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TEHC~ R VE "KIRIMLAR" KONUSUNDA, ERMENI
PROPAGANDASI, HIRISTIYANLIK D1GNYASINI
NASIL ALDATTI
Dr. SALAH' R. SONYEL
GIRI ~~
Türkiye, Birinci Dünya Sava~~~ s~ras~nda ve bu sava~~n hemen
sonunda, dü~manlar~ na kar~~~bir ölüm-kal~ m mücadelesi yürütürken,
kendi s~n~rlar~~içinde, öteki "milletlere" k~yasla oldukça müreffeh
bir hayat süren Ermenilerden baz~lar~n~n, yabanc~larca k~~k~rt~lan,
ç~kar dü~ künü önderlerince aldat~ larak, kendi yurtlar~~Türkiye'ye
kar~~~nas~ l ihanet ettikleri, bir süre önce Türkçe ve ~ngilizce olarak
Ankara ve Londra'da yay~ mlanan dört eserimde belgesel olarak
saptanm~~t~r 1.
Bu yaz~ mda, son günlerde Londra'da ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Ar~ivi (Public Record Office) 'de buldu~um baz~~önemli belgeleri
incelemeye çal~~aca~~ m. Tüm bu belgeler, Ermeni sorunuyla ili~kin
olarak ç~kard~~~m ~u sonuçlar~~daha da güçlendiriyor :
. Baz~~Ermeniler ve Ermeni önderleri, utanmadan ve dü~üncesizce davranarak Ermeni toplumunu aldatm~~ ; kendi yurtlar~~
Türkiye'ye ihanet etmi~ler;
Türkiye, dü~manlanyle ve özellikle Çarl~ k Rusya ile bir
ölüm-kal~m bo~u~mas~~yaparken, Avrupa ve Amerikada'ki Ermeni
propaganda kurulu~~ve organlar~n~~kötüye kullanarak, Türkiye'deki
Ermeni tehcirleriyle ilgili gerçekleri tahrif etmi~ler; ve
Bizzat Ermeniler, Müslüman halka kar~~~geni~~ölçüde tedhi~~
ve k~r~m kampanyas~~açarak, H~ristiyanl~k Dünyas~'m aldatmak için
gene kendi propaganda araçlar~n~ , katledilenlerin Ermeniler oldu~u
yolundaki yalan haberleri dünyaya yaymada kullanm~~lard~r.
Bkz. "Yeni Belgelerin Isig~~Alt~nda Ermeni Tehcirleri", Belleten, C. XXXVI,
Ocak 1972, S. 31-49; "Armenian Deportations: A Re-Appraisal in the light of new
Documents", Belleten, C. XXXVI, Ocak 1972, S. 51-69; Greco-Armenian Conspiracy
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Tehcirlerle Ili~kin Olarak Istanbul'da Ingiliz ~stihbarat~n~n
Eline Geçen Osmanl~~Gizli Belgeleri

