha farkl~~bir konuma gelerek siyasal, sosyal ve dini
konularda karar verme yetkisini kazanm~~lard~r'.
Avrupal~~Devletlerin Osmanl~~Ermenileri üzerindeki iktidar mücadelesi
1877-78 Osmanl~-Rus Sava~~~s~ras~nda doru~a ç~km~~t~r. Rusya'n~n galibiyetiyle sonuçlanan sava~~sonras~nda Ayastefanos'ta devam eden bar~~~görü~meleri s~ras~nda Ermeni Patri~i Nerses, Rus Murahhas Heyeti Ba~kan~~
Grandük Nikola ile görü~erek anla~ maya Ermenilerle ilgili bir madde koydurmaya muvaffak olmu~ tur'. Türk delegasyonunun kar~~~ç~kmas~na ra~men 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Ayastefanos Antla~mas~'na Ermenilerle ilgili ~u hüküm eklenmi~tir:
"Madde 16- Ermenistan'da, Do~u Anadolu'da Rus i~galinde bulunan Türkiye'ye geri verilecek olan topraklar~ n Rus askerlerince bo~alt~lmas~, oralarda iki devletin (Türkiye ile Rusya'n~ n) iyi ili~kilerine zararl~,
kar~~~kl~klara yol açabilece~inden, Bâb-~~Ali Ermenilerin ya~ad~~~~vilayetlerde yerel durumun gerektirdi~i iyile~tirmeleri ve reformlar~~ zaman yitirmeden gerçekle~ tirmeyi ve Kürtler ile Çerkezlere kar~~~Ermenilerin
güvenli~ini sa~lamay~~üzerine ahr."9

Rusya'n~n Ayastefanos Antla~mas~~ ile Akdeniz'e inmek için büyük bir
f~rsat yakalamas~~üzerine, Uzak Do~u'daki ç~karlar~~tehlikeye giren ~ngiltere, Do~u Anadolu'daki topraklar~n Rusya'n~n eline geçmesini engellemeyi
amaç edinen bir politika takip etmeye ba~lam~~t~r'. ~ngiltere'nin
Ayastefanos Antla~mas~'na itiraz~~üzerine toplanan Berlin Kongresi'nde
Ayastefanos Antla~mas~'n~n maddeleri tadil edilmi~" ve yerine imzalanan
Berlin Antla~mas~'n~ n 61. maddesinde Ermenilerle ilgili ~u karar al~nm~~t~r:
"Bâb-~~Ali, Ermenilerle meski'm vilayetlerde mahalli ihtiyaçlar~n 1üzum gösterdi~i tensikat ve ~slaht~~vakit geçirmeksizin tatbik etmeyi ve
Çerkezlerle Kürtlere kar~~~oralar~n güvenli~ini temin etmeyi deruhte

her biri, kendi mezheplerine mensup Ermenileri destekleyerek Osmanl~~ Devleti'nin iç i~lerine kar~~maya ba~lam~~larchr. bk. Haluk Selvi, Birinci Dünya Sava~~ 'ndan Lozan'a Ermeni Sorunu, Sakarya, Sakarya Üniversitesi Yay~nlar~ , 2004, s. 26.; Karacakaya, a.g.e., s. 22 vd.
7 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, ~stanbul, Belge Yay~nlar~, 1987, s. 156 vd.
a Cevdet Küçük, Osmanl~~Diplornasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Ç~k~~~, ~stanbul, 1984, s.3
Bilal ~im~ir, Osmanl~~Ermenileri, Ankara, 1986, s. 22.
I° Karacakaya, a.g.e., s. 33.
~~I Enver Ziya Karal, Osmanl~~Tarihi, C.8, Ankara, TTK, 1983, s. 74 vd.
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eder. Bâb-~~Ali bu yoldaki tedbirlerini onlar~ n tatbikine nezaret edecek
büyük devletlere muayyen zamanlarda bildirecektir."12
Böylece, Ermeni Meselesi Osmanl~'n~n bir iç sorunu olmaktan ç~k~ p
uluslar aras~~bir boyut kazanm~~t~r.
Berlin Antla~mas~~sonras~nda Osmanl~~Devleti Ermenilerle ilgili ~slahat
çal~~malar~n~~oldukça a~~rdan alm~~t~ r. Zaten 1880'lerde Asya, Avrupa ve
Afrika k~tas~nda ya~anan geli~ meler Ermeni Meselesi'nin Avrupal~~Devletlerin gündeminden uzakla~ mas~na neden olmu~tur". Ço~u Türkiye d~~~nda
ya~ayan ve Türk dü~man~~ kurulu~lar ve devletlerle ili~ kide olan bir grup
Ermeni ileri geleni Ermeni Meselesi'ni tekrar Avrupal~~Devletlerin gündemine ta~~mak için, kanl~~terör faaliyetlerine ba~lama karar~~alm~~t~r". Bu
ortamda milliyetçi Ermeni dernekleri ilk olarak Do~u Anadolu Bölgesi'nde
kurulmu~tur". Ancak ba~~ms~ zl~k amac~ yla kurulan bu örgütlerin en etkililerinden ikisi H~nçak ve Ta~naksutyun'dur.
1887 y~l~nda Osmanl~~ topraklar~ na hiç ayak basmam~~~ve Marksist teoriye inanan Ermenilerin olu~turdu~u bir grup H~ nçak Partisi'ni kurmu~lard~r". Bu partinin amac~~Türkiye Ermenilerini kurtarmak ve Ermenilerin
ya~ad~~~~bölgeleri Rus ve ~ran Ermenistan'~~ile birle~tirerek ba~~ms~z bir
Ermenistan kurmakt~r17 .
H~nçak Partisi'nin kurulmas~ ndan 3 y~l sonra 1890'da Tiflis'te Ta~naksutyun Komitesi kurulmu~ tur". Ta~ naksutyun Komitesi de ba~~ms~ z bir
Ermenistan kurulmas~~amac~yla çal~~malar~ na ba~lam~~t~ r. Bu komite nihai
hedefe ula~ mak için her türlü yola ba~vurma karar~~ alm~~t~r. 1890 y~l~ndan
itibaren H~nçak ve Ta~naksutyun Komiteleri önderli~indeki Ermeniler Avrupal~~Devletlerin de deste~iyle birçok yasa d~~~~eylem ve isyan tertiplemi~tir. Bu eylemlerin ilki Haziran 1890'da Erzurum'da ç~kan isyand~r. Bunu
Karal, a.g.e., s. 132
1881'de Fransa'n~ n Tunus'u, 1882'de ~ngiltere'nin Süvey~~Kanalfn~n emniyeti için M~s~r'~,
Ayastefanos Antla~mas~ 'mn uygulamaya koyulmamas~~ nedeniyle elde etti~i kazançlar~~yitirmesine
öfkelenen Rusya'n~n ~ ngiltere'den intikam almak için Türkmenistan'~~1881-1884 aras~nda i~gal
ederek Hindistan'~~ tehdit eder hale gelmesi Ermeni Meselesinin gündemden dü~mesine neden
olmu~tur, bkz. Saray, a.g.e., s. 40
14 Saray, a.g.e., s. 41
15 Do~u Anadolu'da kurulan "Karahaç", "Anavatan Müdafileri" ve di~er dernekler hakk~nda
detayl~~bilgi için bkz. Kamuran Gürün, Ermeni Dosyas~, Ankara, TTK, 1983, s. 128 vd.
1 5.a.g.e., s. 130
17 Saray, a.g.e., s. 41
"Ta~naksutyun" kelimesi Ermenicede "Federasyon" anlam~na gelmektedir, bk. Gürün, a.g.e., s.
132
12
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Temmuz ay~nda Kumkap~~Ermeni Kilisesi'ndeki isyan te~ebbüsü izlemi~tir.
Ermeniler 1894 ve 1895'te Sasun ve Zeytun ve 1896'da Van bölgelesinde
ç~kartt~klar~~büyük çaptaki isyanlar ile faaliyetlerine devam etmi~lerdir. 1895
Eylül'ünde Ermeniler seslerini duyurabilmek için Bab-~~ Ali'ye yürümü~ler
ve ç~ kan olaylar zorlukla bast~r~labilmi~tir. Ermenilerin bu dönemde yapt~klar~~en önemli faaliyet, A~ustos 1896'da ~stanbul Osmanl~~Bankas~'n~~basmalar~~ olmu~tur. Bu olay Türk halk~~ aras~ nda büyük tepkilere neden olmu~,
ç~kan olaylar güçlükle bast~ r~labilmi~tir19.
1896'daki bu giri~imden sonra Ermeni Meselesi büyük devletlerin daha az önem verdikleri bir konu haline gelmi~tir. Avrupal~~devletlerin bu
dönemdeki Girit isyan~~ve Türk Yunan Sava~~ , 1898'de ~ ngiltere ile Fransa
aras~nda Fa~oda Krizi, 1904'te yine ~ngiltere ve Fransa aras~nda ya~anan
sömürgelerle ilgili problemler ve 1905'te Uzak Do~u'daki Rus-Japon Sava~~ 'na yönelen dikkatleri Ermeni Meselesi'ne verdikleri önemin azalmas~na
neden olmu~ tur. Bununla birlikte Ermeniler bu dönemde, II. Abdülhamit
istibdad~na kar~~~olu~an Ittihat ve Terakki hareketi içinde yer alm~~lard~r.
Ancak Ermeniler me~ rutiyetin getirdi~i haklardan da yararlanarak ayr~l~kç~~
hareketlere devam etmi~lerdir. 31 Mart ~syan~'n~n kar~~~k siyasi ortam~nda
patlak veren Adana Olaylar~~bunlar aras~ nda en önemlisidir. 31 Mart ~syan~'n~ n hemen ertesi günü Ermeniler Adana'da Müslümanlar~~ katletmeye
ba~lam~~lard~r. isyan askeri birliklerle bast~r~lm~~~ancak Avrupal~~Devletlerin
müdahalesinden çekinilmesi sonucu isyanc~ lara çok fazla dokunulmam~~t~r'
Osmanl~~Devleti'nin Trablusgarp ve Balkan Sava~lar~' nda u~rad~~~~askeri ba~ar~s~zl~ klar Ruslar~~ve onlar~n destekledi~i Ermenileri daha da cesaretlendirmi~tir. Osmanl~~ Devleti'nin da~~lmak üzere oldu~unu gören ve
harekete geçmek için f~ rsat kollayan Rusya, 12 Kas~ m 1912'de Osmanl~~Devleti'ne bir nota vererek "Ermenilerin Rusya ile birle~mek istediklerini" belirtmi~, Ermeniler ile ilgili yap~lmas~~ kararla~t~r~lan ~slahata derhal ba~lanmak için çete19 1892 y~l~ndaki toplant~lar~nda olu~turulan programa göre Ta~ naklar; amaca ula~
ler te~kil etmek ve onlar~~faaliyete haz~rlamak, halk~~silahland~rmak için her yola ba~vurmak, hükümet müesseselerini ya~malamak ve harab etmek gibi kararlar alm~~ lard~, bk. Y.a.g.e., s. 134. 1896 Van
isyan~~ile ilgili olarak ayr~nt~l~~bilgi için bkz. Dil~en ince Erdo~an, Osmanl~~Devletinde Amerikal~~Misyonerler ve Van Ermeni isyan~~(1896), (Yay~nlanmam~~~Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk
ilkeleri ve ink~lap Tarihi Enstitüsü, 2007), s. 188 vd.
20 isyan~~soru~ turmak üzere bölgeye giden Cemal Pa~a, Avrupa'ya ho~~görünmek için Ermeni çetelerine dokunmayarak kurdu~u Divan-~~Harp'te 47 Müslüman'a kar~~l~ k yaln~z 1 Ermeni'nin idam~na izin verdi, bk. Halaço~lu, a.g.e., s. 24. Mehmet Saray, Adana Olaylar~ ' na kar~~~Avrupal~~Devletlerin
di~er siyasi geli~meler nedeniyle ilgisiz kald~klar~n~~ belirtmektedir, bkz. Saray, a.g.e., s. 51
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mas~n~~istemi~ tir". Ancak I. Dünya Sava~~ 'n~n patlak vermesi üzerine ~slahat
hareketlerine ba~lanmas~~mümkün olmam~~t~r.
I. Dünya Sava~~~S~ras~nda Osmanl~~~mparatorlu~u'nda Ermeniler
I. Dünya Sava~~~ba~lad~ ktan sonra, Rus i~gali alt~nda bulunan Do~u
Anadolu vilayetlerindeki Ermenilerden binlercesi, Türkiye'ye kar~~~sava~mak maksad~yla silahlanmaya ba~lam~~t~r. Bu Ermenilerin bir k~sm~~ Rus
idaresindeki Ermenilerle birlikte o s~ralarda Ruslar taraf~ ndan tanzimine
giri~ilen "Ermeni Birlikleri"ne kat~ larak askeri e~itim almaya ba~lad~lar.
Ruslar, Türkiye'ye kar~~~yapacaklar~~ harpte Ermeni öncü birliklerine en
güvenilir adamlar~~olarak vazife verecek ve onlar~ n Müslümanlar~~katletmesine ses gkartmayacakt~".
Ermenilerin Ruslardan ald~ klar~~ silah ve para yard~m~~ile isyana haz~rland~klar~~Osmanl~~makamlar~nca haber al~nm~~t~ . Kafkasya'daki Üçüncü
Ordu'ya mensup birlik komutanlar~~durum hakk~ nda acil raporlar göndererek ne tür tedbirlerin al~nmas~~gerekti~i konusunda emir beklemi~leridir". Durumun fark~ nda olan Üçüncü Ordu birlikleri, Sar~kam~~~harekat~~
nedeniyle Ermenileri s~k~~ bir ~ekilde kontrol alt~ nda tutamam~~, bu sayede
de Ermeniler Ocak 1914'te Kayseri'de ba~layan ve 1915 Nisan'~ nda Zeytun
ve Van'a yay~ lan isyanlarlyla her taraf~~talan etmi~ler, yollar~~kesip, köprüleri tahrip etmi~lerdir'. Bununla da yetinmeyen isyanc~lar askeri birliklerin
ikmal yollar~n~~kesme giri~iminde bulunmu~lard~r.
Ermenilerin giri~ tikleri bu eylemlere ra~men Osmanl~~Hükümeti, Ermenileri faaliyetlerinden vazgeçirmek ve Ruslara yard~mlar~n~~ engellemek
için önce Dahiliye Naz~ r~~ Talat Pa~a sonra da Ba~ kumandan Vekili Enver
Pa~a arac~l~~~ yla Ermeni Patri~i ve di~er ileri gelenleriyle görü~ mü~~ancak
bu görü~ melerden bir sonuç alamam~~t~r. Ermenilerin isyanlar~na devam
etmeleri üzerine hükümet 24 Nisan 1915'te vilayetlere ve mutasarr~fl~klara
gönderdi~i gizli bir talimatnameyle Ermeni komite merkezlerinin kapat~lmas~n~, evraklar~na el konulmas~n~~ ve komite eleba~lar~n~ n tutuklanmas~n~~
istemi~tir". Yap~lan tutuklamalara ra~men Ermenilerin Ruslara yönelik
a.g.e., s. 52; Hüsamettin Y~ld~r~m, Türk-Rus-Ermeni Münasebetleri, Ankara, 1990, s. 41
' Saray, a.g.e., s. 54.
23 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, S. 83, Y. 32, Ankara, Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt
Ba~kanl~~~ , 1983, belge no: 1894.
24 Saray, a.g.e., s. 57. Vahakn N. Dadrian, "The Armenian Question and the Wartime Fate of the
Armenians As Documented by the OfF~ cals of the Ottoman Empire's World War 1 Allies: Germany
and Austria-Hungary", Interrwtional journal of Middle East Studies, Vol. 34, 2002, s. 67 vd.
25 BOA. DH. SFR, nr. 52/96-98
21
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yard~mlar~~devam etmi~, Van ve çevresinde Ermeni isyan~~giderek büyümü~tür".
Bu durum üzerine Ba~kumandan Vekili Enver Pa~a 2 May~s 1915'te
Dahliye Naz~r~~Talat Pa~a'ya ~u yaz~y~~yollam~~t~r:
"Van gölü etrafinda ve Van Vilayeti'nce bilhassa ma'lum olacak
mevaki-i muayenedeki Ermeniler isyan ve irtihal için daimi bir ocak halindedirler. Bu halk~n oradan kald~r~larak isyan yuvas~n~n da~~t~lmas~~fikrindeyim.
...Ruslar 7 Nisan'da hududlar~~ dahilindeki Müslüman ahaliyi ç~plak bir halde hududumuz dahiline sürdüler. Hem buna mukabele-i
bilmisil olmak ve ayn~~ zamanda yukar~da söyledi~im maksad~~has~l etmek
üzere, ya merkum Ermenileri ve ailelerini Rusya hududu dahiline sürmek, yahut merkum Ermenileri ve ailelerini Anadolu dahiline muhtelif
yerlere da~~tmak laz~md~r. Bu iki ~~ktan münasibinin intihab~~ile icras~m
rica ederim. Bir mahsur yoksa ussat ailelerini isyan merkezlerini hudud
haricine sürmeyi ve onlar~n yerine hudud haricinden gelen ~slam halk~~
yerle~tirmeyi tercih ederim"27
Bunun üzerine Talat Pa~a sorumlulu~u tek ba~~na üstlenmemek için
13 May~s 1331 (26 May~s 1915) tarihinde Ermeni tehciri hakk~nda haz~rlad~~~~tezkereyi Sadaret'e göndermi~tir. Bundan bir gün sonra 14 May~s 1331
(27 May~s 1915) tarihinde ç~kar~lan "Vakt-i Seferde Icraat-i Hükümete Kar~~~
Gelenler ~çin Cihet-i Askeriyece ~ttihaz Olunacak Tedabir Hakk~nda Kanun-~~Muvakkat"a göre kolordu ve f~ rka kumandanlar~na sava~~s~ras~nda
memleketin savunulmas~na ve güvenli~in sa~lanmas~na kar~~~ç~kanlara ve
hükümetin emirlerine kar~~~gelenlere, silahl~~sald~r~~ve direni~te bulunanlara yönelik silahl~~önlem alma ve onlar~~yok etme yetkisi verilmekteydi. Yine
bu kanunla vatana ihanet ettikleri ya da casusluk yapt~ klar~~anla~~lan köy ve
kasaba halk~n~n, tek tek veya toplu halde ba~ ka yerlere sevki mümkün olabilecekti".
13 May~s 1331 (26 May~s 1915)'de Talat Pa~a taraf~ndan Meclis-i Vükela'ya gönderilen tezkere 30 May~s 1915'te kabul edilmi~tir. Buna göre:
" Yusuf Halaço~lu, "Osmanl~~Devleti Neden Tehcir Uygulad~? Tehcirle ilgili Gerçekler", Osmanl~'n~n Son Döneminde Ermeniler, Ankara, TBMM Kültür, Sanat ve Yay~n Kurulu, 2002, s. 105 vd.
27
Y.a.g.m., s. 106; Yusuf Hikmet Bayur, içinde bulunulan hasas durum nedeniyle Talat Pa~a'n~n
Meclis-i Vükela'ya ba~~vurmaks~z~n ve geçici de olsa herhangi bir düzenlemeye gitmeksizin tehciri
ba~latarak bütün sorumlulu~u tek ba~~na üzerine almak zorunda kald~~~n~~belirtmektedir, bkz. Yusuf
Hikmet Bayur, Türk ink~lab~~Tarihi, C.III, K.3, Ankara, TTK, 1991, s. 38
28
Takvim-i Vekayi, 19 May~s 1331, no: 2189, s.1
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"Menat~k-~~harbiyeye civar mahallelerde sakin Ermenilerden bir
k~sm~n~n hudud-u Osmaniyeyi a'da-y~~ devlete kar~~~muhafaza ile me~gul
olan Ordu-yu Humayun'un harekat~n~~tas'ib ve erzak ve mühimmat-~~askeriye nakliyat~n~~ i~gal ve dü~man ile tevhid-i amal ve ef al ve bi'l-hassa
sufuf-i a'daya iltihak ve memleket dahilinde kuva-y~~askeriyeye ve ahali-i
ma'sumeye müsellahan taarruz ve ~uhur ve kasabat-~~Osmaniye'ye tasallut ile katl' ve nehb ü garete ve dü~man kuva-y~~bahriyesine erzak tedariki ile mevaki-i müstahkemeyi ira'eye cür'etleri bu gibi anas~r-~~
ihtilaliyenin saha-i harekattan uzakla~t~r~lmas~n~~ve usata üssü'l-harekat
ve melce' olan köylerin tahliyesini icap ederek bu babda baz~~güna icraata
ba~lamld~~~..."

