
Amacm imha oldugunu gêisteren belgeler 

Ankara 

Ermcnllere yônclîk glindeme gc1irilen politikalarm amac1-
nin onlann imhast oldu&u konusunda en açtk ifacle 29 A&us
IOs 1915\e Ankara Vilâycli'ne gônderilen blr telgrafta yer ahr. 
Sffre lelgraf1a ayncn $U lfodelcre ycr veril lr; "Vilâya1-1 $•rkiye
ye âid Ermenl mcseltsi hallolunrnu$dur. Fuz011 mezâlimle 
millet ve h\lkûmclin lekeddr edilmesine li\zC\m yokdur. "' 1 fnde 
)'Otum gerektlrmeyecek kadar açtkur. Talal Agustos l 9 l 5 so
nuna k.dar cinayctlerin i$1tndi&ini aç1k olarak soylcmckte ,.e 
ama Agus1os sonu ilibanyla, Enncni mcsclesini hui olmu$ say
dtg1 için yeni cina)·etlerln ~enmcsini fuzuli gôrmek1ccl1r. llu 
belgemn konu c1mfmd•ki bazt gercksiz lnr11$malnn ônemlt bl· 
Çitde sonaerdircccAinl iddla ctmek yanlt$ olmaz. 

Talat 1elgrafta. $1kàyetlne nedcn olan olaydan k1saca da olsa 
bahseuncktedir; "Alcl-husC\s Ermcnilerin Ankarn'yn yak111 bir 
mevki'dc dùçâr oldugu 1ecàvùzaun lu&rad1klan saldmlannl 
$tkl-1 ctryâm ve scvkiy3ra memur olanlarJn âdel~ aient olan 
ldâreslzligl ve bu miyânda metnur jandarma vc 0halinln sJTf 
hiss-i hayvânllerlnin sevklyle he1k-i 1rza ( JTza gcçmcl ,.e sirka
IA llllfstzhgal lctisârlan (cesam gôslcrmcle1il mcrkezcc pek 
ziyadc 1evt1h-i leessof ( ùzüntù nedeni( olmu$clur." 

Talal'ln sbzOnil e1ugi olay vc)-a olaylar Ankara'mn Katolik 
Ermenilerinin $Chir d1$mda imha edilmcleriyle !lgili olrnah
dtr. Çilnkü, karliam haberl, di&er yerlerdeki katllamlann aksi
nc, demlryollarmda çah$an Ermeni. Î$Çller nedeniyle lstan
bul'a çabuk ula$m1$ ve blr Ermcni kaynaga gôre Almnnya, 
Avus1urya-Mae11rls1an ve ôzellikle Roma KaLOlik Kilisesi Hü
küme1 nczdinde pro1es1oda bulunmu~l nrd1." Ostelik Talat o 
gûnlerde Almanya'nm unan basklSI nedeniylc, Ka1oliklen 

1 OOA/Oll,$PR., r.r. '51290, O"l:iliy~ Nlliin Talat'lan 16 Aau~1os 1331 (lQ Agas
tos 1911) Uri..\b At.kttt% V1~)'Cll'r.( $ifrt td,graf 

2 Ank•1• Ka:t:ifilnn:n im'ha.s1 Krikoris K1dem1i 1bhi1> tlalakt1n, Enl'lrnl J<oJlt~· 
1cu1 adh tut\n 13. BOlüm~'nde . .. Anknr11'da Enne11I Kt:siml" 1~$11,gt tle, teS;;ld\lf 
cscti katUaoda..'l 118 km"lub.n kurb3nlann ntz1ncbn anlaulu 
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sürmeyecegine clair sOzler vermekle me~guldü: 
Ashnda Almanya, daha Once sürgünlerin ko~ullannm dOzel

tilmesi do~1husunda yttpuklan ba.z1 giri~imlerden sonuç ala
ma)~nca, "Türklerin bu sen ônlemlerinden" sorumlu lULulma
nrnk ve "dü~manlan(n) gelccekteki olas1 sald mlarmm ônüne 
geçebilmek için", 4 Temmuz 1915'te Osmanh HOkümeti'ne bir 
no ta vermi~ ve nota'da, "sadece ayakla nma lan engellemek 
amac1yla askerî zorunluluklar sonucu yap1lan Ermcni tehcirini 
uygun" gôrdüklerini ama sürgünlerin "yagma ve talandan ko
runmas1 gerekligini" bildirmi~lerdi.3 Bu notarnn Ostüne, ~ag,1-
da anlau1g1m1z Diyarbaku· meselesi patlak vem1i~ ve Almanya 
Babiali nezdinde "daha acil" b~ka giri~imlerde bulunmu~m.' 

Katliamlarm kesintisiz devam ettigi haberlerlnin gelmesi üze
rine, Alman BQyfikelçiligi, "lkamet ettikleri ~ehirlerden tahliye 
edilen Ermeni nüfusun sistematik bir biçi mde yok edilmesi son 
ha[talarda ôyle bir boyuta ulaw ki, Hllkümet'in gôz yummakla 
kalmay1p aç1kça destekledigi ve diger irklardan Hlristiyanlann 
ve digcr mezheplerin de dahil ed ildigi bu vah~i sürgüne taraf1-
m12dan bir kez daha kesinlikle kars1 ç1k1hnas1 zornnlulugu has1l 
olmusmr" diyerek 9 Agustos tarlhinde bir ~ka nota daha ver
mek zornnda kald1. Notada, "Almanya Büyükelçiligi üzüntüyle 
müsahade etmekted ir kl, tarafs1z ve güvenilir kaynaklardan 
edindigi bilgilere gôre, yerel makamlar bu tür olaylan engelle
mek yerine sürgün olaylanm düzenli bir ~ekilde 1aklp etmi} ... 
Ermenilerl n çogu da ha varacaklan yerlere varmadan yolda Leld 

3 PA·AAIRl iOS6, Istanbul tiüyi1kdçi:si \Vi.angenheim'dan Ua$bakan t.kthmann 
Hollweg'e 7 Tetl".muz 1915 tarihli rapor. S<)z. konusu nota'da ôzctlt katliatn ha
be.rlel'l ahr.d121 aluanld1kr.an son ra ~unl è'l r sôylenir~ "Elçiligimizc gclen bilgdcrt 
gôre. 1l t ya:t1k kî yerel mnlumlar hcr actdll.n ~ltû1llU veriçi ha nlr oh;)'lan cn
gdl(yc1nc1nl$1fr. 00sman g1)çlcr, l!rmcnilcr (Ui\Slnd;l lnfli!I yara1ntak tç1n bu 
durumdttn y11.radana~klar(d1r) ... A Iman 1 h)kllmt'ti, Tlukty<:'yc dos.t ve mfHtc· 
fik bir gü~· o~Brâk gerck sormek1e olan ~YS$ csnasmd>' gu·tkse gelecek1e onak 
ç1luutar alcrhint do~abllccck sonuçlar konusunda t.Sab1ali'nin dlkkatini çektne
)'i kcndinc g6rcv ~itn:ckltdir ... Elçllltin1i2, g6çc zorlanan Ennenllcrln u15mn1a.· 
Inn esll.!l.Stnda olduAu k:td:11· yenl >'erlt$eccklcn yurtlnnnda da ct1nlarinu1 ,.e 
nullann1n korunmas1 için ac\1en kesin cmirlrr \•crilmcsl gtr~kligini dosnn
mektedir." 

