RUM-ERMEN1-HOYBUN I~BIRLI~I VE ANADOLU'DAKI
TOPLU MEZARLAR
Prof. Dr. AZMI SCSLÜ
Tarihte az~ nl~ klara, kendi dininden, ~rk~ ndan, kültüründen olmayanlara, kendi dilini konu~ mayanlara Türkler kadar müsamahal~~ davranan tek
bir millet gösterilemez. Bunun biri, Orta Asya'dan beri çe~itli iklimler ve
zaman dilimleri içinde gelen, di~ eri de islâmiyetle kazan~ lan, mükemmelle~en iki ana kayna~~~vard~ r. ~ster 1020, ister 107 t, isterse 1461 veya 1571
olsun, bu ho~görüyü Kafkaslar'da, Anadolu'da K~ br~ s'ta görmek, yakla~~ k
bin y~ ll~ k dönem içinde mü~ahede etmek, tavsik etmek mümkündür. Hatta, yine hiçbir millette görülemeyecek derecede, bu tolerans~ n ta~t~~~ n~~ ve
az~ nl~ klar~ n Türklerden çok daha fazla haklara sahip olduklar~n~ , ço~ald~ klar~ n~, zenginle~tilderini, müreffehle~ tiklerini bile söylemek bir mübala~a
olmayacakt~ r. Osmanl~~ Devleti'nin son ikiyüz y~ l içindeki durumu buna
bir örnek te~kil etmektedir.
Ancak, bütün bu toleransa, baz~~ bat~ l~~ yazarlar~ n ifadesiyle a~~ r~~ toleransa kar~~l~ k, dünya tarihinde yine az~ nl~ klardan en çok çeken, en fazla
ihanete u~rayan, en çok katledilen millet te Türkler olmu~tur.
Osmanl~~ Devleti y~ k~ lm~~, herkes yerlerine çekilmi~~olmas~ na ra~men,
Türkiye Cumhuriyeti'nde de hâlâ baz~~ unsurlar~n veya her seferinde oldu~u gibi onlar ad~ na baz~~ çevrelerin tezvirât~~ devam etmektedir.
Daha seferberlik ba~lar ba~lamaz, ba~ ta Ermeniler ve Rumlar olmak
üzere Osmanl~~ Devleti'ndeki az~nl~ klar, zaman zaman Do~u Anadolu'daki
Kürt ve Arap a~ iretlerini de tahrik, te~vik hatta tehdit etmek suretiyle,
Ruslar, ~ngilizler, Frans~zlar, italyanlar ve Yunanl~ larla birlikte, hem cepheden, hem de cephe gerisinden dü~ manla i~birli~ine girmi~lerdir. Bunlar,
hem Birinci Dünya Sava~~ , hem de Milli Mücadele s~ras~ nda cephede
Türk askerine sald~ rmak, sabotajlar yapmak, casusluk yapmak veya sivil
halka mezalim veya katliâm yapmak suretiyle faaliyet göstermi~ler yani
ihanet etmi~lerdir. Faaliyet sahalar~, sadece Do~u ve Güneydo~u Anadolu
de~il, ayn~~ zamanda Kuzey, Güney ve Bat~~ Anadolu olmu~tur. Devletin
bu isyanlar, ihanetler kar~~ s~ nda ald~~~~tedbirler ise, sava~~s~ras~nda birçok
devletin yapt~~~~gibi, onlar~~ yok etmek de~il, sadece "tenkil etmek, sevk ve
Bel/elen C. LVII, 16
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iskan etmek" olmu~tur . Buna ra~men olaylar durmam~~~ve 1,5 milyon
Türk sava~larda hayatlar~n~~ kaybederken, 1 milyon sivil halk ta, Lozan
Antla~mas~'nda ifade edildi~i üzere, bat~l~~ devletler taraf~ndan desteklenen
az~nl~k çeteleri taraf~ndan soyk~r~ma tabi tutulmu~lard~r.
Bu faaliyetler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu~undan sonra da Ta~nak, H~nçak, Ramgavar, Kürt-Ermeni Hoybun ve Rum-Ermeni cemiyetleri veya çeteleri taraf~ndan sürdürülmü~tünBöylece Hayat Meselesi, MusulKerkük-Süleymaniye Meselesi, Dersim isyan~, di~er isyanlar ve
günümüzdeki baz~~ terör hareketlerinde, Türk temsilcilerine kar~~~planlanan suikastlerde hep bu çetelerin veya cemiyetlerin ve bat~l~~devletlerin rol
oynad~klar~~görülmü~tür.
Yakla~~k 70-80 y~ld~r devam eden bu olaylar~~ biz burada, ba~ta T. C.
Cumhurba~kanl~~~~Ar~ivleri olmak üzere orijinal belgelerle ve kronolojik
olarak gözler önüne serrneye çal~~aca~~z.
Ermeni ve Rum çetelerinin Trabzon çevresindeki mezalim ve katliamlanyla ilgili Genelkurmay ATASE Ar~ivi'nde bulunan yüzlerce belgeden 2
~ubat 1918 tarihinde Üçüncü Ordu-yu Humay~ln Kumandanl~~~'na ~kinci
Kafkas Kolordusu Kumandan~~ Mirliva ~evki imzas~yla gönderilen "zâta
mahsüs" yaz~da "...Trabzon ve civar~ndaki Müslümanlar~n tehlikede oldu~u, mülhalcattaki Rumlar~n Trabzon'a toplanmalar~na mukabil, kasabalardaki Müslümanlar~n da da~~köylerine kaçt~klan, 28.1.1918'te Gürcü, Ermeni ve Rumlardan mürekkeb ikibin ki~ilik bir çetenin Polathâne kasabas~n~~ i~gal ettikten sonra Polathane Müslüman kad~nlar~n ba~lar~n~~ kestikten, yüzlerini parçalad~ktan sonra, parçalara ayr~lan erkek ve kad~n cesetleriyle, muhtelif azalann~~ gayet galiz ve ~eni' bir ~ekilde te~hir ettikleri ve
yine Polathane'nin 16 km. güneydo~usundaki Orus köyündeki
Müslümanlar~n Ermeni ve Rum çeteleri taraf~ndan kamilen katledildi~i..."
(Ekler: 1) 2 ifade edilmi~tir.
Yine 12 Temmuz 1921 tarihinde Ankara Büyük Millet Meclisi Reisi
Muhterem Mustafa Kemal Pa~a Hazretleri'ne hitaben gönderilen
"Mümtaz" imzal~ , Cumhurba~kanl~~~~Ar~ivi'ndeki belgede, "...Alçak Yunanl~larla, yerli Ermeni ve Rum hainlerinin gayr-i müsellah MüslümanlaBu dönemde Ermeniler için oldu~u kadar onlarla birlikte veya ayr~~ olarak zararl~~
faaliyetleri görülen Rumlar~n da zarars~z bölgelere nakledildiklerini mü~ahade ediyoruz.
Bkz. Dâhiliye Nezareti Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyyesi, Cemiyet-i Akvâm ve Türkiye'de Ermeni ve Rumlar, ~stanbul, 1337, s. 16-17.
2 T.C. Genelkurmay ATASE Ar~ivi, dolap 163, klasör 2697, dosya 44o, f~ hrist ~~ I-I-2.
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ra yapt~ klar~~ fecâyiin her tasavvurun fevkinde oldu~u, katliamdan yüzlerce
~ehid-i me~hüdun ve gâiblerin oldu~u, yang~n ve ya~makarl~~~ n F ek
müthi~~oldu~u..." ifade edilmi~tir (Ekler: 2) 3.
20 Nisan 1929 tarihinde Riyaset-i Cumhur Kâtib-i Umumili~i'ne Dahiliye Vekili ~ükrü Kaya imzas~yla gönderilen belgede ise, Beyrut'tan al~nan istihbarata göre, eski Osmanl~~ Van Meb'üsu Vahan Papasyan'~ n Ta~nak faaliyetlerini destekleyen Fransa taraf~ ndan Suriye'nin kuzeyinde Ermenilerle Kürtleri yerle~tirmek ve te~kilatland~rmakla görevlendirildi~i, yine ~ ngiltere'nin de Ta~naklar~~ destekleyip bu faaliyetleri organize etmek
için bölgeye askeri görevli gönderdikleri, te~ekkül ettirilecek Kürt-Ermeni
çeteleriyle ~rak ve Suriye hududundan Türkiye'ye kar~~~faaliyete geçecekleri ve Suriye'deki Kürtlere komiteler kurduruldu~u" ifade edilmi~tir (Ekler:
3) 4.