belirtilmi~~ve sevk edilecek Ermenilerin mallanyla da ilgili bir beyanname
yay~nlanm~~, olu~turulacak komisyonlar arac~l~~~yla bu mallar~n tespitinin
yap~lmas~~kararla~ur~lm~~ur".
Meclis-i Vükela'n~n tehcir karar~n~~almas~ndan önce 10 May~s 1331 (23
May~s 1915) tarihinde Talat Pa~a, Dördüncü Ordu komutanl~~~ na gönderdi~i telgrafta tehcire tabi tutulacak vilayetleri belirlemi~ tir. Buna göre, Erzurum, Van ve Bitlis vilayetleri, Mara~~ ~ehir merkezi hariç olmak üzere
Mara~~Sanca~~, Halep vilayetinin merkez kazas~~hariç olmak üzere Iskenderun, Belen, Cisr-i ~ungur ve Antakya kazas~, Adana, Sis ve Mersin ~ehir
merkezleri hariç olmak üzere Adana, Mersin, Sis ve Cebel-i Bereket sancaklar~~ tehcire tabi tutulacak bölgelerdir". Ayn~~telgrafa göre Erzurum, Van ve
Bitlis vilayetinden ç~kar~lan Ermeniler, Musul vilayetinin güney k~sm~~ile
Zor sanca~~na ve merkez hariç olmak üzere Urfa sanca~ma yerle~tirileceklerdi. Adana, Halep ve Mara~~civar~ndan ç~kar~lan Ermeniler ise Suriye vilayetinin do~u k~sm~~ile Halep vilayetinin do~u ve güneydo~usuna hükümetin tayin etti~i yerlere nakledilecekti. Yap~ lan bu düzenlemelerden sonra
hükümet gerekli gördü~ü bölgelerde de~i~ik tarihlerde tehcir uygulamas~na ba~vurmu~tur.
Ermenilerin özellikle Suriye ve Halep vilayetlerine olan sevk~yatlar~~esnas~nda ya~anan bir tak~ m talihsiz olaylar, bugün belirli kesimlerin yürüttü" BOA. MVM, nr. 198/163 (Bk. Ek-1)
" BOA. DH. ~FR, nr. 53/94. Vahakn N. Dadrian, ~ttihadç~lar~n "Ermeni Soyk~r~m~n~" asl~nda
gizli bir Ittihat Terakki Kongresi'nde planlad~klar~n~~ ve bunu "On Emir" olarak adland~rd~klar~~ bir
belge ile kay~t alt~na ald~klar~n~~ belirtmektedir. Dadrian'a göre plan haz~rlan~rken Almanlar
~ttihadglara büyük destek vermi~ tir, bkz. Vahakn N. Dadrian, "The Secret Young-Turks ~ttihadist
Conference and the Decision for the World War I Genocide of the Armenians", Holocaust and
Genocide Studies, 7:2, (1993: Fail), s. 174, 195. Konu hakk~ nda ayr~ca bkz. Robert Melson,
"Revolutionary Genocide: On the Causes of the Armenian Genocide of 1915 and the Holocaust",
Holocaust and Genocide Studies, 4:2 (1989), s. 161 vd.
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~ü ve ne yaz~k ki baz~~ devletlerin de aç~ ktan ya da gizli destek verdi~i kampanyalar vas~tas~yla "Ermeni soyk~r~m~" veya "Ermeni mezalimi" ad~~ alt~nda
dünya kamuoyuna yans~t~lmaktad~ r. Söz konusu bu kampanya faaliyetleri
olay~n üzerinden 93 y~l geçmesine ra~men, bilimsellikten ve nesnellikten
uzak çal~~malara, ~ahsi anlat~ lara, kulaktan dolma, yalan yanl~~~bilgilere dayand~r~ larak yürütülmektedir. Bizim bu çal~~mam~ za konu olan ve Ermeni
tehcirinin Eski~ehir'deki uygulamalar~n~~aktaran Ahmed Refik'in "~ ki Komite, ~ ki K~tal" adl~~eseri de bu yönde ortaya koyulmu~~çal~~malardan biridir.
Milletlerin kaderini etkileyen, uluslar aras~~ alanda itibar~n~n zedelenmesine
yol açabilecek böylesine hassas konularda ki~isel anlat~lara dikkatle yakla~~lmas~, olaylar~n tarafs~z bir bak~~~aç~s~yla ele al~narak de~erlendirilmesi gerçe~i Ahmed Refik'in bu eseriyle bir kez daha gözler önüne serilmektedir.
Ahmed Refik, "~ki Komite, ~ ki K~tal" adl~~ eserinde ~zmit, Adapazar~~ve
civar~ nda yer alan Ermenilerin tehciri s~ ras~nda ya~ananlar~~ve Eski~ehir
tehcirine dair izlenimlerini aktarmaktad~ r. Ancak Ahmed Refik'in dramatik
anlat~m~yla Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi'nde yer alan belgeler aras~ nda büyük farkl~l~klar oldu~u dikkati çekmektedir. Biz bu çal~~ mam~zda ar~iv belgelerinin ortaya koydu~u gerçekler ile Ahmed Refik'in aktar~mlar~m kar~~la~t~rarak Ermeni tehciri esnas~nda Eski~ehir'de ya~ananlar~~elimizden geldi~ince ortaya ç~karmaya çal~~t~k.
Eserin Kaleme Al~nd~~~~Ortam
Ahmed Refik'in Eski~ehir tehcirine yönelik iddialar~ na geçmeden önce
"~ ki Komite, ~ ki K~tal" adl~~eserin kaleme al~nd~~~~ortama genel hatlanyla
göz atman~n böyle bir çal~~man~ n niçin yap~ld~~~~sorusuna cevap vermesi
aç~s~ndan faydal~~olaca~~~dü~üncesindeyiz.
Mondros Mütarekesi'nin imzaland~~~~günlerde Osmanl~~ Devleti için
esas mesele, ~artlar~~ a~~r olmayan bir bar~~~antla~mas~n~ n imzalanmas~~ ve
imparatorluk içinde bulunan az~nl~k unsurlar~~ aras~ndaki uyumun sa~lanmas~yd~. Sava~~s~ras~nda ~ ttihat ve Terakki Hükümeti'nin az~nl~k politikas~~
ve özellikle tehcir karar~~Ermeni ve Rum unsurlar~ n tepkisine yol açm~~t~.
imparatorlu~un as~l sahibi olan Türk ço~unluk da Ittihat ve Terakki'nin
uygulamalar~ndan ho~nut de~ildi. Ülkeyi bir felakete sürüklemi~ler ve mütarekenin imzalanmas~n~n ard~ndan ülkeyi terk etmi~lerdi'.
~alar~n Firari",
31 "Kaçan Kaçana", Sabah, 4 Te~ rinisani 1334, No: 10406, s. 1. "Enver, Cemal Pa
Vakit, 4 Te~ rinisani 1334, no: 371, s. 1. Albert Howe Lybyer, "Turkey Under the Armistace" , journal
of International Rek~tions, 12:4, (1922 : April) , s. 454
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Bar~~~meselesinde Osmanl~~ Devleti için en büyük dayanak Wilson
Prensipleri idi. ~ tilaf Devletleri ile ters dü~ meden onlar~n isteklerine boyun
e~erek, mevcut aleyhteki durumu azami ölçüde lehimize çevirmek esas
amaçt~. Ayn~~zamanda da anas~r aras~ndaki sürtü~ melerin giderilmesi ve
Tanzimat ideolojisi olan Osmanl~c~l~ k dü~üncesi etraf~nda bütün az~nl~klar~n
birle~tirilmesi hesaplan~yordu.
Mondros Mütarekesi imzalanmadan evvel Sultan Vahdettin 10 Ekim
1918'de Meclis-i Mebusan'~ n aç~l~~~~münasebetiyle yapt~~~~konu~mada Osmanl~~ Devleti'nin Wilson Prensipleri'ne yönelik beklentilerini ~u sözlerle
dile getiriyordu:
"...Amerika Reisicumhuru Mösyö Wilson'a harb-i umumiyenin tesviye-yi katiyyesinin ve müstakbel münasebat-~~milelin istinadgâh~~ olmak
üzere dermiyan eyledi~i esasat dairesinde sulh müzakeresine haz~r oldu~umuz biz ve müttefiklerimiz taraf~ndan bildirilmi~tir..."32

Talat Pa~a'n~n istifas~ ndan sonra yerine kurulan Ahmet ~zzet Pa~a kabinesini ilan eden Hatt-~~ Humayun'da sava~~n yol açt~~~~kar~~~kl~k, haks~zl~k
ve yokluklar~n giderilmesi, anas~r aras~nda içten dostlu~un yeniden tesisi
gibi konulara de~inilmekteydi". 14 Ekim'de kabineyi kuran Ahmet ~zzet
Pa~a'n~ n, 19 Ekim'de Meclis-i Mebusan'da okudu~u hükümet program~nda
yine ayn~~iki konuya, Wilson Prensipleri ve anas~r meselesine at~fta bulunuluyordu:
"...Heyetimiz bütün efrad-~~milletin a~tan oldu~u müsalemet-i hariciyeyi bir an evvel temin için sarf-~~ mesai eylemektedir. Amerika Reisicumhuru taraf~ndan ilan edilmi~~olan hak ve adl esaslar~ na müstenid bir
sulhu kemal-i hulus ile kabul edece~iz.
Mösyö Wilson'un, Washington'un mezar~nda irad etti~i nutukta
dermiyan olan araz, hakimiyet-i milliye, ihtilafat-~~iktisadiye mesailinin
kendi nüfuz-u haricilerinin veya rüçhan-~~siyasilerini temin etmek isteyen
milel ve akvam~ n menfaatleri esas~na nazaran de~il, do~rudan do~ruya
alakadar olan kavim tarafindan serbestçe kabul olunacak bir ~ekilde hall
ve tesviyesi durumuna tamamen taraftar~z..."
~zzet Pa~a anas~r~ n durumuna da de~inerek:

" "Nutk-u Humayun", Takvim-i Vekayi, 12 Te~rinisani 1334, no: 3365, s.1
"Han-~~Humayun", Takvim-i Vekayi, 15 Te~ rinisani 1334, no: 3368, s. 1; "~zzet Pa~a Kabinesi
Te~kil Etti", Sabah, 14 Te~ rinisani 1334, no: 10382, s. 1; Sina Ak~in, ~stanbul Hükümetleri ve Milli
Mücadele, (Mutlakiyete Dönü~~1918-1919)-1, Türkiye ~~~Bankas~~Kültür Yay~nlar~, ~stanbul, 2004, s. 28.
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" ...Hükümetin ~imdiden bila-tefrik cins ve mezhep bil-cümle anas~r~ n hukuk-u siyasiye-i memleketten müsaveten istifadelerini, serbesti-i
inki~aflar~n~~ ve idare-i umur-u memlekette her suretle i~tiraklerini temin
eyleyecek ve akallerin muhafaza-y~~umuru için kavanin-i intihabiyemizde
icab eden tadilat~~teklif edecektir...Ahval-i harbiye ve ilcaatiyle memleket
dahilinde bir mahalden di~er bir mahalle nakil ve tehcir edilmi~~olan vatanda~lar~m~z~n peyderpey meva-y~~ kadimlerine avdet ermelerine karar
verdik. Ve bunun icraat~na ba~lad~k.....34
Bu program~ n ana karakteri "Osmanl~c~l~k" politikas~~idi. Dahilde asayi~in sa~lanmas~~ ve farkl~~milletlere mensup unsurlar aras~ ndaki sürtü~melerin giderilmesi için Osmanl~c~ l~k dü~üncesi yeniden diriltilmeye çal~~~lm~~t~r. Hükümet program~n~ n Meclis-i Mebusan'da okunmas~ ndan sonra mebuslar aras~nda ba~ layan müzakerelerde söz alan Ertu~rul Mebusu ~emsettin Bey hükümetin bu yöndeki e~ilimini ~u sözlerle dile getirmi~tir:
"Hükümet beyannamesinin di~er bir noktas~nda memleketteki bütün anas~r~ n memleketin mukadderat~na i~tirak ettirilece~i söyleniyor.
Zaten bu Kanun-i Esasi'mizde de temin etmi~tir. Harp esnas~nda bizarure tedabir yap~lm~~~ise de her halde Türk milleti kendisine kar~~~g~llü-g~~~ tan an, samimiyet gösteren ve kendisiyle te~ rik-i mukadderat etmek azminde bulunan anas~r~ , Osmaniye'nin kendisinden bilir ve onlara
kar~~~samimiyetle agu~unu açar.....35
Bas~ nda yer alan haberlerde de Osmanl~c~l~ k hissinin yeniden uyand~r~lmaya çal~~~ld~~~n~~görmekteyiz. Macit ~evket Bey, "Sabah" gazetesindeki
yaz~s~ nda imparatorluk içindeki bütün unsurlar~n ortak bir paydada toplanmas~~gereklili~inden bahisle:
"Osmanl~~topra~~nda ya~ayan, bu memlekette ya~ayan her insan
Türk, Arap, Kürt, Çerkez, Laz gibi Müslim olsun; Rum, Ermeni, Musevi
gibi gayrimüslim olsun cümlesinin vatan-~~ mukaddesi buras~d~r. Bu hava
ile bu güne~~ile ya~ arlar, hatta ahlak ve adalet ve tarz-~~ tefekkür ve mai~etçe de aralar~nda azim mü~ahebetler, ~ark zihniyeti diyebilece~imiz halet-i ruhiyeleri vard~ r. Bütün bu halk, bu vatan~n mukadderat~yla alakadad~ r... Kendilerine rahat veriniz, adalet veriniz serbest çal~~s~n; ferah ve
fuhur kazans~n, hakk~ndan emin, müreffeh ve mesud ya~as~ nlar. Osmanl~~
sanca~~na dört elle sar~l~ rlar. Taassuptan an, cidden akl~na, adalete
müsavatkarane ve terakkiperverane bir idare ile memleketin anas~r-~~
"Kabinenin Program~", Vakit, 20 Te~ rinievvel 1334, no: 356, s. 1; "Kabinenin Beyannamesi",
Sabah, 19 Te~ rinievvel 1334, no: 10419, s. 1; Meclis-i Mebusan Zab~t Ceridesi, C.1, D.3, 1.5, ~ nikad:
4, s. 28 vd.
"MMZC, C.1, D.3, 1.5, ~nikad:4, s. 32.
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muhtelifesi aras~nda hakiki bir vatanda~l~ k hissi pekala ve pek kolay tesis
edilebilir. Ve bunu tesise çal~~mak yaln~z vatan-~~ Osmaniye de~il bilcümle anas~ra hizmet etmek demektir..."

demi~tir".
"Vakit" gazetesi ba~ muharriri Ahmet Emin Bey de yaz~lar~ nda ayn~~
noktay~~i~aret etmektedir:
"...Anas~r meselesindeki nokta-y~~ nazar~m~z~~bir daha hülasa edelim: Biz Osmanl~~vatanda~l~~~~fikrinin aleyhinde de~iliz. Bil-akis devletin
tamam~yla siyasi bir kuvvet olmas~ na Amerika ve sair gayrimütecanis bir
nüfusa malik memleketlerde oldu~u gibi bütün vatanda~lar~ n hayat-~~
umumide s~rf vatanda~~s~fat~yla müsavi bir vaziyette bulunmas~ na ve din
ve hürriyet gibi meselelerde her unsurun kendi hususi aleminde i~tigal
etmesine ~iddetle taraftar~z..."37

Ahmet Emin bu ortamda yap~lacak en do~ru ~eyin Ermeniler ve Rumlar aras~ nda memleketin mevcudiyeti aleyhine var olan hisleri do~al kar~~lamak olaca~~n~~ve gerçekleri oldu~u gibi kabullenerek memleketin mevcudiyeti ve gelece~i ad~na gayrimüslim unsurlar~n tamam~ndan hiçbir yard~m
beklememek gerekti~ini vurgulam~~t~r".
Ahmet ~zzet Pa~a kabinesine yönelik en büyük beklenti iç bar~~~ n sa~lanmas~~ olmu~tur. "Geçmi~~zaman~n hesaplar~n~~ ileriye talik ederek bugün
her ~eyden evvel sükün, asayi~~ve ittihad~~ muhafaza eylenece~i ~üphesizdir.""
Amaç anas~r ars~ndaki uyumun yeniden sa~lanmas~, içerideki sürtü~melerin giderilerek harice kar~~~daha derli toplu bir görüntü vermek olunca, sava~~dönemi kabinelerinin gayrimüslim unsurlar üzerindeki uygulamalar~n~n cezaland~r~lmas~ , yani bir tür "iç hesapla~ ma" gündeme gelmi~tir.
Meclisteki tart~~malar esnas~ nda özellikle Rum ve Ermeni mebuslar~n ses
tonlar~~sertle~meye ba~lam~~t~r. Ahmet ~zzet Pa~a yukar~da de~indi~imiz gibi
19 Ekim 1918'de mecliste hükümet program~n~~ okuduktan sonra, ~ttihat ve
Terakki hükümetinin Ermenilerin sevki için ç~kartt~~~~geçici kanunu iptal

s. 1.

Macid ~evket, "Osmanl~l~k Hissi", Sabah, 16 Kanunievvel 1334, no: 10446, s. 1
"Ahmet Emin, "Anas~r Siyaseti", Mutevakkit, 12 ~ubat 1335, no: 20, s. 1
" Ahmet Emin, "Milliyetperverlik Siyasi Bir Mevdua M~d~r?", Mutevakkit, 11 ~ubat 1335, no: 19,

39 "Yeni Kabine", Sabah, 14 Te~rinievvel 1334, no: 10382, s. 1; Ahmet Emin, "Harici ve Dahili
Sulh", Vakit, 20 Te~ rinievvel 1334, no: 356, s. 1; Ali Kemal, "Yeni Hükümetin Hatt-~~ Hareketi",
Sabah, 20 Te~rinievvel 1334, no: 10388, s. 1
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etmeyi amaçlayan bir teklifi 24 Ekim 1918'de meclise sunmu~tur'. Ahmet
~zzet Pa~a, teklifin "müstacelen" yani acaele olarak görü~ ülmesini önermi~tir. Teklifin okunmas~ ndan sonra söz alan Konya Mebusu Haydar Bey, teklifin siyasi bir öneme sahip oldu~u yorumunda bulunmu~~ve arkas~ndan söz
alan Dahiliye Naz~r~~Fethi Bey, teklifin acele olarak görü~ ülmesindeki amac~ n söz konusu kanunun bir an önce reddedilmesini sa~lamak oldu~unu
vurgulam~~t~r. Ahmet ~zzet Pa~a'n~n teklifi, Meclisin 4 Kas~ m 1918 tarihli
toplant~s~nda tart~~maya aç~lm~~t~r. Ancak ayn~~ toplant~da Ayd~n Mebusu
Emanuel Emanuelidi Efendi'nin ortam~~gerginle~tirecek olan ba~ka bir teklifi daha görü~ülmü~tür. Rum ve Ermeni mebuslar~n dü~üncelerini ortaya
koymak aç~s~ndan, ~zzet Pa~a'n~ n teklifine geçmeden önce Emanuel Efeni'nin söz konusu teklifini incelemenin daha faydal~~ olaca~~~dü~üncesindeyiz.
Ayd~ n Mebusu Emanuel Efendi, "Hükümet-i Sab~ka'n~n ~craat~~ Hakk~ nda Hükemet-i Cedide'den Sual Takriri" ba~l~~~~alt~nda yeni kurulan
Ahmet ~zzet Pa~a hükümetinden ~u noktalar~~ayd~nlatmas~n~~istemi~tir:41
" Ermeni milletine mensup olmaktan ba~ka hiçbir cürümleri bulunmayan bir milyon nüfus, kad~ nlar ve çocuklar ile istisna edilmeyerek
katl ve itlaf edilmi~tir... Laakal k~rk as~rdan beri memlekette medeniyetin
amil-i hakikisi olan Rum unsurlar~ ndan iki yüz elli bin nüfus, hudud-u
Osmani'den tard edilerek mallar~~ müsadere edilmi~tir... Ba'del harb, be~~
yüz elli bin Rum nüfus daha Karadeniz, Çanakkale, Marmara ve Adalar
denizleri sevahil ve havalisinde katl ve imha edilmi~~ve mallar~~da zabt ve
gasb edilmi~tir...
Failler hakk~nda, hükümet-i cedidenin malumat~~ neden ibarettir,
i~in mahiyeti hakk~ nda ne tasavvur etmektedir ve ittihaz edebilece~i
tedadbire ne vakit müba~eret eyleyecektir.
Bu noktalar~~hükümet-i cedideden sual ederiz."

