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ÖNSÖZ

PREFACE

Ermeni meselesinin uluslararası bir
konu olarak gündeme gelmesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Berlin
Antlaşması ile olmuş, sonrasında büyük devletlerin Osmanlı Devleti'ne baskı aracı olarak
kullandıkları bir sorun haline gelmiştir.

The Armenian question was brought
to the agenda as an international issue after
the Treaty of Berlin signed as a result of the
Ottoman-Russian War of 1877-1878, after
then it turned into a problem used by the great
powers as a means of pressure on Ottoman
Empire.

Büyük devletlerin desteğinden cesaret
alan bir kısım ihtilalci Ermeniler, Osmanlı toprakları üzerinde bağımsız bir Ermenistan kurma
hayaliyle terörizmi mücadele metodu olarak
seçen örgütler kurarak 1890 yılından itibaren
silahlı eylemlere girişmişlerdi. Balkanlardaki
örnekleri doğrultusunda büyük devletlerin müdahalesine yol açacak bir ortamın hazırlanması
amacıyla 1890'dan 1914 yılına kadar birçok
isyan çıkaran Ermeni örgütleri, I. Dünya Savaşı'nın çıkmasını kendileri için bir fırsat olarak
değerlendirmişler ve savaş başladığında vatandaşı oldukları Osmanlı Devleti’ne karşı İtilâf
Devletleri ile işbirliği içine girmişler, Ruslarla
savaşan Osmanlı ordularını arkadan vurmak ve
ikmal yollarını kesmek amacıyla harekete geçip silahlı isyanlara başlamışlardır.

Some
revolutionary
Armenians,
encouraged by the support of great powers,
established organizations that chose terrorism
as their struggle method with the dream of
establishing an independent Armenia on the
Ottoman lands, and set out to armed actions
since 1890. Armenian groups revolted many
times from 1890 to 1914 in order to pave the
way for the intervention of great powers, in
accordance with the cases in the Balkans.
They considered the outbreak of the World
War I as an opportunity for themselves and
when the war began they cooperated with the
Allied Powers against the Ottoman Empire of
which they were citizen. They took action
and began armed revolts in order to stab the
Ottoman armies, which were fighting against
the Russians, in the back and to cut their supply
roads.

Osmanlı Hükûmeti I. Dünya Savaşı'nın
başlarında bazı idarî tedbirlerle olayları önlemeye çalışmış, 24 Nisan 1915 tarihinde çıkardığı bir genelgeyle Ermeni komite merkezlerini kapatarak elebaşlarını tutuklamıştır. Osmanlı Hükûmetinin Ermeni komitelerini kapatması
ve bir kısım komitecileri tutuklaması olayları
önlemeye yetmemiştir. Ermeni terör olayları
ve isyanlarına bağlı olarak alınan tedbirler giderek artırılmış, isyana kalkışan ve Ruslarla işbirliği yapan bölgeler başta olmak üzere "sevk"
ve "iskân" uygulaması başlatılmıştır. İlk önce
Van, Erzurum, Bitlis ve Çukurova bölgesi sevk
ve iskâna tabi iken, sonradan diğer bölgeler de
bu uygulamaya dahil edilmiştir.

The Ottoman Government tried to prevent
the incidents by taking some administrative
measures at the beginning of World War I.
The Armenian committee centers were closed
and their chiefs were arrested in accordance
with a circular issued on April 24, 1915 by the
Government. But all these were not sufficient
to prevent the incidents. Measures taken
because of the Armenian terrorist activities and
riots were gradually increased; “dispatch and
resettlement” process was started mainly in the
regions where the Armenians collaborated with
Russians and attempted to revolt. While Van,
Erzurum, Bitlis and Çukurova regions were
initially subjected to dispatch and resettlement,
afterwards the other regions were also included
in this implementation.

I. Dünya Savaşı'na girdikten yaklaşık
yedi ay sonra Osmanlı Devleti'ni Ermeni vatandaşlarının büyük bir kısmını 1915 Mayısında yine bir Osmanlı toprağı olan Suriye ve
Halep vilayetlerine sevki kararı almasına iten
sürecin dinamikleri eldeki belgelerin eksikliğinden dolayı şimdiye kadar yeterince ele alınamamış bir konu olarak kalmıştı.

The dynamics of the process that forced
the Ottoman Empire to take the decision in
May 1915, approximately seven months after
its entrance to World War I, to dispatch a great
part of its Armenian citizens to the provinces
of Syria and Aleppo which were the Ottoman
lands as well remained as an issue that could
not be adequately discussed until now due to
the lack of available documentation.

Osmanlı Arşivi’nde bulunan ve büyük
bir kısmı ilk defa yayınlanan bu kitaptaki belgeler Ermenilerin yerlerinden kaldırılıp başka
yerlere gönderilmelerinin Osmanlı Hükûmeti
nezdindeki “gerekçeleri”ni belli bir tarih kronolojisi içerisinde ortaya koymaktadır.

The documents in this book, kept at the
Ottoman archives and most of which were
published for the first time, chronologically
reveal the “reasons” of the Ottoman
Government for the removal of Armenians
from their own places to other regions.

Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü personeline
teşekkür eder, ilgililere faydalı olmasını dilerim.

I would like to thank the staff of the
General Directorate of State Archives for their
efforts in preparing this work and hope that it
will be beneficial to those interested.

Doç. Dr. / Assoc. Prof.
Uğur ÜNAL

Devlet Arşivleri Genel Müdürü
General Director of State Archives
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GİRİŞ

INTRODUCTION

1 Kasım 1914 sabahı Rus Kafkas Ordusu,
Erzurum ve Van’ın doğusundan Türk sınırlarını
geçerek savaşı bilfiil başlatmış oldu. Oltu-Narman istikametinde ilerleyen Rus müfrezesinde
bir Ermeni taburu bulunurken Doğubayazıt doğrultusunda ilerleyen Erivan müfrezesini takiben
Ermeni çeteleri de Musun Geçidi’nden geçerek
Diyadin doğrultusunda ilerlemeye başlamışlardı.

Russian Caucasus Army had actually
started the war in the morning of November 1,
1914 by passing through the Turkish boundaries
from the east of Erzurum and Van. As there was
an Armenian battalion inside the Russian troop
advancing in the direction of Oltu-Narman,
Armenian gangs had also began to move towards
Diyadin by passing the Musun passageway, just
after the Yerevan troop advancing in the direction
of Doğubayazıt.

Savaşın başlamasıyla birlikte Ermenilerin,
içine girilen savaş ortamından yararlanarak, uzun
bir süredir düşünü kurdukları bağımsız bir Ermenistan devleti kurmak yolunda Doğuda Ruslarla
Güneyde İngiliz ve Fransızlarla işbirliği yaparak
cephe gerisinde Osmanlı ordusunu zor duruma
düşürmek, düşmana casusluk ve öncülük etmek
gibi faaliyetlere giriştikleri görülür.
30 Mayıs 1915 tarihinde Osmanlı Bakanlar Kurulu’nun (Meclis-i Vükela) “Ermenilerin,
savaş harekât alanlarından uzaklaştırılarak Musul, Zor, Halep ve Suriye’nin bazı bölgelerine
sevkleri”ni kararlaştırmasına kadar geçen yaklaşık yedi aylık süreçte Osmanlı Ermenilerinin topluca tehcir edilmeleri kararı alınmasına yol açan
bu olaylar zinciri yeterince işlenememiş bir konu
olarak kalmıştır. Bugüne kadar tespit edilebilen
belgelerin sınırlı sayıda oluşu konu üzerinde fazla durulamamasının en önemli nedenlerinden birisidir.
Bu konuda sıkça dile getirilen husus; “ortada hiç bir geçerli neden yok iken masum Ermenilerin durduk yerde sırf önceden tasarlanmış bir
soykırım planı çerçevesinde yerlerinden yurtlarından edildikleri” şeklinde devamlı işlenmektedir. Buna göre Van İsyanı yerel ve basit bir olaydan ibarettir ve süreç içerisinde bütün Ermenilerin tehcir edilmesine dayanak teşkil edecek kadar
büyütülecek yönü yoktur.
Halbuki aşağıda belgelerin tanıklıklarında
da göreceğimiz gibi sorun Osmanlı Devleti’nce
sadece Van’ı kapsayan basit bir isyan girişimi
olarak algılanmamıştı. İsyan girişimleri; Doğu
Cephesinde Ruslar ile savaşan ordumuzun destek hizmetlerini sekteye uğratmak ve ilerleyen
Rus ordularına gerek bizzat asker olarak gerekse
rehberlik hizmeti vererek katkı sağlamak yoluyla

