Kitap TamtmAlar:

GENERAL G. KORGANOFF, La Participation Des Armeniens A La
Guerre Mondiale Sur Le Front D~~~ Caucasse (1914-1918), Paris, Editions
Massis, 1927, pp. 198 (Dünya Sava~ma Ermenilerin Kafkasya Cephesinde
Kat~lmas~) (1914-1918)
General Korganoffun kitab~ na Paris'te Fransa Milli Kütüphanesi'nde 2002 y~l~nda Ermeniler üzerine çal~~mam s~ras~nda rastlad~m. Yapm~~~oldu~um katalog taramas~~s~ras~ nda bu kitap
dikkatimi çekti ve fotokopisini ald~m. Kitap, Paris, Massis Yay~nevi taraf~ndan 1927 y~l~nda yay~ mlannu~~olup as~l metin Frans~zcad~ r. General Korganoff, Çarl~ k Rusyas~~Genel Kurmay Ba~kan Yard~ mc~s~~(Ermeni as~ll~ ) ve Kafkasya Cephesi Komutan~~olup, Kafkasya Cephesi sava~lar~na fiilen kat~lm~~, muharebeler s~ras~nda alm~~~oldu~u cephe notlar~m daha sonra kitap olarak
basurm~~ur. Büyük Sava~ tan sonra cephe notlanm 19 cephe plarnyla birlikte toplam 198 sayfa
olarak Paris'te yarmlam~~t~r.
Kitab~ nda, Dünya Sava~~~s~ras~ nda Kafkasya Cephesi ve muharebelerini 24 bölümde ayr~ nt~l~~biçimde anlatmakta, Rusya'n~n Ermeni Lejyonlar~n~~nas~l örgütlediklerini, Türklere kar~~~
nas~l sava~uldanna aç~ kl~ k getirmektedir. El ile çizilmi~~19 cephe plan~~ayr~ca önem te~kil etmektedir. Ayr~ca kitapta Bol~evik Devrimi sonras~~Kafkasya olaylar~ na da de~inmektedir.
Yazar, Önsözde (5-8), Ermenilerin sava~~n ba~~nda ~ tilaf devletlerinin saf~na kat~ld~klar~n~~
ve görevlerini sonuna kadar yerine getirdiklerini aç~klad~ ktan sonra Rusya'da devrimin patlak
vermesiyle Rus ordusunun Kafkasya'dan çekildi~ini buna kar~~ n Ermenilerin zor ko~ullarda
kendilerini savunarak görevlerini yedi ay boyunca yerine getirdikleri hakk~ nda bilgi vermektedir. Korganoffa göre, bu uzun çarp~~malardaki hedefin önce Kafkasya topraklar~n~n Türklerin
eline geçmesini önlemek oldu~u, yedi ay boyunca bunun geciktirildi~i, ikinci olarak sava~~boyunca Türklerin önemli güçlerini bu bölgede tutmalar~~ olarak aç~ klamaktad~r. Yazar, kitapta
anlaulan olaylar~, Ermeni kuvvetlerinin hangi ko~ullarda olaylarda yer ald~klar~n~~anlayabilmek
için dönemin ya~anan olaylar~ n~~yaln~zca askeri aç~dan de~il, siyasi ortam ve ko~ullar~ n~~da göz
önünde tutarak de~erlendirmelidir uyar~s~n~~yapmaktad~r. Korganoff, kitaptaki kimi bölümlere yeteri kadar a~~rl~ k veremedi~ini; bunu ilgili ar~ivlerin bir k~sm~n~ n kaybolmas~na ba~lamakta, Kafkasya'da sonradan kurulan yeni devletlerin buna neden oldu~unu aç~ klamaktad~r.
Yine de kitab~nda ortaya koydu~u konu ve olaylarda eksiklik olabilece~ini, bunun iddias~~içinde
olmad~~~n~, buna kar~~n kaleme ald~ klar~= resmi belgelerle örtü~tü~ü ifadesini kullanmaktad~r. Örnek olarak Andranik'in Karaba~~operasyonundan bahsetmedi~ini çünkü kendi hat~raunda buna yer verdi~ini aç~ klamaktad~r. Oldukça uzun bir te~ekkür bölümünde Kafkasya'da
birlikte sava~t~klar~~cephe arkada~lar~na, subaylara, bunlar~n aras~nda özellikle Ermeni birliklerinin ba~~na getirilen General V~chinsky'e, Kars kalesi kumandan~~General Deeff e, Rus ordusunun Erzincan'dan geri çekilmesi s~ras~ nda komutan Binba~~~Morel'e, Binba~~~Zinkevitch'e, Andranik' e, Silikoffa ve Efremoffa te~ekkür etmektedir.