~ubat 1931'de ayn~~ imzayla gönderilen "mahrem" kay~tl~~ yaz~~ ekinde
Suriye'de müte~ekkil Kürt-Ermeni Hoybun Komitesi'ne ait alâmet-i fârikan~ n foto~rafisi takdim k~l~ nm~~t~ r (Ekler: 4-a-b) 5.
Bu belgelerde görüldü~ü üzere, 1878'lerde Berlin Kongresi'nin 6 ~~
maddesine koydurttuklar~~ hükümle Ermenileri Türklere, Kürtlere kar~~~
korumay~~ ve Do~u Anadolu'da bir "Ermenistan" kurmay~~ amaçlayan bat~l~~ devletler, Birinci Dünya Sava~~~ s~ ras~ nda Araplar~~ Türklere kar~~~ k~~k~rtarak "Büyük Arabistan" hayalini ortaya atm~~lar, bu ikisinde de muvaffak
olamay~ nca bu defa bir "Kürdistan" kurma hayaline kap~lm~~lard~r. Bu
amaçla da Ta~nak ileri gelenlerine Kürtçede "benlik" manas~ na gelen
"Hoybon" ve Ermenicede "Ermeni yurdu" manas~na gelen "Haypun" kelimesini birle~tirerek Hoybun (Independance) Kürt-Ermeni Cemiyeti'ni kurdurtmu~lard~ r. 1927-193o'lardaki T.C. Cumhurba~kanl~~~~Ar~ivi ~stihbarat
belgelerine, 1 ~~ Ekim 1930 tarihli Glarus Zeitung (Alman) gazetesine, 21
Ekim 1930 tarihli Fethü'l-Arab gazetesine, 2 Aral~ k 1930 tarihli Sehend
(Iran) gazetesine göre bu cemiyetin faaliyetleri ~u ~ekilde s~ ralanm~~ t~ r:
Kürtler, ~ngilizler taraf~ndan te~vik edilmi~, silah, malzeme ve para yard~m~~ yap~ lm~~t~ r. ~ ngiliz bas~ n~~ Cemiyet-i Akvam'~ n müdahalesi için çal~~m~~t~ r. ~ranl~lar harekat~n ba~~nda yard~ m etmi~lerdir. Amac~~ ise, Türkiye ile
Rusya aras~ na bir "Tampon Devlet" sokmak,Türkiye'yi iktisaden zay~ f
dü~ürmek, Türkiye'yi mukavemetsiz b~ rak~p ~ngiltere ile anla~maya sevketT.C. Cumhurba~kanl~~~~Ar~ivi, dolap 1, kutu 5-2, dosya ~~2-2, fihrist 65.
' Cumhurba~kanl~~~~Ar~ivi, dolap 6, kutu 6o- ~ , dosya 65-1, fihrist 2/26, 2/4:6.
' Cumhurba~kanl~~~~Ar~ivi, dolap 5, kutu 50-4, dosya 64, fihrist 2/9: to.
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mek, Do~u petrollerinden faydalanmak için Kürtleri elde etmek, Kürtlere
her çe~it silah ve makinal~~ tüfek verip kendi menfaatleri için Kürt kan~~
döktürmek olmu~tur'.
Yine 5 Eylül 1929'da Dahiliye Vekaleti'nden Riyaset-i Cumhur Katib-i
Umumili~ine gönderilen ve Ermeni Ta~nak Komitesi'nin Paris'te yapt~~~~
2. Kongre kararlar~n~~ ihtiva eden "mahrem" raporda Kürt-Türk muharebat~n~n devam etti~i, Kürtlerin muzaffer olaca~~, Süreyya Bey Bedirhan'~ n
Kürt ve Ermenilerle meskün ~ehirlerde tahriklerde bulundu~u, Kürt-Ermeni i~birli~inin güçlendirilmesi gerekti~i, Rumlar~n Kürtlerle ilgilendikleri, New York'ta ç~kan Yunan National Herald gazetesinin Hoybun Komitesi'nin (resmi!) tebli~leriyle, Süreyya Bey Bedirhan'~n makalelerini ne~retti~i, Türkiye aleyhinde propaganda yapt~~~, Türkiye Reisi Cumhuru Gazi
Mustafa Kemal Pa~a'n~n muhtemelen Amerika'ya resmi bir ziyarette bulunaca~~, Türkiye'deki Amerikan mekteblerini kapatan, H~ristiyan dü~man~~ olan (!) bu ki~inin Amerika ziyaretine efkar-~~ umumiyyenin tahammül
edemiyece~i, milyonlarca Ermeni ve Rumu katletmi~~(!) Türk Hükümeti
mensuplar~n~ n Amerika'ya kabul edilmemeleri gerekti~i, haricte emniyetini
sa~layan Türkiye'nin son dört-be~~y~l içinde dahilde izleri kaybolmayacak
inlaraplar yapt~~~, geli~ti~i, Türklerin Anadolu'nun her taraf~n~~ dolduracak
nüfusta olmad~~~ndan (?) Do~u Anadolu'nun Ermeni ve Kürtlere verilmesi
gerekti~i, Kürt meselesinin Ermeni meselesine ba~l~~ oldu~u, ~eyh Said isyan~n~n Türk Hükümeti'ne foo.000 Liraya ve 50.000 ki~inin telefine sebep
oldu~u, t~rmand~nlan yeni Kürt hareketinin Türkiye'ye daha büyük gaileler açaca~~, bu harekatta Ermenilerin yan~s~ra Lazlann, Çerkezlerin, Itilfc~lar~n, Halifecilerin harekete geçirilmesinin lüzumlu oldu~u, Istiklal ümitlerini Türkiye'ye ba~lanm~~~olan Gürcüler ve Azerilerin ve di~er Kafkas
milletlerinin en büyük dü~manlar~n~n sadece Rusya de~il ayn~~ zamanda
Türkiye oldu~u ifade edilmi~tir (Ekler: 5-a-8) 7.
15 Eylül 1937 tarihinde Dahiliye Vekili ~ükrü Kaya imzas~yla ve "çok
acele" kayd~yla Riyaset-i Cumhur Umumi Kâtipli~i'ne gönderilen yaz~da
Irak'~n Zaho kazas~ndan Türkiye'ye külliyetli miktarda silah ve cephane
geçirildi~i ve bunlar~n Kürt Hoybun Cemiyeti ad~na Ermeni Ta~nak Cemiyeti taraf~ndan Kam~~l~'daki Ermeni ve Kürtlerin yard~mlar~yla tedarik
edildi~i ifade edilmi~tir (Ekler: 6)8.
Cumhurba~kanl~~~~ Ar~ivi, dolap 5, kutu 50-4, dosya 64, fihrist 2/7: 8; Sadi Koca~,
Tarih Boyunca Ermeniler ve Türk Ermeni Ili~kileri, Ankara, 1967, 2. bask~, s. 264, 266.
Cumhurba~kanl~~~~Ar~ivi, dolap 6, kutu 61-2, dosya 65-1, f~ hrist 2/102 (2-7).
8 Cumhurba~kanl~~~~Ar~ivi, dolap 5, kutu 52-1, dosya 64-1, f~ hrist 6/37.
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Son olarak zikredece~imiz yine ayn~~ mahrecli belgede ise, "Frans~zlar~n ~imdiye kadarki çal~~malar~n~n amac~n~n Hoybuncu, Ermeni ve Süryanilerle Kürtleri kendilerine ba~layarak El-Cezire'de bir H~ristiyan ekseriyeti yaratmak, buray~~ kendi hâkimiyetine alarak Türkiye ile Suriye aras~nda
bir "Etat Tampon" vücuda getirmek ve kendisine ba~lad~~~~bu unsurlar~~
icab~ na göre Suriye ve Türkiye'ye kar~~~kullanmak ve yine bu unsurlar~n
Türkiye'den çapulculuk ve h~rs~zl~ k yapmalar~na göz yummak oldu~u" ifade edilmi~tir (Ekler: 7).
Musul, Kerkük, Süleymaniye Meselesi'nin Türkiye lehine halledilememesine ra~men, Hatay Meselesi onun lehine çözümlenmi~tir, ama, Suriye
ve Irak'ta dün oldu~u gibi "Etat Tampon"lar yerine, bugün buralardaki
Türklerle Anadolu Türklerinin irtibat~n~~ kesmek ve e~kiya gruplar~n~~ te~vik
etmek üzere Zaho gibi stratejik yerlere silahl~~ Pe~mergeler yerle~tirilmi~,
PKK. kamplar~~ kurdurulmu~tur. Destekleyenler de Suriye, Irak, Yunanistan, Güney K~br~s Rum kesimi ve yine ~ngiltere, Fransa ve klasik dostlar
Almanya ve Amerika Birle~ik Devletleri'dir.
Bunlarla ilgili birçok belgeden konumuzla ilgili olan ve her y~l Nisan