Takrire ayr~ ca Çatalca Mebusu Tokinidis ve ~zmir Mebusu Vangel
Efendiler de imza atm~~lard~ r. Takririn okunmas~ ndan sonra Dahiliye Nazir~~ Fethi Bey cevap vermek için söz alm~~~ve Emanuel Efendi ile aras~nda
hararetli bir tart~~ma ba~lam~~t~r.
Emanuel Efendi takririn, bir intikam dü~üncesi ile kaleme al~nmad~~~n~, maksad~n bir tak~m anas~r aleyhine düzenlenmi~~olan kötü muamelelerin
" MMZC, C.1, D.3, ~.5, ~ nikad: 6, s. 46-47. Ayr~nt~l~~bilgi için ayr~ca bkz. Ferudun Ata, ~~gal ~stanbul'unda Tehcir Yarg~lamalart, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2005, s. 59 vd
MMZC, C.3, D.3, 1.5, ~ nikad:11, s. 109; Ata, a.g.e., s. 26 vd.
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tekrar etmemesi için yeni kurulan hükümetin ne gibi önlemler ald~~~n~~ ö~renmek oldu~unu vurgulam~~t~ r. Ona göre bu i~i yapan öyle üç dört ki~ i
olamaz. "Bu i~i yapan ~iddetli bir cereyand~ r." Be~-on ki~inin ceza görmesi,
veya firar etmesi bu suçlar~~örtmek için yeterli olamaz..
Dahiliye Naz~r~~ Fethi Bey, Emanuel Efendi'nin takririnde belirtti~i
Rum, Ermeni ve Arap unsuru kadar, Türklerin de ayn~~ ~ekilde çok ac~~çekti~ini ve zarar gördü~ünü vurgulam~~ , Emanuel Efendi'nin bu durumu da
dikkate alarak takrire Türkleri de eklemesini arzu etti~ini dile getirmi~tir'.
Asir Mebusu Ali Haydar bu meselenin zaman~n meselesi olmad~~~n~~ daha
sonraki bir zamana ertelenerek bir anlamda Ermeni ve Rum mebuslar~n~~
protesto etmi~tir. Ancak Emanuel Efendi, mevcut kanunlar~n bu meseleyi
çözümlemekte yetersiz kald~~~n~ , ancak bu meselelerin bir an önce çözümlenmesi gerekti~ini vurgulam~~t~ r. "... Bu meseleler halledilsin, çünkü zaman bunlar~ n halledilmemesine müsaid de~ildir." ~eklinde sözlerini sonland~ ran Emanuel Efendi üstü kapal~~tehditler savurmu~ tur.
Emanuel Fendi'nin bu sert sözlerine kar~~~Trabzon Mebusu Mehmet
Emin Bey, bunun Türk unsuru hakk~nda a~~ r bir suçlama oldu~unu söylemi~tir. Ancak Meclis Ba~ kan~~Halil Bey, Meclis Dahili Nizamnamesi gere~i
tart~~man~ n takrir sahibi ile Hükümet aras~nda gerçekle~ebilece~ini, mebuslar~n bu tart~~maya kat~lamayaca~m~~belirtmesi üzerine Kastamonu Mebusu
Rü~ tü Bey, "... milletim tahkir olunuyor, haks~z ithamata maruz kal~yor da
hala Nizamname-i Dahili'nin tatbiki dü~ ünülüyor" diyerek bu duruma tepkisini göstermi~tir. '3
Bu hararetli tart~~ malar devam ederken Kozan Mebusu Matyos
Nalbantyan, Mara~~Mebusu Agob, ~zmir Mebusu Onnik ~hsan, Halep Mebusu Artin Bo~gezenyan, Erzurum Mebusu Medetyan, Sivas Mebusu
Dikran Barsamyan imzas~ yla sava~~zaman~~kabinesinin faaliyetlerine kar~~~
gelenler için, ordu taraf~ ndan al~nacak önlemler hakk~ nda kararname ile ve
di~er bölgelere göç ettirilen ~ah~slar~n mallar~~ hakk~ndaki kararnameye
dayanarak yap~ lan zulmün failleri hakk~ nda hükümetin ne gibi düzenlemeler gerçekle~tirece~ine dair daha önce Ayd~ n Mebusu Emanuel Efendi ta-

Bu tart~~ malar devam ederken Asir Mebusu Ali Haydar Bey söz alarak takrirde Arap milletini
ilgilendiren bir madde yer ald~~~ n~~vurgulayarak, "Arap milletine reva görülen kötü muamele" ifadesinin ç~ kar~lmas~ n~~teklif eden bir teklif sunmu~tur. Bk. MMZC, C.1, D.3, 1.5, ~ nikad:11, s. 110.
MMZC, C.1, D.3, 1.5, ~ nikad:11, s. 111.
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raf~ndan sunulmu~~ve bizim yukar~da de~indi~imiz takrire benzer bir takrir
daha sunmu~lard~r".
Dahiliye Naz~r~~Fethi Bey buna verdi~i cevapta hükümetin göç ettirilmi~~~ah~slar~n önceki yerlerine yeniden iskan~~için çal~~t~~~n~~ancak göçenlerin yeni mekanlar~na uyum sa~lad~klar~n~, eski yerlerine döndükleri zaman
çok büyük s~k~nt~lar ya~ayacaklar~n~~ve büyük sorunlarla kar~~la~acaklar~n~~
~u cümlelerle ifade etmi~tir:
"... Bugün tehcir edilmi~~yerler ahalisi avdet edecekleri mahalde
kendilerine bir mesken, bir s~cak çorba bulabilecekler mi? Bunlar~n bir
k~sm~~ tehcir olunan yerlerde dükkan açm~~lar, i~~bulmu~lar, hatta baz~lar~~
ald~~~m~z malumata nazaran ~imdiki halde yerinden k~m~ldamamak niyetinde ve bu k~~~~oralarda geçirtmek taraftar~d~rlar. Binaenaleyh hükümet
bu i~i tedricen yapmak taraftar~d~r ve tedricen yapmak laz~md~r.....45
Görüldü~ü gibi meclisteki az~nl~k mebuslar~n hükümet aleyhine verdikleri takrirler birbirini izlemektedir ve özellikle Ermeni ve Rum mebuslar
aras~nda bu konuda s~k~~ bir dayan~~ma mevcuttur. Bu dayan~~ma içerisine
Arap mebuslar~n~~ da katmak istemi~ler ancak Ali Haydar Bey gibi baz~~sa~duyulu Arap mebuslar~~ bu i~birli~ine yana~mayarak so~ukkanl~~ bir tutum
içine girmi~ler ve bu tür meselelerin daha sonraki bir zamana b~rak~lmas~n~~
teklif etmi~lerdir.
Meclisin 4 Kas~m 1918 tarihli toplant~s~nda daha önce temas etti~imiz
gibi Ahmet ~zzet Pa~a'n~n sundu~u "Vakti seferde icraat-~~hükümete kar~~~
gelenler için cihet-i askeriyece ittihaz olunacak tedabir hakk~nda kararname"nin reddi görü~ülmü~tür. Dahiliye Naz~r~~Fethi Bey söz söylemeye gerek olmadan kanunun acil bir ~ekilde yürürlükten kald~r~lmas~n~~ talep etmi~tir. Bu noktada mecliste ortam yeniden gerginle~mi~tir. Halep Mebusu
Artin Bo~gezenyan Efendi tart~~may~~ hararetlendiren ki~i olmu~tur. Kanunun sadece reddedilerek b~rak~lmamas~n~~ "müdellel olarak" yani bu kanun
kapsam~nda i~lenen suçlar~n ispatlanarak kanun kald~r~lmas~n~~istemi~tir:
"...Ve bunu reddetmekle beraber bu kanuna istinaden memleketi
harap edenlerin cezas~~için de bir temennide bulunmally~z, onu cinayet
kast~~ ile imal etmi~~ve istimal eylemi§ olan kimseleri de cezaland~rmak laz~md~r. Yaln~z silahlar~n kald~r~lmas~yla i~~bitmez. Temennim budur."46

" MMZC, C.1, D.3, 1.5, ~nikad:11, s. 112.
" MMZC, C.I, D.3, 1.5, ~nikad:11, s. 113.
MMZC, C.1, D.3, 1.5, ~nikad:11, s. 114.
Belleten, C. LXXIV, 38
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Artin Efendi'nin sözlerinin arkas~n~~"i~tirak ederiz" sesleri takip etmi~tir. Artin Efendi sadece kanunun kald~r~lmas~ yla yetinilmemesi, bu kanundan istifade ederek suç i~leyenlerin cezaland~r~lmas~~ gerekti~ini belirtmi~~ve
meclisteki pek çok mebus bu dü~ünceyi onaylam~~t~r. Bu s~rada söz alan
Trabzon mebusu Mehmet Emin Bey, ayn~~toplant~da okunan ve bizim yukar~da geni~~bir ~ekilde elde ald~~~m~z Emanuel Efendi ve arkada~lar~n~n
vermi~~oldu~u takrire yeniden dönerek, s~rf Ermeni olduklar~~için bir milyon çocuk ve kad~n~n öldürüldü~ünden ve be~~yüz elli bin Rum'un telef
edildi~i ve iki yüz elli bin Rum'un tehcir edildi~i iddias~yla baz~~ ~eyleri oldu~undan çok abart~l~~gösterme gayretinde oldu~unu söylemi~tir.
"... Fakat meseleyi tetkik ederken ~unu rica ederim ki, haks~zl~~~~
derecesinden fazla göstermeyelim. Çünkü haks~zl~k fazla gösterildikçe yine haks~zl~k olur... Ben Emanuel Efendi'yi burada pek mübala~akar
gördüm ve meselenin esas~ndan da biraz inhiraf etmi~~oldu~unu anlad~m.....47
Mehmet Emin Bey, Emanuel Efendi'nin bu konuda yanl~~ve abart~l~~
oldu~una kan~t olarak 1907 y~l~nda Mu~'ta savc~l~k görevi s~ras~nda Ermeni
Komitecisi Zevan'~n öldürülmesiyle ele geçirdi~i Van ~ngiliz Konsolosu'nun
Ermenilere ait nüfus istatistiklerini göstermi~tir. Emanuel Efendi'nin ifadelerinden anla~~ld~~~na göre verilen bir milyon say~s~~yaln~z kad~n ve çocuklara aittir ve erkekler bu say~dan hariç tutulmaktad~r. Ancak erkeklerin de
eklenmesiyle bu say~~bir milyon be~~yüz bine ç~kmaktad~r. Ancak Van ~ ngiliz
Konsolosu'nun kay~tlar~nda Ermeni nüfusu 1.200.000 ki~i olarak verilmektedir. Mehmet Emin Bey sözü bu noktaya getirip Van ~ngiliz Konsolosu'nun yazd~~~~raporun Ermenilerin nüfusunu 1.200.000 olarak verdi~i ve
bu miktar~n zaten abart~l~~ oldu~u halde, Emanuel Efendi'nin verdi~i ölü
say~s~n~n nas~l olur da 1.500.000 olaca~~n~~ sormu~tur". Kötü muamele ya-

MMZC, C.1, D.3, 1.5, ~ nikad:11, s. 115.
MMZC, C.1, D.3, 1.5, ~nikad:11, s. 115. Osmanl~~Devleti'nin gayrimüslim nüfusunu veren 1914
senesine ait Nüfi~a idaresi resmi istatistige göre imparatorluktaki Ermeni nüfusu 1.020.88 l'dir. Bu
istatistikte Ermeni nüfusunu gösteren çe~itli kaynaklara ait istatistikler de verilmi~~ve bir kar~~la~t~rma
yap~lm~~t~r. Buna göre Basmac~yan taraf~ ndan yaz~lan ve Osmanl~~Hükümeti, Ermeni Patrikhanesi ile
1893-1897 tarihli Livre Juene'nun istatistilderinde istifade edilerek haz~ rlanan 1917 tarihli "Historia
Modernes des Armenies" adl~~eserde toplam Osmanl~~nüfusu 14.856.118 olarak verilmekte ve Ermeni nüfusunun miktar~~ise 1.470.011 olarak gösterilmektedir. 1917 senesine dair "Revue Politique
Vitiriatipole" adl~~ kaynakta Vilayat-~~Sitte'deki Ermeni nüfusu belirtilmi~~ve genel nüfus içindeki
oranlar~~ ~öyle verilmi~tir: Sivas %17, Erzerum %30, Bitlis %33, Harput %12, Diyarbak~r %17, Van
%19. Frans~zca Büyük Ansiklopedi'de bütün Rusya Ermenileri 775.000 oalrak verilmi~~bunlar~n
720.000 kadar~~Mavera-y~~ Kafkas ve Rus Ermenistardnda oldu~u belirtilmi~tir. Ravinstein Dolaire
tarafindan haz~rlanan bir istatistikte ise Türkiye Ermenistan~'ndaki Ermeniler 760.000, Iran'da ise
48
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panlar~n ve bu i~ten sorumlu olanlar~n cezaland~r~lmas~n~~can~~gönülden
istedi~ini ancak "s~rf Ermeni olduklar~ndan dolay~~kesilmi~lerdir" ifadesini
kabul edemeyece~ini vurgulam~~t~r. Mehmet Emin sözlerine devam etti~i
s~rada Halep Mebusu Artin Bo~gezenyan Efendi araya girerek "Ne için kesilmi~ler?" sorusunu yöneltmi~~ve meseleleri yeniden de~erek yaralar~n tazelenmemesi gerekti~ini söylemi~tir. Görüldü~ü üzere Artin Bo~gezenyan
sorunun as~l nedenlerine inmekten Ermeni tehcirinin kökenine gitmekten
kaç~nmaktad~r.
Mehmet Emin Bey, Artin Bo~gezenyan'~n bu çekincesine ra~men sorunun kayna~~na inmekte kararl~d~r ve ~u sözleri sarf etmi~tir:
"Bendenizin as~l maksad~, Emanuel Efendi'nin meselede
mübala~akar oldu~unu söylemektir... Emanuel Efendi, bugün yaln~z
sadece Rumlar~n tehcirinden bahsetti. Do~rudur bu da vakidir. Fakat biz
Samsun'da gördük ki, Efendiler, Rus gemileri, Rus torpidolar~~geldi, liman~n önünde durdu. Oradaki e~kiyaya esliha ve mühimmat getirdi."

Bursa Mebusu R~za Bey'in, "Hangi e~kiyaya, söyle?.." sorusu üzerine
Mehmet Emin Bey, "Rum e~kiyas~na" cevab~n~~vererek ~öyel devam eder:
"...Peki hangi hükümet tasavvur olunur ki, dü~man Giresun'a kadar gelsin de o hükümet de e~kiyaya böyle eli bo~~dursun. Fakat ~ekilde
kötülük var. Gerek Ermeni meselesinde gerek Rum meselesinde gayet
fenal~klar, kötülükler vard~r."

Mehmet Emin Bey, Emanuel Efendi'nin takririnde sadece Rumlardan,
Ermenilerden ve Araplardan bahsetti~ini, halbuki sava~~dönemi uygulamalar~ndan Türk unsurunun da büyük ac~lar çekti~ini ancak Emanuel Efendi'nin bunlar~~da görüp Türklere kar~~~yap~lan kötü davran~~lar~~takririne
yazmas~~gerekti~ini dile getirmi~tir. Çünkü kendisi "bilcümle Osmanl~'mn
mebusudur." Bu nedenle takririnde genel olarak bahsetmeli Ermeni, Rum
ve Araplar~n haklar~n~~savunurken Türkleri de mahrum b~rakmamal~d~r.
Mecliste yap~lan bu tart~~malardan sonra söz konusu kanun oy birli~i ile
reddedilmi~tir'.
Bas~nda yer alan haberlerde de Ermeni tehcirinin sorumlulanmn yarg~lanarak Türk milletinin almna sürülen bu "kara lekenin" temizlenmesi ve

150.000 civar~nda Ermeni bulundu~u dile getirilmi~tir. 1912 senesine ait Ermeni Patrikhanesi kay~tlar~nda Erzurum, Van ve Bitlis'teki Ermeni nüfusu 580.000 olarak verilmi~tir. Bk. HR. SYS, 2876/3-1
MMZC, C.1, D.3, 1.5, ~nikad:11, s. 116
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bu sayede ~tilaf Devletleri'nin güveninin kazan~lmas~~yönünde hâkim bir
görü~~söz konusudur.
"...beyn-el düvel münasebetlerde nankörlük, hod-gaml~k ezeli düsturlard~r. Muhas~mlar~m~z, bilhassa ~ngiltere, Fransa ve Amerika ise
aleyhimizde di~~biliyorlar, cihan-~~medeniyetçe Türklü~ü lekeleyen Arap
ve Ermeni meseleleri ortada iken ba~ka türlü yapamazlar..."50
~tilaf Devletleri'nin nazar~nda Türklerin en büyük kabahati Rum ve
Ermenilere yönelik politikalar ve tehcir olay~~idi. ~tilaf Devletleri için tehcir
meselesi büyük bir propaganda silah~~haline gelmi~ti". Lord Robert Cecil,
Avam Kamaras~'n~n 18 Kas~m 1918 tarihli toplant~s~nda Ermeni meselesinden bahsedildi~i bir s~rada,
"...Maksad~m~z, himayemizi talep edenleri kurtamaya matuf idi.
Dü~man Hükümet-i Osmaniye idi. Türkler tarafindan irtikab edilen mezalimin Türk haydutlar~n veyahut mahalli memurlar~n netice-i harekât~~
olmad~~~n~~zannederim... Türkler ~imdi tamam~yla elimizdedirler. Ve bizim rahm ve lütfümüze lay~k kesb ettiklerini ümit edebilecekleri yegâne
çare ise imza ettikleri mütareke ahkâm~na seriyyan tatbik ve galipleri taraf~ndan fikr-i adalet ile kendilerine teklif edilecek di~er ~eraiti bilatereddüd kabul etmektir" demi~tir52.
~ ngiliz Savunma Bakanl~~~~Müste~ar~~ ise yapt~~~~aç~klamada Türkiye'nin "akvam-~~ mahkume" üzerindeki kontrolünün kay~ts~z ~arts~z sona
erdirilmesi gerekti~ini ve bunun ~tilaf Devletleri'nin ortak dü~üncesi oldu~unu belirtmi~tir".
Amerika Fevkalade Komiseri Amiral Mark L. Bristol ise Tasvir-i Efkâr
gazetesine verdi~i demeçte Ermeni tehcirini "silinmesi güç bir leke" olarak
de~erlendirmi~tir:
"...Fakat biliyor musunuz ki, cihan efkâr-~~ umumiyesi kar~~s~nda
fena bir ~öhret kazand~n~z. Ermeni katli cidden silinmesi güç bir leke te~kil etmi~tir. Bunu yapmamallyd~mz..."
Muhabirin bu lekenin silinmesi için yap~lmas~~ gerekenin ne oldu~unu
sormas~~üzerine Amiral:

5° "Art~k

Hakikati Söylemeliyiz", Sabah, 17 Te~rinievvel 1334, no:10385, s. 1
s. 30.
" "Lord Cecil'in Beyanat~~Avam Kamaras~'nda Ermeni Meselesi", Vakit, 30 Te~rinisani 1334, no:
397, s. 1.
" "Mütarekemiz Hakk~nda ~ ngiltere'de ~ikâyetler", Vakit, 16 Kanunievvel 1334, no: 404, s.1 .
51 Ak~in, a.g.e.,
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"Evvel-be-evvel yap~lacak ~ey tehcir ve taktil emrini veren Enver,
Cemal, Talat, bu ekanim-i selase-i ~eamet derdest edilmeli ve ceza-y~~sezalan verilmelidir. Derece-i saniye ve hatta salisdeki mücrimleri tacziye
etmek pek o kadar hazi-i ehemmiyet de~ildir. Ancak bu haydudar idam
olunmal~d~r." yan~t~n~~vermi~tirTM.
Refi Cevat ise "Alemdar" gazetesindeki yaz~s~nda Amiral Bristol'un bu
dü~üncelerine kat~larak suçlularm cezaland~r~lmas~~konusunda firsatm henüz kagr~lmad~ryr~m, milletin sinesine sürülmek istenilen lekenin her vakit
temizlenebilece~ini belirtmi~tir".
Mütareke günlerinin nazik ortam~nda ~tilaf Devletleri'nden gelen bu
istekler ve kamuoyunda var olan ~ttihat9 kar~~tl~~~~ba~ta Enver, Talat ve
Cemal Pa~alar olmak üzere tehcir i~inden sorumlu olan liderlerin yarg~lanmas~m gündeme getirmi~tirTM. Ahmet ~zzet Pa~a kabinesini istifasmdan
sonra 11 Kas~m 1918 tarihli Hatt-~~Humayunla iktidar olan Tevfik Pa~a
kabinesi" ~tilaf Devletleri donanmalarm~n Istanbul'da bulundu~u bir ortamda ~ttihatglarm yarg~lanmas~~ i~ine a~~rl~k vermi~tir'. Tevfik Pa~a, 18
Kas~m 1918 tarihli Meclis-i Mebusan toplant~s~nda hükümet program~m
okumu~tur. Tevfik Pa~a hükümetinin program~~genel olarak Ahmet ~zzet
Pa~a hükümetinin program~~ile aymyd~~ve asayi~in geri gelmesi, me~rutiyet
ve me~rutiyete ba~l~l~k, vurgu yap~lan konular arsmda yer al~yordu. Program~n okunmas~ndan mebuslar arasmda Ermeni meselesi ile ilgili sert tart~~malar ya~ar~m~~t~r. Halep Mebusu Artin Bo~gezenyan, mütarekenin imzalanmas~ndan sonra bar~~~güne~inin kendini göstermeye ba~lad~~~n~~çok k~sa
bir süre sonra galip ve ma~luplarm bar~~~masasmda bir araya geleceklerini
bu ortamda masanm ba~ma bo~~ellerle gidilmemesi gerekti~ini, hukukumu" "Amiral Bristol ile Mühim Bir Mülakat", Taszsir-i Efkar, 26 Nisan 1335, no: 2707, s. 1. Amiral
Bristol Ermeni meselesindeki görü~lerini her f~rsatta dile getirmi~tir, bkz. "Amiral Bristol ile Mülakat", Millevaltkit, 16 ~ubat 1335, no: 24, s. 1. Amerika'n~n Ermeni meselesinde takip etti~i politika için
ayr~ca bk. Kenan Özkan, Türkiye-ABD ili~kileri (1918-1923), (Yay~nlanmam~~~Yüksek Lisans Tezi,
Anadolu üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006), s. 106 vd.; Robert L Daniel, "The Armenian
Question and Turkish-American Relations, 1914-1927", The Mississippi Valley Historical Review, Vol:46,
No:2, (Sep. 1959), s. 259 vd.
Refi Cevad, "Silinmesi Güç Bir Leke, Amiral Bristol'un Beyanat~", Alemdar, 27 Nisan 1335, no:
1429, s.l.
" Bu istek örffillikle Hürriyet ve itilak~lar taraf~ndan savunulmaktayd~, bkz. "Biz Muhalifler Neler
istiyoruz", Sabah, 20 Kanunievvel 1334, no: 10450, s. 1. Ahmet Emin bu ortamda yap~labilecek en
güzel ~eyin "...Bize yak~~an kar~~m~zdakilere hürmet ilim etmek için yap~lmas~~laz~m gelen ~ey dünkü
dü~manlar~nuza kar~~~metin ve vakur bir tav~r takmmak, bir müsabakada ma~lup olan spor adam~~
s~fat~yla kibarane bir sadelikle kendilerine elimizi uazatmakur..." bkz. Ahmet Emin, "Sulh için
Haz~rhk", Vakit, 18 Te~rinisani 1334, no: 384, s. 1.
" "Hatt~-~~Humayun", Takvim-i Velt~tyi, 12 Te~rinisani 13334, no: 3392, s. 1.
" Ak~in, a.g.e., s. 91.
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zu müdafaa edecek haz~rl~klar~n yap~lmas~n~~belirtmi~~ve sözü Ermeni meselesine getirmi~tir:
"...Efendiler, biliyorsunuz ki Türk milleti alem-i medeniyet ve
alem-i siyaset nazar~nda bugün müttehim mevkiinde bulunuyor."59
Bu sözün üzerine mecliste büyük gürültüler yükselmi~ , mebuslar bu
sözleri "Ha~a" sesleri ile reddetmi~lerdir. Artin Bo~gezenyan Efendi, orta
Osmanl~~ tarihinin "en matemli ve en k~z~l safhas~n~~te~kil eden bir cinayet-i
azimenin" bulundu~unu ve bunun da herkesin bildi~i gibi Ermeni tehciri
oldu~unu belirterek sözlerine devam etmi~ tir. Türk milletinin bu meseleden dolay~~~u an için suçlu tutuldu~unu ancak as~l suçlunun Türk Hükümeti oldu~unu bununla birlikte Avrupa'n~n gözünde hükümet ve milletin ayn~~
oldu~unu dile getirmi~tir. Ona göre bütün bir milleti bir tak~m canilerin
suçu nedeniyle suçlu görmek haks~zl~ k olsa da ve vilayetteki memurlar, mutasarr~flar, kumandanlar, polis müdürleri bu suçu i~leyen kimseler olsa da
Türk milleti de bu suça i~tirak etmi~tir. Görüldü~ü gibi Artin Bo~gezenyan
Efendi, tehcir uygulamalar~~ nedeniyle Türk milleti aleyhinde a~~r suçlamalar dile getirmektedir. Ona göre her milletin kalbinin derinliklerinde baz~~
kötü hisler ve nefretler uyumaktad~r ve bunlar uyand~r~ld~~~~zaman k~yamet
kopar ve toplumun iç huzuru kalmaz.
"... En medeni memleketlerde bile avam~n kalbinin derinliklerinde
uyuyan bir taassub-u cinni vard~r. O taassub-u cinni uyur... E~er bir müessir gelip de o taassub-u cinniyi tahrik etmezse, o uyur kal~ r. Ama baz~~
namussuz alçak kimseler gelirler o cinni tahrik ederler. ~~te o cin uyand~~
m~~ o vakit fitne fesat, k~yamet kopar..."69
Artin Efendi, Türk milletinin kalbinin derinliklerinde az~ nl~klara kar~~~
bir tak~m kötü hislerin var oldu~unu ve bunlar~n sava~~zaman~nda baz~~ki~ilerce uyand~r~ld~~~n~~iddia ederek Türk milletini a~~r suçlamalarla kar~~~
kar~~ya b~rakm~~t~ r. Bununla birlikte, bu cinayete ortak olan memurlar~n
acele bir ~ekilde cezaland~r~lmas~~gerekti~ini çünkü medeni alemin kar~~s~na
bu ~ekilde gk~lmayaca~~n~~söylemi~tir".
Artin Bo~ gezenyan bu sözlerinden sonra mecliste tansiyon yeninden
yükselmi~~ve Mu~~mebusu ~lyas Sami Bey söz alarak gerçekleri gizlememesi
yönünde Bo~gezenyan'~~ uyarm~~~ve kendisine, silah alt~nda Rusya'ya yard~m
eden Ermeni mebuslar~n~~ hat~rlatm~~t~r. Bu noktada oturuma ba~kanl~k
"MMZC, C.1, D.3, 1.5; ~nikad: 14, s. 141.
MMZC, C.1, D.3, ~.5; ~nikad: 14, s. 142.
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eden Ba~ kanvekili Hüseyin Cahit Bey araya girerek ortam~~ yat~~t~rm~~t~r.
Ayd~ n mebusu Emanuel Efendi söz alarak sava~~kabinelerini suçlamaya devam etmi~~ve tart~~may~~farkl~~bir tarafa götürmü~tür:
"... Aleyhlerinde harp etmek arzusunda bulunmad~~~m~z büyük ve
mütemeddin milletler ile bizi harp etmeye mecbur etmek istediler. Memalik-i Osmaniye'yi, bilhassa bütün anas~r~~as~rlardan beri himaye etmi~~
olan milel-i mütemeddineye kar~~~bizi ilan-~~ harbe te~rik etmek istediler..."62