It was seen with the outbreak of the war
that Armenians, by taking advantage of the war
environment and collaborating with the Russians
in the east and with the British and French in
the south, attempted actions like damaging the
rear lines of the Ottoman army, spying for the
enemies and guiding them in order to establish an
independent Armenian state which they dreamed
about for a long time.
This chain of events which occurred in the
course of time of nearly seven months forced the
Ottoman Council of Ministers to take the decision
of relocation of the Ottoman Armenians en masse
on May 30, 1915. These events which caused the
decision to “remove the Armenians out of the
war zone and to dispatch them to Mosul, Zor,
Aleppo and some parts of Syria” remained as an
insufficiently discussed subject. One of the most
important reasons for not being able to dwell
on this issue is that the number of documents
determined till now was limited.
This issue is continuously raised as
follows: “Innocent Armenians were merely
deterritorialized without valid reason within the
framework of a premeditated plan of genocide.”
According to this view, Van revolt was a local and
simple event and it has no aspect to constitute a
basis for the relocation of all Armenians within
the process.
However, as evidenced by the following
documents, this issue was not perceived by the
Ottoman Empire as a simple rebellion attempt
including only Van. Rebellion attempts were
considered as the implementation of a detailed
plan for the establishment of an independent

17

18

The Road to Resettlement

ileride bu topraklarda kurulacak bağımsız bir Ermenistan için ayrıntılı olarak tasarlanmış bir planın uygulamaya konulması olarak görülmüştür.
Ermenilerin bu konudaki emel ve gayeleri doğrultusunda örgütlenmeleri 1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra alenileşmiş, Batı’nın
ve özellikle Rusların teşvik ve kışkırtmalarıyla
1894-1896 yıllarında bütün Osmanlı topraklarına
yayılan genel bir isyan denemesi zorlukla bastırılabilmişti. Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit’e “Kızıl Sultan” lakabının verilmesi bu olayları sert bir
şekilde bastırmasından sonradır. Batı kamuoyunda Osmanlı’nın yaptığı en ufak bir isyan bastırma girişiminin bile katliam olarak sunulması ve
Türklerin imajının vahşi ve kan dökücü şeklinde
yansıtılması Ermeni olaylarının başlamasından
daha öncelere dayanır. 1878 Rus Savaşı’ndan
önce de Türkler masum Bulgarları katleden vahşi
doğulular olarak lanse ediliyordu.
Osmanlı’nın son yüzyılına kabus gibi çöken Düvel-i Muazzamanın Osmanlı topraklarını
paylaşma taktiği hep aynı olmuştu. Koparılmak
istenen topraklarda yaşayan azınlıkları teşvik
ederek isyana sürüklemek ve arkasından isyanı
bastırmak isteyen Osmanlı Devleti’ni masum insanları katlediyor yaygarasıyla ürküterek isyanın
başarıya ulaşmasını sağlamak.
Osmanlı Ermenileri üzerinde de aynı oyun
oynanmış, 1878’den sonra devamlı suretle ve çeşitli şekillerde isyanları teşvik edilmiş ve kuracakları bir devletin destekleyicisi olunacağı mesajı verilmiştir. Nitekim her isyan girişiminden
sonra Batı’nın müdahalesi gecikmemiş, Ermenilerin zulüm gördükleri ve bir takım haklardan
mahrum kaldıkları ileri sürülerek bir düzine ıslahat yapılması yolunda baskılar giderek artmıştır.
Nitekim bu baskılar sonucunda 8 Şubat
1914 tarihinde diğer beş devleti de temsil eden
Rusya ile bir anlaşma imzalanarak vilayat-ı şarkiyede tatbik olunacak ıslahat esasları konusunda
zorunlu bir mutabakat sağlanmıştı. Özerk bir bölge haline getirilen doğu vilayetleri iki kısma ayrılmış, 25 Mayıs 1914’te de bu iki kısmın en üst
düzey yetkilileri olarak görev yapacak iki genel
müfettiş: Norveçli Hoff ve Hollandalı Westenek
ile sözleşme imzalanmıştı. Bunun gerçekleşmesiyle Anadolu’nun yarısında Osmanlı Devleti’ne
zayıf bir şekilde bağlı bir Ermenistan oluşturu-

Armenia in this territory in the future by means
of disrupting the supporting services of our army
at war with the Russians on the Eastern Front and
of contributing to the advancing Russian armies
both by servicing them directly as soldiers and by
providing them with guidance.
The organization of the Armenians in
accordance with their ambitions and goals on this
issue became known after the Ottoman-Russian
War of 1878. An all-out rebellion attempt
which spreaded to the whole Ottoman lands
between 1894-1896 with the encouragement
and incitement of the West and particularly
of the Russians was barely repressed. It was
after Ottoman Sultan Abdul Hamid II harshly
repressed these events that he was nicknamed as
“Red Sultan”. The reflection of even the slightest
attempts of the Ottomans to suppress a rebellion
as a massacre and of the Turkish image as brutal
and bloodthirsty in Western public opinion goes
back before the beginning of the Armenian
events. Even before the Russian War of 1878,
Turks were being represented as brutal easterners
murdering the innocent Bulgarians.
Great Powers which became a nightmare
for the Ottomans in its last century used all the
time the same tactics to share the Ottoman lands:
to encourage the minorities, who live on the
lands desired to be divided, to revolt; and then
to achieve the revolt by disquieting the Ottoman
Empire, while it was trying to suppress the revolt,
with the fuss that it massacres the innocent
people.
The same game was also played on
Ottoman Armenians. They were consistently
encouraged to revolt in various ways after 1878
and they were given the message of support for
their state to be established. Thus, the West was
not delayed to interfere after each revolt attempt.
The pressure on the Ottoman Government
gradually increased to make a number of reforms
by asserting that the Armenians were persecuted
and deprived of certain rights.
Hence, these pressures resulted with an
agreement that was signed on February 8, 1914
with Russia representing the other five states.
Thus it was compulsorily agreed on the principles
of reform to be applied for the Eastern provinces.
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luyordu. Fakat I. Dünya Savaşı’nın başlaması
üzerine müfettişler görevlerine başlayamadılar.
Osmanlı Devleti de 31 Aralık 1914’te ıslahat işlerini askıya alarak müfettişlerin görevlerine son
verdiğini duyurdu. Islahat meselesinin geldiği
son aşamanın Devlet’in Ermenilere bakış açısını
değiştiren çok önemli bir dönüm noktası olarak
hafızalarda hep yer aldığı I. Dünya Savaşı sırasında bölge valilerinden gelen şifreli telgraflarda
fark edilecektir.
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na
girmesiyle birlikte özellikle Doğu Anadolu ve
Doğu Akdeniz Bölgesi’nde düşman kuvvetleriyle çatışmaların olduğu ya da düşmanın stratejik
olarak saldırı hazırlığı yaptığı yerlerde Ermeni
komitelerinin isyan girişimleri dikkat çekicidir.
İtilaf Devletleri tarafından savaşın kazanılması
halinde Osmanlı topraklarında kendilerine bağımsız bir Ermenistan devleti kurdurulacağı vaadinde bulunulan Ermeniler Osmanlı Ordusunun
cepheye ulaşım yolları üzerindeki bölgelerde terörist faaliyetlerde bulunmuşlardır. İlk yaptıkları
şey de cephe gerisinden Devlet’in iletişim ağını
sabote ederek savaş mıntıkaları ile İstanbul’un
bağlantısını kesme olmuştur.
Ermeni komitelerinin Sarıkamış Harekatı
başlar başlamaz harekat bölgesine yakın yerlerde halkı isyana teşvik etmesi neticesinde bir çok
isyanlar baş göstermiş, arkasından Çanakkale’ye
İtilaf Devletleri kuvvetlerinin saldırısına ise
Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e kadar Ermenilerin
yoğun olduğu bölgelerde yeni bir isyan dalgası eşlik etmiştir. Osmanlı Ordusu zaten yetersiz
kuvvetleriyle bir yandan düşmanla savaşırken,
diğer yandan cephede savaşan kuvvetlerinden bir
kısmını ayırarak isyanları bastırmaya çalışmıştır.
Bütün bunlarla birlikte askerlik çağına
gelmiş ya da askerde bulunan Ermenilerin firar
ederek Doğu’da Rus ordularına gönüllü alaylar
şeklinde katılmaları ve onlara rehberlik ve öncülük etmeleri, müteakiben bu alayların düşmanın
ilk saldırılarda ele geçirdiği Osmanlı topraklarındaki sivil Müslüman ahaliyi acımasızca katletmeleri Devlet’i bir tedbir almak gerektiği kanaatine itmiştir.
Bu olağanüstü şartlarda çok acil bir tedbir olarak; Ermeni ahali öncelikle cepheye yakın
yerlerden başlanılmak üzere yerlerinden çıkarıla-

