Kitap Tanztma:
NESIM OVADYA ~ZRAIL, 24 Nisan 1915 istanbu4 Çanktrt, Aya~, Ankara, ileti~im Yay~nlar~, Istanbul 2013, 584 sayfa.
Osmanl~~Ermeni tarihi üzerine Türkiye'de ve yurtd~~~nda yap~lan ara~t~rmalar son otuz
y~ld~r artarak sürmektedir. Bu e~ilim Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivindeki (BOA) yakla~~k 150
milyon belge ve 366,000 defterden tasnifi bitenlerin tümünün 1989'da aç~l~p yerli ve yabanc~~
bilim adamlar~n~n kullan~m~na s~mulmasmdan sonra ayr~~bir ivme kazanm~~t~r. BOA'da de~i~ik fonlarda bulunan Ermeni meselesi hakk~ndaki malzemenin tasnifi ve kataloglan tamamlanm~~t~r. Ayr~ca, Ermeni çetelerinin Do~u Anadolu ve Kafkasya'da yapt~klar~~katliam ve
mezalim BOA'daki belgelerin kitap serileri olarak yaymlanmas~yla uluslararas~~kamuoyu ve
bilim camias~n~n dikkatine getirilmi~tir. Osmanl~~ar~ivlerine 2003 y~l~ndan itibaren intemetten
de ula~~labilmektedir. Öte yandan, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etiit Ba~kanl~~~~
Ar~ivindeki Birinci Dünya Sava~~~ve Kurtulu~~Sava~~~fonlannda yakla~~k be~~buçuk milyon
belge mevcut olup bunlar~n arasmcia Ermeni meselesi ve tehcir uygulamas~~ile ilgili binlerce
evrak vard~r. Sözkonusu malzeme ara~t~rmac~lar~n istifadesine aç~kt~r.
Nesim Ov-adya Izrail'in Kas~m 2013'te ileti~im Yarnlam~dan ç~kan kitab~~24 Nisan 1915
istanbu4 Çank~n, Aya~, Ankara 235 Ermeninin 24 Nisan 1915 ve sonraki günlerde Istanbul'da
tutuklamp Aya~~ve Ankara'ya sevki olay~n~~ele almaktad~r. Bu Izraifin 2011'de yay~nlad~~~~
1915 Bir ölüm Tokult~~u—Ktilcor Zohrab'tan sonra ikinci kitab~d~r. Iki eser birbirini tama~nlapc~~
niteliktedir.
24 Nisan 1915 istanbu4 Çanktn, Aya~, Ankara, önsöz, giri~, iki ana k~s~m, ek, kaynakça ve dizinden meydana gelmektedir. Sonuç bölümü bulunmamaktad~r. Birinci k~s~m, 24 Nisan
1915'e giden yol, 24 Nisan 1915, Ankara çevresinde toplu katliamlar, 24 Nisan 1915'in ölüm
ve kal~m bilançosu, Istanbul'dan Ermenilerin tehciri ve 24 Nisan 1915'te Istanbul'da tutuklanan Ermeni ayd~nlann~n isim, meslek, tutulduklan yer ve son durumlar~; ikinci k~s~mda, 24
Nisan 1915 ve sonras~nda tutuklamp Istanbul'dan Çankm ve Aya~'a götürülen Ermeni ayd~nlar~, Aya~~tutuklularm~n hareketlili~i, Aya~~tutuklulan, Çank~r~~tutuldularm~n hareketfili~i ve
Çank~r~~tutuklulan ba~l~klar~n~~ta~~maktad~r. Ek, "Hayg Tiryakyan'~n Vartkes Serengülyan'a
Çankm'cian Yazd~~~~Mektup" olup 29 May~s 1915 tarihlidir. Kitapta metin içine kroki, tablo
ve fotograflar konmu~tur.