4 PA-A..VR11093, Alman D1sls!eri 6:1.k:i.nhg1'n1n 27 l!yli1l 19 l6'da Alrnan P:!rla
n1entosu için haz1rlachg1 mpor. 
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olm~lard1r ... Almanya Bûyiikclçiligi Osmanh llükümcli'nin 
dikkatinl çekmeyc kendlslni mecbur gôr111ektedir", denir.5 

Nota, Talal'a elden verllmistlr ve Talat bu g0rû$medc hem 
olaylara cngel olacag1 hem de lstanbul'dan Ermcnilerin sürgün 
edllmeyecegi sôzünü verccektl r. Ama deglsen blr sey yokrnr. 
Bunun Ozcrine Ahrumya, Agustos ayi sonuda sadrazam ve Dll
hlliye nàzm ile ayr1 ayrt gôrûsür ve onlara bask1 yapnr. Os
manl1 Hükümetl bu gôrüsmelerde Ermcnilere ka~1 gOndeme 
gclcn tedbirlerln son buldugunu aç1klar.• 

Agustos ay1 sonundaki bu gôrüsmeler siras1nda Talnl, 31 
Agustos l915'te elinde bôlgelere yollad1gi baz1 telgraOann çe
virileri oldugu halde dogrudan Alman llüyükclçiligi'nc gider. 
rlurada ërmenilcre kars1 ahnan ônlemlcrin durcluruldugu nu 
iekrar aç1klayan Talat çok bîlinen sôzOnû sôylcr; "La questi
on arménienne n'existe plus· (t:rmenl sorunu art1k mcvcut 
degildîr) .1 Bu sôzün 29 Agustos'cla Ankara'ya gônderilcn 1elg
raftaki sôzlerlc aym olmas1 son derecc ilginçtir. Çevirisi veri
lcn telgra flard an birîsi de yukrmda ahn11 yap11gm11z, Ermeni 
1ehcirinln amacmm onlann ·hokûmet aleyhinc iesebbùsllt ve 
fa'llliycltc bulunamamalanna ve bi r Ermenistan h ükt\ met i 
tc~vlki hukkmduki âmd l-i milliyyelerl ni [ml lll emellerini l 
tà'klb edcmeyecek bir hâle getlrilmelerlnl te'mln" oldugu vc 
"crràd vc eshâs-1 merkOmenin im hâs1 o linad1g1" biçimlndekl 
tcigra[ur. Bu telgrafta Talat, "Pro1es1an ve Katolik Ermenile
rl n sevk olunmamas1" konusunda da emir vermektedlr.1 Telg-

5 PA-M/'Rli-087. lt~•nbu1 80y6ke1çb1 ltohcntohe--Ungtnburg"dan &$b3kan 
1kthnu1'n Hollwcg'e l 2 A,8uSlOS 191 S 1arihU r111>0r. 9 Ag\l~IOS ui1·ihli !'o:cna. na-
1>ora cklentnÎ$lir. 

6 Bkz. "l39 nolu dipno1. 
7 IPA-ANRI <t087 \'C PA·AA/BotJchaf1 Konstandnopd/Bd. 170, Istanbul OOyükt l· 

('-151 Hohtnlohe:-tangcnbur);l'dan ll3.sbnkl1n llethmœnn Mollwcg'c 4 l1yhl1 l9l5 
t•rlhU nipor. Ta.la.fin bu SO•lcri Btlyo'k(lçihk gon:vhs1 Goppcrt wa(1nd1n da .il 
Atu.stos 1anhindt gc>ros:me no1u olarJk tu1ulmut1ur. PA-AA/8c1.sch•h Kons· 
UlntinopcVBd. 170, 

8 UONOH.SFR .• nr. '51292, Olhilirc Nc-ztlrtti l!U~t'dcn l6 Agustos llll (29 
Agu.stos 1915) ur1hli HO.davtnchgar, Anllra., Kony.i. lz.mu, Adatu. f'.i1ras. Ur· 
fa, Haltp, Zor, Siva,:, Kuuhya, Kart:$i, NtAdc, M.amurctùla.r.lr., OiyArbc:k1r, Ka~· 
hîsar4 1 Sahib, Erzurum, K11y21ert'ye $1fr~ tdgraf. 
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rafm ôzel olarak Alman lan ikna amac1yla kaleme al1nd1g1 
aç1kt1r. A~ag1da bir ba~ka ôrnegini de verecegimiz gibi, Tala t 
31 Agus tos 1915'te Ankara'ya bir ba$ka lelgraf daha yollaya
cak ve lstanbullu aydmlardan Doktor Rupen Çilingiryan ve 
dort arkada$111 m oldûr(llmeleri cinayetinin soru~turul mas1111 
isteyecektir. 

Diyarbakir ve Doktor Re~it 

Ermenilerin sürgûn edilmelerinin amac1 onlarm imhas1 ol
dujlunu gôsteren bclgeler grubuna verilebilecek ikinci ôm ek 
Dâhiliye Nâzm Talat'm Diyarbakir Valisi Re$it'e yollad1gt dôrt 
telgrafur. Bu tclgrafiar içinde, 12 Temmuz 1915 tarihli olam , 
da ha On te ba$ka eserlerde yaym lanm1$ oldugu için en çok bi
linendir.• Sôz kom1su telgrafta, "son zamanlarda vilAyet dâh i
lindeki Ermeniler ile bilâ-te fri k-i mezh cp [mcz hep ayinm1 
yapmadan} Hiristiyanlar hakkmda ka11iâmlar tertip olundu
gu . .. Diyarbekir'de n sevk olunan C$bâs lki$ilcr J vâs1tas1yla 
Mardin'de murahhas (devlet gôrcvlisiJ ile Ennenilerden ve di· 
ger H1ristiyan ahâliden yedi yüz ki$inin geceleri ~ehirden hâri· 
ce ç1kanlarak koyun gibi bogazlamnld1g1 ve ~imdiye kadal' bu 
katliàmlarda maktOI olan lann (ëldürülen lerinl iki bin ki$i 
tahmin olundugu ve buna sert' ve kat'i bir netice verilmezse 
civar vilâyâttaki ahâlt-i lslâmiyenin de kiyâm ederek layakla
narak) bilumum H1rlst lyanlan katletmeleri nden korkuldugu" 
haberlerinin geldigini sôyleyen Talat, $U emri verir; "Enneni!er 
liali/m1da illihàz edilen iedabir-i inzibâtiye ve siyâsiyye11i11 diger 
H1ris1iya11lara teimili lkapsamas1 ) lwt'iyye11 gayr-1 caiz oldu
g1mda11 efkâr-1 umumiye üzcrinde pek fena tesir b1rakacak ve 

9 Sôz konusu ltlgrar ilk defa, T.C. ll.'l.$bakanltk Dcvlet 1\r$i11leri Genet Mûdùrlû· 
gü, O!manl1 8clgeltrlndt En11eniltr, J9J5-J92ô. {Anl~rx Devle1 A~ivleri 8~
knnhg1, 1994), belge no. 71. s. 69'da yay1n!anm1st1r. KarnJog nun1aras1, 5<1/·106 
olan bu btlgcnin, B.1.$b<lkilnhk Osmanh Ar$ivlcri kataloglarnlda kayd1 yoktur. 
llgili Sffrc Kalcmi l<t!ltaloiu'nd~ nunu.rnln1na, 5'flî05'tcn Si/407')'e atl:u. E&cr 
Oevlet Al'$ivlcn Gcnd MüdOthlA(l bu bclg~yi sôz konus11 kit.'\pta )':\)'lnlamam\$ 
olsayd1, bugün bu bdgcnin vathg1nd:tn haberimîz olmayaéaktL Belgt:nin kata· 
Jogrnn k.uuh olarak ç1kanhp ç1kanln1'1d1g1 oncmli bir soru 0!:'1r.1k dunnakl:i:dn. 
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bilhassa ale· l-11lâk (mutlakaJ H1ris1iyanlann camm 1ehdt1 ede
cek bu kâbil vekâyie clerhal hilllm (son( veri lmesi ve haklkal-1 
halin is'ârt lbilclirilmesl[. (abç}"10 