Eastern provinces were turned into an autonomous
region and divided into two parts. Besides, a
contract was signed on May 25, 1914 with two
general inspectors, Norwegian Hoff and Dutch
Westenek, to be charged as the highest authorities
of these two parts. Consequently, an Armenia,
which would cover the half of the Anatolian lands
and be slightly attached to the Ottoman Empire,
would be formed. However, inspectors could not
inaugurate upon the outbreak of World War I.
Then Ottoman Empire announced on December
31, 1914 that it suspended the reform process and
discharged the inspectors. It is realized from the
ciphered telegrams by the governors of the region
during the World War I that the last phase of the
reform issue was imprinted on the memories as
a crucial turning point which differed the State’s
perspectives towards Armenians.
Rebellion attempts of the Armenian
committees, seen after the involvement of
the Ottoman Empire in the World War I, are
considerable. These include attempts occurred
especially in combat areas or where enemies made
strategic preparations for attacks in the regions
of Eastern Anatolia and Eastern Mediterranean.
Allied Powers promised Armenians for the
establishment of an independent Armenian state
in the Ottoman lands if they win the war and
Armenians then carried out terrorist activities on
supply roads of the Ottoman Army to the fronts. In
this regard the first thing they did was to sabotage
the communications network of the State behind
the front and to cut off the connection between
the battlefields and İstanbul.
Immediately
after
the
Sarıkamış
Operation, a lot of revolts broke out as a result
of the Armenian committees’ encouragement
of the people in close regions to the operation
zone. Then, Dardanelles attack of Allied Forces
was followed by a new wave of rebellions in
the regions, stretching from Eastern Anatolia
to the Mediterranean, where Armenians settled
intensively. While the Ottoman Army was
fighting against the enemy with its insufficient
forces, it was also striving to repress the revolts
by using some of its forces in the fronts.
Besides, the Ottoman Government needed
to take measures as a result of the following
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rak o sıralarda savaş durumu bulunmayan ülkenin güney taraflarına sevk edilmiştir.
SAVAŞIN BAŞLARINDA ERMENİ
HAREKETLİLİĞİ
28 Temmuz 1914’te başlayan I. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında Erzurum’da bir kongre tertipleyen Taşnakların aldıkları gizli kararlardan Devlet’in hemen haberi olmuştu. 18 Eylül’de
Bitlis Valiliği: “Ermeni düşünürlerinin; Osmanlı
Devleti’nin de savaşa girmesi halinde Osmanlı
Ordusu’ndaki Ermenilerin silahlarıyla beraber
düşman tarafına geçmesi, ordumuzun ilerlemesi
durumunda Devlet’e itaate devam edilmesi, eğer
ordumuz geri çekilecek olursa silahlanarak çeteler kurulup birliklerimizin geçişini ve birbiriyle
bağlantı kurmalarını güçleştirme kararı alarak
bunu Erzurum ile Muş arasındaki Ermeni köylerine tebliğ ve telkin ettikleri” şeklindeki istihbarat bilgisini aktarmıştı.1 Bunun üzerine Dahiliye Nezareti Van, Bitlis, Mamuretülaziz, Adana,
Diyarbakır ve Sivas vilayetlerinden; Ermeniler
hakkında alınan bu istihbaratın dikkat çekici ve
önemli görüldüğünden oralarca da tahkikat yapılmasını, Ordu ile müzakere edilerek aynı yolda
hareket edilmesini ve alınan tedbirlerle ilgili de
malumat verilmesini istemişti.2
Rusların, Kafkasya’da Ermeni ve Ruslardan çete oluşturmaya başlamaları ve hatta
Osmanlı topraklarındaki Ermeniler arasında da
çete oluşturarak savaş çıkması halinde faaliyete
başlayacakları da 4 Ekim tarihli bir bilgi olarak
kayıtlara geçmişti.3 9 Ekim’de Erzurum ve sınıra
yakın kazalardaki Ermenilerden birçoğu ile bazı
asker firarilerinin Rusya’ya kaçarak çetelere yazıldıkları anlaşıldığından bunun engellenmesi
için bizim taraftan hiçbir kimsenin sınırdan Rusya’ya geçmesine müsaade edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması istendi.4 17 Ekim tarihli
bir bilgiye göre Taşnak çete reislerinden olup iki
yüz Ermeni nefer ile Salmas’a gelmiş olan Samson 1000’den fazla Ermeni toplamıştı.5
29 Ekim’de Bitlis Valiliğinden gelen bilgiye göre Sason yolunda üç jandarmanın kafa1
2
3
4
5

DH.ŞFR, 441/33, DH.ŞFR, 442/36.
DH.ŞFR, 45/115.
DH.ŞFR, 443/26.
DH.EUM.2.Şb, 68/24-2.
DH.ŞFR, 444/107.

facts: Armenians, who have reached the draft
age or currently performing their military
service, deserted and joined the Russian armies
in the east as volunteer regiments; they guided
and leaded them. Followingly, these regiments
had mercilessly massacred the civilian Muslim
population in the Ottoman lands that were
captured by the enemy during the first attacks.
It became an immediate measure, under
these extraordinary circumstances, to remove the
Armenian community firstly from places close
to the front and to dispatch them to the southern
parts, out of the war zone at that time.
ARMENIAN ACTIVITIES AT
THE BEGINNING OF THE WAR
The Ottoman Government was informed
about the secret decisions taken by the
Dashnaks who organized a congress in Erzurum,
immediately after the World War I started on July
28, 1914. On September 18th, Bitlis Governorship
forwarded the following intelligence: “Armenian
intellectuals agreed on the issues that; Armenians
in the Ottoman army would take the enemy’s side
with their weapons in case the Ottoman Empire
enters the war; they would stay obedient to the
state, if the Ottoman Army advances forward;
they would be armed and set up gangs to obstruct
the transition and communication of our corps,
if the Army withdraws. Armenian villages
between Erzurum and Muş were announced and
commanded about these decisions.”1 Based on
the importance and significance of the received
intelligence about Armenians, the Ministry of
the Interior ordered the provinces of Van, Bitlis,
Mamuretülaziz, Adana, Diyarbakır and Sivas
to conduct an investigation in their respective
regions as well, to act in the way with the army
by negotiating with them and to give information
to the Ministry about the taken measures.2
It was recorded as an information dated 4
October that the Russians started to set up gangs
from Armenians and Russians in the Caucasus,
and even from the Armenians in Ottoman lands;
that they are to go into action if war breaks out.3 It
was informed on October 9th that some runaway
soldiers and many Armenians in Erzurum and its
closer districts to border escaped to Russia and
joined gangs; necessary cautions were asked to be
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larını baltayla kırarak, gözlerini oyarak, burun
ve kulaklarını keserek feci şekilde öldürüp şehit
eden yirmi bir Ermeni’den bir kısmı yakalanarak
Muş’a getirilmiş, caniler Divan-ı Harbe verilmişti. Vali Mustafa Bey Komitenin, Hükûmetin takınacağı tavrı ve alacağı önlemleri görmek ve ona
göre meseleyi genelleştirmek istediğinde şüphe
olmadığını söylüyordu.6
1 Kasım’da asker kaçağı birçok Ermeni’nin çetelere katılmak üzere Rusya’ya firar
etmekte olduğu, bu konuda sınır müfrezelerinin
dikkatli davranarak bu gibi kişilerin sınırı geçmelerine engel olunması Bayazıt Mutasarrıflığından
bildirilmiş, durum Üçüncü Ordu Kumandanlığına da yazılmıştı.7
OSMANLI DEVLETİ I. DÜNYA
SAVAŞI’NDA
Osmanlı Devleti’nin savaşa girmiş olması nedeniyle Erzurum’daki Rus konsoloslarıyla
konsolosluk memurlarının ve çete kuracağı düşünülen Ermenilerin Konya’ya gönderilmelerine
Üçüncü Ordu Kumandanlığınca lüzum gösterilmesi üzerine Rus konsolosu ile memurlar 1 Kasım’da yola çıkarılmış, Ermeniler hakkında da
yapılan inceleme sonucuna göre gereğinin yapılacağı Erzurum Valiliğinden bildirilmişti.8
Sınır vilayetlerimizde alınan tedbirlerin
Ermenilerin şevkini kırmakta olduğu, şu andaki
politikalarına devam edip edilmemesi hakkında
aralarında ihtilafa düştükleri, bir karar vermek
için Antranik’in başkanlığında Azerbaycan ve
Kafkasya’dan gelen temsilcilerle toplanma kararı
aldıkları Tiflis Başşehbenderliğinden bildirilirken9 Erzurum Valiliğine atanan Tahsin Bey meşakkatli bir yolculuktan sonra Erzurum’a ulaşmıştı. Yollarda sınır köylerinden gelen muhacir
kafilelerine rastlamış, Rus öncü müfrezeleri arasında Ermeni çetelerinin bulunduğunu, Velibaba
Boğazı’nda yolu kesen Ermeni çetesinin telgraf
hatlarını tahrip ettiğini 5 Kasım’da haber vermişti.10
Van Valisi Cevdet Bey ise 6 Kasım’da İran
ve Kafkasya’da Ruslarla beraber bulunan Ermeni
6
7
8
9
10