Istanbul'daki Ingiliz Yüksek Komiseri vekili (Büyükelçi seviyesinde), Nevile Henderson, 22 May~ s 1923'de Ingiltere D~~i~leri
Bakanl~~~~Do~u Masas~~yetkililerinden Lancelot Oliphant'a gönderdi~i özel yaz~ya, Ingiliz ajanlar~nca Bab~ali'den çal~nan baz~~"devlet
belgelerini" de ili~tiriyor; bunlar~n, Mondros B~rak~~mas~mn (30.
~~o. 1918) ilk günlerinde Istanbul'daki Ingiliz Askeri Istihbarat~ nca
Bab~ali'den ele geçirildiklerini; bir süre gizli olarak onlar~n yan~nda
kald~ktan sonra Ingiliz Yüksek Komiserli~ine gönderildiklerini bildiriyordu.
Bugün Londra'da, ~ngiliz Devlet Ar~ivi (Public Record Office),
D~~i~leri Bakanl~~~~belgeleri aras~nda 9158 say~l~~dosyada "E 5523"
say~l~~olarak muhafaza edilen bu belgeler, 1915'de Içi~leri Bakan~~
bulunan Talat Bey'in (daha sonra Talat Pa~a), Ermeni tehcirleri
konusunda gönderdi~i gizli yönergelerden baz~lar~n~~kapsamaktad~r.
Bu belgeler, Ermeni tehcirleri konusunda Osmanl~~yönetiminin iddia
edildi~i kadar suçlu olmad~~~n~~ ayd~nli~a kavu~turmaktad~r. Bunlar~n en önemlilerini buraya al~yoruz. (Not: A~a~~daki pasajlar
Ingilizceden çevrilmi~tir):
Osmanl~~Içi~leri Bakanl~~~ , Ermeni tehcirlerinden sorumlu sivil
ve askeri yetkililere, 28 May~s 1915'de, 296 say~l~~ ~u gizli yönergeyi
gönderiyordu:
"...Bilinen bölgelere ta~~ nacak olan nüfusun yerle~tirilmesi ve bak~m~~konulanyla ilgili nizamlar~n 8. maddesinde,
saptanan bir yere gitmesi önceden kararla~t~r~ lan bir ki~i dilerse
ve göçmenlerle ilgili komisyonun ve yerel katlar~n r~zas~~üzerine
ba~ka bir yere gidelebilece~i dikkatimize sunulmu~tur. Sava~~n
sonuna dek hiçbir ki~i, ikamet yerini de~i~tirmemelidir. ."
Bu gizli yönergenin son cümlesi, Osmanl~~yönetimi ve yetkililerinin Ermenileri ortadan kald~rmak amac~~güttüklerini öne süren
baz~~Ermeni ve Ermeni yanda~~~propagandac~lar~n iddialar~n~~aç~kça
çürütmektedir.
Against Turkey Revived, K~br~s Türk Cemiyeti yay~n~, Londra, Haziran 1975; Shocking
New Documents Which Belie the Armenian Claim that the Ottoman Government was Respo~zsible for the Armenian Tragic Adventure 6o rears Ago, K~br~s Türk Cemiyeti yay~n~,
Londra, Eylül 1975.
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A~a~~daki belgeler, soruna daha çok ~~~k serpmektedirler:
Bursa Valisi ~smail Hakk~, 5 A~ustos 1915'de Mudanya Kaymakam~na gönderdi~i 802 say~l~~gizli yaz~ya, Ermenilerin ba~ka yerlere ta~~nmalanyla ilgili gizli mektuplar~n suretlerini ve ilde uygulanmas~~öngörülen nizamlar~~ili~tiriyordu. Bu mektuplar~n baz~lar~~
~unlard~~:
"28. 7.1915. Tehcir edilen Ermenilerle resmi kurulu~lar
veya özel ki~iler aras~ndaki borç ve kredilerin ödenmeleriyle ilgili
Kanunlar yak~nda size gönderilecektir. Bu arada bu borç ve
kredilerin kaybolmamalar~~ için, özel bir deftere kaydediniz.
~mza: Talat, Bakan".
Tehcir edilen Ermenilerin mallar~n~n çok ucuza
"30. 7. 1915.
tekelcilere sat~ld~~~~ve böylece mal sahiplerine büyük haks~zl~k
yap~ld~~~~ ö~renilmi~~bulunuyor. Bu yüzden ~u önlemlere ba~~
vurulmal~d~r
Tüm yabanc~lar~n ve ~üpheli ki~ilerin, bo~alt~lacak olan bölgelere girmelerini veya o bölgelerde serbestçe dola~malar~n~~
yasaklay~n~z;
Bölgede bu biçim ki~iler varsa, onlar~~ivedilikle ayr~lmaya
zorlay~n~z ;
Gülünç denecek fiyatlar üzerinden mal sat~n alm~~~ ki~iler
varsa, sat~~lar~~iptal etmek, fiyatlar~~normal seviyeye yükseltmek ve kanun d~~~~ kar sa~lanmas~n~~önlemek için gerekli
ölçemleri al~n~z ;
ç) Ermenilere, diledikleri her~eyi birlikte götürme yetkisi veriniz;
Geride b~rak~lan e~yalar aras~nda çürüyebilen maddeler varsa, önemli olanlar~~aç~k art~rma ile sat~n~z ;
Geride b~rak~lan e~yalar aras~nda çürümeyecek nitelikte olanlar~~mal sahipleri hesab~na koruyunuz;
Bir mal sahibini mal üzerindeki tüm haklar~ndan yoksun
b~rakacak ve onun ülkeyle olan ili~kilerini kesecek kiralama,
rehine koyma, satma veya ipotekle ilgili tüm anla~malar~~
önleyiniz. Tehcirlerin ba~lad~~~~tarihten bugüne dek yap~lan
bu denli anla~malar~~geçersiz saym~z;
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g) Bu biçim anla~malar~n bundan sonra da yap~lmalar~na engel
olunuz;
~) Kesin sat~~la ilgili i~lemler için yetki veriniz, ama yabanc~lar~n
arazi ve ev e~yalar~~sat~n almalar~na engel olunuz.
~mza: Talat, Bakan".
Talat Bey, tehcir edilen Ermenilerin istismar edilmelerine engel
olm~ya çal~~an Osmanl~~Içi~leri Bakan~~(daha sonra Sadrazam) idi.
Bu iyili~ine kar~~l~k olarak ileride bir Ermeni fanati~i taraf~ndan
katledilecekti.
"30. 7.
Tehcir edilecek olan Ermeni gruplar~na
özel yetkililer refakat etmelidirler. Ermenilere yiyecek ve diledikleri gereçleri sa~lay~n~z. Bu amaçla yap~lacak masraflar, göçmenlere ayr~lacak ödenekten kar~~lanacakt~r.
Imza: Bakan ad~na Ali Münif".
Osmanl~~Içi~leri Bakanl~~~, Ermenilerin tehcirleri konusunda 28
A~ustos 1915'de baz~~yönergeler kaleme al~yor; bunlar~~gizli yaz~lara
ili~ik olarak Valilere gönderiyor ve onlara, bu yönergelerin uygulanmalar~~için en iyi ölçemleri almay~, tüm dikkatlerini bunlar~n uygulanmalar~na vermeyi buyuruyordu. Yönergelerin baz~lar~~ ~öyle idi:
(Not: Bunlar Ingilizceden çevrilmi~tir) :
"Madde I. Tehcir edilecek olanlardan, yaya olarak veya arabalarla hedefe ula~acak olanlar~n olu~turdu~u kafileler, ayr~lacaklar~~yerlere en yak~n istasyonlarda
toplanacaklard~r.
Madde 2. Istasyonlarda, tehcir edilecek olanlar aras~nda, aile
reisinin asker oldu~unu kan~tlayacak resmi belgeleri
bulunanlar, aile reisi olm~yan kad~n veya yetimler,
kendilerine ayr~lan yerlere gitmek istemiyen Katolik
veya Protestanlar varsa, kafileden ayr~larak, istasyonlar~n bulunduklar~~il veya ilçelerdeki köyler
aras~nda da~~t~lacaklard~r.
Madde 3. Uzun süre ya~ad~klar~~yerlerden henüz ba~ka yerlere ta~~nmam~~~asker aileleri, Protestan ve Katolikler, ülke için gerçekten yararl~~müstahsiller, halk için
yararl~~e~yalar imal eden fabrikalarda çal~~an i~çiler,
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demiryollar~~ve istasyonlarda çal~~anlar, ikamet yerlerinde bar~nd~r~lacaklard~r. Bu s~mflardaki Ermenilerin aileleri de kendi lokallerinde bar~nd~r~lacaklard~r.
Madde 9. Göçmenlerin yiyecekleri, ula~acaklar~~hedefe yaracaklar~~güne dek onlara sa~lanmal~d~r. Fakir göçmenlerin g~da masraflar~, onlar~n göçleriyle ilgili
resmi kurulu~ca kar~~lanacakt~r.
Madde 'o. Tehcir edilenlerin kamplar~n~~daima nezaret alt~nda
tutunuz. Onlar~n sa~l~k, güvenlik ve düzenliklerini
sa~lamak için gerekli ölçemleri al~n~z. Yerli göçmenlere uygun yiyecek sa~lay~n~z. Bir doktorun günlük
ziyaretleriyle onlar~n sa~l~~~na dikkat gösteriniz.
Hastalara bak~n~z ; hamile kad~nlar~n ve yeni do~an
bebeklerin tüm gereçlerini sa~laymm. Tüm olarak bu
emirlerin yerine getirilmesinden ilgili memurlar
sorumludurlar.
Madde 12. ~stasyonlarm bulunduklar~~il ve ilçelerden atanan
göç memurlar~, alacaklar~~buyruk ve yönergeleri
uygulamaktan sorumludurlar. Vali, Vali yard~mc~s~~
ve kaymakamlar, bu yönergelerin uygulanmalar~ndan, göç memurlar~na ve levaz~m kontrolörüne dü~en görevlerin uygun biçimde yerine getirilmelerinden sorumludurlar.
Madde 13. Erekli ve Pozant~~aras~ndaki bölgelere götürülecek
olanlar~n bir k~sm~~demiryolu, bir k~sm~~da otomobille gitmelidir. ~lk olarak hastalar, kad~n, çocuk ve
ya~l~lar demiryoluyla gönderilmeli; geriye kalanlar,
kendi güçlerine göre ya arabalarla, ya atlarla veya
yaya olarak sevkedilmelidirler. Her kafileye bir muhaf~z birli~i refakat etmeli ve kafilenin yiyecek stoku,
hedefe ula~~ncaya dek muhafaza edilmelidir.
Madde 16. Kafilelerdeki ki~ilerin say~s~~ve Erekli'den Pozant~'ya
veya Tarsus'a veya Pozant~'dan Tarsus'a gönderilecek her kafilenin hareket tarihi hakk~nda güçlerden
sorumlu merkezi kurulu~a, telyaz~s~yle bilgi verilmelidir.
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Madde 18. Ikamet ettikleri yerlerde kalmak veya o yerlere dönmek amac~yla göçmenler taraf~ndan takdim edilecek
olan ve askeri hizmet, Protestanl~k veya Katoliklikten
gayri iyi nedenler gösteren dilekçeler, ilgili tavsiyelerle birlikte ~çi~leri Bakanl~~~na gönderilecektir. ~lgili
memurlar, bu dilekçelere verilecek kar~~l~klara göre
davranacaklard~ r.
Madde 19. Göçmenlerin bar~nd~r~lmalar~~veya ikamet ettikleri
eski yerlere geri gönderilmeleriyle ilgili olarak öteki
Hükümet dairelerinden al~nacak tüm yaz~lar, telyaz~s~yla Bakan~n dikkatine sunulacak ve makamlar,
Bakan~n bu konuda verece~i yönergeleri yerine
getireceklerdir.
Madde 21. Gerek seyahat s~ras~nda gerekse kamplarda göçmenler sald~r~ya u~rarlarsa, failleri derhal durdurunuz ve ilgili tafsilâtla birlikte onlar~~Askeri Yarg~taya sevkediniz.
Madde 22. Göçmenlerden rü~vet veya hediye alan, vaad veya
tehditle kad~nlar~~kötüye kullanan veya onlarla
kanun d~~~~ili~kiler kuran memurlar derhal geri al~narak sert biçimde cezaland~r~lmak üzere Askeri
Yarg~taya verileceklerdir.
Madde 23. Göçmenlerden sorumlu özel memurlar, görevlerinde
ihmalkârhk veya dikkatsizlik gösterirlerse, maa~lar~~
durdurulacakt~r. Ikinci bir suç i~lerlerse, maa~~ve
rütbelerinde indirme yap~lacakt~r.
Madde 24. Vali ve Kaymakamlar, kamplara ve yolda kafilelere
devaml~~surette nezaret etmekle, bu nizamlar~n
tümüyle ve esasl~~biçimde uygulanmalar~n~~sa~lamakla sorumludurlar. 28 A~ustos 1915.
Bakan ad~na,
Göçmenlerin Bar~nd~r~lmalar~nda Sorumlu Hizmet
Müdürü" 2.
2