aylar~nda dünyan~n her taraf~nda oldu~u gibi özellikle Yunanistan'da
yürütülen faaliyetlerden bir tanesini zikrederek konuyu ba~lamak istiyoruz. ~~te 17 Nisan 1991'de Atina'da yay~ nlanan ve Yunanistan gibi K~br~s
Rum kesimi, Avrupa ve ABD'ndeki baz~~ siyasi gruplarca desteklenen Rizospastie gazetesindeki haber:
"Osmanl~~ taraf~ ndan 1915'te Ermenilerin trajik katliam~, bu defa benzer dramatik ~artlarda uluslararas~~ gündem merkezine gelmektedir. Bu,
Kürtlerin Saddam Hüseyin'in tanklar~n~n önünde korku içinde kaçmakta
oldu~u Irak'taki trajik döneme rastlamaktad~ r.
Ermeni soyk~r~m~ n~n 76. y~ldönümü sebebiyle dün yabanc~~ muhabirler derne~i salonunda Ermeni halk hareketi taraf~ ndan bas~n toplant~s~~
düzenlenmi~tir. Bu toplant~da Yunanistan'daki Ermenilerin Ba~ piskoposu
Voskan KALPAKIAN, Ermeni soyk~r~m~n~ n tan~nmas~~ için partileraras~~
parlamento komisyonu temsilcileriyle konu~mu~~ve bahsekonu komisyonun, Ermeni soyk~r~m~n~ n Yunan Parlamentosu taraf~ ndan kabul edilmesi
için ald~~~~insiyatiflere de~inmi~lerdir. Di~er konu~mac~lar Andreas Lentakis (Sol Koalisyon), Konstantinos Karamanlis, Theodoros Kassimis (YDP)
ve Stelias Papathemelis (PASOK)'dir.
Bas~n mensuplar~ na da~~t~ lan dökümanda, 1915-1922 dönemi soyk~ r~m~n~n, Ermeni halk~n~n üçbin y~ll~ k tarihinin en deh~et verici sahifesi ol-
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du~ u, 2 milyon ölüden (o zamanki Ermeni nüfusunun yüzde 5o'si) ba~ka
hesap edilemeyen maddi ve kültürel zararlar meydana geldi~i ve her~eyden önemlisi de bu hareketin, Türk i~ galinde bulunan Bat~~ Ermenistan'~ n
Ermeni nüfustan ba~ ka Türkiye, uluslararas~~ toplumun müsamahas~~ ile
ba~ka halklar mesela Kürt ve K~ br~s halklar~ na kar~~~yeni cinayetler i~lemeye devam etmektedir. Buna paralel olarak, Atlantik a~~r~~ patronlar~ n~ n
belirtti~i gibi, Türkiye, yeni düzende bölgenin jandarmas~~ rolünü üstlenmeye haz~ rlanmaktad~ r. Yunanistan, Pantürkizmin ni~angâh~ nda, tamamen öncelikli ilk hedef olarak bulunmaktad~ r. "Az~ nl~ k", "Ege" sorunlar~~
ve Azerilerin Ankara taraf~ ndan patronaj~~ Türk idaresinin siyasi hedefinin
sarih örne~ini te~kil etmektedir, denilmektedir.
Bölgede, Ermeni halk için "Soyk~r~ m Dosyas~ " kapanmam~~t~ r. Kendilerine kar~~~ i~lenen kesin cinayetten birkaç y~ l sonra Ermeniler, tarihi topraklar~ n~ n küçük bir parças~ nda, bugünkü Ermeni Cumhuriyeti'nde, kendi
vatanlar~ n~~ kurmu~lard~ r. Tarihi topraklar~ n~ n bu küçücük parças~ nda Ermenilerin ya~amas~, soyk~ nm~ n ba~ans~zl~~~~anlam~ n~~ da ta~~maktad~ r. Ermeni Cumhuriyeti'ndeki üçbuçuk milyon ile gurbette ya~ayan üç milyon
Ermeni tek ses ve tek ruhla, haklar~ n~~ istemektedirler, denilmektedir.
Yunan Parlamentosu'nun 152 milletvekili taraf~ ndan imzalanan ve
aç~ klanan karar~ nda, di~erleri meyan~ nda,
BM.'den, BM. Anayasas~~ ve organlar~ n~ n faaliyet alanlarmdaki bütün
~lemleri almas~ n~~ ve bu suretle de,
Türk Devleti'ne kar~~ , Ermeni milleti aleyhine i~ledi ~i soyk~ r~m nedeniyle müeyyideler koymas~ n~ ;
Türkiye taraf~ ndan, K~ br~ s Cumhuriyeti'nin büyük bir bölümünün
i~galine son verilmesini ve Kürt halk~ na kar~~~uygulad~~~~tahammül edilmez siyasi ve kültürel bask~ lar~n durdurulmas~ n~~ sa~lanmas~ n~~ istiyoruz,
ifadeleri yer alm~~t~ r.
Anadolu'daki Toplu Mezarlar:
Tebli~imizin ba~~ nda yeryüzünde az~ nl~ klara en çok hak tan~yan milletin Türkler olmas~ na ra~men, onlardan en çok çeken, en çok eziyet
gören, katledilen milletin de Türkler oldu~unu belirtmi~tik. Kafkaslar'da,
Trakya'da, K~ br~s'ta oldu~u gibi bugün Anadolu'nun do~usunda Ermeniler, bat~s~ nda da onlarla birlikte Rumlar taraf~ ndan katledilmi~~olan
Türklere âit yüzlerce toplu mezar bulunmaktad~ r. Bunlardan Trakya, K~ b-
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ns ve Kaficaslar'dakilerle ilgili baz~~ara~t~rmalar yap~lm~~t~r. Yine, Rumlar
ve onlar~~ destekleyen Ermenilerin yapt~~~~mezalim ve soyk~nmla ilgili baz~~
ara~t~rmalar da yap~lm~~~olmakla birlikte, Bat~~Anadolu'daki toplu mezar
mahalleri üzerinde hemen hemen hiç ara~t~rma yap~lmam~~t~r.
Son y~llarda, sürekli olarak ve ~srarla Avrupa ve ABD Parlamentolannda gündeme getirilen sözde Ermeni "soyk~r~ m karar tasanlan”na cevap
vermek ve Lozan'da Lord Curzon'un tavsiyesiyle bir kenara b~rak~lan 1
milyon Müslüman Türk'ün kan bedelini "bakar kör" haline gelen baz~~
çevrelere duyurmak üzere, Do~u Anadolu'da birçok ara~t~rma yap~lm~~~ve
2oo'ün üzerinde toplu mezar mahalli tesbit edilmi~tir.
Ar~ivler, yerli-yabanc~~ müracaat eserleri ve olaylar~~ bizzat görmü~, ya~am~~~olan Gazilerle yap~ lan mülakatlardan sonra yerli-yabanc~~ilim adamlar~, bas~n-yay~n mensuplar~ , canl~~ ~ahitler ve mahalli halk~n huzurunda
Erzurum'da Temmuz 1986 ve Ekim 1988'de iki, Kars'ta Mart 1986 ve
Haziran 1991'de iki, Van'da Temmuz 1986 ve Nisan i99o'da iki olmak
üzere toplam alt~~ toplu mezar mahalli aç~lm~~t~r. Ç~kan binlerce iskelede,
bulgulann hepsinin de Türklere ait oldu~u yerli-yabanc~~ Tarihçi, Arkeolog
ve Antropologlar taraf~ndan isbat edilmi~tir. Bunlar, delilleri ve kaynaklar~yla birlikte Erzurum, Kars ve Van'daki "Katliam Seksiyonlan”nda birer
ibret levhas~~ halinde sergilenmektedir.
Temennimiz, bu toplant~dan ç~kacak bilimsel gerçeklerden de h~z alarak, Bat~~Anadolu ve K~ rbns'ta da benzer tarihi, arkeolojik ve antropolojik
ara~t~rmalar~n yap~lmas~~ ve sonuçlar~n~n yerli-yabanc~~ kamuoyuna te~hir
edilmesidir. ~~te bu ~ekilde Ermeni iddialar~~ konusunda ula~~lan ba~ar~ya
K~br~s ve Bat~~Anadolu'daki Rum-Yunan iddialannda da ula~~lm~~~ve klasik müdafaadan taarruza geçilmi~~olacakt~r. Böylece Türkiye, "reaksiyoner” de~il, "aksiyoner” pozisyona yani "hald~ ” duruma geçecektir.