Birinci bölüm (9-10) "Ermeni Lejyonlar~ n~ n Olu~mas~" ba~l~~~n' ta~~makta, 1886'dan bu
yana Ermenilerin Rus ordusu içinde zorunlu askerlik yapt~klar~~ve sava~t~klar~, Büyük Sava~'ta
Ermeni nüfusunun % 13'ünün Kafkasya'da sava~t~~~~bilgisini vermektedir. Türkiye'nin merkezi
devletler yan~nda sava~a kat~lmas~n~n Ermeniler aç~s~ndan endi~eye yol açt~~~n~, bu gibi olaylar~n
belirleyici rol oynad~~~, bu nedenle Ermenilerin Kafkasya cephesinde gönüllü lejyonlar olarak
örgütlendikleri anlaulmaktad~r. Ermenilerin lejyonlar olarak örgüdenmeleri karar~n~n Kaf-
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kasya Cephesi Yüksek Komutanl~~~~taraf~ ndan al~ nd~~~ n~ , bunun birkaç nedeni oldu~unu, ilk
olarak ayn~~ co~rafyada ya~ayan unsurlar olarak cephe gerisini tan~malar~ , bölgede ya~ayan halklarla bütünle~~ni~~olmalar~ , dü~man~~(Türkler) yak~ ndan tan~malar~ , ikinci olarak ayr~l~ kç~~ harekete dönü~türülme olana~~n~n bulunmas~~ aç~ klamalar~ na yer vermektedir. Eylül ay~ ndaki uzun
görü~melerden sonra Tiflis'te bulunan Ermeni Ulusal Bürosu'na 4 Ermeni Lejyonu kurma görevinin verildi~i, 1914 y~l~~Ekim ay~~sonunda bunlann örgütlenmelerinin son buldu~u, toplam
say~lar~ n~ n 2500 asker ve 600 yedekten olu~tu~u, lejyonlar~n ba~~ na Andranik, Dro, Amazaspe ve
Keri'nin getirildi~i anlaulmaktad~r.
~kinci bölüm (11-22, plan 1, 2, 3) "Sava~~n ~ lk Devresi, Ekim 1914-Ocak 1915" ba~l~~~ n~~ta~~ makta olup, Korganoff bu bölümde lejyonlar~~anlatmadan önce Kafkasya Cephesi'nin genel
durumu hakk~ nda bilgi vermektedir. Türkiye'ye kar~~~Ruslar, Kafkasya cephesinde 7 bölgede
sava~maktad~rlar, bunlar s~ ras~yla: Batum, Oltu, Sankam~~, Ka~~zman, Erivan, Maku ve Azerbaycan cepheleridir. Çarp~~malar~n Erzurum-Sankam~~~cephesinde yo~unla~ u~~ n~ , 19 Kas~m'da
çarp~~malara Ermeni 4. Lejyonun kat~ld~~~~ve General ~stomine idaresinde Sankam~~~ve Karaurgan istikametine ilerledikleri, Ermeni 3. Lejyonun General Prjevalsky birlikleriyle Ele~kirt'e
sald~rd~ klar~ , Erzurum'un ele geçirilmesi için yap~ lan tüm çat~~malarda yer ald~ klar~~ anlat~ lmaktad~r. 2. Ermeni Lejyonuna gelince, General Nikolaieff idaresinde 12 ve 13 Kas~ m'da Van üzerine yürüdülderi, Genaral Abatsieff birliklerine Ele~kin'te kat~ld~ klar~ , bu s~ rada yöredeki Ermenilerin Rus s~ n~r~ na do~ru göç etmesini sa~lad~ klar~~bilgisi verilmektedir. 1. Ermeni Lejyonu
ise, General Tchernozouboff idaresinde Azerbaycan birliklerinin kontrolünde Saray-Asurlu-Van
istikametinde Kürtlerle sava~maktad~ r. Bu devrede Kafkasya Cephesi Yüksek Komutanl~~~~taraf~ ndan 2 yeni Ermeni lejyonunun kurulma karar~~ al~nd~~~ , bunlar~ n 5. (Vartan) ve 6.
(Avcharian) Ermeni Lejyonlar~~ oldu~u anla~~lmaktad~ r. Toplam Ermeni lejyonlar~ n say~s~ n~ n 6
bine ula~t~~~, 2, 3, 4 ve 5. lejyonlar~ n hedefinin Van ve bölge topraklar~ n~~ Türkiye'den koparmak oldu~u belirtilmektedir. Bu s~rada Van'daki Ermenilerin Türklere kar~~~ayakland~~~ , bunun
için 5. ve 6. Lejyonlar~n Vanl~~Ermenilerden olu~turuldu& aç~ klanmaktad~ r (s. 21).