Emanuel Efendi aç~ kça itiraf etmektedir ki, Osmanl~~tebaas~~içinde bulunan az~nl~klar Avrupal~~devletler taraf~ndan himaye edilmi~~ve böylece
yönlendirilmi~lerdir. Emanuel Efendi konu~mas~na ba~~ms~zl~k iste~i anlam~na gelen ~u sözlerle devam etmi~tir:
"... Kabinenin milletlerin hukukundan bahsetmemesinden bendeni~~müteessiri. Bu as~rda bahsetmemek caiz de~ildir ve art~k bahsetmemek kimsenin elinden gelmez. Milliyet prensibi galebe etmi~tir. Bundan
sonra ben sana hakim olurum yoktur. Buna alem-i medeniyet müsaade
etmeyecektir. Binaenaleyh Tevfik Pa~a hazretlerinin idare-i dahiliye hakk~ndaki programlar~nda hiç de~ilse bu medeniyet-i haz~ramn istilzam etti~i kelimelerden birkagn~~i~itmek ki, i~itemedim. "Hukuk-u cemaat" sözü eski istibdat zamanlar~nda kalma elfa~d~ r. Bendeniz bunlarla iktifa
edemem..."

Emanuel Efendi aç~k bir ~ekilde ifade ile unsurlar~ n bir arada ya~ama
dü~üncesi olan Osmanl~c~l~k dü~üncesinin ruhunu olu~ turan "Hukuk-u
cemaat" sözünü reddederek milliyetçilik prensibi do~rultusunda ba~~ms~zl~k
teklifinde bulunmu~tur. Bu örnekte de görüldü~ü gibi az~nl~k mebuslar~~
meclisteki tart~~malar esnas~nda hangi dü~ üncelere sahip olduklar~n~~ her
f~rsatta dile getirmi~lerdir.
Trabzon Mebusu Mehmet Emin Bey, Emanuel Efendi'nin bu sözlerinden sonra yeniden söz alm~~~ve ortada bir "izzet-i nefs-i milli"nin söz konusu
oldu~unu bunun mutlaka müdafaa edilmesi gerekti~ini vurgulam~~t~r. Müdafaa sonucunda o millet hakk~ nda ölüm cezas~~verilse dahi namusuyla,
~erefiyle ölmesinin son derece önemli oldu~unu, ~tilaf Devletleri'nin hakk~m~zda bir plan~~varsa zaten bunun eninde sonunda uygulayaca~~n~~ancak
bizim namusumuzu, "milli namusumuzu" kaybetmememiz gerekti~ini be-

"MMZC, C.1, D.3, 1.5; ~nikad: 14, s. 145.
MMZC, C.1, D.3, 1.5; ~nikad: 14, s. 149.
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Teceddüt F~rkas~~Sivas Mebusu olan Dikran Barsamyan Efendi ise
Artin Efendi gibi bu bar~~~ortam~nda e~er Türkler "sulh masas~n~~temizlemek arzu ederlerse bu meseleleri sulh masas~na oturmadan evvel" çözmeleri gerekti~ini vurgulam~~t~ r. Dikran Efendi de Türk milletine kar~~~suçlamalarda bulunmu~~ve sözü Van Mebusu Varamyan Efendi'ye getirmi~tir:
"... Necip Van Mebusu Varamyan Efendi'nin dahi maa-t-teessüf
öldürülmü~~oldu~u tahakkuk etmi~tir. Bunlar~n hat~ralar~na ilelebet
hürmet edece~iz. Kabahati de hiçbir ~ey de~ildi. Kabahati yaln~z Ermeni
milletinin salah~n~~ talep etmekti. Bunlar~n hat~ras~~ her zaman bizim fikrimizde kalacakt~ r. Bundan sonra Türklerle Ermeniler bu memlekette
beraber ya~ayaca~~ z ve onlarla beraber eski kabinenin eski Ittihat ve Terakki Cemiyeti mezkuresinin, melunesinin yapm~~~oldu~u harabeleri
imar edece~iz...""
Dikran Efendi'nin bu sözlerinin ard~ ndan "Sen de o cemiyetin azas~ndans~n" sesleri yükselmi~tir.
Tart~~man~n ilerleyen a~amas~ nda Mu~~mebusu ~lyas Sami Efendi,
Dikran Barsamyan'~ n "melun" olarak nitelendirdi~i Ittihat ve Terakki hükümetinin Ermeni vatanda~lara duydu~u güveni ifade etmek için son derece önemli sözler sarf etmi~ tir. Seferberli~in ba~lang~c~nda "Osmanl~" nam~~
alt~nda hükümetin vatanda~lar~n~~ ay~rt etmeden seferberlik dolay~s~ yla askerli~e davet etmi~~ve en iyi, en sa~lam silahlar~~Ermenilere ve Rumlara
vermi~ tir. Çünkü hükümet, Ermenilerin hissiyat~ndan, vatanseverli~inden
ve karde~li~inden emindir. ~lyas Sami Bey bu aç~klamalar~~ yapt~ktan sonra
"Efendiler bu mesele-i me~ume nas~l ba~lam~~t~ r?" sorusunu yöneltmi~, hükümetin niçin bu tedbirlere ba~vurdu~unun aç~klamas~n~~yapmaya çal~~m~~t~r:
"... Mebus olarak içimizde bulunan Artin Efendi arkada~~m~z baz~~
mebuslar~ n isimlerini yad ederken, kendileri itidal sahibi oldu~undan, ne
için ötekilerini yad etmediler? Hepimizin hakikat olarak bildi~i bir ~eyi
söyleyece~im. Karakin Efendi, elan müsellah olarak Rusya içindedir. Seferberli~in bidayetinde Hükümet-i Osmaniye'ye kar~~~çeteleri ile beraber
Van'a hücum etmi~tir. O zaman ortada daha ba~ka bir ~ey yok idi. Demin
ismi hürmetle yad edilen Papazyan Efendi ve bendeniz içinde idik. Dinleyin, ortada daha henüz hiçbir ~ey yok iken Hükümet-i Osmaniye'ye ültimatom ~eklindeki hala dosyalarda mevcuttur. Amal-i milliyeleri hakk~nda..."

"MMZC, C.1, D.3, 1.5; ~nikad: 14, s. 150.
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~lyas Sami Bey, sözü tam Ermenilerin milli emellerine getirdi~i s~rada
Dikran Efendi söze girerek "Amal-i milliyeleri ne imi~? Onu söyleyin" sorusunu yöneltmi~~ve ~lyas Sami Efendi de Karakin Efendi'nin bu ültimatomunun akl~nda kalan maddelerini s~ralayarak Dikran Efendi'ye ~u ~ekilde
yan~t vermi~tir:
"Sözümü kesmeyin söylüyorum ve söyleyece~im. ~u telgraf, ~u müracaat, resmi dosya evrak~~ aras~nda mevcuttur. Yedi sekize bali~~olabilecek olan mevaddan hülasatan hat~r~mda kalm~~~olanlar~~ ~unlard~r:
Bugün art~k mevaid ile geçirilecek devrede olmad~~~m~zdan Ermenilerin elli seneden beri kendi aralar~nda amal-i milliye nam~na takrir
maksat-~~ siyasiyeyi Hükümet-i Osmaniye'nin mutlaka kabul etmesini
istiyoruz. Etmedi~i takdirde "telgraf~n tabirini iftira etmeksizin aynen
söylemeyen alçakt~r do~ru söyleyece~im" müsellah kuvvetlerimizle Rusya'ya müsellehan muavenet edecek gayri müsellah kuvvetlerimizle de
mesail-i dahiliyeyi, vezaif-i hükümeti daima i~gal edece~iz diyordu."65

~lyas Sami Bey aç~kça gözler önüne sermekteydi ki, Ermeniler "milli
emellerini" gerçekle~tirmek için silahl~~olarak Ruslara yard~m edecekler,
bunun yan~~s~ra olu~turacaklar~~ silahs~z birliklerle de iç kar~~~kl~klar ç~kararak Osmanl~~ hükümetini güç duruma dü~üreceklerdir. Ancak ~lyas Sami
Bey bu noktalara vurgu yaparken can al~c~~~u ifadeleri kullanm~~t~r:
"Yani hakk-~~tabisini istiyordu, Wilson'un Prensiplerini istiyordu."

Dikran Efendi, Osmanl~~ Devleti'nin bir vatanda~~~olarak sava~~ortam~nda silahl~~ ve silahs~z birlikler olu~turarak içte kar~~~kl~klar ç~karmak,
d~~ta ise Ruslara yard~m ederek Türk ordusunu cephelerde zor duruma
dü~ürmeyi Ermeni halk~n~n en do~al hakk~~ olarak görmektedir ve bu durumu Wilson Prensiplerinin "self-determinasyon" ilkesiyle me~rula~t~rmaya
çal~~maktad~r.
~lyas Sami Bey sözlerine Karakin Efendi'nin Van'da yapt~~~~eylemlerle
devam etmi~tir:
"... Ba~~na toplad~~~~ müsellah yirmi bin ki~ilik kuvvetle hiçbir ~ey
olmadan maa-t-teessüf söylüyorum Van'~~i~gal etti. Ordu-yu Osmani, Rus
ordusu ile Van'~~i~gal eden Ermeni kuvveti aras~nda on be~~gün muhaberesiz kald~... Bir taraf~~ Rus ordusu tehdit ediyor, bir taraf~~ da Van'~~ i~gal
eden Ermeniler. Ahali-i ~slamiye'nin, Osmanl~l~k nam~na yemin ederek
temin ederim ki, mevcut nüfus-u umumiyesinin yüzde yetmi~i mahvolup

65

MMZC, C.1, D.3, 1.5; inikad: 14, s. 157.
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gitmi~lerdir. Kad~nlar, çocuklar mahvolup gitmi~tir. Mukatelenin mebdei
böyle ba~lam~~t~r efendiler.
Evet diyorlarki: Maksad-~~milliye hakk~m~zd~, bugün "Wilson" veriyor, hakk~m~z var bu kürsü-i hakikat varken, hürriyet-i efkar varken, her
hak temin edilmi~ken, silah ile bu hak istenilmezdi. Bilhassa her taraf~m~z
dü~man çemberiyle muhat iken, sekiz yüz senelik sadakatinden emin oldu~umuz bir unsur asayi~sizlikle temin-i menfaat etmek ancak namussuzlara aittir. Namuskar olan asayi~ten istifade eder. Namussuzlar ise
asayi~sizlikten istifade ederler... Hükümet-i Osmaniye'nin kalp ve can~na
saplad~~~~~u silah kendisi içinde nefret ve istikrah etti~im feci ~ekilde neticelenmi~..."66