Yukar~daki belgelerin foto-kopileri için "Belgeler" bölümüne bak~n~z.
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Ermeni 'hanefi: Curnalci Ermeniler
Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Ar~ivinde bulunan a~a~~daki mevsuk
belge, baz~~Ermenilerin, kendi yurtlar~~Türkiye'ye kar~~~i~lemi~~olduklar~~ihaneti aç~kça kan~tlamaktad~r:
Osmanl~~uyruklu, Ermeni as~ll~~Vahan Karda~iyan'~n 8 Temmuz
1918'de Ingiliz yetkililerinden Lord Robert Cecil'e gönderdi~i gizli
yaz~. Bir hukukçu oldu~unu öne süren Karda~iyan, 1915 y~l~~ San
Francisco fuar~nda Osmanl~~yönetimini Yüksek Komiser olarak temsil
etmi~ti. Mektubunu Ingilizceden aynen çeviriyoruz:
"Türkiye sava~a girmeden 41 gün önce, Washington'daki
Ingiliz Büyükelçili~ine, Türkiye'nin Almanya'dan yana sava~a
girmek karar~~ald~~~m bildirdim ve Türk, sava~~planlar~n~~ilettim
1915 y~l~~yaz~n~n ortalar~na do~ru, General Ali Ihsan Pa~a ile
yapm~~~oldu~um görü~meler konusunda, Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~na do~rudan bilgi verdim. Ordu komutan~~bulunan Ali Ihsan
Pa~a, Ruslarca teslim al~nm~~, ama Siberya yoluyla kaçarak, benim
o s~ralarda maalesef Türk komiseri bulundu~um San Francisco'ya
s~~~nm~~t~. Ihsan'~n o s~ralarda bana anlatt~~~na göre, kendi
kan~s~nca, Türkiye'nin savunma hatt~ndaki en zay~f nokta Kilikya
(Çukurova) k~y~s~~idi, çünkü Filistin ve ~rak'daki Türk ordular~na
sava~~gereci ta~~yan demiryolu, k~y~dan ancak 45 kilometre uzakta
olup k~y~ya dek uzan~yordu. Ihsan bana ayr~ca ~unlar~~söylemi~ti: 'Bereket versin ki, Tanr~, Ba~la~~k askeri önderlerinin
ak~llar~n~~kar~~t~rd~~ve gözlerini kör etti' . . .
Eski Osmanl~~D~~i~leri Bakan~~As~m Bey birkaç kez ve ~imdiki
D~~i~leri Bakan~~Halil Bey bir kez olmak üzere, bana, Ingiltere'ye
kar~~~sava~a girilirse, Türk hedefinin Dip-Kafkas yoluyla Afganistan ve Hindistan'a dek ilerlemek oldu~unu bildirmi~lerdi" 3.
Türkiye'deki Ingiliz Istihbarat yetkilisi, 15 Nisan 1919'da Ingiliz
Istihbarat ~efine gönderdi~i yaz~ya, Adana'daki Ingiliz Istihbarat
yetkilisinin Aziziye ilçesindeki durumla ili~kin olarak haz~rlad~~~~
raporun suretini ili~tiriyor; bu raporun, "Iran'da do~mu~, güvenilir bir
Ermeni ajan~" , Aziziye'deki durumla ilgili olarak ayr~nt~l~~bilgi sa~3 Ingiliz Devlet Ar~ivi (bundan böyle I. D. A. olarak an~lacakt~r), D~~i~leri
Bakanl~~~~belgeleri, F0/34t 0/129455.
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lamak amac~yla söz konusu bölgeyi gezdikten sonra haz~rland~~~n~~
bildiriyordu 4 .
Gerek sava~~s~ras~ nda, gerek sava~dan hemen sonra B~rak~~ma
günlerinde, Türk postalar~nda çal~~ an Rum ve Ermeniler, Osmanl~~
devlet s~rlar~n~~yurdun dü~manlar~~olan Itilâf Devletleri yetkililerine
bildiriyorlard~.
Ermenilerin Türkiye'ye Dü~man Devletlerle Yapt~klar~~
Suç Ortakl~~~ :

Yurdumuzu parçalamaya gelen yabanc~~müstevlilere kar~~~
ba~latm~~~oldu~umuz kurtulu~~sava~~n~n en bunal~ml~~günlerinde,
Ermeniler, i~lerine geldi~i gibi dü~manlar~m~zla ve özellikle Pontuscu
Rum ve Yunanl~ larla i~birli~i yapmaktan ve Türkleri yeniden arkadan
vurmak te~ebbüslerini tekrarlamaktan asla geri kalm~yorlar& Örne~in, Yunan Millet Meclisinin ~~o May~s 1920 günkü oturumunda,
Meclis Ba~kan~~Th. Sofulis, Ermeni Erivan hükümetine gönderilen
ve Kilikya'da Ermenilere kar~~~giri~ildi~i iddia edilen Türk k~r~m
davran~~lar~n~~ k~nayarak Yunan Parlamentosunun Ermeni halk~na
sempatilerini belirten 23 Mart 1920 tarihli bir mektubu ve buna
Ermeni Cumhurba~kan~~Hatissiyan taraf~ ndan verilen 6 Nisan 1920
tarihli kar~~l~~~~okuyordu. Hatissiyan, belirtti~i sempatiden ötürü
Yunan Parlamentosuna te~ ekkür ediyor, "iki ülke aras~ndaki içten
ili~ kilerin ileride daha s~k~~bir hale gelmesini" dileyordu 5.
Zaten bu s~ ralarda Yunanl~lar, Pontus Cumhuriyeti dü~ ü pe~inde
ko~ uyor; Karadeniz k~y~s~~boyunca uzanan bölgelerde olay ç~karmakla
u~ra~~yorlard~ . Atina'daki Ingiliz ortaelçisi Lord Granville, 8 Aral~k
~~ ~~g'da Ingiltere D~~i~leri Bakan~~vekili Lord Curzon'a gönderdi~i
kapal~~telyaz~s~nda, Yunanl~lar~n, Karadeniz loy~lar~ndaki Türk
illerinde bir Yunan Pontus Cumhuriyeti kurma çabalar~~konusunda
bilgi veriyordu. Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Do~u Masas~~yetkililerinden George Kidston, 8 gün sonra bu tel yaz~s~na ~u derkenar~~
not ediyordu: "Yunanhlar~ n, karma bir Yunan - Ermeni ordusu
kurmak konusunda Ermenilerle görü~tüklerini biliyoruz" 6.
4

t. D. A., F0/422 2 /14.274.4..
Yunan Millet Meclisi Tutanaklar~, "Praktika",
~. D. A., F0/4.240/161530.