Üçüncü bölüm, (23-30, plan 4) "Van Operasyonu, May~s-Temmuz 1915" ba~l~~~ n~~ ta~~ makta, bu bölümde 2, 3, 4 ve 5. Ermeni lejyonlar~ n 28 Nisan'da Vartan komutas~ nda Erivan'da
bir araya gelerek "Ararat" birlikleri ad~ n~~alarak Bayaz~ t-Van istikametine sald~r~~ ba~latt~klar~ , 11
May~s'ta General Nikolaieff kuvvetleriyle Bekirkale de bir araya geldikten sonra onlara öncülük
ettikleri, 25 May~s'ta Van'~~ele geçirdikleri, General Oganovski imzal~~Ecmiadzine Ermeni Katolikosu'na 25 May~s'ta çekilen kutlama telgraf~ ndan anla~~lmaktad~ r. Plan 4.'de Korganoff'un
elle çizilmi~~harekat plan~na yer verilmektedir. Van'~ n ele geçirilmesi ile bölgenin Türkler ve
Kürder'den temizlendi~i aç~ k bir dille ifade edilmektedir. Van'~ n al~ nmas~ na 23 May~s'ta Çatak'ta ayaklanan Ermenilerin de kar~~t~~~, 28 Haziran'da bölgenin General Troukhine'e ba~land~ ktan sonra bat~da Bitlis'e do~ru yöneldikleri ve Malazgirt ile Ahlat al~nd~ ktan sonra hedefin Erzurum oldu~u ama Halil Bey komutas~ ndaki Türklerin buna sert sald~ r~larla kar~~~koydu~u anlaulmaktad~ r. 17 Temmuz'da durumun Türkler lehine geli~meye ba~lad~~~ , General Troukhine'e
kar~~~19-20 Temmuz günü sald~ r~~ ba~lauld~~~ , Mala~girt'in Türklerin eline geçmesi, Rus ordular~ n~ n Van bölgesini bo~alunas~~ ve Beldrkale'ye do~ru geri çekilmesine aç~ kl~ k getirilmektedir.
Korganoff kitab~ nda, Van bölgesinden çekilirken bölgede ya~ayan Mokus-Çatak-Van Ermenilerin de birlikte götürüldü~ü (s. 30), tarih olarak bunun General Troukhine taraf~ndan 24 Temmuz günü ö~leden sonra olarak verilmi~~olmas~~dikkat çelunektedir. 4 A~ustos'ta Van bölgesinin tamamen bo~alt~ ld~~~, 1. ve 2. Ermeni Lejyonunun ~~d~ r'da. 3. ve 4. Ermeni Lejyonunun
Dilman'da b~rak~ld~~~~aç~ klanmaktad~r.
Dördüncü bölüm, (31-32) "Lejyonlann Yeniden örgütlenmesi" ba~l~~~ n~~ ta~~makta olup,
bu örgütlenmenin A~ustos, Eylül ve Ekim aylar~nda sürdü~ünü, karar~n Ulusal Ermeni Bürosu
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ile Kafkas Ordular~~Genel Kurmay~~ aras~ nda Erivan'da al~ nd~~~ n~ , 6. ve 7. Ermeni lejyonlar~ n~ n
kurulmas~~ile sonuçland~~~ n~~ anl~yoruz.
Be~inci bölüm, (33-36) "Van Bölgesinin Yeniden Ele Geçirilmesi" olarak geçmekte. A~r~~
da~~~boyunca ba~lat~ lan bu harekatta 25 Kas~m'da Ermeni lejyonlar~ n Kürtlerle çarp~~u~~ n~~ve
bölgedeki Patnos-Erdi~~aras~ nda bulunan 15 Kürt köyünü yok ettiklerini, 11 Ocak 1916'da bu
defa Patnos çevresindeki 7 Kürt köyünün yine bunlar taraf~ndan yok edildi~i bilgisi verilmektedir. (s. 35-36)
Alt~nc~~bölümde (37-45, plan 5, 6) "Bitlis Operasyonu, ~ubat-Nisan 1916" ad~yla geçmekte.
Ocak 1916 sonunda General Abatsieff komutas~ndaki 1, 2 ve 3. Ermeni Lejyonlar~n Nemrut
da~~~üzerinden Bitlis'e sald~rd~ klar~ , 12 ~ubat'ta Adilcevaz ve Ahlat'~n ele geçirildi~i, ard~ ndan
Ermeni 2. lejyonun 15 ~ubatta Mu~'u ele geçirdi~i, 20 ~ubat'ta Tatv-an'a girdikleri (s. 38, plan
5), Mu~~ve Bitlis'e Türklerin sald~r~~ ba~latt~ klar~ n~, Ermeni 1. lejyonuna a~~r kay~ plar verdirdikleri, 6 Nisan'da Ermeni 1. lejyonun Bitlis'i terk ederek Kürtlerle Kahta yolunda sava~t~ klar~, 7
Nisan'da Türklerin K~~~ 'dan sald~r~ya geçtikleri, Nisan ay~ nda bu defa da~~lan Ermeni 1. lejyonu
yerine General Obrastzoff idaresindeki 3. Ermeni lejyonunun Bitlis'e geldi~i (s. 42, plan. 6), 25
ve 26 Nisan'daki çarp~~malarda Türklere kar~~~ba~ar~~elde edemedikleri anla~~ lmaktad~ r.