Tala1'm bu 1elgraf1 )'Ollamasmm nedeni Alman Büyükelçili
gi'dir. Alman Konsoloslugu olaylar hakkmda Büyükclçlligi 
bilgilendirerek ci 11aye1lerin engellenmesi içln bask1 yapilmas1-
"' ls1emek1edlr. Konsolosluk raporuna gore, Diyarbak11· Valisi 
Rcsil katliamlan jandarmalara yapmmak1ad1r. Eger Onlem 
altnmazsa, "a$ag1 tabakn" H1ris1lyan ka1liam111a baslayncakur. 
Alman konsolosuna bl lglleri nktaran, Dl yarbak1r'da bulunan 
Mardin mu1asamfld1r. Büyûkelçillk haberlcrl dogrudan Talai 
Pa$a'ya ak1arm1s ve tedbir ahnmas1m is1emls11r. Talai 1clgra
f111da. 1\ lman raporlmndaki "koyun gibi bogazlamak" gibi 
lfadcleri de aynen kullanu vc onlarm verdigl rakamlan tckrar 
edcr. "Efkar-1 umumiye"den kasu ise Almanlann bu glri~imi 
olsa gerekir. 11 

Belgenin dlll son dercce aç1kur. lçlerindc devlet gôrcvlileri
nin de bulundugu insanlar, valilik eliyle ôldürOlmcktedi rler. 
Fakal Talai lçln bu Onemli degilcllr; sadece f:nneniler içln ka
rnrla~tm lmt$ olan bir siynsetin, cllger Htristiyanlttra uygulan· 
masmdan $1kftyel euncluc ve Ermcniler için uygulanan ôldûr· 
me eylemlerinln, dij(cr Htristiyanlan da kapsayacak $ekilde 
y:1p1lmas111a blr son veri lmcsini istc1.ncktedir. 

Bu 1elgrafa ragmcn, Diyarbakir'da sürgün vc katli nmlarm 
10m H1ris1iyanlar1 kapsayacak $Ckilde uygulnmaya devam cui-

10 UOAIDH SVR., nr. Si!-t06, 01hilirc Na11r1 Talat'tan 29 tlazi-ran lJll "lc (12 
'lèmmuz 1915) Oiy<ub.1krr Vil:i.rc1î'nc ~ifrc 1elgraf. 

ll PA·AA!Oo.Konii.18d. 169, ~1usul Konsolosu Holstd n'd11.n Wangcnhclm'~ JO 
\·c 15 'Rmniut 191'.> tarihlî n porlM \.C 12 Temmuz 191' tirihh b(ly(tkclcih· 
gin Tal~t'1 t?dcn ''trdlt1 Frtnsuca ~u. Ko:tuya ilifkln Al:nan )'ctki:1lcnn 
)'apuklau glrlfimlcr konusunda bkz. faner Akçam, fo u.in Haklan \f E:rmat 
Sonmu, s. 2:S·27. î alal'ln kullnnd•à• ifadcler için bkz. "Oer V~h vo11 l:)\1ubt· 
kir, Rcschld Gcy, wû1c un1cr der Chri$ltnheh seines VtlajclS v.•le cln to1lcr 
8tuthund; c-r ha1 ,·or kurtfn1 audt in l\i111rdin s11:btnhundcrt Chns1tn (mc1s-
1ens 1\rmtn!cr) chrun"r 11rmcn1se-Mn UtK+.of tn tincr Nach1 durth a\ls Dw· 
bckir spezltll cn~nd1c Gtnd~tmeric iinHnChl un-d tn der Nahe der Stadt 
wlt Hamm<! •bschlach1cn 11\SStO. Reu:hld lky fahn fo1·1 ln scint1· lllu1~rbci1 
utner Unschuldlgen deren Zahl ,,..;e der ~iutcSS#rirf mlc:h vcrsichtrte, hcuu~ 
l"WtltaU:St'r.d QbtfS{eigt,'" 
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gi anla~11tyor. Bu nun Ozerine Talat, 10 giln sonra, 22 Temmuz 
1915'tc Dr. Re~il'e, "mahremdir bizzat halli" ôzcl notunu dû~· 

tügü bir ikinci telgraf daha yollar ve imha poli1ikasmtn sadece 
Ennenilere nygulanmas1, diger H1ristiya11lan kapsamamas1 ge
rektiglni çok aç1k olarak belirtir. "Vilâyel clahilindeki tcbligât-1 
mükerrere)'C ragmen Ermenilere ve bila istisnâ Hnistiyanlara 
tatbik edilen mu'àmele clef'atle bâd i'·i ~ikiiyât (~ikâyet sebcbiJ 
oldugu ~u hâlin villlye1-i mn1ecâvireye Jçevre yerlere J s irllye1i 
hissediliyor. Hük!\mcli <ttiyyen m0$kïl mevi'cle (zor durnmda] 
birakacak ... bu vazt'yaun devâm1 kat'an câi'z degildlr. "12 

Bu ikinci telgrafa ragmen durumda çok fazla bir degi~klik 
olmaz. Diyarbakir valisi, Ermenilerle diger H1ristiyanlar ara
s1nda nynm yapmayan uygulamalan na devarn e1mektedir. llu
nu (lzerine Talat, yine 10 gün sonra, 2 Agustos 1915,e ûçüncü 
bir telgraf daha çeker. Telgrafta, "tebligâ1-1 milkerrercye rag
men vilâyet clâhilinde baz1 çetelerin Hiristiyanlan takip ve kat· 
le devam ctmekte oldugu" haberlerinin gelmeye devam ettigi
ni sôyler ve "Ewelce de b ild irildigi üzere bu halin dcvam1 
kat'iyyen câiz degildir", d er. Re$it'in bir devlet memuru o ldu
gunu hanrlanr, ''HCtkilmet-1 haziranm bir memur-1 mes'ulü ol
mak s1fonyla buradan verilecek evâmir lemirlere l ve talimâta 
bilâ-kayd ü $art nokta-i nazan m1za tevflk hareket [gôrü~leri
mize uygun olarak ko$ulsuz uymak l mecburiye1inde bulun
dugunuzu unutmamak lâzun gelir." Ve Talat Re$it'i çok aç1k 
bir biçimde uyanr; "~kiya ve çetelerc isnâd olunacak her fi il 
ve vak'adan" kendisinin mesul tm ulacag1n1 sôyler.13 

ônemli olan nokta $Udur; sürgün ve imhay1 dlger Hiristi
yanla n da kapsayacak $Ckilde uygulad1g1 için aç1kça HClkü· 
met'in emirler.ine kar$1 gelmekle ~uçlanan , 2000 ki$inin Os
tilndc insan1 "koyun gibi bogazlatan" Dr. Re$it hakkmda hiç
bir soru$turma aç1lmam1$ ve hiçbir kanuni takibat yap1lma
rnl$t1T. Belki buncla n daha da ô nemli o lam , olaylan Alman 

12 BOA/011.SfR. , nr. 54-A/73, Dtihiliye NS.t1n T:lla1'tan 9 Tettunuz 1331 (22 
l~mmuz 1915) tarihli l) îyarbak1r Vilaye1l'ne $1ftc tdgritf. 

13 Bûlv'OH.SFR .. nr. 5'f 4 N218, Dahdiye N.U1n Ta~aflan 20 Ttn-uttuz. 1331 (2 
Agu:stos 1915) tarihJi Dî)'arba.lur Vil:l)'eti'ne *ifre 1elgraf. 
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Konsolosluiu'na aktaran vc RC!)il'in clnaye1lerine muhalcfet 
edcn Mardin Kaymakam1 Hilmi'nin gOrevden ahnm~ olmas1-
d1r-" Aynca Diyarbakir vc civannda Ermenilere karst gllndc
me ge1irilen polilikalardaki basarilan nedcntyle RC!)it'ln em
rinde çnhsan Diyarbak1rh memurlarm ôdilllcndirilmesl yolunn 
gidllm lstlr. 28 Temmuz 19 15'1e, "DiyarbJk1r Vilâyetï nde Er
mcni komila rOesa ve dradmm yakalanmasmda faydah olan 
polis ve komiserlerdcn baz1lan ... tern, m()kàfa1-1 nakdi ve ni· 
:;anla 1ahlf" cdilmislerdlr.15 