Bu sözlerden de anla~~ld~~~~üzere Ermenilerin Osmanl~~ordusunun
aleyhine Ruslarla i~birli~i yapmalar~~ve Van'~~ i~galleri ordunun haberle~mesinin kesilmesine ve ya~anan olaylar bölgedeki pek çok insan~n hayat~n~~
kaybetmesine neden olmu~tur. ~lyas Sami Bey olaylar~n ba~lang~c~~olarak bu
noktaya i~aret etmekte ve eklemektedir, dü~ünce özgürlü~ü, anayasa ve
meclis gibi pek çok araç mevcutken ve Ermeniler buna benzer haklara sahipken, silahla haklar~n~~elde etmek için çal~~malar~~son derece güç ko~ullar
içinde bulunurken, yüzy~llar boyunca devlete olan ba~l~l~klar~ndan ~üphe
duyulmayan bir milletin milli haklar~n~~ülke içinde huzursuzluk ve kar~~~kl~klara neden olarak elde etmeye çal~~malar~~kabul edilemez bir durumdur.
~lyas Sami Efendi, Mu~~mebuslar~ndan Keygan Efendi'yi ~ahit göstererek Van mebusu Papazyan Efendi'nin bölgede silahl~~birlikler olu~turdu~unu ve kendisine "... arkada~~gel gidelim meclisin içtima vaktidir" dedi~i
zaman yan~ndaki silahl~~çetelerle benim vazifem buradad~r cevab~n~~verdi~ini ve çok geçmeden da~a ç~karak pek ço~unun Rusya'ya firar etti~ini söylemi~~"... sekiz yüz sene bir milletle beraber ya~ayan hiçbir zaman bir milletin hukukuna tecavüz etmez" diyerek sözlerine ~öyle son vermi~tir:
"... Evet mesele-i sab~ka-i menhusa fena bir meseledir. Lakin o
mukateledir. Ona mütecasir olan Müslüman, Ermeni kim olursa olsun,
ejder gibi ba~~~kesilecek, ezilecek adamd~r, böyle kaydedilsin diyorum...
Hükümet bu suretle telakki etsin ve cihan-~~ medeniyet ve be~eriyet de
bilsinki bugün cihamn bütün mukadderat~n~~ tayin eden ~ ngiltere, dahili
havzas~nda nan ve nimetiyle büyüyen, perverde olan pek çok hukuka
malik olan bir unsur kendisine ihanet etse yapaca~~~~ey, ta~~ve demir güller ya~d~rarak onu tedip ve imha etmek olurdu. ("Irlanda'da oldu~u gibi" sedalar~) Lakin Osmanl~lar~n hamaset-i milliyesi topra~~nda hakk~~
MMZC, C.1, D.3, 1.5; ~nikad: 14, s. 158.
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olan böyle milletlere böyle muamele katiyen yapmam~~~ve yapmayacakt~r.
~lyas Sami Efendi meydana gelen olay~ n "mukatele" yani kar~~l~kl~~öldürme olay~~ oldu~unu ve bu olaylar~n Ermenilerin "amal-i milliyelerini"
yani Osmanl~dan ayr~lma dü~üncelerini gerçekle~tirmek için silahl~~eylemlere giri~meleriyle ba~lad~~~n~~ ancak, bugün dünyan~n kaderini tayin eden
~ngiltere'nin dahi kendi s~n~rlar~~dahilinde ya~ayan, pek çok hakka sahip
olan, o ülkenin ekme~ini yiyen bir milletin benzer eylemlere giri~ti~i vakit
kar~~la~aca~~~tepkinin böyle olaca~~n~~vurgulam~~t~r.
~ttihat ve Terakki'nin "günah keçisi" ilan edildi~i ve muhalefetteki
Hürriyet ve ~tilaf F~rkas~~ile ~ttihat ve Terakki aras~nda "iç hesapla~man~n"
yap~ld~~~~bu ortamda Meclis-i Mebusan'~n 4 Kas~m 1918 tarihli toplant~s~nda
Divaniye Mebusu Fuad Efendi, Talat Pa~a ve Sait Halim Pa~a kabinelerinin
Divan-~~Ali'ye sevklerini isteyen on maddelik bir takrir sundu'.
"Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesi'ne
Sait Halim ve Talat Pa~a kabinelerinin zirde muharrer esbabdan
dolay~~Divan-~~Ali'ye sevkini teklif eyerlim:
5. Kavaid-i Hukukiye ve insaniyeye ve hassaten Kanun-i Esasi'nin
ruh ve sarahatma külliyen münafi muvakkat kanunlar ve emir ve nizamlar ~sdar ederek memleketi bir sahne-i fecaiye kalb eylemesi"
Divan-~~Ali için ikinci giri~im Meclis-i Ayin Reisi Ahmet R~za Bey'den
geldi. 21 Kas~m 1918 tarihli Meclis-i Âyân toplant~s~nda, Talat Pa~a kabinesinin istifas~na kadar geçen süre zarf~nda i~lenen suçlar~n tetkikini ve suçlular~n Divan-~~Ali'ye sevklerini istedi". Ahmet R~ za'ya en büyük destek Damat
Ferit Pa~a'dan geldi. ~ttihat ve Terakki'ye olan öfkesini "...Bu faciadan yaln~z birkaç serseri mesuldür. Ne üç dört aydan beri taht-~~ saltanatta olan
67
MMZC, C.1, D.3, ~.5, ~nik~~d: 11, s. 203 vd. Teklif 28 Ekim 1918'de Meclis-i Mebusan'a sunulsa
da 4 Kas~m 1918 tarihli oturumda okunmu~tur. Bunun nedenini Meclis Ba~kan~~Halil (Mente~e) Bey
teklifin ta~~d~~~~önem itibariyle meclisin kalabal~k oldu~u bir güne ertelendi~i ~eklinde aç~klam~~t~r,
bkz. MMZC, C.1, D.3 1.5, inikad: 10, s. 91 "Harb Kabinelerinin Muhakemesi", Vakit, 4 Te~rinisani
1334, no: 371, s. 1. Ali Kemal Bey, Fuad Bey'in bu takririni "cidden takdir eyleriz" diyerek onaylam~~t~r, bkz. Ali Kemal, "Divan-~~Ali", Sabah, 4 Te~rinisani 1334, no: 10406, s.l. Ahmet Emin ise harice
kar~~~uyand~r~lacak tepki aç~s~ndan eski hesaplar~n ~imdiden görülmesi gerekti~ini belirtmi~tir, bkz.
Ahmet Emin, "Maziye Ait Hesaplar", Vakit, 4 Te~rinisani 1334, no: 371, s.1
68
ân'da Mühim Bir
Meclis-i Ay~n Zalnt Ceridesi, C.1, D.3, 1.5, ~nikad: 11, s. 117 vd.; "Meclis-i Ay
Celse", Sabah, 26 Te~rinisani 1334, no: 10426, s.1; Ahmet R~za Bey Ayan riyasetine seçilmesi dolay~s~yla 19 Ekim 1918'de yapt~~~~konu~mada Ermenilerden bahsederek, "...o vah~iyane öldürülen
Ermenilerin, as~lan, sürülen Araplar~n eytam ve eramilini haki sefalete mahkur b~rak~lmayaca~fndan
bahsetmi~tir, bkz. MAZC, C.1, D.3, 1.5, ~nikad:2, s. 8
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Padi~ah~= ne de masum Türk milleti bundan mesul de~ildir" sözleriyle
dile getirmekteydi".
Bu ortamda Meclis-i Vükela'n~n 11 Aral~k 1918 tarihli karar~yla Anadolu 10 bölgeye ayr~lm~~~ve her birine Ermeni tehcirini soru~turmak üzere
heyetler gönderilmesi kararla~t~r~lm~~t~r». 14 Aral~k 1918 tarihli kararla da
tehcir esnas~nda suç i~leyenlerin Divan-~~Harp'te yarg~lanmalar~na karar
verilmi~tir". 16 Aral~k 1918'de de Istanbul'da ilk Divan-~~Harp kurulmu~~ve
yarg~lamalara ba~lanm~~t~r.
Ahmet Refik ve ~ki Komite ~ki K~tal
Ahmet Refik'in ~ki Komite ~ki Kaat adl~~eseri mütareke günlerinin bu
nazik atmosferinde kaleme al~nm~~t~ r. "Askeri Sevk Komisyonu Ba~kan~"
göreviyle 1915 y~l~nda Eski~ehir'e gönderilen Ahmet Refik, Eski~ehir'deki
Ermeni tehcirine tan~kl~k etmi~~ve buradaki izlenimlerini 3 y~l bekledikten
sonra ~kdam gazetesinde 17 Aral~ k 1918 ve 18 Ocak 1919 tarihleri ars~nda
13 say~hk bir yaz~~ dizisi olarak yay~nlam~~t~r. Ahmet Refik an~lar~n~~ ~kdam
gazetesinde yay~nland~ ktan hemen sonra Ocak 1919'da "~ ki Komite, ~ki
K~tal" ad~yla bu defa kitap halinde yaymlam~~t~r".
Ahmet Refik'in an~lar~n~~1915'te yazmas~na ra~men aradan 3 y~l gibi
bir zaman geçtikten sonra yay~nlanmas~~ kafalarda baz~~ soru i~aretlerinin
do~mas~na neden olmaktad~ r. Mütareke günlerinin siyasi atmosferine uygun olarak ~ttihatç~~kar~~t~~bir söylemle ve son derece sert bir dille kaleme
al~ nan eserde Ahmet Refik, nesnellikten ve bilimsellikten uzak, hiçbir kan~ta
ve belgeye dayanmayan, ayn~~zamanda oldukça dramatik bir anlat~mla Ermeni tehcirini ve ya~anan olaylar~~kaleme alm~~t~r. ~tilaf Devletleri'nin tepkisini çekmemek amac~yla az~nl~klara kar~~~son derece müsamahakâr bir siyasetin takip edildi~i, ülkenin içinde bulundu~u mevcut durumdan Ittihat ve
Terakki'nin sorumlu tutulup, ~ttihatç~~liderlerin Divan-~~Ali'de yarg~land~~~~
69 MMZC, C.1, D.3, 1.5, ~nikad: 11, s. 122; Ali Kemal Bey, Damat Ferit Pa~a'n~n bu sözleriyle Türk
milletinin duygulann tercüman oldu~unu belirtmi~tir, bk. Ali Kemal, "Zalimler, Mazlumlar", Sabah,
27 Te~rinisani 1334, no: 10427, s.1
" P~nar Ta~er, "Mütareke Döneminde Divan-~~Harb-i örf~ler (1918-1922)" (Yay~nlanmam~~~Yüksek
Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski~ehir, 2005), s. 36 vd.; Alemdar, 24
Kanunievvel 1334, no: 1320, s.1; Ahmet Emin , "Siyan-~~Adalet", Vakit, 7 ~ubat 1335, no: 465, s. 1;
Ak~in, a.g.e., s. 143. Divan-~~Ali yarg~lamalar~~hakk~nda aynnuh bilgi için ayr~ca bkz. Ata, a.g.e., s. 39
vd.
" BOA. MVM, no: 213/62
72 Ahmet Refik, ~ki Komite, ~ki K~tal, ~stanbul, Matbaa-y~~Orhaniye, 1919; Ahmet Refik, Kafkas Yollannda, Iki Komite ~ki K~tal, haz~rlayan: Osman Selim Kocahano~lu, ~stanbul, Temel Yay~nlar~, 1998.
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bir s~rada Ahmet Refik'in an~lar~n~~bu tarz bir anlat~mla yay~nlamas~~oldukça
dü~ündürücüdür.
Ahmet Refik, Ermeni tehcirinin Eski~ehir'deki uygulamalar~n~~anlatt~~~~
~ki Komite, ~ki K~tal adl~~eserinde Ittihat ve Terakki ve iktidar~na a~~r ele~tiriler yöneltmi~tir. Ancak onun, 1908'lerde Ittihat ve Terakki'ye olan bak~~~
agslyla 1915'teki bak~~~aç~s~~aras~nda büyük uçurumlar gözlemlenmektedir.
Bu görü~~farkl~hklar~ , Mondros Mütarekesi'nin öncesinde Do~u Anadolu'ya
yap~lan bir tetkik seyahatinin izlenimlerini içeren Kafkas Yolarinda adl~~eseri
ile 31 Mart isyan~~ s~ras~ndaki izlenimlerini aktard~~~~ 11 Nisan ~nk~lab~~ adl~~
eserinde de kendini göstermektedir".
11 Nisan ~nk~la~~ ba~l~kl~~kitabmda Ittihat ve Terakki'yi ve isyan~~bast~ran Hareket Ordusu'nu göklere ç~karm~~t~r. Bunun yan~nda II. Abdülhamit'in saltanatma ve ki~ili~ine yönelik sald~r~hrda bulunmaktad~r. II. Abdülhamit için "Y~ld~z zalimi", "devr-i haz~r~n en büyük müstebidi" nitelemelerini kullanm~~t~r. Ancak Ahmed Refik'in, II. Abdülhamit hakk~ndaki görü~leri 1915 ve 1918'lere gelindi~inde tamamen de~i~mi~tir. Abdülhamit'in
cenazesi arkas~ndan söyledi~i sayg~~ve hürmet dolu sözler ondaki bu de~i~ikli~i gözler önüne sermektedir. II. Abdülhamit ~imdi de "görkemli bir
tarih"tir74. ~ki Komite, ~ki K~tal adl~~eserinde ise Ittihat ve Terakki'ye kar~~~
hücumlara geçmi~~"Sultan Abdülhamit'in zalimane idaresi, bu yolsuzluk
devri yan~nda siyaset ve medeniyet nokta-y~~nazar~ndan salim bir devirdi"
diyerek dü~üncelerindeki de~i~ikli~i gözler önüne sermi~tir". 1908'deki
"kahramanlar" ise ~imdi "zorbalar idaresi"nin sahipleri olmu~tur. "Hiçbir
devirde Osmanh Devleti dört be~~zorban~n ~ekaveti yüzünden bu mertebe
ac~kl~~bir felakete giriftar olmam~~t~r.""
Ahmed Refik'in gözünde Ittihat ve Terakki liderlerinin "hürriyet kahraman~" konumundan 1915'te "zorba" konumuna dü~melerinde bu ki~ilerin sava~~zaman~ndaki baz~~faaliyetleri etkili olmu~tur. Sava~~s~ras~nda karaborsa, ya~ma ve vagon ticareti gibi uygulamalardan Ittihat ve Terakki liderlerini sorumlu tutmaktad~r. Ahmet Refik ki~isel anlamda Ittihat ve Terakki
yönetiminden arad~klar~m bulamam~~t~r. Onun kariyerine k~saca göz atmak
bu sonuca ula~mam~zda önemli bir etken olmu~tur. 1898'de Harp Okulu'nu
s. 11. Ahmet Refik'in hayat~~ve eserleri hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi için bkz.
73 Kocahano~lu,
Muzaffer Gölunan, Tarihi Sevdiren Adam, Ahmed Refik Alt~nay, ~stanbul, Türkiye ~~~Bankas~~Yay~nlar~,
1978.
74 Ahmed Refik, "Abdülhamid'in Na~~~Önünde", Ati, 18 ~ubat 1334, no: 49, s. 1.
" Ahmed Refik, a.g.e., s. 11.
76
Y.a.g.e., s. 1.
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birincilikle bitirmi~tir. 1907'de yüzba~~l~~a yükselmi~tir. 1909'da "Erkan-~~
Harbiye-i Umumiye Ceride ~ubesi"ne yükseltilir ve "Askeri Mecmua"n~ n
yay~m~ ndan sorumlu hale getirilir. Yine 1909'da kurulan "Tarih-i Osmani
Encümeni"ne üye olmu~~ve Balkan Sava~lar~~ s~ras~nda Erkan-~~ Harbiye-i
umumiye taraf~ndan sansür müfetti~li~ine getirilir. Ahmet refik Balkan
Sava~lar~~ sonunda yüzba~~~rütbesiyle emekli olmu~ tur ve bu Harp Okulu'ndan birincilikle mezun olan bir subay için pek de iyi bir rütbe say~lmaz77.
I. Dünya Sava~~~ba~lay~nca yüzba~~~rütbesiyle yeniden orduya kat~lm~~t~r.
Sava~~devam ederken "Sansür Genel Müfetti~li~i"ne getirilir.bu görevi s~ras~nda M~s~r Hidivi Mehmet Ali Pa~a hakk~nda kaleme ald~~~~bir yaz~s~~ nedeniyle dönemin Sadrazam~~ve Mehmet Ali Pa~a'n~ n torunu Sait Halim Pa~a
taraf~ndan Uluk~~ la'ya "Arpa ve Saman Emini" olarak sürülmü~ tür. Bu
Ahmed Refik için onur k~r~c~~bir cezad~r. Bekledi~i ve kendince "hak etti~i"
görev ve mevkilere getirilmemesi onun ~ttihatç~lara yönelik dü~üncelerinin
~ ekillenmesinde önemli bir etkendir". Ondaki ~ttihatç~~ dü~manl~~~n~n ne
boyutlara ula~t~~~n~~eserinin sat~r aralar~nda okumak mümkündür.
"... Rus ordusu ilerledikçe Ermenilerin ~iddet ve cesaretleri de art~yordu. Baz~~ noktalarda Ermeniler mütecaviz, Türkler müdafaa vaziyetinde kald~ lar. Tehcir ve taktiler birbirini izlemeye ba~lad~. Anadolu'ya
giren Rus ordusunun yegâne muavinleri Ermenilerdi. ~ntikam, istiklal,
ihtiras emelleri Ermeni çetelerini galeyana getirmi~ti. Rus ve Ermenilerden mürekkeb f~ rkalar Türk ve Ermeni cesetlerini çi~neyerek Erzurum'a
do~ru ilerliyordu. Erzurum tahliye edildi~i zaman Ruslar~n ilk icraat~~
Ermeni taburlar~n~~ ~ehre sokmak oldu. Ruslar pekiyi biliyorlard~~ ki, Ermeniler Erzurum'a girdikleri takdirde Türkleri feci bir surette parçalayacaklard~. Rus ordusunun himayesi alt~nda yap~lacak bu cinayetler,
Türkleri güya Ruslardan tenfir edebilirdi. Halbuki Ruslar~ n gayesi Türklerin sükfinundan istifade ederek Erzincan'a, Sivas'a ve Trabzon'a kadar
ilerlemekti. Ruslar bu maksadlar~ na nail oldular. ~ura-y~~Kafkas'dan Erzurum'a kadar ~imendiferler dö~eyerek Zigana'n~n korkunç yollar~n~~
muhte~em bir hale ifra~~ederek, da~lar~ n yüksek tepelerinden telgraf telleri a~~rarak, dekoviller dö~eyerek, köprüler yaparak Trabzon'a kadar
ilerlediler. Ruslar ilerledikçe Ermenilerin tecavüzünden korkan ahali evlerini barklar~n~~ b~rak~yor, aç ve peri~an içerilere iltica ediyordu. Kalanlardan baz~lar~~Rumlar~ n ve Ermenilerin casusluklar~~ yüzünden dara~açlar~ ndan can veriyordu... Nihayet Rus idaresi te'sis ettikçe tecavüzlere de

77 Abdülkadir Özcan, "Ahmet Refik Alt~ nay", Türkiye Diyanet Vakf~~ ~slam Ansiklopedisi, C.2, ~stanbul, 1989, s. 120; Re~ad Ekrem Koçu, "Ahmet Refik Alt~nay", ~stanbul Ansiklopedisi, C.2, ~stanbul,
1959, s. 733.
78
Kocahano~lu, a.g.e., s. 10
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bir dereceye kadar nihayet verildi. Halk müsterihdi. Çünkü aç de~ildi,
aileleri sefilane süründürülmüyordu. Memlekette haks~zl~k kald~r~lm~~t~.
Çal~~~yorlar, para kazan~yorlar, haklar~n~~zayi etmiyorlard~.
Rus hayat~~ pek az zamanda ~ura-y~~ Kafims'dan Trabzon'a kadar
tamam~yla te'sis etmi~ti. Çar~~lar ve dükkanlar nefis Rus emtias~yla dolmu~tu. ~ ttihat hükümeti bütün gazetelerde Ruslar~n açl~klar~n~~ ilan eder,
~stanbul halk~n~~ açl~ ktan öldürürken Erzurum'un karl~~ da~lar~nda,
Zigana'n~n çaml~~ uçurumlar~n~ n kenarlar~nda yol yapmakla me~gul ameleler taze ekme~ini yiyor, bol ~ekerli çay~n~~ içiyor, dört be~~manat gündelik al~yordu. Türk i~çiler, arabac~ lar ve sanatkarlar bu halden hep memnundular. Vaktiyle Türk memurlar~ndan bah~i~~yerine tokat yerlerken
~imdi Rus zabitlerden ve madamlarind.. bol bol para al~yorlard~.
~ ttihat hükümetinin zalimane idaresinden sonra Ruslar~n dü~man
idaresi bile as~ rlardan beri saadet, emniyet, adalet yüzü görmeyen halk
için refah devri yerine geçmi~ti. Onlar~n cahil dima~lar~~bile Rus idaresinin intizam~n~~ takdir ediyordu. Bir zamanlar sefil ve alil asker kafilelerinin açl~ ktan öldükleri korkunç yollarda ~imdi zarif madamlar, parlak
üniformal~~ Rus zabitleri otomobiller ile geçiyorlard~. ~ehirlerde tiyatrolar, sinemalar, ~en'ikler her ~ey mevcuttu."79
Ahmed Refik, Rus i~gali alt~ ndaki rahat ancak "esir bir hayat~" ~ttihat
Terakki idaresine tercih edecek kadar ~ttihatç~~ kar~~t~d~ r. Halbuki Do~u
Anadolu'yu i~gal eden ve sava~~s~ras~nda Osmanl~~ ordusunu güç durumlara
dü~mesine neden olan Ermeni çetelerinin kurulmas~n~~ sa~layan, Ahmet
Refik'in ~ ttihat ve Terakki idaresine tercih etti~i Çarl~k Rusya's~d~r.
Ta~ naksutyun Partisi'nin en önemli liderlerinden ve Ermenistan Devleti'nin
ilk ba~bakan~~Ovanes Kaçaznuni, 1923 y~l~n~n Nisan ay~nda Bükre~'te yap~lan partinin yurtd~~~~konferans~na sundu~u raporda Rusya'n~ n Ermeniler
üzerindeki etkisini ~u sözleriyle itiraf etmektedir:
"1914 k~~~~ve 1915 y~l~n~n ilk aylar~, Ta~ naksutyun da dahil olmak
üzere, Rusya Ermenileri aç~s~ ndan bir heyecanlanma ve umut dönemiydi. Biz kay~ts~z ~arts~z Rusya'ya yönelmi~~durumdayd~k.
Herhangi bir gerekçe yokken zafer havas~na kap~lm~~t~k; sadakatimiz, çal~~malar~m~z ve yard~mlar~m~z kar~~l~~~ nda Çar Hükümeti'nin
(Güney Kafkasya Ermenistan'~~ ile Türkiye'nin Ermeni eyaletlerinden
olu~an) Ermenistan'~n ba~~ms~zl~~~n~~ bize arma~an edece~ine emindik.
Akl~= dumanlanm~~t~ . Biz kendi isteklerimizi ba~kalar~na mal
ederek, sorumsuz ki~ilerin bo~~sözlerine büyük önem vererek ve kendiAhmed Refik, a.g.e., s. 45 vd.
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mize yapt~~~m~ z hipnozun etkisiyle gerçekleri anlayamad~k ve hayallere
kap~ld~k.
Güya sarayda naip taraf~ ndan sarf edilmi~~laflar dilden dile dola~~yordu. Sürekli bir tak~ m mektuplara at~f yap~l~yor ve taraf~m~ zca bu mektuplar, ileride taleplerimizi öne sürebilece~imiz bir zemin olarak sunuluyordu. Oysa ustal~ kla düzenlenmi~~olan bu mektuplar, istek üzerine her
türlü anlam~n yak~~t~r~labilece~i gayet genel ve belirsiz öneriler d~~~nda
bir ~ey içermiyorlard~.
1915 yaz ve sonbahar döneminde Türkiye Ermenileri zorunlu göçe
tabi tutuldu. Kitlesel sürgünler ve bask~nlar gerçekle~tirildi. Bütün bunlar Ermeni meselesine ölümcül bir darbe vurdu.
Türkler ne yapt~klar~n~~biliyorlard~~ ve bugün pi~manl~ k duymalar~n~~ gerektirecek bir husus bulunmamaktad~r; sonradan anla~~ld~~~~üzere,
Türkiye'de Ermeni meselesinin temelli çözümü aç~s~ ndan bu yöntem en
kesin ve uygun bir yöntemdi.""

Kaçaznuni, Ruslar~ n kendilerini nas~ l etkileyip yönlendirdi~ini ve dü~tükleri büyük tuza~~~son derece net ifadelerle ortaya koymaktad~r. Ona
göre tehcir karar~~ sorunun çözümü için en uygun yöntemdir ve bu karar~~
ald~klar~~ için Türkler asla suçlanamaz. Bu aç~dan bak~lacak olursa
Kaçaznuni bu ifadeleri kullan~ rken Ahmet Refik'in Ittihat ve Terakki yönetimini "günah keçisi" ilan etmesi ve Rus idaresini ~ttihatç~lara tercih etmesi
son derece dü~ ündürücüdür.
Ahmed Refik, ~ki Komite, ~ki K~tal'in giri~~k~sm~nda ~ttihat ve Terakki'ye
yönelik hücumlar~ ndan sonra "Askeri Sevk Komisyonu Ba~kan~" olarak
geldi~i Eski~ehir'deki izlenimlerini 20 Eylül 1915 (1331) tarihinden itibaren
aktarmaya ba~lam~~ t~r.
~ lk olarak Çanakkale sava~lar~n~ n ya~and~~~~günlerde Osmanl~~Devleti
ba~kentinin Eski~ehir'e ta~~nmas~~planlar~ ndan bahsetmi~tir:
"Eski~ehir'in en mutena, en güzel evleri istasyon civar~nda. Bu binalar Almanlar~ n henüz badanadan mahrum, d~~~~bile s~vanmam~~~mektepleri Sultan Mehmet-i Hamis'e, cesim bir Ermeni kona~~~~ehzadegana,
Sar~su Köprüsü civar~ nda kanarya sar~s~~renginde yan yana iki Ermeni
evi Talat Bey'le dostu Canbolat Bey'e, içeride Ermeni mahallesinde muhte~em bir Ermeni kö~ kü Topal ~smail Hakk~ 'ya, istasyona yak~ n oturmaya
salih bütün evler ~ttihad'~ n en mühim ricaline tahsis olunmu~... Memle80
Ovanes Kaçaznuni, Ta~nak Partisinin Yapaca~~~Bir ~ey Yok (1923 Parti Konferans~ 'na Rapor), Çev.
Arif Acalo~lu, 15. Bas~m, Kaynak Yay~ nlar~ , Istanbul, 2006, s. 33 vd.
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ket senelerden beri bu e~k~yan~n istibdad~~ alt~nda inliyordu. Vatan~n izmihlaline, Türklerin felaketine sebep olanlar, alt~~ as~rl~k bir devleti alt~~
sene içinde müzmihal ve peri~an eylediklerini dü~ünmeyerek, açl~ktan
öldürdükleri Anadolu'nun agu~una kagyorlard~."81

Ahmed Refik daha sonra "Bu vatan~n hiçbir sahibi yok muydu? Padi~ah m~? Heyhat!.." diyerek Sultan V. Mehmet Re~at'~~ ele~tirmeye ba~lam~~t~r:
"Osmanl~~ taht~n~~ hemen alt~~ senedir Sultan Mehmed-i Hamis i~gal
ediyordu. Bu i~gal Osmanl~~ Devleti için bir felaketti... Otuz üç padi~ah~n
alt~~ as~rda kanlar dökerek fethettikleri ki~verler, Sultan Mehmed-i
Hamis'in alt~~senelik devre-i saltanat~nda zulüm ve ate~~içinde zir-ü-zebir
olmu~tu... islamiyeti as~rlardan beri âlâ eden Osmanl~lar bir avuç e~kiya
elinde bezice olmu~lar, ~slamiyet'in temelini elleriyle y~km~~lard~."82
Meclis-i Mebusan ve Âyân'a da ele~ tiriler yönelten Ahmed Refik,
"~ttihad'a hidmet-i sab~ k eden zevat Âyân'a geçiyordu" diyerek Meclis-i
Âyân hakk~ndaki görü~lerini ortaya koyuyordu. Ona göre Âyân azas~~
memleketin ilmen ve fikren yüksek simalar~ndan olu~muyordu. Mebusan
hakk~ndaki dü~ünceleri de pek farkl~~ de~ildi: "Mebusan'~n ekseriyeti
~ ttihad'~n sad~k ve vefakâr bendeleriydi, vazifeleri ticaret, meddahl~k,
cem-i servet ve sefahatti... ~çlerinden bir k~sm~~ cahildi, münevver olanlar~~
~ttihad'~n cinayetlerini fazilet gibi gösteren bir k~s~ m gazetecilerle, muharrirler ve mütefekkirlerdi..."83
Sözü ~ttihat ve Terakki'nin Turanc~l~k emellerine getiren Ahmed Refik, "...Rumlar~n Yunanl~l~ k, Ermenilerin Ermenistan, Araplar~n Arapl~k
meselelerine kar~~~onlar da bir Turanc~l~ k meselesi ortaya ç~ karm~~lard~."