Yedinci bölüm (46-50, plan 7), "Hizan Seferi" ba~l~~~ n~~ ta~~ makta, bunun Bitlis'in güvenli~i ve Siirt'in ele geçirilmesi için ba~~nda Arnazaspe'nin oldu~u Ermeni 3. lejyonu taraf~ ndan
gerçekle~tirildi~i, 12 Mart ile 12 Nisan tarihleri aras~ nda süren çarp~~malardan anla~~ lmaktad~r.
Hizan seferinin sald~ r~~emrinin ve bölgeye 3. Ermeni lejyonun gönderilme görevinin 11 Mart tarihli Kafkasya Cephesi Ordular~~ Ba~komutan~~General Youdenitch'in verdi~ini, Van birlikleri
komutan~~General Koulebiakine'e yollad~~~~telgraftan anl~yoruz. (s. 46)
Sekizinci ve Dokuzuncu bölüm (51-56), "Ermeni Lejyonlar~ n örgütlenmesi" ve "Ermeni
Lejyonlar~n Sald~ r~~Taburlar~ na Dönü~türülmesi" ba~l~~~n" ta~~ makta olup, bu iki bölümde 1915
y~ l~~sonunda Tiflis'te merkezi bulunan Ermeni Ulusal Konseyi'nin Kafkasya Cephesi Yüksek
Komutanl~~~ 'na yapt~~~~giri~im sonunda, Mart 1916'da Stavka (Çar~n Ba~komutan~ ) n~ n emriyle gönüllü Ermeni lejonlar~ n düzenli taburlara dönü~türüldü~ünii; 1. Ermeni lejyonu d~~~ nda
kalan 2. Ermeni lejyonu 1. Sald~r~~ Taburu, 3. Ermeni lejyonu 2. Sald~r~~ Taburu, 4. Ermeni lejyonu 5. Sald~ r~~Taburu, 5. Ermeni lejyonu 4. Sald~ r~~ Taburu, 6. Ermeni lejyonu 3. Sald~ r~~ Taburu, 7. Ermeni lejyonu 6. Sald~ r~~ Taburu oldu~unu (s. 55) anl~yoruz. Korganoffa göre bu karann al~ nmas~nda askeri yap~ lanmadan çok siyasi hedefin göz önüne al~ nd~~~ n~, bundaki amac~ n
bölgedeki ayr~l~ kç~~ hareketin te~vik edilmesi oldu~unu, bu belgelerin ya kayboldu~u, ya Bol~eviklerin eline geçti~i, ya da Kafkasya'da kurulan yeni devletler yüzünden yok oldu~u uyar~s~ nda
bulunmaktad~r.
Onuncu bölüm (57-62, plan 8), "Ermeni Birinci Sald~r~~ Taburunun Türk Cephesi'ndeki
Operasyonu" olarak geçmekte, Haziran 1916'da Kafkasya cephesindeki genel durum anlauld~ ktan sonra Gümü~hane-Trabzon istikametindeki Türk birlikleriyle Rus 5. Kafkasya ordular~~ aras~ ndaki çarp~~malara yer verilmekte, di~er taraftan 39. Piyade Tümeni içinde yer alan 1. Ermeni
Sald~r~~taburunun Bayburt ve Erzincan istikametinde sald~ r~~ düzenledikleri (plan 8, s. 60), 8, 9
ve 10 Temmuzda Balintepe mevziinde ~iddetli çarp~~malara girdikleri ve efektillerinin % 55'ini
kaybettikleri, büyük kay~ plar verdikleri, mevkilerini terk ettikleri. Çardakl~~köyüne s~~~ nd~ klar~,
1917 lu~~ n~~ burada geçirdikleri anla~~lmaktad~r.
Onbirinci ve Onikinci bölüm (63-73, plan 9), "Ermeni Sald~ r~~ Taburunun ~ ran Operasyonu" ve "Pencin Operasyonu" ba~l~~~ n' ta~~ makta olup. Korganoff a göre 1916 yaz~ nda ~ ran
Azerbaycan'~ nda durumun birden de~i~ti~ini, Türklerin Musul vilayeti içinde bulunan Revan-
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duz ve Süleymaniye'de bulunan güçlerini kuzeye do~ru Bana ve Saluz'a kayd~ rd~klar~~haberinin
al~nmas~ n~n ~ran Kürdistan~ 'na egemen olmak istemeleri ve Tebriz yolunun aç~lmas~~olarak görüldü~ü aç~klamas~n~~yapmaktad~ r (plan 9, s. 64). Bunu önlemek için Kafkasya 7. Rus ordusunun görevlendirildi~i, General Koulebiakine komutas~ndaki ordunun içinde 4. ve 6. Ermeni
Sald~r~~taburunun yer ald~~~, çarp~~malar~n 11 ve 12 A~ustos'ta ~iddetlendi~i, çarp~~malar~n Eylül ba~~na kadar sürdü~ü, bu çat~~malarda 4. Ermeni Sald~r~~taburunun ço~unun yok oldu~u,
Bokan bölgesinde 7 Mart 1917'ye kadar kald~ klar~, 22 Haziran'da toparland~ ktan sonra Pencin'e
sald~rd~ klar~, 6 A~ustos'a kadar çarp~~malar~n sürdü~ü, 4. ve 6. Ermeni taburlar~n büyük kay~plar verdi~i ve geri çekildiklerini anhyoruz.
