
46 www.irs-az.com

Birinci Dünya savaşı...

Ermeni komitecileri, “İhtilâli gerçekleştirmek için en 

elverişli zaman, Türkiye’nin savaşa girdiği dönem 

olacaktır” diyorlardı. Bu düşünce, hınçak partisi 

programında da yer almıştı.

Osmanlı devleti’nin kasım 1914’te Birinci dünya 

Savaşı’na Almanya’nın ve Avusturya-Macaristan’ın 

yanında katılması, ermeni milliyetçileri tarafından 

büyük bir fırsat olarak kabul edildi. ermeni ihtilalcileri 

bekledikleri günün geldiğini düşündüler. Osmanlı 

devletine karşı isyan bayrağını açmak ve dış düşmanla 

işbirliği yapmak için zamanın geldiğine karar verdiler. 

ruslar da ermenileri Türkiye’ye karşı ayaklandırmak için 

harekete geçtiler.

ruslar Osmanlı ermenilerini silahlandırmak için 

Taşnaklara 2.4 milyon ruble verdiler. Onlar da eylül 
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1914’te kafkasya ve İran’daki ermenilere silah dağıtmaya 

başladılar. Sözü geçen ay içersinde, yani tehcir emrinin 

verilmesinden yedi ay önce, ermenilerin Osmanlı 

askerlerine ve sivil yetkililerine saldırıları başladı. Osmanlı 

ordusundan firar edenler önce çeteler oluşlturdular. 

Asker alma işlerini yürüten subaylara, vergi tahsildarlarına, 

jandarma karakollarına ve yollardaki Müslümanlara 

saldırdılar. Aralık ayı geldiğinde Van vilâyetinde genel 

bir ermeni isyanı patlak verdi. karayolları ve telgraf 

telleri kesildi. Jandarma karakolları saldırıya uğradı 

ve Müslüman köyler yakılarak köylüler öldürüldü. 

İsyan kısa zamanda genişledi... Saldırılar sadece Van 

vilâyetinde olmuyordu. erzurum Valisi Tahsin gönderdiği 

telgrafta vilâyette patlak veren ermeni saldırılarının 

püskürtülemediğini bildirerek cepheden buraya takviye 

birlikler gönderilmesini istedi (1, s.71).

Bu arada, rusya Osmanlı İmparatorluğuna savaş 

ilân eder etmez, rus ermenileri rus ordusuna katılarak 

Osmanlılara saldırı hazırlıklarına giriştiler. eçmiyadzin 

katogikosu, rusya’nın kafkasya Genel Valisi Vranzov-

dashkov’a, rusya’nın Osmanlı İmparatoluğu’na 

ermeniler için reform yapmak üzere baskıda bulunursa 

rus ermenilerinin rusya’yı şartsız destekleyeceklerini 

bildirmiştir. 

dünya Savaşı başlar başlamaz Taşnak Komitesi 
hücre örgütlerine bir genelge göndererek Osmanlı 

İmparatorluğu içinde isyanlar çıkarmalarını şöyle 

emretmiştir:

“Ruslar sınırı geçtiklerinde ve Osmanlı orduları geri 

çekilmeye başladıklarında her yerde isyanlar çıkarılmalı. 

Osmanlı orduları bu suretle iki ateş arasına alınmalıdır.  

Osmanlı ordularının ilerlemesi halinde ise Ermeni askerler 

silahlarıyla birlikte kıtalarını terk edecek ve çeteler oluşlturup 

Ruslarla birleşeceklerdir.” 

hınçak Komitesi de örgütüne gönderdiği taliamtta:

“Komitenin bütün gücüyle İtilâf Devletleri’nin ve özellikle 

Rusya’nın müttefiki sıfatıyla Ermenistan, Kilikya, Kafkasya 

ve Azerbaycan’da zaferi temin için her türlü vasıta ile İtilaf 

Devletleri’ne (Antanta’ya) yardım edeceğini” bildirmiştir. 