81 Ahmed Refik, a.g.e., s. 6 vd. Ba~kentin Eski~ehir'e nakli konusunda ABD ~stanbul Büyükelçisi
Henry Morgenthau an~lar~ nda, ~smail Canbolat ve Bedri Bey'lerin 1915 Mart ay~~ ba~lar~nda kendisini
ziyarete gelerek, Türk kad~ n ve çocuklar~ n~n ba~kenti terk ederek Anadolu'nun içlerine göç etmeye
ba~lad~ klar~n~, Istanbul'daki banka ~ubelerinin kasalar~n~~ Eski~ehir'e ta~~d~~~ n~, hazinenin de ta~~ nmaya ba~land~~~n~, yabanc~~elçiliklerin ve çal~~anlar~ n~ n Eski~ehir'e gitmek için haz~ r olduklar~ n~~ve ABD
elçili~i maiyeti için de trende kaç ki~ilik yer istedi~ini sorduklar~ n~~ belirtmi~tir, bkz. Henry
Morgenthau, Amhassadeor Morgenthau's Story, Wayne State Univsersity Pres, 2003, s. 138 vd.
1890'larda Düyun-u Umumiye memuru olarak Eski~ ehir'de görev yapan Vitali Cuinet, I894'te
yaynlad~~~~bir çal~~mas~ nda, ovan~ n güneyinde tepenin yamac~ na yay~lm~~~Müslüman mahallelerinden
bahsederken, Porsuk Çay~'na do~ru uzanan düzlükte Porsuk'un solunda Ermeni mahallesinin ve
sa~~nda ise Rum Ortodoks mahallesinin varl~~~ ndan söz etmektedir. Bkz. Vitali Cuinet, La Turquie
d'Asire: Geographie, Administrative, Statistique, Descriptive et Raisoennee de l'Asie Minevre, Tome: IV, Paris,
1894, s. 209'dan aktaran Kemal Yakut, "Eski~ehir'de Nüfus ve 1916 Nüfus ~statisti~i", Kebikeç, Say~:
15, 2003, s. 174.
82 Ahmed Refik, a.g.e., s. 10.
" Y.a.g.e., s. 12 vd.
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diyerek Turanal~k dü~üncesinin olu~umunu aç~klam~~t~r" Bunun yan~nda
Turan'a kar~~~ç~karak onun yerine Osmanl~c~l~k politikas~n~n gereklili~ini de
~u sözleriyle ifade etmektedir: "Harb-i Umumi'nin ba~lang~c~~Turan emelleri için adeta tatbikat-~~mübdei yerine geçti... Anadolu'yu hakiki Türklük
merkezini dü~ünen bile yoktu. Turanda ya~ayanlar Moskof saflar~nda harp
ediyorlard~. Halbuki vatan, Anadolu'dan gelen aç, peri~an, yal~n ayak, bedbaht babayi~iderin üryan sineleriyle muhafaza ediliyordu. Turanda ya~ayanlar Ruslar~n en muntazam vesaitiyle ia~e olunuyorlard~. Anadolu'da
kalan dul kad~nlar, ihtiyar analar toprak kulübelerde ot yemekten, kanl~~
gözya~lar~~dökmekten ba~ka bir ~ey yapm~yorlard~... Anadolu irfans~zhktan,
mektepsizlikten, kanunsuzluktan, adaletsizlikten ölüyordu. Her ~eyden
evvel bu aç halk~~doyurmak, cahil ekseriyeti okutmak, bu bi-çare kav~ni hayat~n, ilmin, maarifin, medeniyetin saadetlerinden hissedar etmek laz~md~.
Türk gençlerinin gayesi Osmanl~~Türklü~ü olmak laz~md~. Bu gaye takip
edildi~i takdirde Osmanl~~Ermeni'si, Osmanl~~Rum'u da kendi irfamyla
me~gul olabilir, Osmanhlik nam~~alt~nda bütün unsurlar kendi tekâmüllerine çal~~~rlard~."" Ahmed Refik Osmanl~c~l~k politikas~n~n gereklili~ini vurgulad~ktan sonra imparatorluk içindeki az~nl~k unsurlar~n aras~nda var olan
samimiyetten bahsederek "...Müslüman ve gayrimüslim unsurlar~~ ~eklen
~öyle dursun lisan itibariyle de birbirinden fark etmek gayri kabildi" demi~tir". Ermenilerin imparatorluk içindeki yerine de de~inen Ahmed Refik
Van'~n ücra kö~elerinden Istanbul'a gelen Ermenilerin Müslüman ailelerinin itimad~n~~kazanarak haremlerine bile rahatça girip gkt~ldar~m belirtmi~tir. Ermeni sanatkarlarm~n y~llarca Osmanl~~sanat~n~n en güzel örneklerini
verdiklerini, ancak iki millet aras~ndaki bu uyumun az~nl~klar~n millet emelleri pe~inde ko~uncaya kadar devam etti~ini belirtmi~tir. Avrupal~~devletlerin müdahalelerinin de bunda çok büyük rol oynad~~~ mn alt~n~~çizmi~tir.
Ancak Ahmed Refik'e göre imparatorluk içindeki unsurlar ars~nda mevcut
olan uyumun bozulmas~ndaki en büyük etken "Osmanl~~idaresinin
müzebzib peri~an bir halde devam etmesrdir'. Ahmed Refik bu ortamda
Van katliam~n~~olaylar~n ba~lang~c~~olarak göstermektedir. Ahmed Refik
burada nesnellikten uzak ~u aç~klamay~~yapm~~t~r:
"Nihayet Ermenilerin, Van k~t'ali, askeri hareketlere engel te~kil
etmeleri, ittihatglarm milli gayeleri için mühim bir f~rsat vücuda getirdi.
Adil ve kuvvetine güvenen bir hükümetin böyle bir vaziyet kar~~s~nda yaY.a.g.e., s. 19.
Y.a.g.e., s. 20.

" Y.a.g.e., s. 22.
87 Y.a.g.e., s. 22.
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paca~~~~ey, hükümet aleyhine isyan edenleri tecziye eylemekti, fakat ittihatglar Ermenileri imha etmek ve bu suretle Vilayet-i Sitte meselesini de
ortadan kald~rmak istediler. Ermeniler art~k yevm-i halas geldi zannederek alelacele k~yam-1 k~t'allere mübdei te~kil etti. Ermeni, Türk binlerce
vatan evlad~~ komitelerin ayaklar~~alt~nda çi~nendi. Harbin bidayetinde
Anadolu'ya Istanbul'dan birçok çeteler gönderilmi~ti. Bu çeteler hapisten
ç~kar~lan katillerden ve h~rs~zlardan mürekkepti. Bunlar Harbiye Nezareti meydan~nda bir hafta talim görürler, Te~kilat-~~Mahsusa marifetiyle
Kafkas hududuna gönderilirlerdi. Ermeni mezaliminde en büyük mezalimleri bu çeteler ikâ' ettiler. Mamafih Do~u Anadolu'da umumi bir
hercümerc hükm-ü ferma idi. Burada çeteler ve halk birbirini imha ediyor, kan gövdeyi götürüyordu. Ermeniler Ruslara iltihak etmi~~Van ~ehrine hücum ediyorlard~ ... Fakat en masum en bi-günah hiçbir cürümleri
olmad~~~~halde tehcir felaketlerine tabi olan Ermeniler Bursa, Ankara,
Eski~ehir ve Konya vilayetlerinde ya~ananlard~."88

Eski~ehir ve ~zmit civar~ndaki Ermeni tehcirini daha iyi de~erlendirmek için sevkiyatta oynad~klar~~ role ve Ermenilerin bu ~ehirlerdeki faaliyetlerine k~saca göz atmam~z gerekmektedir.
Osmanl~~Devleti'nin seferberlik ilan~ ndan sonra ilk Ermeni isyan~~17
A~ustos 1914'te Zeytun'da ç~kar. Olaylar~n kontrol alt~na alinamamas~~ üzerine Talat Pa~a 6 May~s 1914 tarihinde Mara~~Mutasarr~fl~~~'na gönderdi~i
telgrafinda bölgedeki Ermenilerin uzakla~t~r~lmas~n~~istemi~tir". 30 A~ustos
1914'te Zeytun'da ç~kan isyan~~Kayseri, Bitlis, Erzurum, Diyarbak~r, Trabzon, Van, ~zmit, Adapazar~, Iznik, Canik ve di~er yerlerdeki isyanlar izlemi~tir. ~zmit'teki Ermenilerin çal~~malar~~ Bahçecik çevresiyle Adapazar~~
merkezlerinde yo~unla~~r. Özellikle Amerikan vatanda~~~misyonerlerin bölgedeki faaliyetleri hükümet taraf~ndan yak~n takip alt~ndad~r".
~zmit'in tehcirde oynad~~~~fonksiyon oldukça önemlidir. ~zmit'in, ~stanbul ile Anadolu aras~ ndaki stratejik konumundan dolay~~Ermeni komitelerinin bu bölgeye çok fazla önem verdikleri anla~~lmaktad~r. Özellikle
Ta~naksutyun Komitesi'nin Istanbul'un do~usunda lojistik ve stratejik olarak kulland~~~~hat Bursa, Bahçecik (Izmit) ve Adapazar~'d~r. Bölgedeki Er"Y.a.g.e., s. 23
BOA. DH. ~FR, nr. 52/102. ~zmit civar~ndaki Ermeni tehciri hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi için bkz.
Bekir Günay, ~zmit Ermenileri ve Tekir, 1. Bask~, Kocaeli Büyük~ehir Belediyesi Yay~nlar~, ~zmit, 2006,
s. 41; Ermeni Komitelerinin A'nzal ve Harekât-t ihtilaliyesi, ilan-t Me~rutiyetten Evvel ve Sonra, Haz. Erdo~an
Cengiz, Ankara, 1983
9° Adapazar~~Kazerler Mahallesi'nde oturan Andronik Yaz~c~yan'~ n Amerikan tebaas~ndan olup
olmad~~~n~n ara~t~r~lmas~~hükümetin bu konuda ne kadar hassas davrand~~~na iyi bir kan~tt~r. Bkz.
BOA. DH. ~FR, nr. 54-A/168
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meni kiliseleri, Bahçecik'teki Amerikan Koleji ve Bursa'daki Ermeni okullar~~hareketin merkez noktalar~d~r". ~zmit'teki sevkiyat~n, daha sonraki süreçte Eski~ehir'deki sevkiyat~~büyük ölçüde etkileyecek iki boyutu bulunmaktad~ r. Bunlardan ilki Trakya'dan gelen Ermenilerin Anadolu'nun içlerine
nakledilmesinde ~zmit ilk iskan yeri olarak kullan~l~r. ~ kincisi ise ~zmit'te
toplanan Ermenilerin buradan sevkleridir. ~zmit'e gönderilen Ermeniler
genellikle Edirne, Karaa~aç bölgesi Ermenileridir. Buralardan gelen Ermeniler için ~zmit ara iskan bölgesi olarak kullan~lm~~t~ r'. Burada toplanmaya
ba~layan Ermenilerin Anadolu'nun iç bölgelerine sevkleri için daha çok
demiryolu hatt~ndaki ~ehirlerin tercih edildi~i görülmektedir. Yani Edirne
ve Karaa~aç civar~ndan gelen Ermeniler ilk a~amada Izmit'te topland~ktan
sonra ikinci a~amada demiryolu hatt~~ üzerindeki Eski~ehir, Afyon ve Konya'ya sevk edilmi~leridir". Nitekim son zamanlarda Murat Bardakç~~ taraf~ndan yap~lan ve Talat Pa~a'n~n tehcir hakk~ndaki notlar~n~~ içeren bir çal~~mada bu durum rahatl~kla gözlemlenmektedir. Eski~ehir'deki yerli Ermenilerin 1915 y~l~~itibariyle miktar~~ 1.258'dir. Tehcir kapsam~nda Eski~ehir'e gelen Ermenilerin toplam miktar~~ise 1096 olup, bunun 386's~~Izmit;
454'ü de Hüdavendigar yani Bursa civar~ ndan sevk edilen Ermenilerdir".
Kütahya Mutasarr~fl~~~~dâhilindeki yerli Ermeni miktar~~ayn~~istatisti~e göre
3932'dir. Tehcir kapsam~ nda gelenlerin toplam miktar~~ 680 olup, bunun
'I Günay, a.g.e., s. 31
92
Günay, a.g.e., s. 43. 5 Ekim 1915 tarihli bir belgede Tekirda~~yoluyla ~zmit'e gelen Karaa~aç
Ermenilerinin daha ileriye gönderilmeden Izmit'te tutulmalar~ n~n emredildi~i görülmektedir. BOA.
DH. ~FR. Nr. 57/228.
93 Hükümet, ~zmieteki tehcir uygulamas~ nda oldukça esnek davranm~~t~ r. Bu civardaki Ermeniler sistemli bir ~ekilde tehcire tabi tutulmam~~lard~ r. Öncelikle bölgedeki Ermeni miktar~ n~ n tespiti
gerçekle~tirilmi~tir. Daha sonraki a~amada Dahiliye Nezareti Izmit Mutasarr~fl~~~na verdi~i emirde
öncelikli olarak ~ehre Trakya civar~ ndan gelen Ermenilerin gönderilmesini ister. Ancak bir süre
sonra Izmit'te ikame etmekte olan Ermenilerin sevklerine ba~lanm~~ur ve bunlar Anadolu'nun içlerine gönderilirler. Bkz. Günay, a.g.e., s. 44
"1915'te Eski~ehir'deki yerli Ermeni miktar~~ile tehcir kapsam~nda Eski~ehir'e gelen yabanc~~ Ermeni miktar~ n~n toplam~~ 2.354'tür. Eski~ehir'e yak~ n mahallerdeki Ermeni miktar~~ise 1.104 olarak
verilmi~tir. 1914'teki nüfus kayd~na göre Ermeni miktar~~ 8.620. Bkz. Murat Bardakç~, Talat Pa~a'n~n
Evrak-z Metrukesi, 3. Bask~, Everest Yay~nlar~ , Istanbul, 2009, s 109 ve 113. Talat Pa~a'n~ n verdi~i
8.620 say~s~~ ile Kemal Yakut'un yukar~da sözünü etti~imiz makalesinde verdi~i 1914 y~l~ na ait Ermeni
miktar~~çok büyük oranda (sadece 28 farkla) uyu~maktad~r. Yakut, 1914 say~m~ na göre Eski~ehir'deki
Gregoryen Ermeni miktar~n~~ 8.276 (Merkezde 3.979; Sivrihisar'da 4.185; Mihal~çok'ta 112) ve Katolik Ermeni miktar~n~~ ise 316 olarak vermi~ tir. Buna göre toplam (Gregoryen ve Katolik) Ermeni
miktar~~ 8.592'dir. Bkz. Yakut, a.g.m, s. 174. Eski~ehir'deki Düyun-u Umumiye memurlar~ ndan Vitali
Cuinetkentin 1890'lardaki genel nüfusunu 67.074 olarak vermektedir. Bu miktar içinde 6.074 Gregoryen Ermeni bulunmaktad~ r. Merkez nüfusu 19.023 olarak gösteren Cuinet, merkezde ya~ayan
Gregoryen Ermeni miktar~n~~ 583; Katolik Ermeni miktar~ n~~ da 132 olarak vermi~tir. 1906/1907
Vilayet Salnamesinde Eski~ehir'in nüfusu 90.980'dir ve bunun 3.427'si Ermenidir. Bk. Yakut, a.g.m,
s. 175.
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301'i Hüdavendigar; 300'ü de ~zmit havalisinden gelen Ermenilerdir. Eski~ehir'den Kütahya'ya nakledilen Ermeni miktar~~ise 62 olarak verilmi~tir".
Konya Vilayeti'ne ait yerli Ermeni miktar~~ 3730 olup, tehcir kapsam~nda
vilayete gelen Ermenilerin miktar~~ 14210'dur. Bu miktar~n 4399'unu ~zmit'ten; 6349'unu Hüdavendigar; 619'unu ise Eski~ehir'den gelen Ermeniler olu~turmaktad~r'. Karahisar-~~Sahib yani Afyon'daki yerli Ermeni miktar~~ise 2234'dür. Tehcir kapsam~ nda Afyon'a gelen Ermeni miktar~~ise 1778
olarak verilmi~tir. Bu miktar~n 56's~~ Eski~ehir; 424'ü Hüdavendigar; ve
565'i ise ~zmit civar~ndan gelen Ermenilerdir'.
Yukar~da de~indi~imiz gibi Ahmed Refik ~zmit, Bursa, Ankara ve Eski~ehir'deki Ermenilerin tamamen masum olduklar~n~~ belirtmi~tir. Ancak
hükümet, daha Nisan ay~nda Anadolu'nun çe~itli bölgelerinde ve ~zmit,
Bursa, Eski~ehir civar~ nda bulunan Ermenilerin faaliyette olduklar~n~~tespit
etmi~, "fa'al komite, rü'esâ ve erkan~ na" kesinlikle seyahat izni verilmemesi
ve bunlar~n yak~n takibe al~nmas~~ gerekti~i Dahiliye Nezareti taraf~ndan 11
Nisan 1331 (1915) tarihinde ~zmit Mutasarr~fl~~~'na çekilen telgrafla bildirilmi~tir". Ayr~ ca Ermenilerin silah ve mühimmat fabrikalar~ na da sald~r~~
haz~rl~~~~içinde oldu~u tespit edilmi~~ve bu konuda ne tür tedbirlerin al~naca~~~Ba~kumandanl~ k Vekaleti'nden çe~itli vilayetlere ve "~zmit, Bolu, Çatalca, Karesi, Karahisar-~~ Sâhib, Kütahya, Eski~ehir Mutasarr~fl~klar~na"
çekilen 22 Temmuz 1331 (1915) tarihli telgrafla bildirilmi~tir'. Ermeniler
Ahmed Refik'in iddia etti~i gibi tamamen masum ve günahs~z de~illerdir.
Ermenilerin bir tak~m faaliyetler içinde oldu~u yap~lan tahkikatla anla~~lm~~~
ve gerekli önlemler al~nm~~t~ r. Yine 22 Temmuz tarihinde Izmit Mutasarr~ fl~~~'na, Dahiliye Naz~r~~Talat Pa~a imzas~yla çekilen telgrafla ~zmit, Adapazar~~ ve civar~ndaki Ermenilerin tehcirine ba~lanm~~ t~r». 1 gün sonra 23
Temmuz 1331 (1915) tarihinde Ankara, Hüdavendigar vilayetleriyle Kayseri, Karahisar-~~ Sahip, Ni~de, Eski~ehir ve Karesi mutasarr~fl~klar~ na çekilen
telgrafta ise "Vilayetiliva dahilinde bulunan Ermenilerin ihrâclyla kendilerinin ta`yin olunan m~nt~ kalara sevkleri yaln~z bundan "Katolik Ermenilerin
istisnas~" istenmi~tir lo~ . 6 A~ustos 1331 (1915) tarihiyle bu kez do~rudan

Bardakç~, a.g.e., s. 111
Bardakç~, a.g.e., s. 125
Bardakç~, a.g.e., s. 115
" BOA. DH. ~FR, nr. 52/95
99 BOA. DH. ~FR, nr. 54-A/269, ayr~ca bk. BOA. DH. ~FR, nr. 54-A/270
BOA. DH. ~FR, nr. 54/264.
BOA. DH. ~FR, nr. 54-A/276 (Bkz. Ek-2)
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Eski~ehir Mutasarr~fl~~~ 'na çekilen telgrafla da "Livadan ihraç olunacak
Ermenilerin, Konya tarikiyle Halep'e sevk edilecekleri" belirtilmi~tir".
Hükümetin ~zmit ve civar~ndaki Ermenileri tehcir etme kar~r~ndaki
hakl~l~~~~çok geçmeden Ermenilerin hükümet aleyhine giri~tikleri eylemler
üzerine anla~~lm~~t~r. 22 Temmuz'da ~zmit'teki Ermenilerin tehcirine ba~lanmas~ndan bir gün sonra "~ stanbul Polis Müdüriyet-i Umümiyyesi" taraf~ndan ~zmit Mutasarr~fl~~~ 'na çekilen 23 Temmuz 1331 (1915) tarihli telgrafta Izmit Ermeni Murahhasas~~Piskoposu Ovakimyan'~n "~zmititeki
icrâ'ât-~~ hükümet aleyhinde if~â'âtda bulunmak üzre" Istanbul'a gelece~i
haberi verilmi~~ve buna engel olunmas~~için Ovakimyan'~n ~ehri terkine izin
verilmemesi istenmi~tir. Al~nan tedbirler sayesinde Ovakimyan, ~~zmit'ten
ayr~lamam~~t~r. 1°3
Ermeniler çok geçmeden Izmit ve Bursa'daki ~slam köylerine te~kil ettikleri 15-20 ki~ilik çetelerle sald~rmaya ba~lam~~lard~r'. Özellikle A~ustos
ay~~ içerisinde yo~unluk kazanan bu sald~r~lar esnas~nda Ermeniler birçok
evi ate~e vermi~ler ve Müslüman halk~~katletmi~lerdir. Özellikle Yalova civar~ndaki Müslüman köyleri bu sald~r~lardan büyük zarar görmü~tür'.
Ahmed Refik, ~zmit ve civar~ndan göç ettirilen Ermenilerin trenlerle
Eski~ehir'e geli~lerini ~u ~ekilde aktarm~~t~r:
"...~imdi ç~kanlar, kad~nlardan, çocuklardan, ihtiyarlardan, genç
k~ zlardan mürekkeb bir kafile idi. Bu ufak kafile o kadar hazin, o kadar
elim bir manzara ortaya koyuyordu ki, ... Haziran güne~inin s~ca~~~alt~nda aç ve terler içinde boyunlar~n~~bükerek uyuyan yavrular~n hali yürekler parçalayacak derecede idi...,, 106
Görüldü~ü üzere Ahmed Refik ~zmit'ten göç ettirilen Ermenilerin Eski~ehir'e geli~lerini Haziran ay~~ olarak vermektedir. Halbuki yukar~da da
vurgulad~~~m~z gibi ~zmit Ermenilerinin tehcirine Temmuz ay~nda ba~lanm~~t~r. Bu durum Ahmed Refik'in anlat~mlanyla ar~iv belgeleri aras~ndaki
en büyük tutars~zl~klardan birini olu~turmaktad~r.