Onüçüncü bölüm (74-76), "Ermeni Taburlar~n Alaylara Dönü~türülmesi" ba~l~~~n' ta~~ makta olup, Korganoff un bu bölümde bize önemli bilgiler aktard~~~n~~anl~yoruz. Rusya'da patlak veren 1917 ~ubat Devriminin Kafkasya cephesinde sava~an Rus askerlerinin morallerini
bozdu~unu ve üstlerinin emirlerine uymamaya ba~lad~ klar~n~, olay~n Bol~evikler taraf~ndan Petrograd'ta Temmuz ay~nda düzenlenen mitingte "Sava~a kar~~~Bar~~" söylemiyle perçinledi~i,
Ekim ay~ na kadar Rus ordusunun Kafkasya'dan çekilece~i söylentileri, Kafkasya cephesinde belirsizlik döneminin ba~lad~~~na i~aret etmektedir. Olaylar~n h~zla geli~mesi sonunda, Petrograd
Ermeni Siyasi Çevresi ile Tiflis'teki Ermeni Ulusal Konseyi'nin birlikte Sava~~Bakanl~~~ 'na ba~vurduklar~n~~ve 11 Temmuz 1917 tarih ve 480 ile 540 say~l~~karar~~ald~rd~ldar~ n~, bunun resmi
yaz~~(s. 76) ile Kafkasya Cephesi Komutanl~~~na havale ettirdiklerini ö~reniyoruz. Resmi yaz~ya
göre, Ermeni Taburlar~ n~ n Adaylara dönü~türülmesi istenmektedir. Bu alaylar daha sonra ordulara dönü~ecektir.
Ondördüncü bölüm (77-85), "Rus Askerlerin Kafkasya Cephesi'nden Çekilmesi, Ermeni
Ordusunun Kurulmas~" ba~l~~~n' [a~makta olup, Ekim 1917de bu defa Ermeni alaylar~ ndan
Ermeni ordusu kurularak Ermeni as~ll~~general Nazarbekoff bu ordunun ba~~na getirilecektir.
13 Arahk 1917'de Kafkasya Cephesi Komutanl~~~ 'n~n alm~~~oldu~u 136 say~l~~resmi karara göre
(s. 78) Ermeni Ordusu 3 tümenden kurulmu~tur. Oldukça teferruatl~~verilmi~~~emada Albay
Korganoff un süvari alaylar~na rastlamaktarz. Korganoff un verdi~i bilgiden, 1917 Kas~m ay~ n~ n ortas~ nda Bol~eviklerin giri~imiyle Kafkasya'da yerel iktidar niteli~inde Güney Kafkasya Komiserli~i'nin kuruldu~u, bunun Kafkasya Cephesi Komutanl~~~~ile antant kald~ ktan sonra 18
Aral~k 1917'de Türkiye ile ate~kes anla~mas~~yapt~~~~anla~~lmaktad~ r. Ayr~ca. Türkiye'nin dokusu
ve Kafkasya'da ele geçirilen topraklar~n, Ruslar~n çekilmesiyle savunulmas~~için Ermeni ordusunun görevlendirilmesi. Ermeni ordusu içinde olu~turulan ve ba~~nda General Andranik'in bulundu~u 3. tümenin yerel Ermenilerden kurulmas~~karar~n~n al~nd~~~n~~ ö~reniyoruz. Ancak bu
bölümde önemli derecede say~lacak belgelerin Korganoff taraf~ndan kitaba eklendi~ini görüyoruz. Kurulan Ermeni ordusunun Kafkasya Cephesi Komutanl~~~ ndan ald~~~~emirler do~rultusunda hareket etti~i anla~~lmaktad~r. 25 Aral~k 1917 tarihli ve 2320 saph Kafkasya Cephesi Komutanl~~~ 'n~ n telgraf~ , gene 8 Ocak 1918 tarih ve 56170 nolu, 332665 nolu telgraflar Ermeni
ordusunun sözkonusu yerlerde b~rak~lmas~~ talimaud~r (s. 81-82). Kafkasya Cephesi Komutanh~~'mn 21 ve 25 Ocak tarih ve 88 nolu telgraf~~Rus ordusuna ait mühimmat ve cephanelerin, Erzurum demiryolunun Ermenilere b~rak~lmas~~talimat~n~~içermektedir (s. 83).