IO. 5. 1920.
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Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~, 26 ~ubat ~~g2o'de M. Konstantinis
ve G. Pissani imzalar~n~~ta~~yan ama Ingiliz Ba~bakan~~Lloyd George'a
hitap eden tarihsiz bir mektup al~ yordu. Mektup sahipleri, Pontus
sorunu konusunda Bar~~~Konferans~na üç and~r~~sunduklar~n~~bildiriyor, ~unlar~~ekliyorlard~~
"Co~rafi yak~nl~k ve din birli~i, Pontus'la Ermenistan aras~nda s~k~~ ili~kiler kurulmas~nda daima yard~mc~~olmu~tur . . .
Ermenilerle Pontus Rumlar~n~n tek bir federe devlet içinde birle~melerine yard~mc~~olmak, Ba~la~~klar~n kendi ç~karlar~~yarar~nadir. Her iki ulusun düzen içinde i~birli~i yapmalar~~sa~lanm~~~
bulunuyor. 16 Ocak ~~g2o'de Pontus Rumlar~n~n temsilcileriyle
Erivan Cumhuriyetinin Ba~bakan~~M. Hatissiyan aras~nda
Tiflis'de resmi bir anla~ma imzalanm~~t~r. Tasarlanan federe
devletin anayasas~n~n anahatlar~~çizilmi~tir. Bunun ayr~nt~lar~~
ileride görü~ülecektir.
Ba~la~~k yönetimleri, her iki halk~n
Türk boyunduru~undan kurtulmalar~na yard~mc~~olmak ve
onlar~n i~birli~ini te~vik etmekle hem Mustafa Kemal'e hem de
Lenin'e kar~~~gerçek bir barikat kurmu~~olacaklard~r" 7.
Bu arada Ingilizce Times gazetesi de, ~~Mart 1920
günkü say~s~nda
D.A.K. simgesini kullanan bir okuyucunun "Kafkasya ve Bol~evizm"
ba~l~~~~alt~nda bir mektubunu yay~nhyordu. Yazara göre, birkaç ay
önce kendi aralar~nda i~birli~i konusunda anla~amayan Pontus'la
Ermenistan, onlar~~"kendi ortak ç~karlar~" ad~na s~k~~biçimde birle~meye ba~lang~çtan beri üsteleyen Yunan Ba~bakan~~Eleftherios Venizelos'un "devlet adamlar~na yara~~r politikas~na" kap~lm~~ ; be~~hafta
kadar önce, temsilcileri Tiflis'de bir anla~ma aktetmi~~; Ermenistan'~~
temsil eden General Termenasiyan'la Pontus'u temsil eden Yunan
Ordusu eski subaylar~ndan Albay Katheniotis ve Rus Ordusu eski
subaylar~ndan (Rum as~ll~) Albay Ananiyas aras~nda 16 Ocak ~~g2o'de
askeri bir pakt imzalanm~~t~ . Bu pakt, Bol~eviklerin söz konusu ülkelere
s~zmalar~m engellemek amac~yla ortak tedbirler al~nmasnu öngörüyordu. Pontus ak~m~n~n öncüleri, Pontus'la Ermenistan birle~irse,
Bol~evizmle Türk Milliyetçilerine kar~~~güçlü bir engel yaratacaklar~na inan~yorlard~~8.

8

~. D. A., F0/5192/E 621.
~. D. A., F0/5192 E/621; Times, Londra, I. 3. 1920.
Belleten C. XLI, ro
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Öteyandan, Londra'daki Ermeni temsilcisi Mr. Malcolm,
Temmuz 1920 sabah~, iki ay kadar önce Ermenistan Cumhurba~kan~~
bulunan M. Hatissiyan'~, Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden
D. G. Osborne'la görü~meye götürüyordu. Uzun süren bu görü~me
s~ras~nda M. Hatissiyan, Ermenilerin ba~l~ca koruyucular~~sayd~klar~~Ingiltere'ye te~ekkür ediyor; çe~itli Ermeni kolonilerinden 20
milyon dolarl~k bir kredi sa~lamak amac~yla, kendi yönetiminin tam
yetkili ve özel temsilcisi olarak Avrupa'y~~gezmekte oldu~unu; sa~lanacak paran~n yar~s~n~n, "Türkiye'nin Do~u illerini i~galde yap~lacak
askeri masrafa harcanaca~~n~~bildiriyor; Türk illerini ivedilikle i~gal etmesi
için Ermenistan'a yetki verilmesini dileyor ve Anadolu'da Yunan harekât~~
olurken, ~ngiliz donanmas~= da Trabzon'da yard~m~yle, Ermeni ordusu
ivedilikle davran~rsa, ciddi direni~le kar~~la~m~yarak büyük ölçüde ba~ar~~
sa~lamak ~ans~n~n varl~~~ndan" söz ediyordu 9. Ama bu konuda Harbiye
Bakanl~~~na dan~~an D~~i~leri Bakanl~~~, Ermeni sald~r~s~~için yetki vermekten kaçm~yordu; oysa ki Yunan Ba~bakan~~Eleftherios Venizelos,
Türkiye'nin Karadeniz k~y~lar~nda, Ermenistan ve Gürcistan'la i~birli~i yaparak, "Islâma ve daha sonra Rus Epmeryalizmine kar~~~güçlü
bir barikat yarataca~~na" inand~~~~bir Pontus devleti kurulmas~n~~
öneriyor; Ingiliz yönetimini, böyle bir devletin kurulu~unu finanse
etmeye ça~~r~yordu".
Ingilizlerin bu tutumlar~na kar~~n, Ermeniler, Türkiye'ye kar~~~
düzenlerini sürdürüyorlard~. Örne~in, Istanbul'daki Ingiliz Yüksek
Komiseri Amiral Sir John de Robeck, 16 A~ustos I g2o'de Lord Curzon'a gönderdi~i kapal~~telyaz~s~nda ~öyle diyordu:
"Ö~rendi~ime göre, Suriye'deki durumlar~~konusunda güvence alan Frans~zlar, ~imdi Kilikya'ya büyük ölçüde takviye
gücü göndererek bölgeyi Kemalist sava~ç~lardan temizlemeyi
tasarhyorlar. Gönüllü Ermeni milislerini ve 5.000'e yakla~~k Ermeniyi
silill~~ alt~nda tutuyorlar. Yunanistan, Ermeni sava~plar~na da~~t~lmak
üzere, Pire liman~ndan 5.000 silah ve 8 milyon mermi göndermi~~bulu-