Azmi Suslu
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I) Serkis Kadriyan~n ( Hiçak f~ rkas~~erkn~ndan ) katil üzerine derdest edilen Ta~naklar kAmilen tahliye edilmiglerdir .
Sab~k Van meb'usu Vahan Papaeyan~n evrak~~meyan~nda ,Aaerikadaki
Ta~nak merkezi umumiyeslyle taati edilen ~ayan~~dikkat evrak meve
outtur . Bu muhaberattan anla~~laoag~~veçhile Taanaklar ~imali
Suryede yani Türk hududu m~ntakas~nda külliyetli mikdarda Ermeni
muhaoirleri yerl,L~ftirmek ve bu euretle ~imali Surye de bir nevi
(Ermeni ocag~reeie ederek , Kürtlerle daimi surette te~riki aemal etmek maksad~n~~takip etmektedirler . Hatta bu husueta kört'
lerle Ta~naklar aras~nda bir de Ytildf aktedilmi~tir .
Yaban Papasyan~n üzerinde 5000 doldr zuhur etmi~tir .
dam suda Suryeye muvaealetinden sonra bir ay zarf~nda 4000 Dolar
sarfetti~i de bankadan tahkik edilmi~ tir . Papasyan vilAyat~~garkaye i~lerinde mutahass~s addedildigi için Suryede te~kildt vüoude
audkaole buraya gönderilmi~tir . Esasen kendisi de ilk ifadesinde aynen demi~tir ki :( Kadriyan~n katlinden katiyen malilmatim yoktur . Ben Ta~nak f~ rkas~~taraf~ndan Suryede te~kildt.yapmak
ve Türk hududunda Ermeni muhacirleri yerle~ tirmek i~in buraya Onderiliim . Fransa hük~lmeti faaliyetinden ve bana tevdi edilen vaLeAfa~en haberdard~ r . Fazla bir ~ey söyleyemem . Arzu ederseniz
Hariciye nezaretinien norabilireiniz . )
Bu boyanattan anla~~lacag~na göre , Frans~z hükr~meti %anak faaliyetine muvafakat etmi~tir ,
Di~er taraftan Ingilizlerin de Tagnaklara muzaheret etti~i
a~ikArd~ r . Bir kaç gün evvel Beruta Xeterson nam~nda bir ~ngiliz
yüzba~~s~~muvasalat etti . Mumaileyh „Beruta gelir gelmez 'ithali
Papasyan~~, Hadisyan~~di~er Ta~nak rüesas~n~~aram~~~ve saatlerce
bunlarla gOrli~mü~tür . Yüzba~~~Petereon Frans~z fevkalAde komiserli~i erkAn~ndan binba~~~Burniyenln refakat~nda olarak ~imali Suryeii-bereket- etmi~tir . Bunlara Antakya meb!sua Derkaloeetyan dahi
i~tirak ve refakat eylemi~tir .
Elyevm Ant-Akya ve Iskenderun havalisind) tetkikatta bulunmaktad~rlar Mahalli gazeteler bu seyahatin Ermeni muhac~rlerinin iskdn~~
meseleeiyle alAkadar oldu~unu yezmaktad~ rlar .
Devran eden bir rivayete göre Suryeye iltica eden Kürtlerden , Ermenilerden ve sair firarilerden mörakkep çeteler te~kil
edilecek ve bu çeteler Surye ile ~rak hududu m~ntakalar~nda Türkiyeye kar~~~faaliyete gegecektir
.4~
Cevaplar:A ~ah. ve K~s~ m musrolanom dere' mereader
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Kürtler : Suryenin muhtelif ~ehirlerinde komita te~kilât~~ vücude
getirmekle me~gtildürlar . Ta~naklar her tarafta Kürtlere azaml muzaheret ve muavenet gdatermektedirler .
Yak~nda Kürt komitael taraf~ndan Halepte bir gazete ne~redilecektir . Kürtler bu hususta hülmimete muracaat eylemi~lerdir .
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hakk~nda olde edilen malâati mübeyyln rapor auretl laftan takolundu