DH.EUM.2.Şb, 2/48-3.
DH.ŞFR, 445/128.
DH.ŞFR, 446/27.
ATASE, BDH, 520.2024.3.
DH.ŞFR, 446/111.

taken in order to prevent these incidents and allow
no one to cross the border from our side to go to
Russia.4 According to the information dated 17
October, Samson, a chief of the Dashnak gangs,
came to Salmas with 200 Armenian brigands and
collected more than 1000 Armenians.5
It was informed by the Governorship of
Bitlis on October 29th that Armenians tragically
killed three gendarmes by breaking with ax their
heads off, putting their eyes out and cutting their
noses and ears off. From these 21 Armenians
some were captured, sent to Muş and these felons
were brought into the Court-Martial. Governor
Mustafa Bey stated that there was no doubt that
the committee aimed to see the attitude of the
Government and its measures to be taken, and to
generalize the issue accordingly.6
It was notified by the District Governorship
(mutasarrıflık) of Bayazıt on November 1st that
many Armenian deserters were escaping to
Russia to join the gangs, the border corps must
be alerted to prevent such kind of people from
crossing the border. The issue was also reported
to the Commandership of the Third Army.7
OTTOMAN EMPIRE IN THE
WORLD WAR I
Commandership of the Third Army, as the
Ottoman Empire entered the war, considered it
necessary to send the Russian consuls, consulate
officers and the Armenians who were suspected
to set up gangs to Konya. So they departed
on November 1st. It was notified from the
Governorship of Erzurum that further actions
would be taken according to the results of enquiry
on the Armenians as well.8
As it was reported by the Consulate
General of Tbilisi that Armenians were
demotivated by the measures taken in the border
provinces; they did not agree on the continuity
of their policy; and they decided to gather
with the representatives from Azerbaijan and
Caucasia under the presidency of Antranik9. In
the meantime Tahsin Bey who was appointed as
the Erzurum Governor, arrived in Erzurum after
a grueling journey. He run across on the roads
migrant groups coming from border villages and
he informed on November 5th that there appeared
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çetelerinin Ruslara öncü birlik görevi yapmalarının Ermenilerin genel bir ayaklanmasına işaret
ettiğini, bu durumun Müslüman ahalinin de kendilerini koruyabilmeleri için silahlandırılmasını
gerektirdiğinden milis kuvvetlerinin kurulmaya
başlandığını bildirdi.11 11 Kasım’da da Başkale
taraflarında Rusların saldırısından halkın endişe
içinde olduğu, Van’daki Ermenilerin şimdilik
sükuneti koruduklarını, Ermeni ileri gelenleriyle
yapılan görüşmede Van’da meydana gelebilecek
en küçük bir olayın bütün Anadolu’daki Ermenilerin hayatını olumsuz etkileyeceğinin uygun
bir dille anlatıldığını, kendilerinin de bu endişeyi
paylaştıklarını aktardı.12
Aşiret kaymakamlarından Abdürrezzak
ve Abagalı Mustafa Bey’in Rusların kendilerine
ve Ermenilere beylik verecekleri ve vergilerden
muaf tutacakları vaadiyle üç dört yüz kişi ile hududu geçerek kendilerine tabi olmayanlara baskı
yapmaya başlamaları nedeniyle üzerlerine sevk
olunan bir tabur asker bunları bozguna uğratmıştı. Köyüne diktiği Rus bayrağı da alınmıştı. Kürtleri kandırarak emellerine ulaşamayan bu ikisinin Bayazıt’ı işgal eden Ermeni çeteleriyle ittifak
ederek yeniden saldırılara başladığı 15 Kasım’da
Van Valisi Cevdet Bey tarafından bildirildi.13
16 Kasım’da Erzurum Valisi Tahsin Bey,
Köprüköy havalisindeki muharebede düşmanın
firar ettiğini ve birçok ganimet ele geçirildiğini, bu mıntıkadaki Ermeni köylerinin Ruslarla
beraber firar ettiklerini, Rusların bunların Kafkasya’da heyecana sebep olacaklarını düşünerek
içeriye girmelerine müsaade etmediklerini iletti.
Tahsin Bey’e göre artık Ermeniler hakkında kesin bir karar ve talimat verilmesi zamanı gelmişti.14 Hariciye Nezaretinden Dahiliye Nezaretine
gelen 17 Kasım tarihli yazıda belirtildiğine göre
son günlerde Kalas taraflarındaki Rus konsolosları Osmanlı uyruklu Ermenilere pasaport vererek Rusya’ya gitmeleri için kolaylık göstermekteydiler ve gidenlerden bir çoğu da gönüllü olarak Rus Ordusu’na katılmaktaydılar.15
28 Kasım’da Van vilayeti hududundaki
askeri hareketlilikler devam etmekteydi. Van Er11
12
13
14
15
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Armenian gangs among the Russian advance
guards; an Armenian gang blocking the Velibaba
Passage destroyed the telegraph lines.10
Van Governor Cevdet Bey reported on
November 6th that service of Armenian gangs
being with the Russians in the Caucasus and
Iran as the scouts of Russians indicated an allout Armenian uprising and Muslim population
started to set up militia forces as this situation
required them to be armed to defend themselves.11
In addition, he remarked on November 11th that
people were concerned about the Russian attacks
in Başkale and around, Armenians of Van were
silent, during the meeting with the Armenian
notables it was properly expressed that the least
incident to be occurred in Van would affect
Armenians’ lives negatively in whole Anatolia
and they shared the same concern, as well.12
Abdürrezzak Bey and Abagalı Mustafa
Bey, two of the tribe sub-governors (kaimakam),
had collected 300-400 people by using Russians’
promise that Kurds and Armenians are to have
beylics and to be exempted from tax. Two beys
and accompanying people crossed the border and
started to oppress the ones not obeying them.
Upon this, a battalion was dispatched over them
and they were defeated. The Russian flag they
planted in their village was also seized. It was
notified by the Van Governor Cevdet Bey on
November 15th that as they failed to deceive the
Kurds and achieve their goals with this plan they
began to reattack by allying with the Armenian
gangs which occupied Bayazıt.13
Erzurum Governor Tahsin Bey informed
on November 16th that the enemies escaped from
the battle in the vicinity of Köprüköy and many
spoils were seized; Armenian peasants in this
region escaped with Russians; they were not
allowed by the Russians to enter the inner parts
in consideration of causing a stir in the Caucasus.
According to Tahsin Bey, it was now time to resolve
and to give instructions about Armenians.14 As it
was stated in the letter, dated 17 November, from
the Ministry of Foreign Affairs to the Ministry of
the Interior that recently Russian consuls around
Kalas assisted Ottoman Armenians departing to
Russia by giving them passports and most of them
voluntarily joined the Russian Army.15