9 I. D. A., F0/4958/E 9127.
10 I. D. A., F0/5 135/E 12594, Yunan Ba~bakan~~Eleftherios Venizelos'dan
Ingiltere Ba~bakan~~Lloyd George'a kapal~~telyaz~s~, Atina, 5. to. 1920.
I D. A., F0/5054/E 9984.
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Böylece, Türk Milliyetçileri, Büyük Millet Meclisi'nin aç~lmas~ndan önceki ve hemen sonraki dönemde, hem Bat~~Anadolu'da tam
örgütlü bir Yunan ordusuna kar~~~koymak zorunda kahyor, hem de
Kuzey-Do~uda olay ç~karmakla u~ra~an ve Sovyet Rusya'dan yard~m
almalar~n~~engellemeye çal~~an Ermeni-Pontus komplosuyla kar~~~kar~~ya geliyorlard~. Bununla birlikte Türk yurduna, Türk ulusuna ve
Türk varl~~~na kar~~~kurulan Yunan-Ermeni düzeni, ölümsüz Mustafa Kemal'in komutas~ndaki Türk Ordusunca etkisiz b~rak~llyordu.
Ermeni Propagandas~~

~ngiliz Milletvekillerinden (Ermeni dostu) Aneurin Williams,
9 ocak 192o'de ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Parlamento Müste~ar~~
Cecil Harmsworth'a gönderdi~i mektupta, Londra Belediye Ba~kan~n~n kurmu~~oldu~u "Ermeni Yard~m Fonu"nun Anadolu'daki
ba~~temsilcisi rahip Harold Buxton'dan oldukça endi~e verici haberler
ald~~~n~~bildiriyordu. Bu haberlere göre, Türk Milliyetçilerinin önderi
Mustafa Kemal, 50.000 ile 100.000 aras~nda Ermeni'yi, Ba~la~~klar
korumazlarsa katledecekmi~. ~ngiliz rahibi, tehlikenin çok yak~n
oldu~una dikkati çekiyor, ama ek bilgi vermiyordu. Aneurin Williams,
bu Ermenilerin nerede bulunduklar~n~~bilmedi~ini, ama birkaç hafta
önce, Mustafa Kemal'in, Türkiye parçalan~rsa, elindeki tüm H~ristiyanlar' k~r~mdan geçirmek tehdidinde bulundu~unu hat~rlat~yor,
~unlar~~ekliyordu:
"Pek do~al olarak, Avrupa bu denli tehditlere boyun e~emez.
Öldürmek tehdidini savurdu~u ki~ileri kurtarmak için ne yap~labilece~ini bilmiyorum, ama, böyle b~r davran~~ta bulunursa kendi
ba~~n~~yitirece~i ona aç~kça bildirilebilir. Herhalde konuyu iyi biliyorsunuz; ama bunu size bildirmeyi borç sayar~m. Bu denli
bir k~r~m~~önlemek için olanakh olan her~eyin yap~laca~~na
eminim",
~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden W. S. Edmonds,
Ocak 192o'de belgeye ~u derkenar~~not ediyordu:
" .Endi~e yarat~c~~söylentiler Ermenileri pek do~al olarak sarm~~~
bulunuyor ama özellikle bu söylenti, herhalde Paris'i etkilemek amac~n~~
güdiiyor" 12.
12 I.

D. A., F0/4161/169898.
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Ba~lang~çta Ermeni propagandac~larm~n sözlerine kap~lan ~ ngiliz siyasi temsilcileri, en sonunda uyanmaya ba~l~yor ve Kilikya'daki
Ermenilerin Frans~zlar taraf~ndan askere al~nmalar~n~n ya da askeri
amaçlar için çal~~t~r~lmalar~mn oradaki durumun gerginli~ini artt~rmas~nda etken oldu~unu kabul etmiye ba~hyorlard~~". Örne~in, Kahire'deki Ermeni örgütü, "Union Nationale Armenienne" , 30 Ekim 192o'de
~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~na gönderdi~i mektupta, Ba~la~~ klar~n,
"Kilikya'daki Ermenileri kurtarmak için" oraya askeri müdahalede
bulunmalar~n~~dilerken, D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden D. G.
Osborne, bu dilekçeyle ili~kin olarak 16 kas~m 192o'de ~u yorumda
bulunuyordu:
"Herhangi bir Ermeni talihsizli~e u~rarsa, bunun, Ba~la~~ klar~n sorununa olan ve fedakârl~k a~am~na eren ba~l~l~~~= sonucu oldu~u, dolay~s~yla ~ngiltere'den tazminat sa~lama~a hak
kazand~~~~bir kilise yasas~~gibi kabul ediliyor. Bu mektupta, ~imdi
Kilikya'da egemen olan durum, `Ba~la~~klar~n sorununa olan
ba~l~l~~~~yüzünden k~r~m ve tehcirlere u~rayan bir halk~n ak~beti'
olarak gösteriliyor. Bu biraz fazla kaç~yor... Ermeni Generali
Bragratouni dün benimle görü~ürken, bana, Ermenilerin Sevr
Antla~mas~~ve Ba~la~~klar ad~na Kemalistlere kar~~~çarp~~t~klarm~~
söyledi. Ben bunu yads~yarak Ermenistan için sava~t~klar~n~~söyledim. Kilikya'daki Ermeniler konusunda tüm sorumlulu~a kar~~~
ç~karak, bu and~r~ya kar~~l~k olarak, Komiteye, Frans~z yönetimine ba~vurmay~~önermeliyiz. Bu arada, k~r~m ve tehcirlerle ili~kin
yalan haberleri de düzeltebiliriz" 14.
Bir hafta kadar önce gene D. G. Osborne, Kilikya'daki Ermeni
k~~k~rtmalar~~konusunda ~u yorumda bulunmu~tu:
"Bu (k~~k~rtma), hiç ~üphesiz gerçektir ve Ta~naklar~n propaganda usullerine büsbütün uyuyor. Böylece, psikolojik bir anda
Haccin dü~üyor ve oldukça geli~tirilen Ermeni propaganda servisi
sayesinde tüm dünya bas~n~na k~r~m davran~~lar~~abart~lm~~~olarak yans~t~l~yor" 15 .
~. D. A., F0/5044/E 2310.
14 ~. D. A., F0/521o/E 14122.
15 I. D. A., F0/521o/E 13870, D. G. Osborne'un raporu, Londra, g. ii. 1920.
13
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Ermeni Vah~eti