Onbe~inci bölüm (86-88), "Rus Birliklerin Kafkasya Cephesi'nden Çekilmesinden Sonra
Askeri Durum" ba~l~~~n' ta~~makta, 1918 y~l~~ba~~nda Rus birliklerinin Kafkasya cephesini bo~altt~ klar~n~, Korganoff kitab~nda, Ermeni ordusunun Kelkit, Erzincan, Erzurum, H~mskale, Van,
Erivan, Kars ve Gümrü'de konu~landiklarm, bunlara yörede ya~ayan Ermenilerin de kat~ld~~~~
bilgisini vermektedir (s. 87).
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Onalunc~~ bölüm (89-99, plan 10), "Erzincan Bölgesinin Savunmas~ " ba~l~~~ n' ta~~ makta
olup, 30 Aral~ k 1917'de Rus Kafkas Cephesine ba~l~~7. Tumenin Albay Morel taraf~ ndan bo~alt~ld~~~~ve bu tarihten sonra Erzincan'da Ermeni birliklerin kald~~~ , ~ehrin savunmas~ na yerel
Ermenilerin de kat~ld~~~ n~~anl~yoruz. Erzincan'~ n durumunu, çevreleriyle ba~lant~s~ = kopuklu~u (plan. 10), Erzurum'dan 150 km. uzakl~ kta olmas~ , yörede ya~ayan Kürtlerin sald~ r~s~ n~ n 27
ve 28 Ocak'ta yo~unla~t~~~, ordu komutan~~Vehib Pa~a'n~n Kafkasya Cephesi Komutan~~ General
Prjevalsky'e yollad~~~~12 ~ubat tarih ve 1020 nolu telgraftan, "Erzincan bölgesindeki Ermenilerin
Müslüman halka haince davrand~~~ n~ , bu nedenle Müslüman halk~~korumak zorunda oldu~unu" anl~yoruz (s. 94). Türklerin bölgede gözükmesiyle 13 ~ubat günü ~ehirdeki Ermenilerin
Erzincan'~~ bo~altma ve Erzurum'a çekilme karar~~ ald~ klar~ n~~ anl~yoruz. ~ehirdeki Ermenilerin
trenle Erzurum'a yolland~~~ , Ermeni birliklerinin Han-Çelik-Çor-Bican-Memehatun-Yeniköy yoluyla çekildikleri, sert k~~~ko~ullar~ na hiç de~inilmeden Korganoff taraf~ ndan bu geri çekili~in
dramatize edilerek anlat~ ld~~~ , Dersim Kürtlerinin yolda Ermeni birliklerine s~ k s~ k sald~ rd~~~ ,
özellikle Çor köprüsünün Kürtler taraf~ ndan yak~lmas~~ üzerine F~rat'~~yüzerek geçtikleri özellikle vurgulanmaktad~ r (s. 96).
Onyedinci bölüm (100-113, plan 11), "Erzurum Bölgesinin Savunmas~ " ad~yla geçmekte.
Erzurum garnizonuna Erzincan'dan gelen birliklerinde kat~ ld~~~~anla~~ l~rken. Erzurum savunmas~ na kat~lan Ermeni garnizonun 100. sayfada teferruath dökiimü verilmektedir. 23 ~ubat'ta
36. Türk tümeninin Yeniköy ve A~kale önlerine geldi~i, bunlara Küpda~'da 3500 siivari Kürtlerin'de kat~ld~~~ , bu kuvvetlerin Erzurum'da örgütlenen "Müslüman Ulusal Cemiyeti" ile irtibat
halinde bulundu~u, sözkonusu cemiyetin 7 bin Müslüman' silahland~ rd~~~ , bunlar~ n ayaklanmak için f~ rsat bekledi~i bilgisi verilmektedir (s. 101). Korganoffa göre, Erzurum'daki en büyük tehlikenin önce beslenme sorunu oldu~unu, bunun nedenini Rus askerlerinin bölgeden
çekilmeden önce ~ehirdeki baldular~~ ya~malamas~~ oldu~u, ikinci tehlikenin Ermeniler üzerinde moral çöküntüsüne neden olan, Kafkasya Cephesi Komutan~~Vehib Pa~a'n~ n, 23 ~ubat
günü Tiflis'te "Seim"in aç~l~~~ nda Güney Kafkasya Hükümeti (Komiserli~i) ile bar~~~görü~meleri
yapmak ve ilan edilen hükümeti tan~ mak üzere Tiflis'e hareket edece~inin duyurulmas~d~ r (s.