Bu saldırgan açıklamalar yalnızca ermeni siyasi 

örgütlerinne özgü değildi. Osmanlı Mebusan 

Meclisi’ndeki ermeni milletvekilleri de kısa sürede 

komitecilere dönüşmüşlerdi. Örneğin, ermeni 

toplumuna hitaben yazdığı bir bildirdide milletvekili 

papazyan şunları söylemektedir.

“Kafkasya’da gönüllü Ermeni alayları hazır 

bulundurulmalı, bunlar Rus ordularının öncüleri olarak 

Ermenilerin yaşadıkları bölgelerdeki kilit noktaları ele 
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Rus subayları Ermeni birliklerini eğitiyor. 1918 yılı başlarına ait fotoğraf. Bakü.
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geçirmeli ve Anadolu topraklarında ilerleyecek Ermeni 

alayları ile hemen birleşmelidirler.” (2, s.28-29)

rus orduları doğu Anadolu içlerine doğru ilerledikçe 

gönüllü Osmanlı ve rus ermenileri tarafından 

oluşlturulmuş birlikler tarafından karşılanmış ve 

yönlendirilmişlerdir. Osmanlı ordusunda görevli 

ermenilerin büyük bir bölümü orduyu terk ederek silah 

ve cephaneleri ile rus ordusuna katılmışlardır. Ayrıca 

yıllardır Amerikan misyoner okullarrında ve ermeni 

kilislerinde depolanan silah ve mühimmat bu gönüllü 

ermenileri silahlandırmak için kullanılmıştır.

Savaş başladıktan birkaç ay sonra, rus orduları 

tarafından desteklenen ermeni çeteleri doğu 

Anadolu’daki şehir ve kasabalara saldırmaya başlamışlar, 

işgal ettikleri kentlerde halka büyük zulümler yapmışlar, 

pek çok sivili de öldürmüşlerdir. Aynı zamanda bu 

çeteler yolları ve köprüleri tahrip ederek Osmanlı 

ordularının ilerlemesini engellemeye başlamışlardır. 

ermenilerin yaptıkları  bu zulümler,  bölgede görevli rus 

komutanların raporlarına bile yansımıştır (3,s.29-20).

1915 Mart’ında rus orduları Van’a doğru ilerlemeye 

başladılar. Bunu fırsat bilen ermeniler, 11 nisan 1915’te 

Van’da büyük bir ayaklanma başlattılar. Türk mahallerine 

girerek büyük çapta katliam yaptılar ve Van şehrinin 

ruslara kolayca teslim olmasını sağlamaya çalıştılar. 

O dönemde Amerika’da yayınlanmakta olan ermeni 

gazetesi Goçnak, 24 Mayıs 1915 tarihli saysında “Van’da 

sadece 1.500 Türk kaldığını” bildirmekteydi (4,s.30).

kısacası, Osmanlı toprakları dört  koldan saldırıya 

uğruyor, istilâ ediliyordu:

(01)  Batıdan İngilizler ve Fransızlar çanakkale Boğazı’nı 

zorluyor,

(02)  doğudan rus orduları doğu Anadolu’yu istilâ 

ediyorlar,

(03)  Güneyde İngilizler Süveyş kanalı harekâtını 

başlatıyorlar, ve

(04)  İçerde ermeniler ayaklanıyor, kasaba ve şehirlere 

saldırıyor, silahsız sivil halkı kırıyorlardı.