Belkl de bunlarm hcpslnden daha ônemli olan bilgi, Dr. Re
sil'len daha sonra, isledl&I clnayetlerin degll , bu cinayetlcr s1-
rasmda "mcrkeze yollayaca&•m" diyerek el koydu~u Ennenile
re ait mtlcevher ve esyalann hesabmm sorulmu~ olmas1dir. 
RC!)it'c yollanan resm1 blr yaziyla, bu el koydugu mûcevherlcr 
is1enmls1lr. 6 Ekim 1915\c Vali Resit'e "blzza1 hal edilecek1lr" 
ôzel notu ile yollanan 1elgraf1a -ki bu sôzflnü enigimlz clôr,. 
düne(\ 1clgrafur, "Scvk olunup yolda tluçnr olunan Ermcnile· 
rin nakld, müeevherat ve ~ya-yi sai'renln larafmizdan htlhaz 
cdilen lahnanl tedabir ne1icesinde ziyaata meydan verllmcyc
rek ls1irdad lgeri istemel ve mcrkeze cclb edildigi mebuslar 1a· 
rafindan haber verilml~ir. Bu nevi istirdadm miktanyla ne 
yolda kayd muameleslne lâbi tutuldugunun isan (bilcllrllmc
si]" lstenmek1edir.'6 Taln1'1 ilgilendiren Ermcnilerin imha edil· 
mis olmas1 degil, onlann mOcevherlerine ne oldu&udur. 

Daha sonra Ankara'ya vali olarak atanacak olan RC!)h'tn bu 
gOrevlnden aç1&a ahnmas1 ve hakkmda sorusmrma aç1lmas1-
n111 ncdcnl is1e bu cl koydugu mûcevher ve 1nallara iliskindlr. 
Çünkù Rcsit bu parnyla daha sonra ls1a11bul'da bir yah almak 
isteyecek ve olaydan haberdar olan Talat onu gôrcvindcn (1zle
decektlr. Gazeteci Süleyman Nazif bu durumu çok veciz sôz· 
lcrle dile getirir: · ralat Pasa bunclan fevkalade mûnfail leam 

14 Oav1d Caunt, ,\fane1cro, Rcsliumrt, P1t1trcto1 l .' 1\1tul11tt-C'1ristia11 Rcle11lo1U in 
Eaucn11\ r.utofia DÛrlng \\'iJ1/d nwr J, (New Jer.scy C:argljs Press, 2006). , , 170. 

15 l)()A/Otl EUM.MEM, nr 20i2/67/J l/1}33 N.15 (28T<ntmuz 1915) 

16 UONllH SFR .. r.r. WJ15, Dl hlli)'< Nttlr«l'nden 23 Eylol 1331 (6 Eklm 
191 )) unhh D1,,-rbak1r VJaycu'nt fifre tclgnt1f. 



s1k1lm1sl olarak 'katil' s1fauyla takdir eulgl Resit'i 'gasip' Jhir
sizl oldugu Icln azl etmi$(Li).' 11 

Talat'm telgra[mda akibelini sordugu m(lccvherlerin ne ol
dugu konusunda elimizde bir bilgl vard1r. Diyarbakir, Siin ve 
Mardln illeri Ocgeni içinde ya$3yan Raman asirctine mensup 
bir ki$inln aktard1klanna gôre, Vall Re$h. Raman 3$iret relsini 
yamna çagmm~ ve sunlan sôylcrni$llr: "ben sizlere kafile kafi
lc Errneni teslim edecegim ... Bunlar ne kadar alun, para, mû· 
cevhernt ve loymetli esyalan varsa bcrnbcr alacaklar. Onlan 
keleklc Diclc uzcrinclen gôtüreceksinlz. Klmsen in gônncyece
gi ve duymayacag1 bir yere vannca. hepslnl ôldürüp Dicle'ye 
atacaksmtz. Mldelerini yanp tas dolduracaksimz ki, su yüzûnc 
çtkmasm. Ne kadar mallan varsa adamlanmza. Ne kaclar alun, 
para vc mOcevhcrat '"'rsa onun yans1 s1zln , diger yans1111 da 
Hilal-i Ahmcr'c vcrmck (lzere bana getircccksiniz. Yalmz bu 
sim kimsc bilmeyecck, duymayacak. llu sir aç1ga ç1kug1 gün 
slz de ve ben de mahvoluruz ."18 

8o!Joz/1ya11 ve Kaymakam Kemal 

19 l 9 Subat'mcla Istanbul Divan-1 Harb-t ôrfi'de baslayan 
davasmda, Bogazhyan ve civan Ermenilcrlnln ôldûrülmesini 
6rgn1lemck1cn suçlu bulunarak LO Nlsan l 9 l9'da Beyaztd 
Me)'danmda ldam edilen Bogazhyan Kaymakam1 Kemal ile il
gili baz1 tclgranar konumuzla ilgill verilecek ba~ka bir ômegi 
te~kil edcr. 

Dâhiliye Ncz~rcli Sifre Kalemi belgelerl arasmda, Talai Pa~a 
tarafmdan 9 Agustos l9l5 y1l111da Ankara'ya çekl len bir telgraf 
vard1r. Tclgrafw; "slmdiye kadar Hogazl1yan kasabas1yla kuras1 
dâhilinde bulunan Emtenilerden llogazhyan kaymakam1 vâs1-
ws1yla ûç bln yùz alnms Ermeni'nin katlcdilmi$ oldugu• bilgi· 
si aktanhr. Telgrara gôre, bu bilgi. Bogazhyan nskerlik ~ube ri
yâsetindcn gelmi~, Onbe;;inci Firka Kumandanhg1'na aradan 

17 Hndis<M,8 Sub>1 1919 
18 Ani sahlbl11ln ad1 btnde sakhd1r. 1983 )'d1nda UQ\cr Odal l»slit1 de katcn•c 

ahn1n\f 1nD5Ytddc, s. 70-71. 

189 



Kolordu Ku111andanl1g1 ve Ba$kumandanhk Vckâleti'nc gitmi$· 
tir. Talat, "tahkikat-1 ciddiye icrilsiyla netitesinin seriân inbâst 
lbild irilmcsi]"ni istcmektedir.19 · 

Gcrçekten de bu belgede ifade edildigi gibi Bogazhyan Mev
ki Kumandam Mustafa Bey iarafmdan yollanan telgrar, askert 
hiyerar$inln kanallanndan lstanbul'a kadar ula$tnl$ll1'. Mustafa 
Bey, Kayseri'ye Onbe$inci Ftrka Kumandan vckili Sahabcttin'c, 
$ahabettin de Ankara Be$inci Kolordu Kumandan vekili Halil 
Recai'ye $ifreli bir telgraf ile durumu bildirmi$, Halil Recai de 
Ba$kumandanhg1 bilgilendinni$tir. Kemal Bey'in organize etli
gi diger cinayctler hakkmda ba$ka telgranar da mevcuttur.20 

Istanbul yargilanmast ôncesinde haz1 rl1 k SOTU$1U rmasinda 
kendisine bu telgranar tek tek okunmu$ ve bilgisi sorulmu$· 
tur.21 Dmu$malar sirasmda, ôzellikle 22 Subat i919 Larihli 
omrumda, yinc Bogazhyan mevki kumandanma ait, Kemal'in 
1500 Enneni'nin oldürülmesini organize ettigini rapor eden 
bir ba$ka celgra f okuncluktan sonra,.yukanda aklard1g1m1z Ta· 
lac'm telgrafmda sozü geçen telgraOardan birisi okunmu~lm. 
Ertesi günkü gazeteler, duru~mada "$ahâb Bey'e çekilen vc 

19 OONOl-tSFR., nr. S1-NJ26, Dàhiliye Nàztn 1:ala1'tan 27 Temnlu.z l3.3 1 (9 
A~/JS-IC>S 1915) tarihli Ankara Vildye1i'nt $ifre tclgraf. 