Dahiliye vekili
/O.

„
i.

1,

AR$N~~

No.

~Ise« ersharrsrata ak olds« trrhs =k s~r aman«.a demi d« olsa« etem».

Ek 5-a

Az~n~~ Stisli~~

i

uRegn~ual ARs~ vi
No :
1.n. Na. • ._.
I
ki No.
u

fr

VEK k ~ J.:11
Emniyet USU= MOC~ OrWtd

Tasnak kongrao~nda müzakere edilen elyset
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Amerika muhabiriniz ;nz~yor .
Ahiren Pariata in'ilmt eden II inci Ta~ nak kongrae~na i~tiraked:
Amerika marahhaalar~~aydet etmigleratr. Uurahhaalardan Rayronik
gazeteci eer muharriri Bayan Tarpinyan ga~eteeind. Zopernik Ta
ndaroiyen ile Vahaken K~rboyan le. alemi natuklarla kongreda verilen muknrrerat~~izah ve müdafaa ediyorlar . BU annamebetle Nam
sayar gazetelori ba~ta Boetonda mUnte~ir Baykar gazetesi olmak —
Uz'. kongran~n mukarrerat~n~~~iddetle temk~t ediyorlar ve Tagnak.
lar~n , tarihin ac~~dorolorladeg_torre kadar ietifhde_atmlyerek