Metin düzgün Türkçe'yle dikkatli ve özenli ~ekilde kaleme al~nm~~t~r. Ifade berrak, uslüp
ak~c~d~r. 584 sayfal~k kitapta ad, yer ve tarih hatalar~~asgaridir. Tahlilden ziyade tasvire dayanan çal~~mada sözü edilen Ermeni ve Türkler hakk~nda etrall~~biyograf~k bilgiler sa~lanmas~,
s~kça tekrara ra~men, yerindedir.
Çal~~ma esas itibariyle Raymond Kvorkian, Vahakn Dadrian, Rita Soulahian
Kuyumjiyan, Hagop Ochagan, Kevork Bardalian, Taner Akçam, Fuat Dündar, Sait
Çetino~lu, Serdar Dinçer, Henry Morgenthau, Johannes Lepsius, Yves Ternon, Wolfg-ang
Gust ve Valentina Calzolan gibi Ermeni tezini savunan yazarlar esasa müteallik prnsip konular~nda kaynak gösterilerek haz~rlanm~~t~r. Ad~~geçenlerin yazd~klar~~büyük ölçüde Birinci
Dünya Sava~~~s~ras~nda ç~kan propaganda yay~nlar~, Ermeni ve Ermeni ~an~m~~hat~rat
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kitaplar~~ve Rusya, Ingiltere, Fransa, Almanya ve Amerika Birle~ik Devletleri gibi ülkelerin
ar~ivlerinden sa~lanan süzgeçten geçirilmi~~ve tahrif edilmi~~belgelere dayanmaktad~r. Ayr~ca,
an~lan ki~iler ço~u defa iddialar~n~n aksini gösteren belgeleri ve ciddi ara~t~rmalar~~göz ard~~
etmekte veya bunlar~~önyargdarun destekleyecek ~ekilde çarp~tarak yorumlamakta ve sadece
Ermeni tarafindan kaynaklanan münferit anlatunlann genelle~ tirilmesi gibi bilim d~~~~yollara
ba~vurmaktad~ rlar. Bu itibarla tarihi olaylar, belli bir sebep-sonuç ili~kisi çerçevesinde de~erlendirilip kendi içinde tutarld~g~~olan bir bütün olarak ele al~nmak yerine, Ermenilerin i~lerine
gelen argümanlan çekip ç~kard~klar~~bir malumat y~~~m niyetine kullan~lmaktad~r.
Osmanl~~Dahiliye Nezareti ~ifre Kalemi ve Emniyet-i Umurniye Müdüriyeti belgeleri ve
di~er Türkçe kaynaklar daha ziyade rutin konularda ve maddi valaa aynnt~lannda kullan~lm~~t~r. Halbuki Osmanl~~tarihi öncelikle Osmanl~~kay~tlar~nda aranmal~d~r. ~lgili Osmanl~~
belgelerinin tümünü dikkate almadan faraziyelerle tarih yazmak, belirli bir dönem hakk~nda
hüküm vermek ve tarihi olaylar~~istismar malzemesi yapmak ne tarih biliminin gerektirdi~i
tarafs~zl~k ve objektiflikle ne de entellektüel dürüsdükle ba~da~maz.
Aram Andonian, Grigoris Balakian, Yervant Odian, Teotig (Teodoros Lapçinciyan),
Mikayel Shamtanchian, Arshavir Shiragian ve Kersam Aharonian gibi Ermenilerin hat~rat
kitaplanna dipnodarda referans olarak yüzlerce defa yer verilmesine ra~men Osmanl~~devlet
adamlar~~ve yöneticilerinin am ve günlüklerine adeta hiç mesabesinde de~inilmektedir. Istanbul'daki Ermeni Patriki Zaven Der Yeghiayan'~n an~lar~m nerdeyse yüz kere at~fta bulunulurken Dahiliye Naz~n Talat Bey'inkiler sadece bir defa kullan~lmakta; Bahriye Naz~n ve Dördüncü Ordu Komutan~~Cemal Pa~a'n~n önemli bir k~sm~~Ermeni meselesine hasredilen an~lar~ndan ise hiç yararlandmamakta ve kaynakçada gösterilmemektedir. Halbuki Cemal Pa~a
Dahiliye Nezaretinin talimanyla Diyarbelcir'e gönderilen mebuslar Krikor Zohrap ve Vartkes
Serengülyan'~n 19 Temmuz 1915'te Urfa yakmlanndaki katlinden sorumlu tutulan Sirozlu
Ahmed ve Halil'in Suriye Divan-~~Harbi Örfisinde yarg~lan~p ~am'da idam edilmelerini sa~layarak adaleti tecelli ettirmi~tir. Kullan~lan kaynaklar itibariyle bu kitap kahiren AndonianBalalcian-Yeghiayan üçlüsünün söylenti ve duyum niteli~indeki aktarmalanna dayanmaktad~r.