Istanbul'daki Robert Kollej müdürü C. F. Bates'in, Türkiye'de
yerel ara~t~rma yapm~ya gelen Amerikan Tetkik Komisyonu üyelerinden A. Lybyer'e 12 Nisan ~~92o'de gönderdi~i yaz~dan aktar~lan a~a~~daki pasaj oldukça ilginçtir:
"...Frans~z yönetiminin, Kilikya'ya Ermeni sava~ç~lar~~
getirmesi ve onlar~~orada jandarma ve polis olarak kullanmas~~
tüm Anadolu'da kötü etki yaratm~~t~r... Bu Ermeni erlerinin
Ço~u, öç almak amac~yla geldiklerini içtenlikle kabullenmi~lerdir . .. Anadolu'da bir Ermeni K~rall~~~~kurulaca~~~yolundaki
aç~klaman~n, ülkenin her yan~nda birçok karga~al~k ve k~r~m
davran~~lar~n~n patlak vermesine i~aret te~kil etmesinden çok
korkuyorum..."
~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden Sir Ronald Graham,
C. F. Bates'in bu görü~lerini "sa~lam" olarak niteliyordu".
Ingiltere'nin M~s~r Ordusu komutanlar~ndan Tu~general A. F.
Wavell bile, Kilikya'da "Frans~z-Ermeni ordusunun baz~~bölüklerince
birçok a~~r~~davran~~larda bulunuldu~unu" kabulleniyordu; ama bu
bölüklere kar~~~disiplin ölçemleri al~nm~~~ve Frans~z-Ermeni erleri
kentlerin d~~~nda toplanarak yerlerini Ingiliz erlerine b~rakm~~lard~.
~ngiliz generaline göre, bu Ermeni taburlarmdaki en kötü erler kald~r~l~yor; Kilikya'daki durum iyiye do~ru gidiyordu. Ingiltere D~~i~leri
Bakanl~~~~yetkililerinden N. D. Peterson, General Wavell'in bu raporunu ~öyle yorumluyordu:
"General Allenby, Frans~z Ermenilerinin tatmin edici olmad~klar~~yolundaki raporunda ne kadar hakl~~imi~. Yukar~da yaz~lanlar, gerçekte vuku bulan olaylar~~fok halim biçimde anlat~yor" 17.
Ermenilere kar~~~yap~lan tüm bu suçlamalara, Percy Christian
ad~ndaki bir Ingiliz, 2 May~s ~~92o'de ~unlar~~ekliyordu:
"Adana ilindeki bunal~ml~~durum konusunda size yeniden
bilgi vermeyi görev sayar~m. Ingiliz erleri buradan ayr~lal~~beri
durum daha kötü olmu~tur. Ancak ülke d~~~na yalan haberler
s~z~yor. Günden güne güflenmekte olan ak~n~~haydutluk de~il, dayan~lmaz
I. D. A., F0/4157/ 66819.
~. D. A., F0/4165/79400, Tu~general A. F. WayelEden Istanbul'daki
Ingiliz Yüksek Komiserine yaz~, 15. 4. ig~ g.
16

17

15.0
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bask~, zulüm ve e~i görülmemi~~yolsuzluklara kar~~~tüm Müslüman halk~n~n genel ayaklanmas~d~r. Ba~ka bir soya mensup çeteler, Müslüman
köylerini toptan y~k~yor ve bu amaçla sildhland~r~l~yor. Müslümanlar~n
evleri yak~l~yor ve bu y~l ola~an üstünde iyi olan ürünleri tarlalarda
çürümeye b~rak~l~yor. Hiç bir Müslüman güvenlik içinde de~ildir.
Kasabalarda bile kad~nlar~n çar~aflar~~ y~rt~larak gün ~~~~~nda onlara
tasallât ed~liyor. Adana, Sis ve Osmaniye aras~nda 40 veya 50 köy y~k~lm~~t~r. Bu bölgedeki soylara mensup yerel halk, Avrupa'ya art~k
18.
güvenmiyor
Alt~~hafta kadar sonra, Paris'deki Ingiliz Büyükelçisi Lord Derby,
a~a~~daki ilginç telyaz~s~n~~D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'a gönderiyordu:
"(Bar~~~Konferans~ndaki Ingiliz temsilcisi) Mr. Vansittart'~n
(Frans~z i~güderlerinden) M. de Caix, Berthelot ve Kamner'den
ö~rendi~ine göre. . . . yaln~z kalan Türkleri katletmek için her f~ rsattan
yararlanan Ernemilerin bu tutumlar~, Frans~zlar~n güçlüklerini
bir o kadar artt~rm~~t~r" 19 .
Londra'daki Frans~z Maslahatgüzar~~A. de Fleauriau, 8 Kas~m
1920'de ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~na gönderdi~i notada Kilikya
sorununa de~iniyor ve ba~~ms~z bir Kilikya kurma yönünde siyasal
amaçlar güden Ermenilerin, k~~ k~rtmalar~n~~ hâlâ sürdürdüklerini
bildiriyordu 2°. Ama Kilikya'daki gerçek durum, o s~ralarda K~br~s'~n
Magosa kentinde ya~ayan H. C. A. Eyres adl~~bir Ingiliz taraf~ndan
aç~klan~yordu. Bu ~ngiliz uyru~u, 26 Ekim 192o'de kaleme ald~~~~
gizli bir mektupta ~öyle diyordu:
"Son günlerde Kilikya'dan gelen veya oradan mektup veya
haber alan birçok ki~ilerle yapm~~~oldu~um görü~melerden ~unlar~~ ö~renmi~~bulunuyorum: Frans~z katlar~, Kilikya'n~n yönetimini devrald~klar~~ s~rada yerel halk çok sevinmi~ti... ve birbirleriyle düzen ve dostluk içinde birlikte ya~amaya haz~rd~.
Adana Türkleri, Ermenileri tazmin etmek amac~yla kendi aralar~nda çok miktarda para toplad~lar ve Ermenilere da~~tt~lar.
Onlar~n evlerini yeniden in~a ettiler; inek ve atlar~n~~geri ver18 ~. D. A., F0/5o53/E 8264, Percy Christian'dan Lord Allenby'ye yaz~,
K~br~s, 2. 5. 1920.
19 ~. D. A., F0/5o5~~/E 6966.
20 ~. D. A., F0/521o/E 13870.
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diler; o kadar ki, birçok Ermeniler, geçmi~e oranla daha çok
zenginli~e sahip oldular. Frans~ z Albay~~Bremond gelir gelmez bu
paralar~n büyük bir k~sm~ na el koydu. Tüm mallar~~müsadere
ederek gelirat~n~~kendi cebine indirdi. Kenti yöneten baz~~subaylarla birlikte (örne~in Osmaniye'de Yüzba~~~Andre, Adana'da
Yüzba~~~Martin ve Sis'de Yüzba~~~Teiheren) çeteler kurdu. Bu
çeteler bölgeyi dola~arak Türk köyldini yak~yor ve ya~ma ediyor; sa~lanan
ganimetler eleba~lar aras~nda bölü~ülüyordu. Özellikle Yüzba~~~Andre'nin bu sahada çok faaliyet gösterdi~i söyleniyor.
Yaln~z Adana'da bir gece Türklere kar~~~ k~r~ m davran~~lar~~
olmu~~ve 6o kadar evin sakinleri öldürülerek soyulmu~tur. Bir ~ngiliz
tan~~~~olay s~ras~ nda orada bulunuyordu... Onun bana anlatt~klar~ na inanmamak olanaks~zd~ r. Frans~zlar~n da yard~m~~ olmadan böyle bir k~r~ m yap~lamazd~ ; ama katillerin yaln~ z Ermeniler
olduklar~na inan~l~yor. . . Bu kötü idaresizli~in sonucu olarak birçok
Türkler Adana'dan da~lara kaç~yor; Frans~zlara kar~~~direnme
örgütlüyor ve Kemalistlerden silâh ve mermi yard~m~~al~yorlard~~ ,, 21
Kürtleri Kemalistlere kar~~~ayakland~ rmak için Anadolu'ya gönderilen ama Kemalistlerce takibata u~rayarak az daha ele geçirilen
~ngiliz Binba~~s~~Noel bile, 1919 May~s~ nda kaleme ald~~~~bir raporda
~öyle diyordu:
"Rus ordusunca ve 1916 y~l~~ilkbahar ve yaz~ nda bu orduya
e~lik eden H~ristiyan Öç ordusunca i~gal edilerek yak~ lan bölgede
yapt~~~m üç ayl~ k gezi sonunda, hiç çekinmeden diyebilirim ki,
Türkler, kendi dü~ manlar~na kar~~ , kendi aleyhlerinde yap~lan iddialar
kadar güçlü iddialar öne sürebilirler. . yerel sakinlerin ve görgü
sahiplerinin genel tan~ kl~klar~na göre, Ruslar, kendilerine e~lik eden
Nestoryan ve Ermenilerce k~~k~rt~ larak . ellerine dü~en, sivil halka
mensup her Müslüman~, ayr~ m yapmadan öldürmü~~ve kesmi~lerdir.
Rowanduz kentinin ortadan kald~r~lmas~~ve sakinlerinin toptan k~rma
tabi tutulmas~~tipik bir örnek olarak gösterilebilir. . . Rowanduz ve Neri
ilçelerinden geçen bir gezginci, H~ristiyanlar~ n Müslümanlara kar~~~ i~lemi~~
olduklar~~vah~etin geni~~ve toplu belirtilerin~~görür" 22 .
21 I. D. A., F0/521o/E 148g8, Ingiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold'dan Lord Curzon'a yaz~, Istanbul, 19. ~~ . 1920.
22 ~. D. A., F0/3658/84426, Ingiliz Yüksek Komiser vekili Amiral Richard
Webb'den Lord Curzon'a yaz~ , Istanbul, 17. 5. 1919, ili~ikte Binba~~~E. W. C. Noel'in raporu.