Tehcire Giden Yol

menileri şimdilik sükuneti korumaktaydılar. Salmas’taki bütün Ermeniler Ruslarla beraber harp
etmekte idiler, Talori ayaklanmasını organize
eden Antranik sınırdaki çetelere kumanda ediyordu. Hanik çarpışmasından sonra Ermeni askerlerden firar ve düşmana katılanlar olmuştu. Komite
reisleri, Ermenilere vakti gelinceye kadar hiç bir
hadiseye meydan verilmemesi hakkında gizlice
tavsiyede bulunmaktaydılar.16 Bir gün sonra Başkale sınırında Salmas Ermeni komite reislerinden
Van Ermeni Komitesine mektup getiren iki casus
üzerlerindeki evrak ile birlikte yakalandı. Salmas
Ermenileri Makü tarafından yapacakları taarruza
Van’daki Ermenilerin de desteğini sağlamak istiyorlardı.17
Bütün bu gelişmeler karşısında Erzurum
Valisi Tahsin Bey 31 Kasım’da İran sınırındaki
askeri müdafaa hatlarında başarı sağlanamaması
durumunda Van’ın etnik yapısı itibarıyla kendisine mahsus siyasi önemini dikkate alan Merkez-i
Umuminin bir Ermeni ihtilalinin önüne geçmek
için aldığı ve Van ile Bitlis vilayetlerine tebliğ
ettiği kararları Dahiliye Nezaretine de bildirdi.
Buna göre bu iki vilayet merkezi ve bağlı yerlerde ihtilale ön ayak olacak veya Müslümanlara tasallut edebilecek Ermeniler şimdiden tevkif
edilerek Bitlis’e gönderileceklerdi. Milis efradı
arttırılacak, jandarma kıtalarındaki Ermeni efradın ellerindeki silahlar alınarak milis teşkilatına
tahsis edilecekti. Bitlis-Van yolu ve bu güzergahtaki telgraf hatları daimi surette emniyet altında
bulundurulacaktı. Van vilayetinin düşmesinin
Devlet’in bünyesinde açacağı yara pek ehemmiyetli olduğundan Musul’dan hareket ettiği bildirilen kuvvetlerin Tebriz ve Rumiye üzerine yürüyerek Rusların geri çekilme hattını tehdit etmek
suretiyle Van’ın tehlikeden kurtarılması imkanı
bulunduğu da Orduya yazılmıştı.18
1 Aralık’ta Van Vali Vekili Cevdet Bey
Ermeni ileri gelenleri ile yaptığı görüşmede Ermenilerle Müslümanlar arasında meydana gelecek bir hadisenin Osmanlı topraklarındaki bütün
Ermenileri etkileyeceğini söylediğini aktarmıştı.
Düşmanın ilerleyişi sürmekteydi, jandarmanın
uzun müddet dayanamayacağı anlaşıldığından
Müslüman ailelerin Bitlis’e gönderilmeye baş16
17
18
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On November 28th, military activities
were continuing at the border of Van province.
Armenians of Van were staying calm for the time
being. All Armenians in Salmas were conflicting
along with Russians. Antranik who organized
Talori uprising was commanding the gangs at
the border. Some Armenian soldiers escaped and
joined the enemy after Hanik Conflict. Committee
chiefs were secretly advising the Armenians not
to allow something to happen until the due time.16
One day later two spies, bringing letter from the
chiefs of the Armenian Committee of Salmas to
the Armenian Committee of Van, were captured
with documents on them on Başkale border.
Armenians of Salmas desired to provide the
support of Van Armenians for their attack to be
carried out from the vicinity of Makü.17
In the face of all these developments,
Erzurum Governor Tahsin Bey informed on
November 31st the Ministry of the Interior
about the decisions which were taken by the
Headquarters and conveyed to the provinces
of Van and Bitlis. The Headquarters took these
decisions by considering the unique political
importance of Van in respect of its ethnical
structure to prevent an Armenian uprising in case
of unsuccess in military defence lines on Iran
border. According to these decisions, Armenians,
in the centers and attached units of these two
provinces, who might revolt or attack the Muslims
would be arrested and sent to Bitlis; the number
of militia forces would be increased, the weapons
in the hands of Armenians in gendarme troops
would be seized and then allocated to the militia
organization; Bitlis-Van road and the telegraph
lines on this route would always be taken under
protection. It was also notified to the Army that
since the fall of Van would cause a vital danger
for the State, it was possible to rescue Van by
threatening the withdrawal lines of Russians with
the advance of forces moved from Mosul towards
Tebriz and Rumiye.18
Acting Governor of Van Cevdet Bey
informed on December 1st that he had expressed
during the negotiations with the Armenian
notables that an incident to be occurred
between Muslims and Armenians would affect
all Armenians in the Ottoman lands. Enemies
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lanacağını haber vermişti. Ermenilerin bir olay
çıkarmamalarına da itina edilmekteydi.19 5 Aralık’ta düşmanın Başkale’yi işgal ederek Müslümanların ellerindeki silahları aldığı, Ermenileri
ise silahlandırmaya başladığı, esir olan aşiret
reislerinin Hoy’a gönderileceklerinin işitildiğini,
aşiretlerin düşman toplarından korktuklarından
tekrar harp sahasına gönderilmekte zorlanıldığını
haber verdi.20
10 Aralık’ta ise Rusya’ya göç eden 4.031
Ermeni gönüllünün Rusya tarafından Kafkasya’ya sevk edildikleri bilgisi Kalas şehbenderine
atfen Hariciye Nezareti tarafından Dahiliye Nezaretine iletildi.21
SARIKAMIŞ HAREKATI VE ERMENİ HAREKETLİLİĞİ
22 Aralık’ta başlayacak Sarıkamış Harekatı öncesinde Aralık ayı başında Erzurum’a ve
oradan da Köprüköy’e gelen Enver Paşa’nın hareketleri dikkatlerden kaçmamış olmalı ki hemen
bu tarihlerde bölge Ermenilerinde bir hareketlilik göze çarpmaktadır Alınan bütün istihbaratın
işaret ettiği ihtilal ve isyan girişimleri Aralık
ortalarında Van’da Reşadiye ve Karçıkan telgraf
hatlarının Ermeniler tarafından tahrip edilmesiyle kendini göstermeye başlamıştı.22 15 Aralık’ta
Saray kasabasından çekilen düşman işgal ettiği
köylerdeki ahaliye vahşice davranmıştı. Düşmanın çekildiği köylerden yalnızca birinde elli
beş şehit görülmüştü. Mallar yağma edilip evler
yakılmıştı. Bu vahşi olaylara öncülük edenler
Salmas’tan gelen ve Van’dan firar edip düşmana
katılan Ermenilerdi.23
20 Aralık tarihli bir belge artık isyanın
yayılmaya başladığını haber veriyordu. Reşadiye-Vastan ve Vastan-Van telgraf telleri Ermeniler
tarafından kesilmiş, Pelli karakol kumandanı Ermeniler tarafından katledilmiş ve Gevaş kaymakamının maiyetindeki jandarmalarla Ermeniler
arasında çatışma başlamıştı.24 Yine aynı tarihli
başka bir bilgi; Van’ın Karçıkan nahiyesiyle Gevaş kazasında telgraf tellerinin kesildiğini, bir
onbaşının şehit edildiğini ve kaymakam ile bera19
20
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were continuing their advance. He reported that
as it was understood that the gendarmes could
not resist long, Muslim families would be sent
to Bitlis. Armenians were being watched out
for a risk of trouble as well.19 He notified on
December 5th that enemies occupied Başkale and
dispossessed the arms of Muslims; they started to
arm the Armenians; captive chiefs of tribes were
heard to be sent to Hoy; there was difficulty in
resending the tribes to combat area as they were
afraid of the enemy cannons.20
The Ministry of the Interior was informed
on December 10th by the Ministry of Foreign
Affairs with reference to the Consul of Kalas
that 4.031 Armenian volunteers who migrated to
Russia were dispatched to the Caucasus by the
Russian Government.21
SARIKAMIŞ OPERATION AND
ARMENIAN ACTIVITIES
Before the Sarıkamış operation to be
started on December 22nd, mobility among the
Armenians of the region was noticed upon the
arrival of Enver Pasha in Erzurum and then
in Köprüköy in early December. Revolution
attempts, pointed out by the received intelligence,
started to reveal when the Reşadiye and Karçıkan
telegraph lines in Van were destroyed by
Armenians in mid-December.22 On December
15th, enemies, who retreated from the district of
Saray, inflicted cruelties on the population of
the villages they occupied. There occurred 55
casualties only in one village. Properties were
pillaged and homes were burnt. Armenians who
came from Salmas and joined the enemy after
escaping from Van leaded these atrocities.23
The document dated 20 December
informed that the rebellion began to spread. The
telegraph wires between Reşadiye-Vastan and
Van-Vastan were cut off and the Commander of
Pelli Guardhouse in Reşadiye was massacred
by the Armenians. Conflicts started between the
gendarmes at the side of Gevaş kaimakam and
Armenians.24 It was informed on the same date that
telegraph wires were cut off in Karçıkan township
of Van and in the district of Gevaş; a corporal was
martyrized and the kaimakam and his company
were opened fire; this signified the beginning of