20 llgili 1elgraOan11 ôrncklcri Kudûs Pa1rtkhancsi Ar$1Vi"ndc mc:vcuuur VC' Yozg<'t 
ûttrine )'a.Zllnns l!rmcnlcc bir escrde tüm bu bc:lgclcr Kudüs Ar$l\• 8dge nu· 
rnamlan dl\ \'tri lcr~k akuinlnt1$UI', Krigcr, t'Ozgad1 ilayo.sba111d1an \'a·.cragan 
Ua1nwly1m. (lk:yru1: 1980). Ugili bllgilcr için bkt. s. 324·9. 

21 Soru$turma tutanag:1 evrskuu. gore l<omis)•on bs$ka:u Mazhar Dey $U sorulan 
sorar: 
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.. Suai: &gazhyan kwbastyla k.-i,tîp:lcrdc bin be$ yûzdcn fazla Ermcni kat
h:dilmii otdugunu lfaden mfen Bo~azh)•an Sube Reisi ?\ius1afa Be>' 1ar.1f1n
dan Ptrka Kum<ll1danhg,1'na bi ldirilm i.~, K:i.)'seri F1rka Ku1n::ndanl da Ko· 
lorduya blldinnls. 

Uo~zh)•an Su be Rtisinin 18 numarah 1 i Temmui 331 1arihli, Sehabet· 
tin lk)"in 17 numarah 14 Ttrnmuz 3J l tal'ihli $lfrtltri nrnh!ulu okun.sun ... 
Fnkn K\on<tndan Bcy'1n Kolorduya Çtl\t1gi 169 numar.d1 14 Ttronuo: 331 
tarihli $Hl'( mahlulu okunsun ... 

Suai: 23 Ttmrnuz 33 l tarihinc ~dar Bo~azhyan kas:ibas1yla k:i.ri)·elerln· 
de senin nç birt )'ÛZ altm1$ Ermcni katl ett irmi~ oldu~un F1rki kum<1nd-nn1 
Sthabeuln lky'in Ko1ordu)'a çckti~i 207 numarah 23 îemtnuz 33 1 tarlhli 
slfrt Ul!l,hlulund!t muharrcrdir. 1$b\t miktnr ancak 23 'fcmmuz'a ka<l~r \ait· 
lolunan Ermcnilerln mik1.ar1d1r", Bîlgih:ri için, a.g.t,. 328-330. 



{3. l60) Ermenl'nln katlini müflr bulunan tclgraf{in) okun
mu$" oldugunu yazarlar.22 

Konu Ozerlnde bu kadar etrafüca durmamm bir nedeni el
bette Ba$bakanhk Ar$ÎV belgelcri, Kud(ls Ar$ivi belgcleri ve 
dônemin gazctelcrl arasmdaki belge ve bilgilcrin 1u1arhhgm1 
gOstermektlr. Ama bunun da ôtesindc bir ba$ka olgu daha var. 
J·Jakkmda bu kadar suçla)llct bilgilcr bulunan bir kaymakam 
hakkmdn hlçbh' soru$tUrma açdmamt$, nksine gôsterdigi .. ba· 
$an lannda11" dolay1 rcrfi etlirilmi$lir. "Yozgat mebusu Saklr 
Bey 19 Arnlil< 1918'de Istanbul sorgu kurulu ba$kam ënünde 
verdigi lfude ve $ahaclenc Kemal Bey'ln ... llrmenileri kescrek 
Yozgat muta.samf vekilligine tern eniginl bôbürlenerek anlam
gm1" aklanr. Kemal , ·Bogazhyan'da Enncnilcrl kestim, mma
samf vcklll oldum, burada da keserlm, mutasarnf belki de vali 
olumm• dcmcktedir.ll Gerçckten de Kemal, Bogazhyan kay
makamt ikcn, 19 Agustos ile 8 Ekim 1915 arastnda Yozgat 
mu1asarnn131 vekilligine terfi olmu$, 23 Nlsan 19lô'da bir 
ba$ka tern daha alarak ba$ka bir gôreve arn nmisur." 

llelkl bunlardnn da daha ônemli olnr1, i ~leclijli cinayetler ne
deniyle hnkktnda lck bir SOnt$lUrmu uçd111ayan Kemal huk
kmda, Ermenl s!\rgünii masmda zimmctine mal geçirdigi için 
SOnt$lurma açllmas1 ve mahkemeye vcrilmesidir. lslanbul"daki 
dun1$manm 6 Subat 1919 tarihli birincl oturumunda savunma 
avukatlan, Kemal'ln Ermenilerin surgun edihnesi mesclesin
den dolayt Yozgnt'la yarg1lanm1s ve beranl etmi~ oldugunu id
dia etmi$1er vc tckrar yarg1lamnasmm )'nSal ol111ad1g11u savun· 
tnU$lard 1r. llunun üzerine soru~turma evrnk1 içinde bulunan 
müfClll$ raporu okunmu$lUr. Rapora gôre 'Kemal, tehcir stra
smda "sulstlmnllerden" yarg1lanm1~ur. 

Vekillerln 1sran üzerine \.1ahkeme, Yozga1'dn11 durumun ëg
renilmesi lçln telgraf çekilmesine karnr vermi$tir. 8 Subal ta
rihli ikincl duru$mada Yozgat'dan gclen cevap okunm~tur. 

12 Alnr.dat; )ê't\J Cotfft \f Rcna!s!G11cc, 23 $<.lbial 1919. 

23 T.Y. ">' M 191. 
24 Nrjdu Bllgi, l!rmtnl Td1drf \t Bogaith)dl'1 Ka)'mt1kan11 t..·frJ:mt4' Kerr.il! Bcy'1•1 

Y<ug1la11mau. (Ankarn: Koks:av Yaftnlan. JW\J), s. ti' 
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Buna gore, Kemal yolsuzlukcan yarg1lanm1$C1T, cinayeL suçun· 
dan degil.25 GerçekLen de Kemal, Ankara Vilâyet Meclis-i Lda· 
resi'nin 8 Ocak 1917 ve Sura-y1 Devlet'in 12 Nisan 1917 tarih
li kararlanyla, Bogazl1yan kaymakamhg1 s1rasinda, Ermenile· 
rin terk etlikleri mallarla ilgili yolsuzluk ve suist imale kauld1g1 
için yarg1lanml$ vc 13 Haziran 1917'de gOrevinden ahnrnl$Llf. 
7 Ekim l 9 l 7'de ônce "memur s1fat1yla e$ya saun ald1g1" için 
üç ay hapse mahkOm olmu$ fakat daha sonra bir fist mahke
mecle 25 Temmuz 1918'de beraaL euni$Lir.1.6 Kemal olaymm 
içerik iLibanyla Doktor R~ic olay1 ile ayrn niteliklcre sahip ol
mas1 lstanbul'un Enneni sürgünleri konusunda izledigi poliLi· 
kalan gôscermesi bak1mmdan ônemlidir. 

Katilleri kurtarmak lçln ozel çaba: 
Doktar Çlllnglryan c/nayetl 

Ankara 'ya yollanan Lelgraf, Doktor Re$il ve Kaymakam Ke· 
mal ôrneklerinden kalkarak aç1kça sôylenebil ir ki lsLanbul, 
bôlgelerdeki dnayeLleri biliyordu. Fakat DokLor Çillngiryan 
olay1 ile gôsterecegim gibi, lscanbul sadece cinayeLleri bilmek
le kalm1yordu; eger baz1 iyi niyetli yerel yOnelicilerin ki$isel 
giri~imleriyle çok ender durumlarda ka1illerin yakalanmas1 
sôz konusu olursa, bu katillerin serbes! b1rak1lmas1 için ôzel 
bir çaba da harc1yordu. 24 Nisan 1915 Lutuklamalanncla lstan

. bul'da gôz aluna al man ve enesi gilnil Çankin'ya sürülen Er· 
meni en1elekLüellerinden Doktor Çilingiryan ve dôn arkacla$t· 
nm 1915 Agustos'unda Ankara yakmlannda ôldürül melerl 
sonrast ya$3nanlara bu bak1mdan yakmdan bakmakla fayda 
vardtr. Olaym k1sa hikâyesi ~udur: 

luihat ve Terakki Çankm Kâlib·i Mesulü Cemal Oguz ve di
ger baz1 yôneLicilerln organizasyonu ile Çankm'dan yola ç1-
kamlan Çilingiryan ve dôrL arkada~1. Tüney karakolu civann
da bir l<ürt çetesi tarafmdan mzaga dü$ürülür ve ôldilrülürler. 