Türkiye dışardan kıskaca alınmğa, çökertilmeğe, 

bitirilmeğe  çalışılırken, ermeni çeteleri de içeriden 

devlete ihanet ediyor, silaha sarılıyor, isyan bayrağını 

Osmanlılara karşı savaşmak için Fransızlar tarafından eğitilen Ermeni Lejyonu. 1915 yılına ait fotoğraf

Rus ordusunda Ermeni süvari birlikleri
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açıyor ve  istilacı düşmanlarla işbirliği yapıyorlardı.

hiçbir hükümet, hele savaş halinde iken, böyle bir 

ihanete asla göz yumamaz; gerekli tedbirleri almaktan 

geri duramaz. 1914’te Avrupa’da İngiltere ile Almanya 

arasında savaş başlayınca, İngiliz makamları Günery 

Avustralya eyaletindeki Alman toplumunu yerlerinden 

kaldırıp uzak bölgelere sürgün etmişlerdi. O Alman 

toplumu doksan yıldan beri Güney Avustralya eyaletinde 

sakin sakin yaşıyor, bağcılık yapıyor, şarap üretiyorlardı. 

Avustralya’ya silah çekmemişlerdi,  İngiliz makamlarına 

ihnet etmemişlerdi. Böyle olduğu halde İngilizler, bir 

tedbir olarak, bu sakin insanları yerlerinden yurtlarından 

kaldırıp başka yerlere sürmüşlerdi. Avustralya’da görevli 

bulunduğum sırada, Adelaide şehrinde, bu Alman 

sürgünlerinin torunlarıyla görüştüm. Ailelerinin nasıl 

sürülmüş olduklarını yana yakıla bana anlattılar. İngilizler 

bu Almanların evlerini basmışlar, piyanolarını dahi 

parçalamışlar. Bu piyanolarla Alman marşları çalabilirler, 

ayaklanabilirler diye düşünmüşler! Almanya nere, güney 

Avustralya nere!

Türkiye’de ise, Osmanlı vatandaşı ermeniler, silahlanıp  

istilacı dış düşmanla elele vermişlerdi. Osmanlı hükümeti, 

nisan 1915’te Van’daki ermeni ayklanmasından ve 

yerli Müslümanların katledilmesinden sonra dahi, bu 

ermenilere son bir şans daha vermiş, onları ruslarla 

işbiliği yapmaktan vazgeçirmeye çalışmıştır. hükümet 

yetkilileri, ermeni Patriği ile, ermeni kökenli milletvekilleri 

ve ileri gelen emrnilerle bir toplantı yapmış; ermeni 

saldırılarına son verilmnezse ciddi tebirler alınacağını 

onlara duyurmuşlardır.

24 nisan 1915 tutuklamaları ve...
hükümet, ermeni önderleriyle yapılan toplantıdan 

sonra da ermeni saldırılarının azalmak şöyle dursun daha 

da arttığını gördü. Bunun üzerine 24 nisan 1915 günü, 

devrimci ermeni komiteleri kapatıldı. Bu komitelerin 
ileri gelen 235 üyesi tutuklandı, bunlar devlete 

karşı suç işlemekten sanık kimselerdi. ermenilerin her 

yıl sözde “soykırım günü” olarak andıkları gün, işte bu 

gündür; komitecilerin tutuklandığı gündür. O gün bir 

tek ermeni ölmemiş, sadece 235 komiteci tutuklanmıştır. 

Fakat ermeni komiteleri o gün sanki bir katliam yapılmış 

imiş  gibi neredeyse yüzyıldan beri  yalan propagandayı 

sürdürmekterdirler. Aslında 24 nisan 1915’te katliam 

yok, sadece  tutuklama vardır (5, s.204-210). Yüzyıldır 

yanan yalancının mumu bakalım ne zaman sönecektir.

Ermenilerin “sevk ve iskânı”  (1915)
Bu tutuklamaların ardından, ruslar doğu Anadolu’yu 

istila etmek üzereyken, ermenilerin düşmanla işbirliği 

yapmalarına ve ayaklanmalarına karşı hükümet zecri 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus ordusunda hizmet 
eden Ermenilere verilen özel madalyalar. 1915 yılı.Yüz 
tarafı. Azerbaycan Milli Tarih Müzesi

Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus ordusunda hizmet 
eden Ermenilere verilen özel madalyalar. 1915 yılı. Arka 
taraf. Azerbaycan Milli Tarih Müzesi
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tedbirler almak zorunda kaldı ve savaş bölgelerinde 

yaşayan ermeni nüfusunu başka bölgelere nakledilip 

iskân edilmelerine karar verildi. 