an all-out uprising.25 These were the incidents to
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berindekilere ateş açıldığını, bunun genel bir isyanın başlangıcı olduğunu haber vermekteydi.25
22 Aralık’ta başlayacak Sarıkamış Harekatı’nın
hemen öncesinde 3. Ordu’daki hareketliliği gören Ermenilerin karşı harekat girişimleri olarak
görmemiz gereken olaylardır bunlar.
Sarıkamış Harekatı sadece Doğu Anadolu’da değil Akdeniz’in doğusunda da hareketlenmeye yol açtı. İskenderun Körfezi’nde Dörtyol ve Payas düşman tarafından bombardımana
uğramıştı. Bu esnada Dörtyol İstasyon Müdürü
kaçmış iken düşman askerinin istasyona gelmesi
üzerine tekrar dönerek kendi isteğiyle esir düşmüştü. 25 Aralık’ta durumu bildiren Adana Valisi
Hakkı Bey bu kanaatte idi.26
Muş’tan Sason’a giden üç jandarmayı
vahşice katleden Geligüzan köyünden altı Ermeni 26 Aralık’ta Divan-ı Harp kararıyla idam edildiler.27 Hemen akabinde 28 Aralık’ta Van’daki
bazı Ermeni köylerinin ayaklanarak Gevaş’a gitmekte olan kadı ile posta jandarmalarını pusuya
düşürüp şehit ettikleri haberi gelmişti.28 Ermenilerin Gevaş yakınındaki Atalan köyünde Gevaş
kadısı ile posta jandarmalarını şehit etmelerinden
sonra ayaklanmanın Şatak ve çevresine sıçradığı
bilgisi de 30 Aralık tarihinde verildi.29 Sarıkamış
Harekatı’nın kısa sürede sona ermesiyle birlikte
Ermeni hareketliliği de Şubat ortalarında başlayacak Çanakkale Savaşı’na kadar geçici bir sessizliğe bürünecektir.
13 Ocak 1915’te Salmas’ın alındığı, düşmanın Hoy’a çekildiği, Ermeni ve Nasturi köylerindeki halkın çocuk ve yaşlıları bırakarak Ruslarla beraber silahlı olarak firar ettikleri, Müslüman ve Hıristiyan köylerine saldıran ve yağmaya
girişen aşiretlerden yakalananların kurşuna dizilerek asayişin sağlandığı Van Valiliğinden bildirildi.30 Kazak süvarileri ile Ermeni çetelerinin
katliam ve yağmasına maruz kalan Tavuskert,
Şavşat ve Acara ahalisi bunlardan öç almak ve
kendilerini korumak için silah istemekteydiler.
Silah ve cephanenin ne zaman gönderileceğinin
bildirilmesini Bahaeddin Şakir Bey 24 Ocak’ta
25
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be considered as the counter operation attempts
of the Armenians who realized the mobilization
in the Third Army shortly before the Sarıkamış
operation to be started on December 22.
Sarıkamış operation caused mobilization
not only in Eastern Anatolia but also in Eastern
Mediterranean. Dörtyol and Payas in the Gulf
of İskenderun were bombarded by the enemy.
Although the Director of Dörtyol Station had
escaped during the bombing, he was voluntarily
captured upon the arrival of enemy forces in the
station. Adana Governor Hakkı Bey reported his
conclusion about the situation on December 25th.26
Six Armenians, from the village of
Geligüzan, who savagely massacred three
gendarmes departing from Muş to Sason were
executed with the decision of the Court Martial
on December 26th.27 Immediately after, it was
heard on December 28th that the population
of some Armenian villages between Van and
Bitlis revolted and killed kadı (judge) and postal
gendarmes departing to Gevaş by ambushing
them.28 The information was also given on
December 30th that after the killing of Gevaş kadı
(judge) and postal gendarmes by Armenians in
the Atalan village near Gevaş, the revolt spreaded
to Şatak and around.29 Following the end of
Sarıkamış Operation in a short period, Armenian
mobility was to pause until the battle of Gallipoli
in mid-February.
It was reported by the Governorship of Van
on January 13, 1915 that Salmas was captured; the
enemy withdrew to Hoy; population of Armenian
and Nestorian villages escaped as armed together
with Russians by leaving behind the children
and aged people; captured tribe members, who
attacked and plundered the Muslim and Christian
villages were executed by gunfire so that safety
maintained.30 Population of Tavuskert, Şavşat
and Acara, who were exposed to the massacre
and plunder of the Kazakh cavalries and the
Armenian gangs, demanded weapon to take
revenge on them and to protect themselves.
Bahaeddin Şakir Bey asked Talat Bey on January
24th to be informed about the delivery time of
weapons and ammunition.31
Erzurum Governor Tahsin Bey notified on
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Talat Bey’e sormuştu.31
Erzurum Valisi Tahsin Bey 4 Şubat’ta düşmanın İslam köylerindeki erzak ile hayvanları
Kars’a naklettiğini bildirdi. Rum ve Ermeniler
Müslümanları sağ sağ gömmüşler, kaçıp kurtulan kadın, çocuk ve güçsüzler süngü darbeleriyle
yaralanmıştılar.32 Eski Milletvekili Karakin Pastırmacıyan da Ermeni gönüllüleriyle Kılınçgediği çatışmasına katılmıştı. Karakilise, Beyazıt,
Eleşkirt ve Tutak kazalarında ne Müslüman ne de
Ermeni hiç kimse kalmamış, köyler yakılıp tahrip
edilmişti.33
VRAMYAN’IN MUHTIRASI
10 Şubat’ta Van Mebusu Vramyan’ın Vilayete baştan sona alçakça talepleri içeren bir
muhtıra verdiği, bunda eskiden beri tekrarladıkları talepleri zaafımızdan yararlanarak resmi
taahhüt altına aldırmak istediği, bu derecede cüretkar davranan Vramyan’ın uygun görülürse tutuklanıp Divan-ı Harbe teslim edileceği Erzurum
Valisi Tahsin Bey tarafından Dahiliye Nezaretine
haber verildi.34 Vramyan Van Valiliğine verdiği muhtırasında Hükûmetle Ermeniler arasında
ortaya çıkan gerginliğin nedenlerini sıralıyor ve
bunların giderilebilmesi için Ermeni milletinin
taleplerinin aleni ve resmi olarak geciktirilmeden
Padişah ve Hükûmet tarafından kabul edilmesini
teklif ediyordu. Bu tekliflerden bazıları şunlardı:
Ermenilerle meskun altı vilayette memurların
yüzde ellisinin Ermenilerden olması, Ermenilerle meskun altı vilayet genel meclisleriyle vilayet
encümen azalarının yarısının Ermeni bulunması,
altı vilayetin bütün resmi dairelerinde Ermeni
lisanının resmi lisana denk tutulması, Ermeni
okullarının resmi okulların haiz oldukları hukuku
haiz bulunmaları ve Ermeni milleti maarif vergisinin Hükûmet yardımıyla Ermenilerden tahsili
ve aşâr ve saire üzerine konulan maarif hissesinin
de tamamen ve doğruca Murahhasahanelere teslim edilmesi, orduda bulunan Ermeni askerlerinin miktarı nispetinde Ermeni zabiti yetiştirilmek
üzere her sene Mekteb-i Harbiyeye belirli miktar
talebenin kabulü.35 Vramyan’ı 1914 sonunda askıya alınan ıslahat maddelerini aratır taleplerde
31
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February 4th that the enemies were transferring
the provisions and animals in Muslim villages
to Kars. Greeks and Armenians buried Muslims
alive; escaping women, children and weak people
got wounded with bayonets.32 Former Deputy
Karakin Pastırmacıyan, together with Armenian
volunteers, joined the conflict in Kılınçgediği.
Muslim or Armenian no one left in the districts of
Karakilise, Bayazıt, Eleşkirt and Tutak, villages
were burned and destroyed.33
MEMORANDUM OF VRAMYAN
Erzurum Governor Tahsin Bey informed
the Ministry of the Interior on February 10th
that Van Deputy Vramyan gave a memorandum,
including entirely nefarious demands, to the
Governorship; he wanted to ensure an official
guarantee for their longstanding demands by
taking advantage of our difficult conditions; if
deemed reasonable, Vramyan, behaved so boldly,
would be arrested and sent to the Court Martial.34
Van Deputy Vramyan gave a memorandum
to the Governorship of Van. It included the
reasons of tension between the Government and
the Armenians and Vramyan’s proposal to the
Sultan and Government to officially and publicly
accept the demands of the Armenian nation.
Some of these proposals were as follows: 50%
of the officials in six provinces inhabited by the
Armenians would be Armenians. Half of the
general assembly and council members of these
six provinces would constitute of Armenians.
Armenian language would be equated with
official language in all government offices of
six provinces. Armenian schools would have
the same rights with the official schools. The
education tax of the Armenian community would
be collected from Armenians with the help of the
Government and the share of education added on
the tithe (aşar) and etc. would be completely and
directly delivered to the Armenian bishoprics as
well. A certain number of Armenian students at
the same amount of Armenian soldiers serving in
the army would be accepted in the War Academy
with the aim to be trained as Armenian officers.35
What was the reason for Vramyan to venture his
excessive demands, that were even heavier than
the reform provisions suspended at the end of
1914, would have been the action plans of the