25 Alemdar, l~ni Gazell!: ve Memldict, 6 vc 9 $ubat 1919. 
26 Bu bllgiler için bkz. Ncjdct Bllgî, f rmtni Tthclrl ve Bogazhym? KayniaJ1wm 

S. 86. 

192 



Fakat Çilingiryan ve arkada~lanm sag salim Aya~'a ula~11m1a 
emri almt~ olan ve bu konuda Çilingiryan'a "namus sôzü" ver
rni~ olan Çankm Mutasarn[ vekili lzzet Bey yanma Kastamo
nu Vilâyeti asker! inzibat komutam, birkaç sorgu hâkimi ve 
polis alarak cinayet mahalline gider ve som~turma sonucu ci
nayeti i~ledikleri tesbit edilen Künler hakkmda tutuklama ka
ran çtkamr. 27 

lstanbul'un da cinayetten haberi vard1r. Olaym duyu lmas1 
Ozerine Talat Pa~a. "Çankm'dan sevk edildikleri s1rada Hac1 
Ali Oglu ve on bir refiki tarafmdan katl edtldikleri anla$tlan 
Rupen Çilingiryan ile dôrt reflklnln hangi vilâyet arâzlsi dâhi
linde ta'arruza ugradtklarmm i~'ân fbildirilmcs il ve cântlerin 
behemehâl [hemen) ta'klb ve derdestlcri ile inbâst Jhaber ve
rilmesil" yolunda bir telgraf çekecektir."' Yerel yôneticilerin 
giri$imi ile katiller yakalanmca, Ankara'da Divan-t Harb-t ô rfi 
kurulacak ve samklar yarg1lanacaklar ve aralannda gmbun re
isi olarak ad1 geçen Kürt All'nin de bulundugu samklar 8 y1I 
hapis cezasma çarptmlacaklardtr. Fakat davamn nas1I sonuç
lanm1~ oldugu konusunda bir belirsizlik sôz konusudur. 

Ankara'da konuya ili~kin bir Divan-1 Harb-1 ô rfi olu~tuml
du~u; san1klann )'argtlandtklan ve çe~itli hapis cezalan na 
çarptm ldtklan 1919-1921 ytllannda arasmda lstanbul'da gô
rülen Divan-t Harb-1 ôrfi yargtlamalan SJTasmda aç1ga çtka
caknr. Konu ilk once Ana Dava iddianamesi olarak ad landtn· 
lan lttihat ve Terakki yône.ticileti hakkmdaki davanm iddiana
mesinde ycr ahr. Cemal Asa[ adh bir Türk tarafmdan verilen 
ifadede Doktor Çilingiryan cinayeti anlat1lm1~ ve ifade 18 nu
marah belge olarak iddianameye konmu~tur.l9 Kâtib· i Mesul 

27 Cina>•etin aynnuh hikA)'esi için bkz. Krikons K1demh Rahip &luktan, Ent1c11i 
Kclhotau, bolùm l•I, Çllnkin'daki Sürgûnlcrin Son Gûnlcri. 

28 Yuknnda bclinli~irniz gibî Talat Pa~ bu gUn1erdé (ok )'éAun blr bl('hndc Al· 
man bask1s1 ik: kars1 kar~iya idi ve bu sorustunn!'lda d.'l bu b.uk1n1n blr 1>ay1 
olmuJ olabilir. UONDH.$FR., nr. 55/338, Di\hi1iyc Nàz1r1 Taltil't.ô'ln 18 Aa,\1stos 
l 331 {31Agustos19 15} tarihli Kasrnmonll Vilâ)'ttl'nc :iifn: tdgraf. 

29 "'tchctr cdilcnlcrdcn baz11ann1n si1.blkan (e\'veke:) K;\ngtn k:it1b•l lllesolo 
(pani ~krcteril ve hàlà tUceàrd.an Ccmlll O~uz. Bey'ln te$kll t)'ltdlt l Kord Alo 
çt1csi 1arahndan sOr~t·i kat.illcrinc lôldi1rûhr.c $Ckillcrincl dAir Cem;ll A.sar 
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Cemal Ojluz da bu cl nayenen suçlanarak 3 Nisan l 9 l 9'da ltt· 
tuklanml$ ve sonra her nas1lsa serbesl b1 rak1lm1$Ur.:io 

Daha sonra Cemal Oguz yenidcn tutuklanacak ve dosyas1 
27 Ekim 1919 tarlhli ommmunda -muhtcrnel 5. oturum- Kâ
tib-1 Mesuller Davas1 ile birle$tirileceklir. Cemal Oguz hakkm
daki en onemli suçlama Doktor Çilingiryan vc dôrt arkada$1· 
nm oldür(\lmesini organize etmeklir. Bu nedenle konu, ilgill 
davamn çe$illi oturumlannda gündemc gelir ve baz1 gôrgü t•· 
ntklan ola)' hakkmda ifade verlrler.31 29 Kas1m 1919 tarihll 
oturmnda Cemal Ojluz'un dosyas1 saghk ncdenleriyle Kâtib-1 
Mesul\er Davas1'ndan aynlacakur-" 

Cemal Oguz'un davasma 27 Ocak 1920'de bak1lmaya devam 
edilir.33 Cinayet konusu 5 Subat tarihli oturumda yeniden 
gnndeme gelir. Sâhid (Mihâil Ohannes) Efendi ifadesincle $Un· 
Jan së>yler: "arkada$lardan be$ ki$i de Aya$'a sevk olunmu$lU. 
Bunlan hâmil olan arabalar Per$e111be günü harekel ve Cum'a 
günü de 'avdet elmislerdi. Sonra muhâf1zlann bu bcs arkada$•· 

Bey'tn ifti<le·i mazbi\rn.s1 fzabnlara g1:çnliS tfadesl) htrt1b ls1ral 181 ctmiyct 
mD.ntessiUc.rinin {temsikl!erinin l ccmi)'elin 1nan&llfne·i 1nerktzi}1tsine (dûzen 
sa.h!bi mcrkezlr.e] muz1f (baAhl olmas1 l~un ge\en fhl vt hartkedt1inin bir 
cùitldt'lr lpaT('as1d1r1." Ta~v1m·f \.'éf:a)'f. no. 3540, 5 ~1ay1s 1919: 27 Nissn 
1919 tnrihli birinci oturum, s. 7.so.1 sO.tun. 

30 Cc1nal oguz hakk1nda daim :t)'rlllUh b!lgi i('in bkz. Vah:ikn Oadrlan, Tancr 
Akç.am, f:nntniltrln 'TdtciJ' vt Takfll'i, Oadrian taraf1ndan yazdan ôr.sOz \'e Ce· 
mal Ogu1 da''"St ile ilgili bôlùmler. 