~~52

SALAH! R. SONYEL

Türk Ulusalc~lar~n~ n (Milliyetçi) önderi Mustafa Kemal, Frans~zlar~ n Kilikya'y~~ i~gallerini 12 Kas~m ~~ ~~g'da sert bir dille protesto
ediyor, ~unlar~~ekliyordu:
"Türkiye'yi bölmek amac~yla Yunanhlarca i~gal edilen Ayd~n
ilinde uygulanan k~ r~m, bask~~ve imha siyasas~, Ermenileri alet
olarak kullanan Frans~zlarca i~gal edilen Adana iline ba~l~~Mara~,
Urfa ve Antep'de uygulanan siyasaya benzemektedir" 23 .
Osmanl~~yönetimi, Kilikya olaylar~ na kar~~~ç~k~yor, "Frans~zlar~n
kendi i~gal bölgelerini geni~letmeleri ve Ermeni ta~k~nl~k ve k~~lartmalar~~yüzünden" Türklerin kar~~~davran~~ larda bulunmaya zorland~klar~n~~aç~kl~ yor; Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden W. S.
Edmonds, bu aç~ klamayla ili~kin olarak ~ u yorumda bulunuyordu:
"Hiç ~ üphesiz, Ermeniler, ister yerel sivil isterse Frans~z
ödenekli askeri clsun, eski hesaplar~~temizlemek için birçok firsatlardan
yararlanm~~lard~r. Frans~z katlar~n~ n tutumu ise herhalde dayan~lmaz bir biçim alm~~t~ ..."
Öteki yetkililerden Lord Hardinge ~unlar~~ekliyordu: "Sadrazam,
Frans~zlara kar~~~yapt~~~~suçlamada hakhd~ r" 24 .
Türk Rehineleri

Nisan~ na dek Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~, Kilikya'daki
Ermenilerin durumu hakk~ nda hâlâ kötü raporlar al~yordu. Bakanl~k,
3 Nisan ~ g2o'de Istanbul'daki Ingiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir
John de Robeck'e ivedilikle ~u yönergeyi gönderiyordu:
1920