Tehcire Giden Yol

bulunacak derecede cüretlendiren şey kısa süre
sonra uygulanmaya başlayacak komitenin eylem
planları olmalıydı.
18 Şubat’ta Zeytun’da devriye gezen
jandarmalara taş ve silah atıldı. Bunu yapanlar
hakkındaki soruşturmanın devam etmekte olduğu, ayrıca bir seyyar jandarmanın silahlı kişiler
tarafından yaralanarak silah ve cephanesinin
alındığı Maraş Mutasarrıflığından bildirildi. Bu
olaylardan dolayı Maraş Mutasarrıfı Zeytun’a en
az altı yüz kadar askerin sevk edilmesini istedi.36
Aynı gün Hizan’a bağlı Kursu, Sukur ve Arşin
köylerinde çok miktarda Ermeni’nin toplanması
üzerine yeteri miktarda kuvvetin hareket ettirildiği, üç günden beri Ermenilerle bu köylerde çatışmaların devam ettiği, altı jandarmanın şehit olup
birinin yaralandığı, Ahkis ve Beygırı köylerinin
işgal edilip buradaki Ermeni sığınaklarının yakıldığı haberi geldi.37
Sanki bir yerden düğmeye basılmış gibiydi. 21 Şubat’ta Gürün kazasında altı asker firarisi
Ermeni’yle jandarma müfrezesi arasında çıkan
çatışmada dördünün yaralı olarak ele geçirildiği,
bunların Divan-ı Harbe sevk olunacakları haberi
de Sivas’tan gelmişti.38 Aynı gün Bitlis’in Hakif
nahiyesinde isyan eden Ermeni köylerinin hepsine girilerek sığınakları yakıldı ve hayvanlarına el
konuldu. Karkar nahiyesinde olabilecek bir Ermeni olayına karşı Gevaş’tan jandarma müfrezesi gönderildi. Muş merkeze bağlı Sirönk köyünde
firarileri yakalamaya giden müfreze ile isyancılar
arasında çıkan çatışmada isyancılardan dokuzu
öldürüldü. Akçan nahiyesine bağlı Kömes köyüne giden Nahiye Müdürü ile jandarmalara ateş
açıldı, meydana gelen çatışmada dokuz jandarma
ve milis şehit oldu. Van Mebusu Papasyan hem
Müslüman muhacirlerin tepkisinden korumak
hem de rehin olarak mutasarrıfın yanında alıkonuldu.. Bitlis vilayetinin Ordunun menzil hattı
üzerinde olmasından dolayı bu hattı tehdit edecek ve sevkiyatı tehlikeye sokabilecek her türlü
olaya karşı şiddetli ve süratli bir şekilde müdahale edileceği Bitlis Valiliğince bildirildi.39
22 Şubat’ta isyancıları takip eden müfre36
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committee to be implemented soon.
On February 18, stones were thrown
on patrolling gendarmes in Zeytun and they
were fired. It was reported by the District
Governorship of Maraş that the investigation
about the criminals was continuing and one
mobile gendarme was also beaten and disarmed
by armed people. Because of these events,
Governor of Maraş requested minimum 600
soldiers to be dispatched to Zeytun.36 It was heard
on the same day that upon the gathering of a large
number of Armenians in the villages of Kursu,
Sukur and Arşin attached to Hizan, sufficient
number of forces were moved to the region;
conflicts with Armenians were continuing in the
mentioned villages for three days; six gendarmes
were martyrized and one wounded; villages of
Ahkis and Beygırı were occupied and Armenian
shelters were set on fire.37
It was as if someone pushed the button.
The information was received from Sivas on
February 21st that as a result of the conflict in the
district of Gürün between six runaway Armenian
soldiers and gendarmery corps, four Armenian
soldiers were arrested as wounded and they
would be brought into the Court Martial.38 On
the same day, all rebellious Armenian villages
in the Hakif township of Bitlis were invaded,
their shelters were set on fire and animals were
seized. Gendarmery corps were dispatched from
Gevaş against a possible Armenian incident in
the township of Karkar. As a result of the conflict
between the corps, pursuing the fugitives, and
the revolters in the village of Sirönk attached
to the center of Muş, nine of the revolters were
killed. Armenians opened fire on the Director
of Township and on the gendarmes who went to
the village of Kömes attached to the township of
Akçan.In the conflict nine gendarmes and militia
were martyrized. Van Deputy Papasyan was kept
under supervision of the district governor for
both keeping him safe from the reactions of the
Muslim refugees and holding him in pledge. It
was notified by the Governorship of Bitlis that as
the province was on the communications zone of
the Army, any kind of incident that would threaten
this zone and would endanger the dispatchings
were to be severely and urgently interfered.39
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zelerimiz Muş’un Sirönk köyünde on beşini ölü,
birini yaralı ve otuz birini sağ olarak ele geçirdi.
Kömes’teki olayın iç yüzünü tahkik için Fırka
Kumandan Vekili ile Bulanık Kaymakamı Esat
Bey gönderildi. Hükûmete karşı silah kullanmayan ve kendi işleriyle uğraşan Ermeni köylülerinin mal ve hayatlarına dokunulmamıştı.40
Bitlis’in Hizan ve Muş kazalarından Van’a
kadar olan bölgede Ermenilerde bir hareketlilik
olduğu, Ermenilerin birlikte hareket edebilmek
için havanın düzelmesini bekledikleri, isyancılarının Bitlis’te şiddetli bir darbe yedikleri, hareket
Van’a yayılırsa kalabalık olmalarından ve silahlı
firarilerden dolayı durumun ciddileşeceğini 23
Şubat’ta Erzurum Valisi Tahsin Bey bildirdi.41
Ülke topraklarının güney kısmındaki
Dörtyol Ermenilerinin düşmana casusluk yaptıkları yakalanan kişinin ifadesinden anlaşıldığından hepsinin Osmaniye, Ceyhan ve Adana’ya
sevkleri 26 Şubat tarihinde gündeme geldi.42 Bu
olay Ermenilerin düşmanlarımıza yaptığı yardımın Doğu ile sınırlı olmadığını, Akdeniz kıyılarına yanaşan düşman gemilerine de aynı şekilde
rehberlik edildiğinin göstergesiydi. Bu arada
Çanakkale Deniz Harekatı’nın 19 Şubat 1915’te
başladığını hatırlamakta fayda vardır. Ertesi gün
Dörtyol’un Çokmerzimen Mahallesi’ne gönderilen askerler üzerine Ermeniler tarafından ateş
açılması üzerine çıkan çatışmada hepsi ölü olarak
ele geçirildi, yalnızca bir jandarmanın yaralandığı, sevk edilmek üzere toplanılan iki yüz kadar
Ermeni’nin Erzin’e gönderilmek üzere olduğu,
bu esnada düşman harp gemisinin Payas’tan
Dörtyol’a doğru gelip geri döndüğü haber verildi.43
Van Valiliğinin 28 Şubat’ta bildirdiğine
göre üç yüz kadar Siirt gönüllüsünün üzerine
Ermeni köyü olan Arin yakınında ateş açılmıştı.
Bunun üzerine jandarmalar olay mahalline sevk
edilmişti. Üç yüz kişiden oluşan silahlı Ermenilerle çıkan çatışmalarda sekiz nefer şehit olmuştu, biri de yaralıydı. Olay yerine Adilcevaz ve Erciş’ten kuvvet gönderilmesi yazılmıştı. Van’dan
da yüz neferlik bir milis kuvveti, yirmi neferlik
40
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On February 22nd our corps pursuing the
revolters, captured 15 people dead, 1 wounded
and 31 alive in the village of Sirönk in Muş.
Acting Commander of Division and Kaimakam
of Bulanık Esat Bey were sent to investigate the
incidents in Kömes. Armenian peasants, who did
not fire against the Government and went about
their business, and their properties were not
harmed.40
Erzurum Governor Tahsin Bey reported on
February 23rd that there occurred mobility among
the Armenians in the region stretching between
the districts of Hizan and Muş attached to Bitlis