31 ô rntg1n 21 Ekhn mrihli olunl)nd<l, Rahib Karnbit)~n l!fend1'nin )"1z1h lfo.dC$i 
okunur ve Rahip, Aya>'a sc,·k edileo bes k~in~n kauhnin Cemal O~uz ohhtgu~ 
nu i~1de edcr. !Ali, 28 Tesrinicv\'d (Ekim) 19191 12 Kas1m 1919 tarihli ôl\1-
rumda Eciact Krlkor Efendi sahit <>l<lt\lk dinh:nir vc ifadcsindc, .. 0 s1n1da rnt• ~ 
ta;amf \.'Ckili lz.z.tl Be)' idi" di)'f:rtk lz.z.ct 'Rey'in ÇiÎing!ryan ,.e diger c1nayt1• 
lerden çok Ot:iildùAùo(I hans bir l!nnet11 ~rknda$lna otayd;1.n b3hscdcrkcn 
·hungt1r h\\og1lr- n.glad1~1n1 akrnnr. (J\tl, l 3 Tt.$rinl.s.'\nt (Kasun) 1919) 22 Ka· 

$111\ 191 !) wi1hli olu rumda. !fade veren Mlntilr S:nlon Efendi, "TOney karakolu 
civnnnda bes Enncnl kat1 edildigi z.aman btt\dcnii Kcng1r1'da ldltn. Hük!l.mct 
btl 1nesch.• hakk1nda tahk1klltda bulundu. l~ildlll,ln\C gôre bir khlyi de tc\'ktf 
ctdl", der vt: olaylardan Cen\a.\ O&uz'u, son.nnlu l\ll<\r. lAll. 23 Tesrfnisani (Ka· 
sun) 1919.l 'Bu lfl1ddcr hakk~nd:t !nha aynntth bilgi için bkz:. Vahakn Oidn
nr., Taner Ak('111n, ém1c11Utrltl 'Telteir vc 1U.l:lil'i , KAtib·i Mcsullcr Davas1'n1n 
oturumlan hakkmda bi!gi \'cnldlgl bôlO.mh:r. 

)2 ;\tJ, Afemdttr, 30 KànunîC\'\'CI (Afi'hk) 19l9. 

33 1\ll, 28 Klnunlsani (Ocak) L 920. 
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111m yolda C$k•yâya tesltm e1mi$ olduklan $âyi' oldu. Bunun 
llzerine Mutasarnf vekili 'lzzet Bey mahall-i vak'aya giderek 
1ahkikal icrâ etmisti. Bu vak'adan Cemâl Oguz Bey'le Nüred
dln Bey'in memnOn olduklan da $âyi' olmustu. Bu mes'eleyi 
müte'âk1b iki saki yakalamm$ ve habse uk1Jm1w.* 

8 Subat 1920 larihli oturumda Cemal Oguz, Çillngiryan ci· 
nayetini am1euirmek suçundan hapis cezasma çarptmhr. Ka
rar suretinde, "Firârî Yüzba$• NOrcdd in Bey'le birllkte Keng1-
n'111n 'Tüney' Karnkolu Civân 'nda kali edilen Doklor Çenger
ylln ve ma'IOmü'l-esâml dôn refikinin kali ve imhâs1m ve tcr
ttb killillerden Kürd 'Ali'yi Kengm 'ye cclb [gônderme] ile 
merkl\ma [ad1 geçene] ta'ltmât-i muktcziyye [gerekli talimat· 
lan] i'tâ [verme[ ve merkl\mun delâletiyle [yol gosterm esiyle] 
diger C$hâs-1 ci nâyeti tC$ktl ve fâ'ill ere mukâvemet [karst koy
ma] ve mümâna'at lengel] olunmamas m1 te'mtn ile fi'l-i katl-i 
mezkûru (ad1 geçen cinayeti] ibtlda'en teshll [ba$mdan iliba
ren kolayla$urma l ve inhâ'en ikmâle ltamamlanmasma] se
beb olan ef'âlde [olayda] fâ'il·i aslilere (as1l faillere l bil erek 
muâveneue [yardtmda] bulunmak sQretiyle" ikinci derecede 
suçlu olduklanna kanaal getirildlgi siiylenir. Buna islinaden 
Cemâl Oguz be$ sene dort ay, karar s1rasmcla firarëia biÏlunan 
Nnreddin ise alti sene sekiz ay müddetle hapis cezasma çarp
nnhrlar.3' 

Cemal Oguz davas1 daha sonra Askerî Temyiz Mahkeme
si'ne gidecek ve mahkeme 23 Man 1920'de Cemal Oguz'a, Çi· 
lingiryan ve arkada$lann1 ô ldürmek suçunda n vcrilen hapis 
cezas1n1 bozacaknr. Temyiz Mahkemesi'nin gerckçesi ~udur: 
Ankara'da 1915'1e bir Divan-1 llarbi kuru lmu$ ve bu DivatH 
Harb!, Cemal Oguz da dahil olaym samklanm yargtlayarak çe
~itli hapis cezalanna çarptmm~llr. Dolaytst)'la, bu davamn ye· 
niden lstanbul'da gôrOlmeye çah$1hnas1 hem Ista nbul mahke
mesinin yetki alanmm d1~111dadtr hem de aym dava hakkmda 
iki defa ya rgilama yap1lamayacag1 için kanuna ayktrtdtr. 

34 Atemdar, 6 Subat 1920. 

35 Alerndar. 9 Subat 1920. 
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• 
Dava Istanbul Divan-1 Harb·l Ôrfi Mahkemesi'nde 29 Nisan' 

1920de yeniden ele ahmr. Temyiz Mahkemcsi'nin ilgili karan· 
na uymayan mahkemc kendi kararmda 1srar edcr. Karardakt 
ifadeyle Divan-1 Harb-t ôrfi; "gerçi curm-i mezkOrun (adt ge
çen cinayetinJ [âil-i asl!leri [asti suçlulan] 331 (1915] senesin
de Ankara Divân-1 Harb-i Ôr[tsince muhâkeme ve mahkùm 
edilmi§ler ise de maznûn-1 mumâileyh Jad1 geçen samkl evve
la mevzO'· i bahs olmamt$ (adt geçmemi$l ve divan-1 harb-i 
tnezknrun ol babdaki karan Jbu konuda ad1 geçen mahkeme
nin karartJ da el-yevm Jhenüzl kcsb·i kat'iyyet eylememi~ Jke
Sinle$memi$) ve ondan sonra da Cemal Oguz Bey hakkmda 
tnahallinde bir gnna dava ikame edilmemi$ olmasma" dayana
rak ken di kararmda 1srar edecektir. 16 

Doktor Çilingiryan olay1 ve ilgili yarg1l:tmay1 bu kadar uzun 
•ktarmamtzm nedcni, yerel yône1icilerin inisiya1iît ile yaka
lanmt$ ve haklannda dava aç1lm1$ Kün Ali ve arkada§lan hak
kmda Talat Pa$a ve merkezt Hükümet'in giri$itnlerini daha lyi 
anlamak içindir. Talat Pa$a, 3$ag1da gôsterecegimiz gibi, katil 
olduklan mahkeme karanyla da sabit olan Kürt Ali ve arka
da$lanm hapisten ç1kartacakttr. Yu kandaki Diva n-1 Harb-l 
Mahkcmesi'nin kararmda yer alan, Ankara'daki mahkemenin 
'henüi: kesinle~memi$" oldugu yolundaki tesbitin nedeni de 
bizatihi Talai Pa$a'mn bu konudaki giri$imleridir. 

Talai Pa$a'mn bu cinayet ve katille1i konusundakl tutumunu 
aç1j\a ç1karta11 en ônemll belgelerden birisi, 13 May1s 1916'da 
'rnahrem" nornyla Ankaraya yollanan bir celgrafur. Dogrudan 
îalat P3$3 tara[mdan yollanan 1elgrafta, •tnik.âb etclikleri cerâ
itnden li$ledikleri cinaye1lerden) dolay1 mahkûm veya mevku[ 
bulunan C$hâsdan orduda hizmet arzusunda bulunanlann or
duda gôrecekleri hidemllca [hizmetel gôre bi'l-âhare haklann
daki ta'kibâH adliye afv ladli af) veya 1e'ctl ed ilmek üzere tah
liye olunabilecekleri kanûn-1 mahsOs iktizâsmdan JgeregiJ bu
lundugu" sôylenerek, Ankara'cla "dtvân-1 harbinde mevkuf 
olan mezktlr C$hâsm lad1 geçenlerin) birer iki$CI' orduya sevki 
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tçln usùl dâiresinde Adliye Nezâretiyle m uhâbere icrâ ve mu
~melesinin lkmâli münâsib gôrOlmO~dür" ,37 denir. Yani Anka
ra Vilâyeti'ne, Adalet Bakanhg,1 ile ili~kiye geçerek . hap ishane
deki suçlulan serbes! birakmalan emri verilmektedir. 