103). Korganoff, 105. sayfada bu bar~~~görü~melerini Merkezi Devletlerin Kafkasya üzerindeki
bir politikas~~ olarak de~erlendirmekte, Kafkasya'n~ n Rusya'dan ayr~lmad~~~ n~ , yaln~zca Bol~evikleri tammad~ klar~ n~ , bunun sonucunda Kafkasya topraklar~ n~ n büyük bir k~sm~n~ n Türklerin
eline geçece~i tezini ileri sürmekte. Kafkasya'n~ n ba~~ ms~zl~~~na kar~~~ç~ kmaktad~ r. 1 Mart
1918'de Seim'in Türkiye ile yapaca~~~dört maddelik bar~~~anla~mas~ na 106. sayfada yer verilmekte, ancak Kafkasya'da çarp~~malar~ n devam etmesi üzerine konferans yerinin Trabzon'a
al~ nd~~~ n~~ anl~yoruz. Bu arada 3 Mart 1918'de Türkiye'nin Bol~eviklerle Brest-Litovsk anla~mas~ n~~ imzalad~~~ n~ , Batum, Kars ve Ardahan'~~ topraklar~ na katuklarm~ , bunun üzerine 12 Mart
günü Andranik komutas~ ndaki Ermeni ordular~ n~ n Erzurum'u bo~altarak tren ve karayoluyla
Hasankale'ye, 1914 s~ n~r~na do~ru çekildiklerini anl~yoruz.
Onsekizinci bölüm (114-121, plan 12), "Sar~ kanu~" ba~l~~~ n' ta~~ makta, 14 Mart günü General Nazarbekoff komutas~ ndaki Ermeni kuvvetlerin ve beraberinde getirdikleri Ermenilerin
Sar~ kam~~'a vard~ klar~ , Sar~ kam~~-Karaurgan merkez olmak üzere, Ele~kirt, Van, Erivan, Gunarii,
Tiflis ve Kars bölge kuvvetlerini bu merkeze ba~lad~ klar~~ anlaulmaktad~r. KorganofFa göre Ermenilerin bundan.. sonraki görevinin Kafkasya'da Türkleri Bakü'den uzak tutmak olarak (s. 116)
aç~ klamaktad~r.
Ondokuzuncu bölüm (122-128, plan 13), "Kars ~ çin Mücadele" ba~l~~~ n~~ ta~~ makta olup,
buradaki çarp~~malar~ n 25 Nisan'a kadar sürdü~ünü, bu s~ rada Trabzon Konferans~ 'n~ n ba~lad~~~ n~~ anl~yoruz.
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Yirminci bölüm (129-136), "Trabzon Konferans~~ve Kafkasya'n~ n Ba~~ ms~zl~~~ n~ n ilan
Edilmesi" olarak geçmekte, 10 Mart 1918'de Vehib Pa~a, Kafkasya Cephesi komutan~~ General
Lebedinsky'e telgraf çekerek Batum, Kars ve Ardahan'~ n bo~alt~lmas~ n~~(Brest-Litovsk Anla~mas~ na göre) istedikten sonra, ard~ ndan ayn~~gün Vehib Pa~a bu defa General Odichelidze'ye bir
telgraf çekerek Ermenilerin Erzurum'dan çekildikten sonra bölgede Müslümanlara katliam yapt~~~ n~ , Müslümanlar~~kurtarmak ve bölgede asayi~i temin etmek için önlem almak zorunda kald~~~ n~ , çekilen telgrallardan anl~ yoruz (s. 129). Konferans ~ n 14 Mart'ta aç~ ld~~~ n~, konferansa
kat~ lan delegasyonlar~ n bilgi al~~~veri~inde bulunduktan sonra, tart~~malar sonunda Türk delegasyonunun 6 Nisan'da kar~~~tarafa 48 saat süreyle bir ültimatom verdi~ini, buna göre Brest-Litovsk Anla~mas~ n~ n tan~ nmas~ n~ , 14 Nisan'da görü~melerin kesildi~ini, Güney Kafkasya delegasyonunu Tiflis'e geri döndü~ünü, çarp~~malar~ n yeniden ba~lad~~~ n~~ ve Türklerin 14 Nisan'da
Batum'a girdiklerini Korganoff un vermi~~oldu~u bilgilerden anl~yoruz.