, e1.!e~_aargilaa~t_ezkap~nda iso~molt-ta olduklar~n~~kayt ediyorlar ,
Bu hususta leh ve ~leynte yaz~lan ~aynn~~ii kat makaleleri
len eize gOnderecebin. Taçluiclax~n makale vs nutuklar~ndsn
mesaleins bilhassa ahemmi~~ld~g~~vaçhile Ermeni - Kürt to~riki__.
yet verilecektir. Kaaeen Utreyya bey Bedirhan dahi son zamanlarda yeniden faaliyet gdetermege ba~lam~~~oluy Kürtler ve Ermenilerie neakan ~ehirleri tekrar ziyaret. ç~km~~t~r . Di~er tarafton Hodion komitaa~~da muntaearan tebli~i nisan..? ne~rederak ,
vilkat~~ ~ark~yede Kürtlerle Türkler aras~nda muharebat~n halen
,devam etti:,inden ve RUrt nuzafferiyetindim bah~ed~rek Roybon ko.
mitas~na yeni «alar kayd~n& çal~~~yorlar. Son aramalarda baz~~
Num gazetelori dahi SUrt mee'elselyle i~tigal etmede ba~lam~~~lard~r . Bilhassa Revyorkta münte~ir ve Yunanl~lar~n amiri efkar~~olan (Nasyonal Heralt) gazetosi Boyhon komitaela~n tebli~i
reemilerini m~ntazanan imi~retrIn mekle beraber Oareyyn bey Bedirhan~n makalelarini dergeylemektedir . Di~er taraftan ~akar
gazet. Türkiye aleyhinde' dahi daima propaganda yapmaktad~r. Ni tekin, 2 haziran tarihli nuehas~nda Tuzkii~~~ rall~t mm~lmarn Otel
mustate Kemal pa~an~n yak~nda Amerikay~~ziyaret etmek niyatinde
bulunda,O~ndan bahsederek Amerikan mekt~mbarlal «damdan y~~ ---Cevat'« yaz~lmat r~nharrer~ t~~alt r.dull~~ .1bt tane
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Amerf ~-~~ t ~lara kar~~~basmana hiaelyat perv~~ rde odam Itirletlyam~~ngse~n bir reolin Amerikay~~ziyaretin* efkâ= uemmlyenln tabam
aml edecalyeoe'eini yazm~~t~r. Yunan gazetesi elyerma Amerikada Inlunan e~hhiye vekili Refik bey* kar~~~makama= reamlyeatn saat*
.rdigihUantikat~ula da ~ iddeti* tenk~t ederek milyonlarca Ermeni
ve Rum ln~tletai~~olan 1%rk hilkilmetInin maz~eseLtlen _Amerikaedilmemeleri larl~ng!~ld~4lini yaz~yor ve f~rsattan tetik
fade ederek Türkiye ve Türk inkilab~~haklunda gam mazalt male~n~at ne~ rotmektedir RumLar~n buradaki faaliyeti sizi alt:kadar
ederse ayr~ ca tafeiltt ynzar~m. Günün en mühim mes.elseini toe~kilodan Ta~nak kongraa~nda mv.zakere edilen ziyamt msaall hakk~n
da Ta~nak f~rkno~~merkezi umumiel asalar~ndan ve Eimenist~
ulisieab~k ba~~vokili Gimon Vromyan taraf ~ndan (Tro~ak)gaz~rteeinda
_
no~rodilen makaleyi leffen gOnderiyorum . Bu makale kongra taze
findan ne~redilen beyannemenVa bilumum mualim noktalar~= telarir etmek itibariyle bUytik bir eheardysti haizdir .
( Vraz~yaa~n makalesi)
Commou kon~a nisbeten Ta~uak f~rkaa~n~a II LOD ~~ kongresi daha müaait ~oralt taht~nda
~kat etti.Exmeal ve beyw~lmilal hayatta al~ml~~hiç bir teboddüldt suhur etmemekle beraber ~tivall
muazzama monasebet~nda siyasi yeni tan~klar

~Mehil hadiaeler
ba~~göstermi~ti . Hor yien evel dört sen* ~Ikin* niatmtma

~at sulh bir kat deha takviye edilmi~~ve büyük haam~et~a olan
lol~evik bilkftmeti de ,..er taraftan ~ v~ tibblyetlere dUçar olam~tur
Avrupada , Aeyada oldu~u gibi Türkiyede dahi Goviyetlerin nuruzu tedrioen gaybolui--ta olup oon eenoler zarf~nda TUxklYede Rus
yan~n ra~fasundan tamamen kurtulmak ve Avrupaya daha faal* yale
le~mak temayalit~~görülmektedir. Bu harial magldblyetler atla.
sinde Moakovada d.hilt il~tiltfat ba~~goetermi~~ve nihayet Tra~kimi teb.laine karar verilmi~tir .
C.~b~a ~h~nk ~~~ll~nTerat~~atz .0111 n~be ~.n.