26 Mayıs 1915 günü dahiliye nezaretinden Sadarete  

gönderilen bir yazıyla, düşmanla işbirliği yapabilecek, 

düşman saflarına katılabilecek olan ermenilerin doğu 

Anadolu’dan Suriye ve Irak taraflarına sevk edilip oralarda 

iskân ettirilmeleri gerekli olduğu bildirildi. Sevk ve iskân 

işinin usul ve kurala bağlanması istendi.

27 Mayıs 1915 günü bir geçici kanun çıkarıldı. 
Parlamento kapalı olduğundan “geçici kanun” çıkarılıyor. 

Bunun tam adı şudur: “Vakti seferde icraatı Hükümete 

karşı gelenler için ciheti askeriyece ittihaz olunacak tedabir 

hakkında Kanunu muvakkat”

Bu geçici kanun hükümleri şöyledir:

“1. Vakt-i seferde ordu, kolordu ve fırka kumandanları 

ve bunların vekilleri ve müstakil mevki kumandanları ahali 

tarafından her hangi bir suretle evamir-i hükümete ve 

müdafaa-i memlekete ve muhafaza-i asayişe müteallik 

icraaat ve tertibata karşı muhalefet ve silahla tecavüz ve 

mukavemet görürlerse derakıp (hemen) kuvay-ı askeriye ile 

en şiddetli surette tedibat yapmaya, tecavüz ve mukavemeti 

esasından imha etmeye mezun ve mecburdurlar.

“2. Ordu, kolordu ve fırka kumandanları icabat-ı 

askeriyeye mebni veya casusluk ve hıyanetlerini hissettikleri 

kura (köyler) ve kasabat ahalisini münferiden veya 

müctemian (topluca) diğer mahallere sevk ve iskân 

ettirebilirler.”

3. Madde de kanunun yayınlandığı tarihte yürürlüğe 

gireceğine dairdir(6,s.214).

30 Mayıs 1915 günü kanunun uygulamasıyla ilgili bir 

heyeti Vükelâ (Bakanlar kurulu) kararı çıkarıldı. 

kararlar bunlardır. Bunlar “sevk ve iskân” kararlarıdır: 

Bu kanun, yanlışlıkla “Tehcir kanunu” diye yayınlara 

girmiştir. Aslında ise kanunda “tahcir” kelimesi yoktur;  bu  

kelime yanlış da anlaşılabilir. kanunda “sevk ve iskân” 

denmektedir. ermeniler savaş bölgelerinden alınıp başka 

vilâyetlere “sevk” edilecekledir. Ve oralara yerleştiliecekler, 

yani “iskân” edileceklerdir. kararlar bunlardır. kanunun 

metninde “tehcir” kelimesi geçmiyor. “diğer mahallere 

sevk ve iskân” deniyor. kararnamede de “Tayin ve tahsis 

edilen mahallere nakil ve iskân” deniyor.

Sevk ve İskân  kanun ve kararının bugünkü dille özeti 

şudur:

“Savaş mıntakasına yakın bölgrelerde oturan Ermenilerin 

bir kısmı ordunun hareketini zorlaştırıcı davranışlarda 

bulunmakta, halka saldırmakta, asilere yataklık 

etmektedir. Dolayısıyla, Van, Bitlis, Erzurum vilayetleri ile 

Adana, Mersin, Kozan, Cebelibereket kazaları, Maraş 
mutasarrıflığı, İskenderun, Beylan, Antakya kazalarında 

yerleşik Ermenilerin yerleri değiştirilecektir. Bunlar Musul 
ve Zor mutasarrıflıklarının kuzey kısımlarına, Halep 
vilayetinin doğu ve güney doğusuna nakledileceklerdir.”