Yirmibirinci bölüm (137-156, plan 14), "Kars'~ n Dü~mesi" ba~l~~~ n' ta~~ makta, oldukça ayr~ nt~ l~~ anlat~lmakta, Kars ve bölgesinde çat~~malar~ n ba~lad~~~~23 Nisan günü "Güney Kafkasya
Federatif Demokratik Cumhuriyeti" nin ilan edildi~i (23 Nisan 1918 tarih ve 1503 nolu telgraf),
Kafkasya'da Tchenkeli hükümetinin kuruldu~u ve çat~~malar~ n durdurulmas~~ için Türklerle
bar~~~görü~melerine ba~layaca~~, (23 Nisan 1918 tarih ve 9 nolu telgraf), Kafkasya Cephesi Komutan~~Vehib Pa~a'ya durumun acilen iletilmesi (23 Nisan 1918 Tiflis telgraf~ ), Savunma Bakan~~ General Odichelidze taraf~ ndan Ermeni kuvvetleri Komutan~~ General Nazarbekoff ile
Gürcü Kuvvetleri Komutan~~ Gabaieff e çekilen telgraflardan anl~yoruz (s. 138). Korganoff, al~ nan bu karara tepki gösterirken. Tchenkeli hükümetinin 26 Nisan'da kuruldu~unu, Diet'ten
güvenoyu almam~~~bir hükümetin boyle bir karar alamayaca~~n~ , Brest-Litovsk bar~~~ = tan~ nmas~ n~ n askeri aç~dan kazamIrm~~yerlerin kaybedilmesi anlam~ na geldi~ini, al~ nacak kararda
cephe komutanlanna dan~~~ lmasi gerekti~i, bunun Kars'~ n kaybedilmesi oldu~u, Türklerle yap~lacak ate~kes s~ n~ r~ n~n Kars'~~içine almamas~~ gerekti~i, belirlenecek s~ n~ r~ n Çalgur-Akbaba'dan
geçmesinin, aç~ klamas~ n~~ yapmaktad~ r (s. 142, plan 14). Tchenkeli'nin Vehib Pa~a'ya gönderdi~i 24 Nisan 1918 tarih ve 12255 nolu telgrafta, Kars için çat~~malar~ n durdurulmas~ n~~ve Güney Kafkasya Hükümeti'nin Türkler'in tüm isteklerini kabul etti~ini, Kars'~ n bo~alt~lmas~ na (20
bin Ermeni) göçe izin verilmesini (s~ n~r~ n Arpaçay olmas~ ) istemektedir (s. 149).
Y~rmiikinci ve Yirmiüçüncü bölüm (157-173, plan 15), "Gümni" ve "Erivan Bölgesi Operasyonlar~ " ba~l~~~ n' ta~~makta, 3 May~s 1918 de Güney Kafkasya Cumhuriyeti delegeleri ile Türk
delegelerinin bar~~~görü~meleri için Batum'da bir araya geldilderi, görü~melerde Türkiye ad~ na
Halil Bey'in Tebriz'e asker sevki için Gümrü-Cufa demiryolunu kullanmak istemesi, bunun
kabul edilmemesi üzerine, 14 May~ s'ta Giimrü'ün Ermeniler taraf~ ndan bo~alt~ lmas~~
ültimatomunun Halil Bey taraf~ ndan verilmesi, ard~ ndan çarp~~malar~ n yeniden ba~lamas~ , ve
Erivan bölgesine yay~ lmas~~ anlat~lmaktad~ r. Korganoff, Türklerin Gilmrü'ü almas~ ndan sonra
15 May~s'ta Erivan bölgesinde operasyonlara ba~lad~~~ n~ , bunun 4 Haziran'da Türkiye ile
Ermenistan aras~ nda imzalanan bar~~~anla~ mas~ na kadar devam etti~ini, bu çarp~~malarda
Ermenilerin Türklerin Bakü'ye varmalar~ n~ n onlendi~i, 35 bin Türk kuvvetine kar~~~
kendilerinin yaln~zca 12 bin kuvvetle kar~~~koyduklar~ n~~ anlatmaktad~ r (s. 172).
Y~rmiclordüncü bölüm (174-194, plan 16-17), "Bakü ~ehri ve Bölgesi ~ çin Mücadele" ba~l~ ~~ n' ta~~ makta olup. Haziran ba~~ nda Türkiye ile Güney Kafkasya Cumhuriyetleri aras~ nda bar~~~
anla~mas~ n~ n imzalanmas~~Korganoffa göre bir yerde Türklere Bakü yolunun aç~lmas~d~ r. Dilican üzerinden Türk kuvvetlerinin demiryoluyla Elizabetpol'e geldikleri, burada Nuri Pa~a
(Enver Pa~a'n~ n karde~i) taraf~ ndan kurulmu~~olan ~slam Ordusu ile birle~tikleri, bunlara Azerbaycan Tatarlar~ n~ n kat~ ld~~~ , buna kar~~ n Bakü'de Ermeni Ulusal Konseyi'ne ba~l~~ General
Bagratouni komutas~ nda Ermeni birliklerinin örgütlendi~i, bunlann Astragan'dan gelen BOI~e
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vikler'den yard~m ald~klar~~(s. 182), Albay Kazaroffun Bakü Ermeni birlikleri komutan~~atand~~~, say~lar~n~n 10 bin kadar oldu~u, 5 Haziran'da çarp~~malar~n Bakü istikametinde yo~unla~t~~~, Iran topraklar~nda sava~an Kazak birliklerinin komutan~~Albay Bitcherakhoff un Temmuz
ba~~nda Bakü'ye dönerek Ermeni birliklerinin yan~nda sava~maya ba~lad~~~~(s. 191), Türk kuvvetlerinin Bakü'ye girdikleri bilgisi verilmektedir.
KorganofFun eseri burada son bulmaktad~r. Birinci Dünya Sava~~~s~ras~nda ya~anan Kafkasya Cephesi olaylar~~hakk~nda, sava~a kat~lm~~~biri olarak, ayr~nnh ve ayd~nlanc~~bilgiler aktarmaktad~r.
HASAN DILAN