nun~aru~n~ a deri
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Cesim

~l=as~~ve Ruayada zuhur odan dahiKO~lUnist f ~rkhe~ n~n ikiye ayr
l: Lhtilafat Rusya= boynolnilol 'Ta:Ayeti !.:zorine b'.:.yelz bir t~~sir icra etmektedir. En bariz numunotlin* blihacaa TUrklyede teaadnf edobUiriS. TUrklyoda hor aevi komunist harekat ~~~iddetle
~ey yapt~manak
toakil edilmou~ ne rman (:.!Uttefik) Luaya hig bir
~tad~r . Bundan nada ?Urk h.".:kâmeti Runya ile dostane mdnasebat
-~izat~li
n~~kat otmedaa garbn yakla~ nr.kta ve Avrupa vantaelyle (
mnm
on
]:,
~l~g~yor.
-tehlikeye karg ~) vatan~n~n Dela:metini temin. ;I
ialah
etmek Çare
nda
7.'Sxkiye
yoni
bo~~gene zarf~
~i bir tak~m ma
aahada
elde
etti
y.kgnyretlor sarfetti .
n
crallyetini
temin
oyledi
. Dahilde
vaffak~yetlerl* hudutlar ~n~
bir ~lab~~
medlim
yeni
yeni
-.c..numlarla
ink
dahi gayan~~dikJu~t ve
~~ne
ve
=ukadderat
~~
kat daha takviye etti . :Urhiyenin iatikbal
yacak
izler
-oluraa olsun bu ink~ laplar TUrk hayat ~nda gaybolm~
meei bizim için ezzemdir.
b~rakaaakt ~r . ".1.~rk hudutlar~ n~n deyi~
ilorliyOr
.
rUrk
Chalisi kli haz~rdal
Ve hadi» gayeyo icj ~~
TUrkiyeyi doldurnbilecak miktarda dogildir . Garb: anadoluya :U]
mUnkUn olan bile ~ark Anadolu bo~~kalces
rklerle doldurmak
kt~x.Orolardr~~itirk yoktur . jvalit =ezkilre Ermeniler ve EUrtlesahipleri berhayat olup haklar* aittir . Bu topraklar~n as~l :
ndan
feragat
otmok
intomiyorlar
. Ermeniler ..loviyet idaresi -r~
ndan bahsedamiyorlar .
haLlar~
taht~nda yagad~klar~ ndan dola-j~~
~ni
g
Duna mukabil Mixt milleti art ~k uya~em~ olup =111S matalibat
rirklye
talep ediyor . Ita.li aaz~ rdaki vaziyetlo ElIrt
iret
reisi
mea.eleal
a~
için bir yeniliktir . Ner hangi bir
)
/ruh=
atml..7t1r
. 7,1rtler aiya~kilat~
yerin* (nUr Eardiatan te
durdnraonlar~~
~k
af faaliyet* baglamag olup hiç bir kuvvet art
ndan
Ermeni
mea.elene
~
ma. Diger taraftan Mixt mes'olani_yak
—
merbuttur. :ki milletin vatan ve hayat~~yekdierine yak~ndan
C,erabea razilud~t mal~ arrtra~a alt old~ata ,at~~~tar~ ll
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merbut oldaN için rrmonilor rt uynn~~_hareketine ekimi surette musaheret ediyor ve edeceklerdir . :Alasen bundan doldy~d~r ki
Terk hilkâmet1 /(Crt hareketinden dUçar~~endi~e oluyor hatta korknyor çUnki bir ~eyh .;nit isyan~~( 50 000 ) ki~ inin Selefi= vs
( 100 000 ) liraya nal oldu. rialbuki muntazah surette inki~af
odan yeni EUrt hareketi ~imdiden 'oefi kabil olm~yan mühim hadiselere sebebiyet verebilir . 2'llrkiyeden baheederken bu gUnkU ida
reden memnun olm~yan Laalar~, Çorkesleri de unutmamal~d~r. Bam..
sen itildfc~lar halifeciler ve yin ellillkler bu =as~rda= ,
azami istifade ediyorlar. Bunlar meyan~nda baz~lar~~g. mUn birini
TUrkiyede mevkli iktidara gececeklerini ümit ediyor , baz~lar~da
zevkli iktidar~~ele co;irmek ve idarei haz~ray~~iskat etmek uzre
te~ebbUsatta bulualyorlar . Diger taraftan Raik ?arkam~ /n~n dahi yeknosnk ansa~rden mUte~ekkil olmad~~~~da nazar' itibara al~nacak di~er muhim bir noktnd~r . Parka dahilinde dahi hO~nuteuzlukla.r . ve ihtildfla,r mevcuttur . BUtUn bu hadiseler an
trika re nifak i~ in musnit zemin hnz~ rlaraktad~r . Beynelmilel
bir dahili eiyuset umumi vnziyeti uzun uzad~ya tetkik ederek,
II inci Ta~nak konsrne~~ f ~rkan~s~n mestakbel hatt~~hareketini
tesbit eyledi. Bu kararlar~n ba~~nda rrmenletan hakk~nda verilen karard~r . Bu karar nuoibinhe Ta~nak f~rkae~n~n en ~al~~maksat ve Gayesi mUntak~l , hUr , mlittehit Ermenietan~~veendo gettrookton ibaret olacakt~r. Metnk~l vs mUttehit Ermenistan
projseinin on bUyuk dil~nan~~
dUn oldn~usibi bu ~Un dahi TUrklys
dir.
. Geçirdi~i niyasi ve ictimai her nevi ink~laplara rm~men
TUrk hUkâmeti sez~l milletinin muh~k motnlibat~ne kar~~~daima
ayn~~itildfgris hatt~~hareket ve siyaseti tak~p etmektedir
iç ~Urhe yoktur klip TUrklye (Pan TUrklam) siyaseti tak~p etti
ko. Ermeni milletinin maddi mevoudiystine ve slyeat gayelerine
ssallatal~~ m~haffsrata at~~°iri... Setbe tut ,. e sarn~ r... tette 'les ,~isaur e~ssdl~.
Cessbe~~
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Umm.

, tCyük bir tohliko te~kil etce;.todir . Dundan dol~Syid~r ki , Te.~: nals f~rknoi Lor_z~ti.A.da ve i.or vasta Ilo 2urklyeyo karandelz
ye
_ devam etnok vazifesini doruhte etmektedir. ku mücadele Ennaal
:arazilerinin .:rnonilero iade odllme,iikçe vo 2rmeni aiyoal gayer~t~lu~cArx,te~~ nitnyet vorilmedik~e devam olunacakt~r.
Bu mfcsdele ounam~nda kor ~tad= hor f~rant',..nn iotirade edocoi

itibrsrla Türklore ve Turkiam projelerine muhalif olan bi.
nnac~r ve te~,elialor bizim tabii mUttofiklerimis addolun.

11Z.HU
' lar=

mnl~d~rlar. Türkiye tornf~ndan ?,:~men1 hukukunun tan~nd~g~~gün ,
Tfrk - Zrzoni min--.oebst~~dahi tobeddülata agrayaoak ve o
Türk ve 7.:rmeni milleti i~ in memvut bir gün alacakt~r. Türkiyeye
kar~~~mucadtle yelanda
f~rkaa~~bIlhaeas Los= ~badanameeinin akdinden sonra T'...rklyonin dahili hayat ~nda mühim bir amil te~ kil oden Kürt un=unu nazar' dikkatten ~bedene.. KUrt
milletinin istikl8.1 ,sucadolooi Tark.iyeye kar~~~tevolh edilmi~tir ~ Uriki 7,:urdintnu l~tSriyot‘l~ain anahtar~~Türklyededir bu vadide Kürt ve Srmani
birlogmoite oldu~u cihatla 1PIQ iki m~/
lotin bilumum kuvvot vo toçilntlar~~Ittihat ederek miittehit —
: bir cup'ze to.,kil ctmek ,,.ecbariyetimdo bulumuyorlar.Du acaba mün
y~am~ran Türkiyoye karç~~tevcih edilmi~~alacak vo Iran Ilo ~rak
,hudutlnr~~dahilino kndar teveceü etemoktir . ~rmoni nokta'. nnzarszs Göre /rcn ile irak dost kuvvetler olup bunlara kar~~~hor . n~ngi hanname hareketten aarf~~nazar etmek laz~md~r . ~aynn~~mo,T.uniyettir ki ,