Yani ermenilerin harp sahasına bitişik vilayetlerden ve 

Akdeniz’e bitişik yerlerden alınıp güneye nakledilmeleri 

öngörülüyor. nakledilecekleri yerlerde temelli iskânları 

da öngörülüyor. Yani ermenilerin ayrıldıkları yerlerle 

ilişkileri kesiliyor. Geride bıraktıkları taşınmaz mallar 

tasfiye edilip kendilerine ödenecektir. Taşınabilir mallar 

kendilerine ulaştırılacaktır.

İngilizler Ermeni askerlerine İngiliz toplarından atışı 
öğretirken. Bakü civarı, Ağustos 1918.

İngiliz subayı ve Ermeni askeri. Bakü civarı, Ağustos 1918.
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Tasfiye işlemleriyle ilgili olarak da 26 eylül 1915’te bir 

Muvakkat kanun çıkarılmıştır.

Bu göç ettirme önce dar ölçüde öngörülmüş. 

Yalnız savaş sahasına bitişik yerlerle denize çıkışı olan 

yerlerdeki ermenilerin göç ettirilmesi amaçlanmış idi. 

Ama bu kararın uygulanması sırasında geride kalan öteki 

ermenilerin de isyan ettikleri görülmüş ve uygulamanın 

kapsamı genişletilmiştir. Gerçekten 1915-16 yıllarında 

Anadolu’da yeni yeni ermeni ayaklanmaları olmuştur. 

Sonuç olarak Anadolu’nun başka yörelerindeki ermeniler 

de başka bölgelere sevk edilmişlerdir.

O zamanki ermeni lideri Bogos nubar paşa’nın 

yazılı ifadesine göre, toplam 600-700 bin ermeni sevk 

edilmiştir.

Göç yolunda, hastalıktan, açlıktan, eşkıya çetelerinin 

saldırılarından birçok ermeni ölmüştür. Kamuran 
Gürün, ölenlerin sayısı 300 bini bulmaz diyor. O Büyük 

savaşta ölen Türklerin sayısı on kat daha fazladır. Bana 

300.000 rakamı bile fazla görünüyor.

ermeni heyeti Başkanı Boghos nubar paşa, o savaş 

sonunda, 11 Aralık 1918’de Fransa dışişlerine sunduğu 

bir yazıda, Türkiye’den tehcir edilen ermenilerin 600-

700 bin kadar olduğunu bildirmiştir. Bunların 390 

kadarının yardıma muhtaç durumda bulunduklarını 

söylemiş ve yardım istemiştir. Tehcir edilenler 600.000 

değil de 700.000 olsa bile bunların 390.000 ‘i sağ idi ve 

yardıma muhtaçtı. Yardıma ihtiyacı bulunmayan, Avrupa 

ve Amerika’ya götürülmüş olanlar da vardı. demek ki 

ölenlerin sayısı 300 bininin çok altındaydı.

Böyle olduğu halde ermeni propagandası bugün 

1.5 milyon ermeninin öldürüldüğünü ileri sürüyor. Bu 

rakamı tekrarlayıp duruyor. Propagandanın etkinliği 

tekrarla oluyormuş.

Bir diğer ermeni iddiası da Osmanlı devlet politikası 

olarak ermenilere soykırım uygulandığı iddiasıdır ki bu 

da tamamen yalandır. Sevk ve iskân edilen ermenilerin 

güvenliği ve rahatı için devlet elinden geldiği kadar tedbir 

almıştır. Ancak savaş şartları altında yeterli yiyecek, temiz 

su, ulaşım araçları ve hijyen koşulları kâfi olmadığı için 

ciddi sorunlar yaşanmıştır.  Bunun yanısıra ordu savaşta 

olduğundan iç güvenlik yeterince sağlanamamış, bazı 

çeteler sevk konvoylarına  saldırılarda bulunmuşlardır. 

Açlık ve salgın hastalıkları gibi Müslüman nüfusu da 

kapsayan felâketler ermenileri de vurmuştur. 
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