102
BOA. DH. ~FR, nr. 55/115.
" BOA. DH. ~FR, nr. 54-A/273.
BOA. DH. ~FR, nr. 55/327.
BOA. DH. ~FR, nr. 55-A/104. Ermeniler bu bölgedeki Müslüman köylere yönelik faaliyetlerini
1915 y~l~n~n Aral~k ay~ na kadar düzenli ve planl~~bir ~ekilde devam ettirmi~lerdir, bk. BOA. DH. ~FR,
nr. 59/169.
~ " Ahmed Refik, ege., s. 25.
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Ahmed Refik'in dikkat çeken ikinci iddias~~ ~zmit'ten Konya'ya sevk
edilen Ermenilerin bilet paralar~~olmad~~~~için Eski~ehir istasyonunda birikmeye ba~lad~klar~~ ~eklindedir: "Konya'ya gidecekler deniyordu; fakat
ceplerinde on para ~imendifer paras~~ yoktu. Hepsi de fakir, bedbaht köylülerdi."" Ahmed Refik'in bu anlat~mlarma ra~men mevcut belgelerden gerekli düzenlemelerin yap~ld~~~n~~görmekteyiz. 1 ve 4 A~ustos 1331 (1915)
tarihilerinde Dahiliye Nezareti ~skan-~~ A~ayir ve Muhacirin Müdüriyeti'nden Eski~ehir ve ~zmit Mutasarr~fl~klar~na çekilen telgraflarda bu konudaki düzenleme önemle vurgulanm~~t~r. 1 A~ustos tarihli telgrafta Ermenilerin sevkiyat güzergâh~~boyunca birikmelerine meydan verilmemesi için
sevk~yat~n h~zland~r~lmas~~istenmi~~ve 4 A~ustos tarihli telgrafla da Ermenilere Konya'ya kadar bilet verilmesi ve bu suretle Eski~ehir'de toplanmalar~na izin verilmemesi bildirilmi~tir'''. Bu tedbir al~nmakla birlikte sevkiyat
esnas~nda trenlere biletsiz binenler olmu~, ancak tren kumpanyas~n~n Dahiliye Nezareti'ne ~ikayeti üzerine hükümet trenlere biletsiz binen Ermenilerin bilet ücretlerinin kar~~lanmas~n~~Konya Vilayeti'ne 19 Eylül 1331 (1915)
tarihinde çekti~i telgrafla bildirmi~tir".
Hükümet Ermenilerin sevkiyat~~ esnas~nda aksakl~klar~n ya~anmamas~~
için her türlü tedbire ba~vursa da ülkenin içinde bulundu~u sava~~ko~ullar~~
ve ya~anan ola~anüstü durum nedeniyle Izmit, Adapazar~~ve civar~ndaki
Ermenilerin Konya'ya sevkleri esnas~nda baz~~aksakl~klar meydana gelmi~tir. Ermenilerin Eski~ehir istasyonunda toplanmalar~n~n ve Konya ve di~er
bölgelere sevk edilememelerinin nedeni Ahmed Refik'in bahsetti~i ~ekilde
bilet paralar~n~n temin edilememesinden kaynaklanmamaktad~r. Söz konusu aksakl~k sava~~ko~ullar~n~n neden oldu~u bir aksakl~kt~r. Ahmed Refik,
"Haziran güne~i alt~nda" Eski~ehir ~stasyonu'nda toplanan Ermenilerin
miktar~n~~"on binden, yirmi binden ziyade" olarak vermektedir'''. Oysa
Karahisar Mutasarr~fl~~~'ndan Dahiliye Nezareti'ne çekilen 5 Eylül 1331
(1915) tarihli telgrafta vagonlar~n bir haftad~r devam eden asker sevk~yat~na
tahsis edildi~i için Ermenilerin bekletildi~i, bo~~yer bulundukça posta trenleriyle günde yaln~z yirmi ya da otuz ki~inin sevk edilebildi~i belirtilmi~tir.
Bununla birlikte Eski~ehir ve Alayunt istasyonlar~ndan 500-600 ki~inin
Karahisar'a geldi~i de Karahisar Mutasarr~f~~~evket Bey taraf~ndan bildiril-

~ ' Ahmed Refik, a.g.e., s. 25.
" BOA. DH. ~FR, nr. 55/15; BOA. DH. ~FR, nr. 55/70.
BOA. DH. ~FR, nr. 56/249.
"° Ahmed Refik, a.g.e., s. 26.
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mi~tir~~~

. Oysa Ahmed Refik gelenlerin Eski~ehir'den sevki mümkün de~ildi
demektedir:
"Trenler birbirini takip ediyordu her trenden binlerce aile, binlerce
köy halk~~ ç~k~yordu. O derecede ki, gelenlerin Eski~ehir'den sevki bile
mümkün olmuyordu. Gitmekten ümidini kesenler istasyon bahçesinde
yol üzerinde yerle~iyorlard~. Birkaç gün içinde Eski~ehir istasyonunun
civar~~on binden yirmi binden ziyade aile ile dolmu~ta... Birçok aile babalar~~çocuklar~n~~so~uktan korumak için çad~rlar yapmaya ba~lam~~lard~.
Çad~rlar aras~nda sokaklar aç~lm~~, pazarlar kurulmu~tu...
Haftalar geçti hala Ermenilerin nakledildi~i görülmüyordu. Bir
k~sm~~karadan Kütahya'ya sevk edilmi~ti. Fakat bunlar kasabaya „ giiir2memi~ler Alayunt istasyonunda ikinci bir istasyonda tesis etmi~lerdi...
Görüldü~ü üzere Ahmed Refik Ermenilerin Alayunt istasyonuna sevk
edildiklerini belirterek kendisiyle çeli~mektedir. Ayr~ca sevk~yattaki aksakl~~~n Temmuz de~il de Eylül ay~nda ve trenlerin askeri sevkiyat amac~yla
kullan~ld~~~~bir zamanda gerçekle~ti~i de ortad~r. Ancak bu aksakl~klara
ra~men Ermeni kafilelerinin sevki gerçekle~tirilmi~tir. 4 ve 5 Eylül 1331
(1915) tarihlerinde Eski~ehir Mutasarr~f~~Refet Bey taraf~ndan Dahiliye Nezaretine çekilen telgraflarda "...istasyon civar~ndaki Ermenilerin kamilen
sevk olundu~u, yollarda Ermeni kalmad~~~” ve liva dahilinde toplam yedi
bin Ermeni'nin sevk edildi~i bildirilmi~tir113. Nitekim, Karahisar Mutasarr~f~~
~evket Bey'in 9 Eylül tarihinde Dahiliye Nezaretine verdi~i raporda Eski~ehir'den gelmekte olan Ermeni kafilelerinden bahisle, "...Dün gece k~ rk dört