"Türk yönetimine, Mustafa Kemal'e ~unlar~~hat~rlatmas~n~~
yönermelisiniz : Ba~la~~ klar son günlerde (Istanbul'un i~gali s~ras~ nda) onun dost ve yak~ nlar~ndan bir ço~unu tutuklam~~lard~ r.
Onlar, Kilikya'daki Ermenilere kar~~~rehine olarak tutulacaklard~r" 25 .
23 I. D. A., F0/4185/156735, Ingiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir John de
Robeck'den Lord Curzon'a gizli yaz~, Istanbul, 19. ii. 1919, ili~ikte Mustafa
Kemal'in 12. ii. 1919 tarihli telyaz~sm~n Ingilizce çevirisi.
24 I D. A., F0/5043/E 1358, Amiral Sir John de Robeck'den Lord Curzon'a
yaz~, Istanbul, 17. 2. 1920, ili~ikte Osmanl~~yönetiminden nota.
25
I. D. A., F0/5o45/E 2497.
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Türk Merhameti
Ermeni gangster ve tedhi~çileri, Kilikya'daki Türk halk~n~~ortadan
kald~rmak için ellerinden geldi~ince çal~~~rlarken, General Kaz~m
Karabekir'in komutas~ndaki XV. Türk Ordusu, Erivan'daki tedhi~çi
Ta~nak yönetimine kar~~~harekete geçiyor; 4 Aral~ k 1920 tarihli Times
gazetesi ~u ilginç haberi yay~ml~yordu :
"Ermenistan'~n bölünmesi'; 'Türkler k~r~m davran~~lar~ndan
kaç~nd~lar' . . . Kars ve Ardahan'a ek olarak, Türkler, i~dir ve
Gümrü ilçelerinin bir bölü~ünü i~gal ettiler. . . Türkler, Ermeni
halk~na kar~~~görünürde iyi davrand~lar. Bu, herhalde, Türk
komutan~~Kaz~m Karabekir'in karakterine atfedilebilir. Karabekir,
Ittihat ve Terakki Derne~i'nin Drang nach Osten siyasas~n~n hevesli
bir partizaru olmakla birlikte, asker olarak lekesiz bir ~öhrete
sahiptir" 26 .
Gümrü Antla~mas~~imzaland~ktan ve Ermenistan Bol~evikle~tirildikten sonra, Ermeni sorunu, 1921 y~l~nda yap~lan Moskova ve
Kars Konferanslar~nda kesinlikle bir çözüme ba~lan~yordu.
Ermenileri Nas~l Görüyorlard~~
Amerikal~~uzmanlardan, Ermenistan'daki Amerikan kuruluna
mensup Dr. Pratt ve Erivan'da yard~m i~leriyle u~ra~an Amerikan
Yüksek Komiseri Albay Haskell, Ermeni halk~~ve önderlerini çok a~a~~~
say~yorlard~. Dr. Pratt, Ermenilerin "h~rs~z, doland~r~c~, ve ç~lg~n"
olduklar~n~ ; Albay Haskell, "meslek itibar~yla dilenci, h~rs~z ve yalanc~" olduklar~n~, "büsbütün alçald~klar~ru, birbirlerine yard~m
edecek yetenek ve iste~e sahip olmad~klar~n~~ve minnettarl~ktan ani
bulunduklar~n~" öne sürüyordu".
~ngiliz ~stihbarat mensuplar~ndan Leslie Urquhart'~n bildirdi~ine
göre, 1918 y~l~~Temmuz ay~nda Ermeni asileri Bakü'de 8.000'den
çok ve Elizabetopol ilçesinde ~~8.000'den çok silahs~z Tatar'~~"gaddarca katletmi~lerdi" 28 .
Urfa'daki Amerikan yetimhanesi sorumlular~ndan Bayan Mary
Caroline Holmes, Ermeniler hakk~nda ~öyle diyordu:
Times, Londra, 4. 12. 1920.
~. D. A., F0/4.161/E 173267.
28 I. D. A., F0/34o3/158226.
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"Ermenilerin karakteri, toplum veya yönetimle adalet, bar~~~
ve denge esaslar~na hiç uymuyor. Ermeniler aras~nda, e~er varsa,
terbiye büsbütün yitirilmi~~bulunuyor, ~öyle ki yalanc~l~k, aldatma, h~rs~zl~k, ~antaj v.s., öteki soylar kadar onlar aras~nda da
yay~lm~~~bulunuyor.
Ermeniler aras~ndaki H~ristiyanl~~~n ne denli yüksek seviyede
oldu~unu, kendi inançlar~~için nas~l hayatlar~n~~yitirdiklerini ve
kendi Peygamberleri ad~na ne kadar i~kence çektiklerini Amerika'da iken i~itmi~tik. Baz~lar~~kendilerini bu yolda feda ettiler,
ama çoklar~~ hiçbir fedakârl~kta bulunmad~. Peygamberlerinin
ad~n~~yads~d~lar, Müslüman oldular ve ba~lar~n~~kurtarmak için
kendi adlar~n~~bile de~i~tirdiler. Bu denli davran~~larda bulunanlar~~ben ki~isel olarak biliyorum. Öteki çal~~malar yan~nda, kad~n
ve k~zlar~~Müslüman evlerinden kurtarmakla u~ra~~yorum. Ço~u
kez, Müslüman kocalar~n~~b~rakmak istemiyor; kendi soylar~ndan
erkeklerle oldu~u kadar Müslüman kocalanyla da mutlu, memnun ve rahat ya~~yorlar...
Son 24 y~ldan beri Ermeni s~zlan~~lar~n~n ~ngiltere ve Amerika'da
geni~~ölçüde reklam~~yap~ld~~~n~~unutmamak gerek. Bir ziyaretçiye Ermeni, profesyonel dilenci olarak görünür. Kendi kendine yard~m
etmesi için onu çal~~maya üstelemek bir sorun arzeder. Onda
minnettarl~k da aramay~mz. Bilâkis, adi nankörlük, namussuzluk
ve bizzat kendir>e yard~mda bulunan ki~ilere kar~~~düzen çevirme
olaylar~~çoktur. Oteyandan, Kafkasya'da yenilgiye u~rayan ve Rus
ordusu harekete geçmeden önce geri çekilen Türklerin Ermenilerce k~r~mdan
geçirilmeleri konusunda ne kadar az biliniyor" 29 .
Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Do~u Masas~~yetkililerinden George
Kidston'un görü~leri:
"Ermeni, k~r~m davran~~lar~nda bulunmada Müslüman kom~usu kadar üstünlük göstermi~tir. ~imdi Erivan'da erkte bulunan
Ta~nak haydut ~ebekesine asla güvenilemez. Benim Istanbul'da
bulundu~um s~ralarda Ta~naksutium örgütü, Ittihat ve Terakki
Derne~iyle i~birli~i yap~yor ve bu dernek gibi gizlilik ve tedhi~~
siyasas~~uyguluyordu ... Dostumuz (Ermeni önderi) Aharoniyan,
29 ~. D. A., F0/366o/~ 4o737, Mary Caroline Holmes'dan "sevgili bir dosta"
yaz~, Amerikan yetimhanesi, Urfa, 25. 9. 1919.
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Ta~nak karde~li~inin ba~l~ca önderlerinden biridir ve görevinden
çekilmekte olan Papanciyan taraf~ndan aldat~lm~~t~r. Ta~naklarla H~nçaklar aras~ndaki bu sonsuz anla~mazl~ klar tüm Ermeni
atmosferini zehirliyor ve bu zavall~~halka yard~mda bulunmaya
çal~~an her ki~iyi bezdiriyor...." 3°.
~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Müste~ar yard~mc~s~~ (daha sonra
Müste~ar), Türk dü~man~~ve Yunan dostu Sir Eyre Crowe'un görü~leri:
"~unu unutmamal~y~z: Ermenilerin geçmi~~tarihindeki talihsizlikler (ki bunlardan Avrupa bir evreye dek sorumlu tutulmal~d~r), onlar~ , kendi nefislerini savunmak için yeralt~~usullerine
ba~vurmaya ve kendi muhaliflerini k~ r~ma tabi tutmaya zorlam~~t~r. Ermenilerin karakteri ~imdi ho~~de~ildir...." 31.
~ngiltere D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'a göre, Erivan Ermenilerinin önderleri "de~ersiz ki~ilerdi" 32 . ii Mart ~~92o'de Lordlar Kamaras~nda yap~lan görü~meler s~ras~ nda, Kilikya'da birçok Ermenilerin
katledildiklerini iddia eden Ermeni hamisi Lord Bryce'a cevaben,
Lord Curzon, Ermenilerin, baz~~ ki~ilerin kolayca tahmin edecekleri
gibi "masum kuzular olmad~klar~n~" kesinlikle belirtiyor ve ~öyle
diyordu: "Onlar~n, anla~~lan tahrik alt~nda, oldukça vah~iyane ve
kanara birçok sald~r~larda bulunduklar~n~~gösterecek belgelere sahip
bulunuyorum" 33 .
Bir Amerikan askeri kurulunun ba~kan~~olarak Ermenistan ve
Türkiye'yi gezen Tümgeneral James G. Harbord, Amerikan Senatosu
için haz~rlad~~~~raporunda ~unlar~~beyan ediyordu:
"...Genellikle Ermeni, ili~ki kurdu~u öteki soylar~n mensuplar~nca sevilmiyor. Ermeninin kendi kom~ular~ yla olan ili~kileri,
Musevin.in. Rusya ve Polonya'daki durumunu and~r~r... Yak~n
Do~u'da bir halk deyimine göre: 'Ermeni, hiçbir zaman hukuken
30 I. D. A., F0/42'5/153371, George Kidston'dan Sir Eyre Crowe'a özel
yaz~, Londra, 28. ii. 1919.
31 I. D. A., P0/421 5/15772o, Sir Eyre Crowe'dan George Kidston'a özel
yaz~, Paris, ~~. 12. 1919.
32 I. D. A., F0/4965/E 15131.
D. A., F0/5043/E 1714, Lordlar Kamaras~~ görü~meleri, Londra
33
3. 1920.
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haks~z, ahlâken dürüst olamaz'. Amerikal~~misyoner bile Ermeni'yi, daha ho~~ama tembel ve zevk tutkunu olan Türk kadar
be~enmez. Ermeni, kan ak~t~lmas~nda suçsuz de~ildir..." 34.
~ngiliz Askeri Istihbarat ~ubesi ~efi Tümgeneral W. Thwaites,
1920 Eylülünde, Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~daimi Müste~ar~~Lord
Hardinge'e gönderdi~i bir yaz~da ~öyle diyordu:
"...Ermenilerin tatmin edici müttefikler olduklar~n~~veya
hak iddia ettikleri bütün sempatiye lâyik olduklar~n~~sanmak
abestir..." 33 .

34 1. D. A., F0/5108/E 4203, Tümgeneral James G. Harbord'un raporu,
~~3. 4. ~ ggo.
35 ~. D. A., F0/341 ~~/158228.