Yazar 24 Nisan 1915'te Istanbul'da tutuklanan Ermenileri "ayd~n" olarak nitelemektedir. Oysa bu Ermenilerin ço~u Ta~nalcsutyun, H~nçak ve Ramgavar örgütlerine mensup
ki~iler olup faaliyetlerinin kültür ve sanat alamyla sm~rli kalmad~~~~ve bizatihi Ermeni ayr~l~kç~~
harekederiyle u~ra~t~klan, Ermenilere ba~~ms~zl~k veya hiç olmazsa siyasi özerklik yönünde
taleplerde bulunduklar~~ve bu amaçla yabanc~~devletlerle aç~k ve gizli i~birli~ine tevessül ettikleri bilinmektedir. 1914 tarihli Osmanl~~nüfus sarm~na göre Istanbul'da ya~ayan yakla~~k 77
bin Ermeni yurtta~m sadece binde üçüne tekabül eden 235 ki~i iddia edildi~inin aksine komitac~~olduklar~~ve ülkenin her taraf~na yay~lan tedhi~~ve isyan hareketlerinin arkas~nda olduklar~~
için Çank~r~~ve Aya~'a sevk edilmi~lerdir. Dolay~s~yla bu ki~iler için "eylemci" veya "ihtilalci"
s~fatlar~n~n kullan~lmas~~daha do~ru olacakt~r.
Izrail, 1915-1916 Ermeni tehcirinin soyk~r~m ffilini te~kil edip etmedi~i hususunda görü~~
bildirmeyip bu konunun tart~~mal~~oldu~unu söylemeyi ye~lemektedir (s. 224). Ad~~geçen, as~l
amaç ve niyetleri gizleyerek 100 y~l önce ya~anm~~~bir tak~m olaylar~~sureta soyk~r~m olarak
alg~lanmas~m sa~layacak bir yöntem kullarunaktachr. Ermeni soyk~r~m iddialar~~hiçbir ~ekilde
kamtlanmanu~~olup halen her zemin ve platformda hararetle tart~~~lmaya devam edilmektedir.
Yazar, öte yandan, soyk~r~m teriminin tanunlanmasuu yapmamakta ve bu alanda devletler
hukukunun temel mevzuat kayna~~~olan 9 Aral~k 1948 tarihli Birle~mi~~Milletler Soyk~nm
Suçunun Önlenmesi ve Cezaland~r~lmas~~Sözle~mesinin 2. maddesinden söz etrnemektedir.
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Keza bu maddenin teyidi niteli~indeki 17 Temmuz 1998 tarihli Uluslararas~~Ceza Mahkemesi
Roma Statüsünün 6. maddesine temas etmemektedir.