BOA. DH. EUM, 2. ~b. 68/73

Ahmed Refik, a.g.e., s. 26 vd.
113 Refet Bey'in 4 Eylül 1331 (1915) tarihli telgraf için bkz. BOA. DH. EUM. 2. ~B. nr. 68/15 (Bk.
Ek-3) 4 ve 5 Eylül 1331 (1915) tarihli telgraf için bk. BOA. DH. EUM. 2. ~b. nr. 68/72 (Bkz. Ek-4).
Talat Pa~a'n~n ~ahsi evralu aras~nda yer alan Ermeni nüfus istatistiklerinde verilen miktar ile Eski~ehir Mutasarr~f~~Refet Bey'in verdi~i miktar büyük oranda uyu~maktad~r. Refet Bey'in verdi~i 7.000
Ermeni miktar~~oldukça inand~r~c~d~r çünkü 1914 senesi itibariyle Eski~ehir'de 8.620 Ermeni bulunmaktad~r. Bkz. Bardakç~, a.g.e., s. 109. Sevkiyatta Temmuz ay~~içerisinde herhangi bir aksakl~g~n
ya~anmad~~ma dair bir di~er kan~t ise, Dahiliye Nezareti Iskan-~~ A~ayir ve Muhacirin Müdüriyeti
istatistik ~ubesi'nden, Kütahya Mutasarr~fl~~~'na çekilen 6 A~ustos 1331 (1915) tarihli telgraft~r. 28
Temmuz'da Kütahya'ya gelen Ermenilerin, Halep'e sevk edilmeleri talimat~~verilmi~~ve sevkiyatta
ihtiyaç duyulacak yüz bin kuru~luk ödene~in muhacirin tahsisat~ndan kar~~lanacag~~bildirilmi~tir. Bk.
BOA. DH. ~FR. Nr. 55/106. Talat Pa~a'n~n ~ahsi evrak~nda 1915 senesi itibariyle Halep'teki yerli
Ermeni miktar~~13.679 olarak verilmi~tir. Tehcir kapsam~ nda Halep'e gelen Ermeni miktar~~ ise
toplamda 10.703'tür. Bunlar~n 862'sini ~zmit; 192'sini Hüdavendigar ve 129'unu ise Eski~ehir'den
sevk edilen Ermeniler olu~turmaktad~r. Bk. Bardakç~, a.g.e., s. 133
112
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vagon Ermeni gelerek evvelkilerle istasyonda müteha~~id nüfil~s on bin yüz
yetmi~e bâti~~oldu~unu" belirtmi~ti'''.
Ahmed Refik, Ermenilerin sevkiyat s~ras~ndaki ia~elerinin sa~lanmas~~
konusunda da gayet iddial~~aç~klamalarda bulunmu~tur:
"...Bu binlerce aileler aras~nda art~k açl~k da ba~~göstermi~ti. Yiyecek, içecek, para hiçbir ~eyleri yoktu. Nihayet e~yalar~n~~ satmaya karar
verdiler; bu karar pek feci idi. Eski~ehir sokaklar~nda istasyon meydanlar~nda gelinlik genç k~zlar~ n göz nuru dökerek, masum kalplerinde tatl~~
emeller besleyerek ördükleri dantellerini, ipekli yatak çar~aflar~n~, özene
bezene yapt~klar~~ gelinlik esvaplar~n~, kollar~na alm~~lar k~rm~z~~ çar~afl~~
kad~nlara yok pahas~na satt~klar~, sokak okak dola~t~klar~~ görülüyordu...
Satacak e~yas~~ olmayanlar için dilenmekten ba~ ka çare yoktu. Ekseriya
peri~an k~yafetli ailelerin kap~~ diplerinde oturduklar~~ boyunlar~n~~ bükerek dilendikleri görülüyordu. Açl~ k gittikçe ço~allyordu, so~uk gittikçe
~iddetini artt~r~yordu..."115
Ahmed Refik'in anlat~m~na göre Eski~ehir'deki Ermenilerin sevkiyat!
Haziran ay~nda ba~lam~~t~ r. Ancak Ahmed Refik yaz ortas~nda Ermenilerin
so~ukta kald~~~ndan bahsederek olu~an tabloyu iyice dramatikle~tirmeye
çal~~maktad~r. Bunun yan~~s~ra Eski~ehir'deki Ermenilerin sevk~yat~na ba~lanmas~ndan k~sa bir süre sonra Dahiliye Naz~r~~ Talat Pa~a imzas~yla 23
A~ustos 1331 (1915) tarihinde Eski~ehir Mutasarr~fl~~~'na çekilen ~ifreli
telgrafta muhacir sevk~yat~nda ia~enin ve güvenli~in sa~lanmamas~n~n
‘`mucib-i mes'uliyet" olaca~~~gerekçesiyle gerekli tedbirlerin önceden al~nmas~~gerekti~i bildirilmi~tir'''. Bundan 5 gün önce yine Talat Pa~a imzas~yla
~zmit, Eski~ehir, Kütahya, Karahisar mutasarr~fl~klar~~ile Hüdavendigar,
Ankara, Konya, Adana ve Halep Vilayetlerine çekilen 18 A~ustos 1331
(1915) telgrafta ise tehcire tabi tutulan Ermenilerin ia~ elerinin temini için
üç-dört günlük ekmek ihtiyac~n~n kar~~lanmas~~istenmi~tirm. Buna ek olarak ia~enin düzenli sa~lanmas~~ve tehcir s~ras~ndaki aksakl~klar~n giderilmesi
için yine 18 A~ustos tarihli bir telgrafla Muhacirin Müdür-i Umumili~i'ne
~ükrü Bey'in tayin olundu~u Konya, Ankara, Hüdavendigar, Adana, Halep
vilayetleriyle ~zmit, Eski~ehir, Kütahya, Karahisar-~~ Sahip ve Mara~~mutasarr~fl~klarma bildirilmi~tir'''. Görüldü~ü üzere hükümet aksakl~klar~n azami ölçüde giderilmesi için her türlü te~ebbüste bulunmu~~ve merkezden
" BOA. DH. EUM, 2. ~b. nr. 68/81.
Refik, a.g.e., s. 28.
116
BOA. DH. ~FR, nr. 55-A/75.
"7 BOA. DH. ~FR, nr. 55/341 (Bkz. Ek-5).
118 BOA. DH. ~FR, nr. 55-A/16.
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atanan görevliler vas~tas~yla tehcirin uyguland~~~~bölgelerde e~güdümün ve
düzenin sa~lanmas~na çal~~m~~t~r.
Dahiliye Nezareti'nce bir gün sonra 19 A~ustos 1331 (1915) tarihinde
Konya, Adana, Halep, Suriye, Ankara vilayetleriyle Izmit, Eski~ehir mutasarr~fl~klar~ na çekilen telgrafta söz konusu bölgelerde bulunan ve tehcire
tabi tutulan Ermenilerin "...idare ve ia~elerinin suret-i muntazamada
te'mini ile bir an evvel ve müreffehen mahal-i mürettebelerine sevkleri son
derece mültezim bulundu~undan iktizas~n~n ifas~~her neye mütevakk~f ise
icras~~ ve istasyonlarda Ermenilere tevzi olunmak üzere mümkün olan miktarda ekmek ve zahair bo~~teneke ve f~ç~~vesâ'ire iddihanyla sefalet çekmelerine meydan verilmemesi ve mal sand~~~~mevcudu kafi de~ilse telgrafla
inbâs~" maksad~yla Eski~ehir Sanca~~'na 200.000 kuru~luk bir kaynak aktar~m~~ yap~lm~~t~rn9. Tehcir s~ras~nda Ermenilerin ma~dur olmamalar~~için
oldukça büyük miktarda paran~n tahsis edildi~ine dair bir di~er önemli
belge ise Talat Pa~a'n~n ~ahsi evrak~~ aras~nda yer almaktad~r. "331 Senesi
Zarf~nda ~stihsal Olunan Tahsisat" ba~l~~~~alt~nda 1915 senesinde tehcir için
toplam 78.000.000 kuru~un ayr~ld~~~~belirtilmi~tir120 .
Ahmed Refik an~lar~ nda Ermeni aileleri ile yak~n ili~ki kurdu~unu ve
onlara elinden gelen yard~m~~gösterdi~ini belirtmi~tir. Yak~n ili~ki kurdu~u
ki~iler aras~nda "Siranu~" isimli küçük bir k~z çocu~u da bulunmaktad~r.
Siranu~, babas~~askere al~nm~~, annesi ölmü~~ve babaannesiyle birlikte tehcire tabi tutulan küçük bir Ermeni k~z~d~rI21. Ancak 27 Temmuz ve 2 A~ustos
1331 (1915) tarihli iki belge Ahmed Refik'in bu anlat~m~yla ters dü~mektedir. Dahiliye Naz~r~~Talat Pa~a taraf~ndan Halep'e çekilen 27 Temmuz tarihli telgrafta erkekleri olmayan Ermeni ailelerinin büyük ~ehirlere gönderilmemeleri ve kimsesiz Ermeni çocuklar~n~n ~slam köylerine da~~t~labilece~i
bildirilmi~tir. 2 A~ustos tarihliyle aralar~nda ~zmit ve Eski~ehir'in de bulundu~u çe~itli vilayet ve mutasarr~fl~ klara çekilen telgrafta ise "asker, zabit ve
s~ hhiye zabitlerinin ailesinden olan Ermenilerin sevk edilmeyerek yerlerinde b~rak~lmalar~ " belirtilmi~tir122.
119 BOA. DH. ~FR, nr. 55-A/17. (bkz. Ek-6) Eski~ehir'e yap~lan 200.000 kuru~luk ödemenin yan~~
s~ra Konya Vilayeti'ne 400.000, Izmit Sanca~~ 'na 400.000, Adana Vilayeti'ne 300.000, Halep Vilayeti'ne 300.000, Suriye Vilayeti'ne 100.000, Ankara Vilayeti'ne 300.000 kuru~luk kaynak aktar~m~~
yap~lm~~t~r.
I ' Bardakç~, a.g.e., s. 71
'Ahmed Refik, a.g.e., s. 25.
122 27 Temmuz tarihli telgraf için bk. BOA. DH. ~FR, nr. 54-A/325; 2 A~ustos tarihli belge için
bk. BOA. DH. ~FR, nr. 55/18. Talat Pa~a'ya ait evrak aras~nda Ermeni yetimlerin miktar~na dair
belgeler de bulunmaktad~ r. Erzurum Vilayeti'nde 500; Adana Vilayeti'ne 90; Diyarbak~ r Vilayeti'nde
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Ahmed Refik Eski~ehir Ermenilerinin tehcirine engel olmak için Eski~ehir'deki Alman rahibiyle konu~tu~unu ve ondan Avusturya sefiri vas~tas~yla Katolik Ermenilere dokunulmamas~~ için izin almas~n~~ istedi~ini belirtmektedir'23. Oysa yukar~da da de~indi~imiz üzere 23 Temmuz 1331 tarihinde Ankara, Hüdavendigar vilayetleriyle Kayseri, Karahisar-~~Sahip, Ni~de, Eski~ehir ve Karesi mutasarr~fl~klar~na çekilen telgrafla Katolik Ermenilere dokunulmamas~~ gerekti~i zaten daha önceden belirtilmi~tir124. Ayr~ca
hükümet gerekli gördü~ü durumlarda sadece Katoliklere dokunmamakla
kalmam~~, baz~~ Protestan Ermeni ailelerinin de tehcire tabi tutulmas~na
engel olmu~tur. Nitekim Eski~ehir Alman Mektebi muallimlerinden Richard
Müller Hariciye Nezareti'ne müracaatla, kay~n pederi olan Ermeni Protestan milletine mensup "Rupen Nergazaryan ve nam-~~ diger Boyac~ yan'~ n be~~
nüfusdan ibaret olan" ailesinin Eski~ehir'de ikametlerine izin verilmesini
istemi~~ve Hariciye Nezareti'nce gönderilen cevapta "ikâmetlerine müsa'ade
olunan e~has~n mahall-i âhara sevkinden sarf-~~ nazar olunmas~" belirtilmi~Ahmed Refik, Ermenilerin ta~~n~r ve ta~~ nmaz mallar~ ndan da bahisle
"Art~k Eski~ehir Ermenileri de ç~kar~lm~~t~. K~ymetli hal~lar~~ ve e~yalar~~ kamilen evlerindeydi. Fakat hükümet bunlar~~ da muhafazadan acizdi. Sahipsiz
kalan evler güya polis taraf~ndan korunuyordu. Halbuki geceleyin hal~lar ve
davarlar, k~ymetli e~yalar~n hepsi çal~n~yordu. Ayn~~ hal Izmit ve Adapazar~'n~n tahliyesi s~ras~nda da vukua gelmi~, e~yalar çal~nd~ ktan sonra izi belli
edilmemek için evler ate~e verilmi~tir..."'' demektedir. Ancak tehcir karar~ n~ n al~ nmas~ ndan hemen sonra 10 Haziran 1331 (1915) tarihinde yay~nlanan bir talimatnameyle tehcire tabi tutulan Ermenilerin mallar~~ hakk~nda
düzenlemeye gidilmi~tir l'. Buna göre bir ba~kan ile biri mülki, biri maliyeden olmak üzere 2 üyeden olu~an "Emval-i Metruke Komisyonu" kurulmu~tur. Bu komisyon bo~alt~lan köy ve kasabalardaki Ermenilere ait mallar~~
tespit edecek ve ayr~nt~l~~ defterlerini tutacakt~r. Defterlerden biri mahalli
kiliselerde korunacak, biri mahalli yönetime verilecek, biri de komisyonda
kalacakt~. Bozulabilir e~ya ile hayvanlar aç~k artt~ rma ile sat~lacak ve paras~~
korunacakt~. Komisyonun gönderilmeyen yerlerde talimatname hükümle1.800; Trabzon Vilayeti'nde 2.292; Sivas Vilayetinde 1.500 yetim ile Canik Sanca~~'nda 561 ve Mara~~
Sanca~~'nda 25 yetimin Müslüman ailelere verildi~i görülmektedir. bk. Bardakç~, a.g.e., s. 89.
~ " Ahmed Refik, a.g.e., s. 30.
124 BOA. DH: ~FR, nr. 54-A/276.
22
HR. SYS, 2881/13-2.
'26 Ahmed Refik, a.g.e., s. 31.
'Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, S. 81, Ankara, Genel Kurmay Bas~mevi, 1982, belge no: 1832.
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rini mahalli görevliler yerine getirecekti. Bu mallar~n Ermeniler dönünceye
kadar korunmas~ndan hem komisyon hem de mahalli idareler sorumlu
olacakt~'. Yap~lan bu düzenlemeden sonra 10 A~ustos 1915 tarihinde Dahiliye Nezareti taraf~ndan tehcirin yap~ld~~~~vilayetlere gönderilen telgrafta
sevk edilen Ermenilerin borç ve alacaklar~n~n tespit edilmesi istenmi~, hemen sonras~nda 11 A~ustos 1331 (1915) tarihiyle vilayetlere gönderilen iki
ayr~~telgrafta da Ermenilerin ta~~n~r ve ta~~nmaz mallar~n~n bedellerinin
saptanarak bunlar~n sat~lmas~ndan elde edilecek gelirle Ermenilerin borç ve
alacaklar~n~n tahsisi ve kalan paran~n Ermeniler yurtlar~na geri dönünceye
kadar hazinede saklanmas~~ve saklanan miktar hakk~nda ayr~nt~l~~cetvellerin
tutulmas~~ karara ba~lanm~~, ayr~ca tehcire tabi tutulan Ermenilerin mallar~n~n bedellerinin alt~nda sat~ld~~~na dair gelen ~ikayetler üzerine söz konusu
mallar~n sat~~~na dair mevcut anla~malar~n feshedildi~i aç~klanm~~, mallar~n
bulundu~u bölgelere yabanc~~ve ~üpheli hiç kimsenin al~nmamas~, var olanlar~n da hemen bölgeden uzakla~t~r~lmas~~ istenmi~tir". ~zmit, Adapazar~,
Ba~çeçik, Eski~ehir ve civar~ndaki Ermeni hanelerinin ya~maland~~~~yönünde gelen ~ikayetler üzerine, bu tür olaylar~n gerçekli~inin ara~t~r~lmas~~
ve mevcudiyeti durumunda hemen engellenmesi için Ankara Mülkiye Müfetti~i Muhtar Bey'in "seri'an ~zmit'e hareket etmesi" Dahiliye Naz~r~~Talat
Pa~a tarafindan bildirilmi~tir'''. Bunun yan~~s~ra Talat Pa~a'n~n ~ahsi evrak~~
aras~nda yer alan bir belgede Ermenilerin terk etti~i bo~~hanelerin listesi
vilayetlere göre ayr~nt~l~~bir ~ekilde verilmi~tir. Bu listeye göre ~zmit'te bo~~
hane miktar~~3.589; Hüdavendigar Vilayeti'nde 14.856 olarak verilirken,
Eski~ehir için bu hususta herhangi bir bilgi yer almamaktad~rlm. Dolay~s~yla
hükümet, Ermenilerin b~rakt~~~~bo~~hanelerin miktar~n~~ ç~kartacak kadar
duruma hakimdir.
Ayr~ca ~zmit Ermenilerinin sevkine karar verildi~i 22 Temmuz tarihinden 3 gün sonra 25 Temmuz'da Dahiliye Nezareti'nce çekilen telgrafta
herhangi bir ya~ma giri~imine ve kar~~~kl~~a meydan vermemek için sevk
edilen Ermenilerin, e~yalar~n~~isterlerse satabilecekleri veya yanlar~na alabilecekleri bildirilmi~tir'. Yine bu yöndeki bir düzenleme ile sevk edilen
Ermenilerin sevklerini h~zland~rmak maksad~yla "beraberlerinde götürülmelerine meydan b~rak~lmayan e~yalar~n~n vüruduna intizaren tehir-i sevk"BOA. DH. ~FR, nr. 55-A/368 (bk. Ek-7). Halaço~lu, a.g.m. s. 112.
'10 ve 11 A~ustos 1331 tarihli talimatnameler için bk. BOA. DH. ~FR, nr. 55/184; BOA. DH.
~FR, nr, 54/381 .
BOA. DH. ~FR, nr. 55/344.
'IBardakç~, a.g.e., s. 91
132 BOA. DH. ~FR, nr. 54-A/298
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leri için" sürekli müracaatta bulunduklar~ ndan "bu gibi müracaata mahal
kalmamak üzere esna-y~~ sevk~yatta e~yalar~n~n ashab~yla birlikte gönderilmesi ve istasyonlarda kalm~~~olan e~yan~n da irsali lüzumu" Konya, Adana,
Hüdavendigar vilayetleriyle, ~zmit, Karahisar-~~ Sahip, Kütahya, Ni~de ve
Eski~ehir mutasarr~fl~ klar~na çekilen telgrafla bildirilmi~tir'''. Dahiliye Nezareti'nce 4 Ekim'de "Eski~ehir Emvâl-i Metruke Komisyonu Riyasetrne
çekilen telgrafla bölgede bulunan Ermenilerin gayrimenkullerinin komisyonca idaresi istenmi~tir'.
Ahmed Refik an~lar~nda tehcir mezalimine Eski~ehir halk~ndan i~tirak
edenlerin bulunmad~~~n~~ Ermenilerin zulüm gördükleri ki~ilerin daha çok
memur, jandarma ve polisler oldu~unu vurgulamaktad~r. Ayr~ca Ermenilerin bu felaketinden en çok memnun olanlar~n Yahudiler oldu~unu Türk ve
Ermeni unsurlar aras~nda herhangi bir sürtü~menin bulunmad~~~ n~, sürtü~menin tam tersine gayrimüslim unsurlar aras~nda mevcut oldu~unu
eklemi~~ve bir Yahudi ile yapt~~~~~u konu~may~~aktarm~~t~r:
"...Eski~ehir'de pek az miktarda bulunan Yahudilerden biri bir
gün yan~ma geldi. Ermeniler aleyhinde bulunarak güya yaranmak istedi.
- Beyefendi, çok güzel oldu... Gidiyorlar de~il mi? U~urlar olsun.
Neler yapmam~~lard~ ..."135
Gerçekten de tehcir esnas~nda az~nl~klar aras~nda var olan baz~~aleyhteki duygular, eski kinler ortaya ç~km~~t~. Nitekim 22 Aral~k 1915 tarihinde
Talat Pa~a imzas~yla Eski~ehir Mutasarr~fl~~~'na çekilen telgraf, Rumlar~n
Ermenilere yönelik husumetini ortaya koymaktad~r. Mihal~çç~k Kaymakam~~
Yuvanaki Efendi'nin "Ermeni i~lerinde su-i hal ve hareketleri görülen ~ah~slarla gece vakti meclis-i idareyi toplayarak Ermenilere cebren muamelat-~~
fera~iye icra ettirmek" istedi~inin anla~~lmas~~ üzerine Divan-~~Ali'ye sevk
edildi~i söz konusu bu telgrafla bildirilmi~tir". Görüldü~ü gibi Osmanl~~
Devleti ola~anüstü ko~ullar~n ya~anmas~na ra~men az~nl~k unsurlar aras~nda adaletin sa~lanmas~~ için her türlü tedbiri alm~~~ve sorumlular~~cezaland~rm~~t~r. Bak~lacak olursa hükümet, sevkiyat esnas~ndaki dikkatsizlikleri ve
usulsüzlükleri nedeniyle gayrimüslim devlet memurlar~n~~ cezaland~rmakla
yetinmemi~, ayn~~ciddiyetsizli~i gösteren Türk memurlar~n~~ da gerekli ~ekilde cezaland~rm~~t~r. Nitekim Ermeni sevkiyat' s~ras~ nda gayretsizli~i göBOA. DH. ~FR, nr. 57/320.
BOA. DH. ~FR, nr. 57/61 (.k. Ek-8).
~ " Ahmed Refik, a.g.e., s. 31 vd.
BOA. DH. ~FR, nr.59/196.
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rülen Eski~ehir Polis Merkez memuru hakk~nda, Muhacirin Müdürü ~ükrü
Bey tarafindan 18 Eylül'de Dahiliye Nezareti'ne yap~lan ~ikayet üzerine,
~zmit Mutasarr~fl~~~~vas~tas~yla Heyet-i Tahkikiye Reisi Hulusi Bey'e Dahiliye Nezareti taraf~ndan 28 Eylül 1331 (1915) tarihinde çekilen telgrafla polis
memuru hakk~nda tahkikat~n ba~lat~lmas~~istenmi~tirm. Buna benzer bir
~ekilde Sivas vilayeti dahilinde meydana gelen iki olayda da Tenoz Kaymakam~~Cemil Bey ve Aziziye Kaymakam~~ Hamid Bey'in azledilerek Divan-~~
Harb'e verilmeleri kararla~t~r~lmi~t~r138.
Eski~ehir'deki Ermenilerin sevkiyat' s~ras~nda baz~~ aksakl~klar ya~ansa
da hükümet mümkün olan en k~sa zamanda aksakl~klara müdahale etmi~,
merkezden gönderdi~i talimatlar ve memurlar vas~tas~yla sevk~yat~~denetim
alt~nda bulundurmaya çal~~m~~t~r. 22 Te~rinievvel 1331 (22 Ekim 1915)
tarihinde Eski~ehir Mutasarr~fl~~~'na çekilen telgrafla da "yerli Ermenilerin
sevkinden sarf-~~nazar olunmas~" belirtilerek sevk~yata son verilmesi istenmi~tir139.
Sonuç
Ahmet Refik'in Eski~ehir'deki Ermeni tehcirine dair anlat~mlanyla
Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi'ndeki belgeler aras~nda büyük farkl~l~klar mevcuttur. Her ~eyden önce arada kronolojik uyu~mazl~klar bulunmaktad~r.
Mevcut tutars~zl~klar~~ana hatlanyla yeniden s~ralayacak olursak:
Ahmet Refik, Izmit ve Eski~ehir'deki Ermenilerin sevkiyat' için Haziran 1915 tarihini verirken, ar~iv belgelerinden anla~~ld~~ma göre söz konusu ~ehirlerdeki Ermeni sevk~yat~na 22-23 Temmuz 1915 tarihlerinde
ba~lanm~~t~r.
Eski~ehir'deki y~~~lmadan bahsederken hiçbir Ermeni'nin sevkinin
mümkün olmad~~~n~~belirtmi~, ancak ayn~~zamanda Eski~ehir'den gidenlerle Alayunt'ta ikinci bir istasyonun olu~turuldu~unu vurgulam~~t~r. Ahmet
Refik, Ermenilerin Eski~ehir istasyonunda toplanmalar~na gerekçe olarak
bunlar~n bilet paralar~n~n olmamas~n~~göstermektedir. Oysaki 5 Eylül 1915
(1331) tarihli belgeden Ermenilerin bekletilmesinin sebebinin, vagonlar~n
asker sevkiyat~nda kullan~lmas~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Asker sevkiyat~~için
Ermenilerin bekletildi~i, bo~~yer bulundukça posta trenleriyle küçük gruplar ~eklinde dahi olsa Ermenilerin gönderildi~i ve nitekim Eski~ehir ve
BOA. DH. ~FR, nr. 56/335 (Bkz. Ek-9)
" BOA DH. ~FR, nr. 57/105; BOA. DH. ~FR, nr. 57/116.
BOA. DH. ~FR, nr. 57/295.
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Alayunt istasyonlar~ndan 500-600 ki~inin Karahisar'a geldi~i belgelerden
anla~~lmaktad~r.
Ahmed Refik, Eski~ehir istasyonunda Ermenilerin "Haziran güne~i
alt~nda" toplanmaya ba~lad~~~n~~vurgulam~~, ancak birkaç sat~r sonra gitmekten ümidini kesenlerin "so~uktan korunmak için çad~rlar yapmaya"
ba~lad~klar~n~~ yazm~~t~r140. Ona göre Ermeniler Haziran ay~nda güne~in
alt~nda kavrulurken birden ü~ümeye ba~lam~~lar. Bu ve buna benzer çeli~kili anlat~mlar dikkat çekicidir.
Tehcire tabi tutulan Ermenilerin çok yoksulluk çekti~ini ve yollarda
peri~an oldu~una ~srarla vurgu yapan Ahmet Refik, ülkenin ola~anüstü
ko~ullar alt~nda bulundu~u, sava~~durumunda bu ve buna benzer hizmetlerin tam anlam~yla yürütülemeyece~i gerçe~ini göz ard~~ etmektedir. Buna
ra~men belgelerden anla~~lmaktad~r ki, mevcut ~artlar dahilinde birtak~m
tedbirler al~nmaya çal~~~lm~~t~r. Nitekim 19 A~ustos 1915 (1331) tarihli belgede Ermenilere da~~t~ lmak üzere mümkün olan miktarda ekmek ile Eski~ehir Sanca~~'na 200.000 kuru~luk bir kaynak aktar~m~~ yap~lm~~t~r. Bu
ödemenin yan~~ s~ra Konya Vilayeti'ne 400.000, ~zmit'e 400.000, Adana,
Halep Vilayetlerine 300.000 ve Suriye Vilayeti'ne 100.000, Ankara Vilayeti'ne 300.000 kuru~luk kaynak aktar~mlar~~yap~lm~~t~r. Görüldü~ü üzere
hükümet Ermeni sevkiyat~n~n yap~ld~~~~güzergah üzerindeki bölgelerde
Ermenilerin güç ko~ullarda kalmas~n~~ engellemek için mevcut imkanlar~~
zorlam~~~ve gerekli tedbirleri alm~~t~r.
Ahmet Refik'in Ermenilerin ta~~n~r ve ta~~nmaz mallar~~hakk~ndaki
iddialar~na ra~men hükümetin bu konuda ne denli titiz çal~~t~~~~da belgelerden anla~~lmaktad~ r. 10 Haziran 1919 (1331) tarihli talimatname ile tehcire tabi tutulan Ermenilerin mallar~~hakk~nda düzenlemeye gidilmi~tir. Bu
do~rultuda "Emval-i Metruke Komisyonu" olu~ turularak köy ve kasabalardaki Ermenilere ait mallar~n ayr~nt~l~~ defterleri düzenlenmi~tir. 10 ve 11
A~ustos 1915 (1331) tarihlerinde yap~ lan düzenlemeler kapsam~nda da
Ermenilerin borç ve alacaklar~n~n tespiti yap~lm~~~ve mallar~n~n bedellerinin
saptanarak bunlar~n sat~lmas~ndan elde edilecek gelirle borçlar~n~n ödenmesi karara ba~lanm~~t~r.
Ahmet Refik'in bir di~er iddias~~ise Katolik Ermenilere ait iddialar~d~r. Avusturya sefiri arac~l~~~ yla Katolik Ermenilere dokunulmamas~~için izin
al~nmas~~gerekti~i talebinde bulunmu~tur. Oysaki 23 Temmuz 1915 (1331)
I

' Kar~~la~t~rma için bk. Ahmed Refik, a.g.e., s. 25 ve 26
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tarihli belgeden hükümetin Katolik Ermenilerin sevkinden uzak durdu~u
anla~~lmaktad~r. Hükümet özellikle Izmit ve çevresindeki Ermenilerin sevkinde esnek davranm~~ur~ 41. Do~uda tehciri s~k~~bir ~ekilde uygulayan devlet bat~da son derece esnektir. Bunun nedeni bat~daki Ermenilerin do~uya
oranla olaylara fazla kar~~mamalar~d~r. Devletin bu konudaki esnekli~inden
özellikle de Katolik Ermeniler istifade edebilmi~lerdir. Yukar~da sözünü
etti~imiz 23 Temmuz 1915 (1331) tarihli belge bunun aç~k bir delilidir.
"Ahmet Refik ve ~ki Komite ~ki K~tal" ba~l~~~~alt~nda da inceledi~imiz üzere Ahmet Refik, ba~ta ~ttihat ve Terakki yanl~s~~bir söyleme sahipken
zaman içinde ~ttihatglar hakk~ndaki dü~ünceleri de~i~mi~~ve onlar~~"zorbalar" olarak nitelendirmeye ba~lam~~t~r. Ondaki bu de~i~imin alt~nda yatan
nedenler aras~nda ~ttihatç~~hükümetlerden bekledi~i terfi ve rütbeleri alamam~~~olmas~n~n önemli bir etken oldu~u gözden kaç~r~lmamal~d~r. Ahmet
Refik Eski~ehir'deki tehcire dair an~lar~n~~3 y~l sonra ve son derece dramatik
bir dille yarmlam~~t~r. Onun an~lar~n~~yay~mlamak için 3 y~l beklemesi ve
dönem olarak ~ttihatç~~aleyhtarl~~~n~n hat safhada oldu~u, ~ttihatglarm
Divan-~~ikli'de yarg~land~~~~bir ortam~~seçmesi do~al olarak kafalarda bir dizi
soru i~aretinin do~mas~na neden olmaktad~r. Parçalar~~bir araya getirdi~imiz zaman ula~t~gqm~z nokta, Ahmet Refik ad~na güven veren bir tablo olmaktan oldukça uzakur.
Ta~naksutyun Partisi'nin önde gelen isimlerinden ve Ermenistan
Devleti'nin ilk ba~bakan~~Kaçaznuni'ye göre Ermeniler, Çarl~k Rusya's~~tarafindan I.Dünya Sava~~~ s~ras~nda Türklere kar~~~kullan~lm~~lard~r. Ayr~ca
tercih karar~n~~ald~klar~~için Türkler hiçbir ~ekilde sorumlu tutulamazlar ve
sorunun en mant~kl~~çözüm yolu budur. Ancak buna ra~men Ahmet Refik,
eserinde bu kararmdan dolay~~ ~ttihat ve Terakki yönetimini son derece sert
ifadelerle ele~tirmektedir.
Bütün bunlar bir kez daha ortaya koymaktad~ r ki, milletlerin kaderini
belirleyen, uluslararas~~alanda iyi ya da kötü tan~nmalar~m sa~layan bu tür
hassas konularda nesnellikten uzak, ki~isel duygular~n a~~r bast~~~, hiçbir
belgeye ve somut veriye dayanmayan çal~~ malara güvenmek, onlar üzerinden bir tak~m söylemler geli~tirmek, fikirler ortaya atmak telafisi çok zor
hatalara neden olabilir. Nitekim Ermeni as~ll~~ünlü tarihçi Levon Panos
Daba~yan, "Osmanl~'da ~er Hareketleri ve Abdülhamid Han" ba~l~kl~~çal~~mas~nda Ahmet Refik'in yukar~da inceledi~imiz eserine at~flarda bulunarak
Ermeni tehciri üzerinde çe~itli yorumlarda bulunmu~tur. Daba~yan, Ahmet
HI

Günay, a.g.e., s. 44 vd.
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Refik'in bu çal~~mas~ n~~ "Merhum asker ve tarihçi, Ahmet Refik Alt~nay Beyefendi'nin son derece de~erli bir vesika te~ kil eden eseri..." olarak nitelendirmektedir'. Görüldü~ü üzere bilimsel herhangi bir yan~~ bulunmayan,
son derece öznel de~erlendirmeler ve gözlemler ~~~~~ nda kaleme al~nm~~,
herhangi bir belge ya da kan~ ta dayanmayan bu ve buna benzer çal~~malar,
bu alanda yaz~lan eserlere kaynak te~ kil edebilmektedir. Bu aç~dan bakacak
olursak, kaynaklar~~ yanl~~~"bilimsel" çal~~malar insanlar~~ yanl~~~de~erlendirmelere sevk edecektir. Sözde Ermeni soyk~r~m~~ gibi Türk milletinin uluslar
aras~~ alanda sayg~nl~~~n~~ zedeleyecek böylesine hassas bir konuda bu ölçütlerde yaz~lm~~~eserler olaylar~~ ayd~ nlatmaktan çok, gerçeklerin önüne perde
çekmekten öteye gitmeyecektir. Dolay~s~yla konuyla ilgili çal~~malara bu
aç~dan yakla~ mak bilimsellik ve nesnellik ad~na yap~lacak en do~ru hareket
olacakt~r.

~ " Levon Panos Daba~yan, Osmanl~'da ~er Hareketleri ve Abdülhamtd Han, 2. Bs., IQ Kültür Sanat
Yay~nc~l~k, ~stanbul, 2003, s. 406 vd.
Belleten, C. LXXIV, 40
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Ek 5: Tehcire tabi tutulan Ermenilerin ia~elerinin temini ve ekmek ihtiyaçlar~n~n
kar~~lanmas~~
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Ek 7: Ermenilerin ta~~n~r ve ta~~ nmaz mallar~n~n muhafazas~~ için "Emval-i Metruke
Komisyonlar~"n~n kurulmas~~
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Ek 8: "Eski~ehir Emval-i Metruke Komisyonu"na çekilen telgraf
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Ek 9: Polis memuru hakk~nda tahkikat ba~lat~lmas~~
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