rl:oaael dahi f~rkan~ z~n bu buouotaki noktsi nazar~n~~aynen kabul oylemi~ tir . Bu haeueta matonadi
Jsrf~~nesai otnek mecburiyetinde bulam~yoruz • çünki Türkler ile Dol~ oviklor Ingiliz monaflini haleidar etmek üzere tren

ve ,:raktan Kürtlerinlot oturak lotleal etmek to~ebbüelorinde bulam~yorlar. uüttohit ve muetak~l Ermenletam~n diger büyük da~~
man~~Bovlyet Rn~yaeld~r.
revabee

~~~l~cal maharrerata al~~ ,~ldat~~~ 'at~< yarlb e n~mu~s~nu~~ den! II.a otuza, elead16
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Bu itibarla Bdeovik Idnremine knr~~~
re edilen mCondelaye kar,;,1

milleti taraf ~ndan ida.
benliyoraz . Ancak Bolee-

vik idareminin sdkutu yaln~z nun milleti taraf~ndan temin edilmelidir. Hariet hor hangi bir mUdahale Bol~ovik idareeinin tak..
, viyeeino noboblyet vorecetir . r.rmoniatanlamJ~ular~ndas dansl~'
ten ve Azerbaycan ile mmasebat~~dcatnne perverde ediyoruz en-.
ok kaagular~m~n aiynar faaliyetleri ennas~ nda çahat menfaatler
tnk~p ederek Y.rmeal nennfiini ',az= itibar% bile almak istemiyorlar . Ermenllerle TUr:-ler-xam~ndcki u;urumu nazar% itibara
ellmaynrrik (Ittreltior re Azeriler intik18.1 üItler1ai el, an Trki7e70 bm4nn~~~ba/u=yorinr . Calar Terklyenin ,lafkaaya i~lerina
mUdnhole etmeniyle r.rr.eni milletinin kurban gitmesin* hadis ola
. cal~r~n~~unutuyorlar . P~rkam~z bittabi bu gibi bir vaziyete f.otir.r..k ederen .
ve7e. Sc~karadnn dikta edilen siyaset

:-adar d.ninn

la arkao~nda

r~l,...7115.ndo ol.m.,.~tur. Bu itibar,leoizignrdUk .

hangi bir teçebbUs
A~ lace ayn~~aamnsuin ~-^helV~r . on~ular~m~s Kafkna milletleri
. 1.7tn bUuuk tahlikanin yaln~s Hr~nya dogil ayn~_zemanda Türkiye
. Tntua bua2= ~men her iki

dahi nlfr~Panu kabul

H~on~umuzla ihtildfat~n~z~~muteknbil fednkArl~kl~rla hall. dai'mu =nde bulun~y.orcm . :~te II inci lumgramaz~n me~gul ol~k~ a
:bnal~ ca aSynaS mesnil bit lardna

.

bu mesail -

kat'! knrnrlar verilmi~~olup art~k bu kararlar~n tchak
kuku Ma~md~r.flu gUnden itibaren emri yevninia çu olacakt~r :
Verilen kararlar~n t.:2.:w.12ct~..mt~. doz;ru daima ileri ...
CULHURBAIKANUal ARVVI
Cu. M. :

Asl~na mutab~kt~r

4.11.n.•

Cerahtn ya~ll~cal moharrt~~~ ca

•~ lJurl subt tarih .• s~marasuu d~rd rica ol..., elsa~lla
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Iiii~~~ ett C. U. latipliii~~~~

lhOCUi t

•

e l!tit hafta evvel Irak'~" gab~tiisi~~a~alaa Torkivev.

vs
"%.9"11.-iik!ira* slUb
Ermeni
Tagnak Cisl~~
alt~nda
Cemiyeti
=ak~m
lartii"-~4-441;nn
yeti taraf~ndan lam~gl~ 'da mukia DIK/ Kirkor, Ilac~~Sado, Sa~onlu °ero ve baz~~Kftrtlerin yard~mils todartk vs"usul KOT%
aglrotlart taraf~ndan tanla seltld.tgi biber al~nm~~t~r.
Leyfiritin z' bundakt maksad~n tneelettirilmekte
oldu~um sayg~~tbe arz~rderia.
Sag V, R.C.U.Ki~ , Dar~ciye V, Gsoal Kurmay Ba ~kanl~t~ za ve

En.H.Reisli~ine yaz~ b~ll~ tsr.
Dahiliye Vekili

TU.L~~
PeIVASCI~

CO Ni #..0 U

VRAKI

a..
&y tl

7
Kar~~l~k yaz~larak traiye ait (Mag.', ~ubenia gün ve say~s~n~n yaz~lmas~.
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Na, Suriye iatilibarat~.

DAHILIYE VEKALETI
Ernly~4 Ufflun~~14040r10<ta

~ube:
A~el .
Umunfi

31561

17:77.7—

Ai
çoa Aci,J..s

CJ-bur

I

410~01•••••••••••.......

1 - rrana~slar~n Surtysde simdiy* kadar tesaber eden maillerinin; flsybuncu , Ermeni e* Saryanilarle UrQsri kendill~rine bagllyarak
bilha~ma <metrede bir H~rtatiyan eksertysti yaratmak ve Elcesireyi ken.
di bakbalyetleri alt~na olarak TUrIclie ile Suriye aras~nda bir it.
"IMspon <Maude getirmek va kendisine baglad~g~~bu unsurlar~~icab~n~&
ger* Suriye veya Itiriciyeye ken. kullanmak oldu Ve yine bu unsurlar~n Tarkiyeden çapulculuk ve h~rs~zl~ k yapmalar~na gee ymeull~skta bulun4u22.
2 - Hacca= Son !Maliyetinin Kidyat, Eabab ve Alyan bslgalerinde
tortibat almam~z~~tutma edecek kadar dikkati gekt~gi haber al~ns~çt~r.
Sayg~~ile arsederim .

Hariciye vskalatine vs

$ .
Sanki Datkaill~g~na ya~ll.<14t~r .

Dahili,* Vekili

5. \C-ÇY-v,
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Kanal& J...Irak MU> alt •14.• fak~~~~~~ Ola Ipe «ay~r~m, ya~~le~~~~.

Ek 7

1