1914 sonbahannda geçici kanunla hapishanelerin bo$alul
mastndan blr buçuk y1I sonra, yine bu kanun hamlau larak . 
Ankara hapisha nesi ndeki cinayet suçlula nnin serbest bHak1l
mak istenmesi son derece ônemlidir. Elimizdeki diger belge
lerden , sôz konusu tutuklularm, baz1 yerel yôneticilerin gay
retleri ile yakalanan Kün Ali vc arkada$1an oldugunu ve affin 
ôzel olarak onlar için uygulamnak istendi&ini anhyoruz. 

Bu telgrafiar, Talat Pasa'nm nas1lsa yakalanm1s ve bu anlam
cla hukuk s isteminin Ç11rklanna tak1lm1s baz1 katilleri kurtar
mak için nastl yogun bir çaba içine girmis oldugunu aç1k ola
rak gôstermektedir. Bu telgrafiardan birincisi 5 Haziran 1916 
tarihlidir. Bu telgrafta Talat, "Ankara Tevkifhânesinden Nalh
hanh Mehmed Ali imzâs1yla luihad ve Ternkki Merkez-i UrnO· 
mtsine çekilen 18 May1s sene 111332 tarihli telgrafnâme kop
yas1nin mütâla'as1yla ( ... ?) haklondaki 26 ve 30 Nisan sene 
111332 ve 788 ve 832 numarah tahrirâtlar mündericâtma 1 res
mt yaztlarrn !çerlglne ) gore muktezl llüzum lu l muâmelenin 
test1'·i tfâs1 [hizlandmlmas il ve netîcenln inbâsdni! lhaber ve
rilmes!nil" ister.l• 

Doktor Çilinglryan'm katillerinden biris inin ad1mn Ali o l
dugu , hem Talat Pasa·mn yukanda aktard1g1m1z telgraOannda 
geçmekteydi hem de bu isme, gôrdOgümOz gibi, Cemal Oguz 
davasma alman degisik mahkeme kararlarmda yer verilmek
teydi.39 Belgeden anla$tlan, Talat Pasa'mn 13 May1s 1916 tarih-

37 'BO.'\/DH.SPR., nr. 631301, O:ihlllye Nilz1rt T~l~t~an 30 Nisan 1332 0 3 M;iy1s 
l9 16) tarihh Ank:\ra Vil5)'tti'ne~ifre lelgrof, 

J8 HONSFR.OR., nr. 6•fl211, Dtlh iliye N1z1n Ta\a(tan 2J ftiltt)'lS l332 (5 Hst U1Ul 

1916) rntihlî Ankara Vilnye1i'ne~ifre telgrll f. 
39 Burnda isim konusunda ek bir bilgi verr.lck gcrekmt>ktedir. lsim Tnla1 P~a'r.1n 

tdgraOanr.da Osmanhc:a [a.yin, Lam, yel harllcri)'lc (Ali) yai1lnu~ur. '\lkanda 
ak1ard1g1nu.z 3510 sayih I!1kvim-i Vtkayi'dc vc a.yn1 idd!anamenin ak1anld1g1 
A!tmdar (20 Nisan 1919) gaze;C$indc ise kelinte Osn1anhca fay1n, lam, va\'I 
harfleri ile ya11lntl$Hr, (,'\Io). Cemal Ogut daV0"1s1n1n karar suretlnin aç1kb.nd1~l 
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Il "mahrem" lelgrafina ragmen, muhtemel Adalct Bakanhg1 111 
yazt$malar uzadtj\1 için, Ali henûz tahll)•e edllcmcmi$tir. Bu 
nun Uzerine Ali luihat vc Tcrakki Merkez Komiicsi'ne 31 Ma 
y1s\a telgraf çekmi$ ve Talat P8$a 5 l laziran tarihli ccvabl telg 
rafmda, Ali hakkmda yukanda da ak1archg1mtz 13 Ma)~S 1916 
iarihli telgraf emrine gôre i$lem yapilmas1n1 is1emi$tir. 

7/B Hazlran 1915 tarihli "mahrem" kayd1yla gônderilcn 
ikinci lelgraf, hukukun ve bürokrasinin çarklan i$lemeyc ba~ 
laymca onayn ne tür "engeller" ç1kugm1 :mlamak baknnmdan 
da ônemlidlr. Buna gore, sa111klann af cdllcbilmele1i için ka 
nunen ceznlnnmn kcsinlC$rnis olm:ts1 gerekmektedir. HenOz 
dava bu a$3rnada olmad1&1 için bu mllmkon gôzükmemckie 
dir. ôte yandan arnk tam bir siyasl mcsclc haline geldigi için 
de -burada Talai muhtemel Ahnanya'mn bu s1ralardaki bask1-
lanm kastetmcktedir- herhangi bir $81'l ve)"' kosul olmaks1zm 
af da mûm kOn degildir. 

Fakat Talai Pasa telgrafmda aç1k olarnk bu insanlann tumk· 
lu kalmalnrmtn istenmedi&ini de ynzmukwdir. Karann kesin· 
lesmeslnl bcklcmek de Tala1'1 n 1$1ne gelmcmck1edir. ô nerisi, 
son1sturmnnm durdurulmas1 gibi bir karnrm almmast yolun
dadir; "Mcvzu' bahis C$hâs-1 mevkufcnln haklannda Divan-1 
Harb-1 ôrRlcrcc bir karar verilmedikçc aflnn clhctinc gidilmek 
m(lmkOn olamayaca&• gibi esbâb-1 slyll.slyeyl hâiz olan bu me· 
seledc bill·kayd ve $3r\ ($3r\Slz ( afv lstihsftli (Uretmek] münâ· 
sib dcgildlr. Su kadar ki bu gibilerln devâm-1 mevkufiyet.I de 
arzu cdihncdl8,htdcn emsâli glbi cvvcla haklannda usû len 
te'cl l-i ta'klbnt karân istihsàl etmck ... sC\rct iyle mesclenin halll 
muvafiktir.'""' 

9 Subat l920 1arthll g112ecelerdc A1midar "KO.rd Ali" (nyin, llm, ye) ifadtstnl 
kullan1rktn. Ad ve PC) am·• Saba}. gucaden .. KO rd Alo .. laran, bm, \'av) lsmtnl 
kullJnirbt Pt)oni.~1 SciltoA (2 Mayis 1920) ls1•nbul Ol\-an-1 l l!lrb-1 ô:f1"n1n, As
k.tri TemyU. ~Uhktmesi'nin k:aranm idr.u tu~ karu surtdnir. )'"i.)"nlam.lt&• 
beJgede de '"KCrd AJo• 1smini kullan1r. Cticnln 1sm1 Ermeni ka)iuiklannda. 
'KOn Alo ÇtttSI olinilc. gt('t-r. bk:. V,_hikn 0-Adna.n . Ttntr AkÇJ:n, Ermt"iltrt" 
"Tû.cfr,t T12h11r1. Mih e~nk, Dadrtan 1.Ar1tJ1ndan yaz1bn 01tSOz.. 

40 l)()N01-t.$PR., nr. 641257, OlhiJiye Nlz111 Tl\llu11an 2'126 f\.i&)'l$ (7/8 Hai:h<ln 
l 91j) ••nhll An km Vlliy<1l'r.e ; If,. 1elg.-ar. 
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Bu telgraftan anla~tld1g1 gibi de muh temelen soni$1urmanm 
durdurulmas1 biçiminde bir karar ahnm1~t1r. Elimizde katille
rin ak1beti hakkmda bir bilgi yoktu r. Fakat belgeler, hukuku n 
a~ma taktlan katillerin dogruda n Hûk ümet'in giri~imleriyle 

korund ugun u ve mu htemel serbes! b1 rak1ld1klanm gôsler· 
mektedir. Hükùmet'in, Ermenilere yônelik dnayet i$1edikleri 
mahkeme karan ile de onaylanm1$ ki$ilere yônelik tuLUmunun 
ne oldugunu gôsleren bu belgelerin paha biçilmez ô nemi ka
bul ed ilmek durumundadir. 
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