Izrail'in metin boyunca hiçbir yerde belirtmedi~i çok önemli di~er bir husus da 19151916'da Ermeni kafilelerine tehcir yolunda yap~lan sald~r~lar~n ve i~lenen cinayetlerin Istanbul'dald merkezi hükümetçe tertip edilmeyip bunlar~n e~kiya, mahalli a~ireder ve yolsuz görevlilerin marifeti oldu~ndur. Bu kaf~lelerde 25 Nisan 1915 ve sonraki günlerde Istanbul'dan Çank~r~~
ve Aya~'a gönderilen 235 Ermeni tutuklu arasmda bilahare imparatorlu~un güney vilayetlerine
sevkedilenler de bulunmaktad~r. Osmanl~~hükümeti kötü muamele, ~iddet ve ya~ma filleri ika
edenler hakk~nda soru~turma ve dava açm~~t~r. Yarg~lananlann 528'i asker ve polis, 170'i sivil
kamu görevlisi, 975'i halktan çete mensubudur. 1916 y~l~~ortalar~na kadar yap~lan yarg~lamalar
sonucu 67 ki~i idama mahkum olmu~tur. 524 ki~i hapis cezas~na çarpt~nlim~, 68 ki~iye kürek,
para, kalebent, pranga ve sürgün cezas~~verilmi~tir. Bu yarg~lamalar ve tecziyeler Ermenilerin
can ve mal güvenliklerinin sa~lanmas~~konusunda Osmanl~~hükümetinin ne denli duyarl~~davrand~~~n~~ve olaylara hiçbir suretle göz yummak gibi bir tutum içinde olmad~~~m göstermektedir.
Ermenileri kitle halinde imha veya onlara katliam yapma kasti ve niyeti olan bir hükümetin, suç
i~leyen veya ihmali görülen devlet görevlilerini yarg~lamas~, görevlerinden almas~~ve idam da
dahil a~~r cezalara çarpt~rmas~mn mümhin olmayaca~~~a~ikard~r. Keyfiyet Osmanl~~hükümetinin soylar~mla suçlanamayaca~unn en güçlü gösterge ve kan~t~d~r. I
Maddi valua yanl~~lanmn belliba~hlanm ve düzeltmelerini ~öyle s~ralamak mümkündür:
(1) 24 Nisan 1915'te Istanbul Polis Müdürü olan Bedri Bey 1 Kas~m 1918'de Istanbul'dan
kaçmay~p bu kenti terketmi~tir (s. 53). Zira ad~geçen, bu tarihte herhangi bir görevde olmay~p
yurtd~~~na ç~karken hiçbir ki~i veya makamdan izin almakla yükümlü de~ildi. (2) 1 Kas~m
1918'de yurtd~~~na ç~kan Ittihatg zevatm say~s~~yedi olup aralar~nda Dr. Rusühi (Diktürk)
bulunmamaktad~r. Bu yedi ki~i bir Alman denizalus~yla de~il torpidosuyla Istanbul'dan hareket etmi~tir (s. 53). (3) Lewis Einstein gazeteci olmay~p Amerika Birle~ik Devletlerinin Istanbul'daki Büyükelç ~inde 1906-1909 ve 1915 y~llar~nda görevli bir diplomatur (ss. 79, 207 ve
212). Nitekim Einstein'in an~~ldtaplanndan birinin ad~~A Diplomatist's Diap, During the Dardanelles
Expedition, April-September /9/5'dir. Bu kitap ad~~gerek dipnotlarda gerek kaynakçada yanl~~~
yaz~lm~~t~r. (4) Osmanl~~ordusunun Aral~k 1914-Ocak 1915'te Sankam~~ 'taki zayiat~~"60 ila 90
bin" olmay~p Moskova ve St. Petersburg'tald askeri ar~ivlerdeki Rus Genelkurmay raporlar~na
göre 30 ila 35 bin aras~ndad~r (p. 136). (5) Osmanli hükümetleri 1908-1918 y~llar~nda imparatorluktaki unsurlar~~ Türlde~tirme de~il yönetimde merkezile~tirme politikas~~izlemi~lerdir
(s.136). Gerek bu dönemde gerek önceleri Bab~ali hiçbir zümrenin dil ve kültürüne müdahele
etmemi~ tir. Istanbul'daki hükümetlerin idari çabalan ta~rada yasalar~n uygulanmas~na ve
düzenin sa~lanmasma yönelik olmu~tur.
Titiz fakat yanl~~bir çal~~man~n ürünü olan 24 JVisan 1915 ~stanbul, Çank~r~, Aya~, Ankara
alan~nda yeni tart~~malar açacakt~ r. 1915-1916 Ermeni tehcirini ara~ tranlann, bütün eksikliklerine ra~men, bu kitab~~da gözönünde tutmalan gerekecektir.
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