and Van; Armenians were awaiting for fine
weather to be able to act together; the revolters
in Bitlis got a severe blow; but if the movement
spreads to Van, the situation would be critical due
to the armed fugitives and their crowd.41
As it was understood from the statements
of captured person that the Dörtyol Armenians
in the southern part of the country spied for
the enemy, the idea of dispatching all of them
to Osmaniye, Ceyhan and Adana was brought
to the agenda on February 26th.42 This event
indicated that the Armenian assistance to our
enemies was not limited to the East, they were
similarly guiding the enemy ships approaching
to the Mediterranean Sea. Meanwhile, it should
be remembered that the Dardanelles Naval
Operations began on February 19, 1915. It
was informed on the following day that the
Armenians opened fire on the soldiers who were
sent to the neighborhood of Çokmerzimen in
Dörtyol and this resulted with a conflict in which
all Armenians were captured dead and only
one gendarme wounded; nearly 200 Armenians
gathered to be dispatched were about to be sent to
Erzin; meantime an enemy warship came towards
Dörtyol from Payas and returned.43
According to the report by the
Governorship of Van on February 28th, nearly
300 volunteers of Siirt were opened fire near the
Armenian village of Arin. Thereupon gendarmes
were sent to the region. 8 soldiers were martyrized
and one wounded in the conflicts with 300 armed
Armenians. A letter was written for the dispatch
of forces to the region from Adilcevaz and Erciş.
Militia forces of 100 soldiers, gendarme corps of
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bir jandarma müfrezesi, silah, cephane ve küçük
çaplı bir top gemilerle sevk edilmek üzereydi.44
Aynı gün Sivas’ın Pürk köyünde silahlı ve silahsız yirmi Ermeni firarinin yakalandığı, firarilerden birinin evine sığınıp ateş etmesinden dolayı
itlaf edildiği, ayrıca aynı köyde otuz kadar da yasak silah ele geçirildiği gibi takibata devam edilmekte olduğu haberi de gelmişti.45
Mamuretülaziz Valisi Sabit Bey de vilayetindeki Ermenilerin isyan için fırsat kolladıklarını, aşiretlerin bir kısmı ile ortak hareket etmelerinin ihtimal dahilinde olduğunu haber vermişti.
Ermenilerin ihtilal için önceden beri düzenli
bir teşkilatı olması ve Kürtlerin bir çoğunun da
kandırılmaya meyilli olması sebebiyle Van’daki
düzensiz birliklerle bunların yola getirilmesi güç
olacağından, ortaya çıkması muhtemel isyan ve
ayaklanmalara karşı Muş merkezinde beş altı bin
mevcutlu düzenli bir kuvvetin bulundurulmasının uygun olacağını da ilave etmişti.46
Ordu-yı Hümâyûn Başkumandanlığı
Vekâletinden ordulara: Bitlis’te ortaya çıkan
Ermeni eşkıyası, Halep ve Dörtyol’da askerlere
saldırılması, Kayseri’de bombalar ele geçirilmesi, ele geçen Rusça, Fransızca ve Ermenice yazılı
şifreli muhabere evrakında bir ihtilâl teşebbüsünde bulunulacağının anlaşılması üzerine gerekli
tedbirlerin alınması hakkında genel bir tebliğde
bulunulmuştu. Mülkiyeyi ilgilendiren hususlarda
da zaman kaybetmeden gerekli tedbirlerin alınması Dahiliye Nezaretince vilayet ve mutasarrıflıklara aynı gün tebliğ olundu.47
Muş Arak manastırındaki Ermenilerin
açtığı ateş sonucu Müfreze Kumandanı Jandarma Teğmeni Ahmet Efendi ile üç jandarma şehit edilmişti. Muş’ta Ermeni asi ve firarilerin
kullandığı adeta birer kale gibi olan manastırlar
bulunmaktaydı. Ermeniler bahar geldiğinde rahat durmayacaklarından ve Ordu sevkiyatını engellemelerinin önüne geçmek için Bitlis ve Muş
jandarma taburlarının geri verilmesi gerektiğini,
meydana gelen olaylara birliklerin zamanında
müdahalesiyle Orduya yapılan sevkiyatta şimdiye kadar bir aksama yaşanmadığını 1 Mart’ta
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20 soldiers, arms, ammunition and a small-scale
cannon were about to be shipped from Van.44 It
was informed on the same day that 20 armed and
disarmed Armenian fugitives were arrested in the
village of Pürk in Sivas; one of the fugitives was
killed since he sheltered in his house and opened
fire; in addition, about 30 forbidden weapons
were seized in the mentioned village and the case
was to be followed.45
Mamuretülaziz Governor Sabit Bey
notified that Armenians in the province were
watching for opportunity to revolt and they
were likely to act together with some of the
tribes. He added that it would be appropriate
to hold a regular military force including five
or six thousand soldiers in the center of Muş
against possible Armenian uprisings. Because it
was clear that it would be difficult to overcome
them with the irregular military troops in Van
as the Armenians had proper organization for
an uprising since before and many Kurds were
tended to be deceived.46
The Ministry of Supreme Military
Command of the Imperial Army sent a general
communique to the armies about taking the
necessary cautions. It was understood that the
appearance of Armenian bandits in Bitlis, the
Armenian attacks against soldiers in Halep and
Dörtyol, the seizure of bombs in Kayseri and
the ciphered correspondence in Russian, French
and Armenian languages were the signs of a
revolution attempt. Within the same say, it was
also announced to the provinces and districts
by the Ministry of Interior that the necessary
measures needed to be taken without delay on the
issues related to civil service.47
The Commander of Battalion and
Gendarmery Lieutenant, Ahmet Efendi, and
three gendarmes were martyrized as a result of
fire opened by Armenians in the Monastery of
Arak in Muş; there were monasteries in Muş
which were used like fortresses by the Armenian
rebels and deserters. Governor of Bitlis, Mustafa
Bey, reported on March 1st that Muş and Bitlis
gendarmery battalions needed to be returned in
order to avoid Armenians’ attempts to prevent
the mobilization of the army as they would make
trouble in spring time. There were no disruptions
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Bitlis Valisi Mustafa Bey haber verdi.48 Aynı gün
Sivas’ın Pürk köyünde yapılan soruşturma ve
kovuşturmalarda gerektiğinde sevk ve idare edilmek üzere bir ihtilal hareketinin tertip edilmiş olduğunun delilleriyle meydana çıkmış olduğu ve
birçok silahın elde edildiği, Pürk köyünün çevresindeki köylerde de arama ve kovuşturmaların
yapılarak Hınçak teşkilatına ait kayıt ve silahların ortaya çıkarılması için de tebligatın yapıldığı
Sivas’tan49, Dörtyol’daki Ermenilerin Adana’ya
nakledilmeleri ve harp sonuçlanıncaya kadar
burada kalmalarının uygun olacağı, Dörtyol ve
Haçin olaylarından zanlı olarak yakalananlar için
Divan-ı Harb-i Örfi kurulmasına gerek görüldüğü Adana’dan bildirildi.50 Düşman gemisi tarafından sahile çıkarıldığı sırada yakalanan Dörtyol’un Ocaklı köyünden casus Köşker Toros oğlu
Agob’un Kıbrıs’taki İngiliz Valisi tarafından; askeri nakliyat, telgraf hatları, siper ve top mevzi
yerlerinin bildirilmesi için görevlendirildiğini
söylediği de ilave edilmişti.51 Bunun üzerine Dahiliye Nezareti Dörtyol Ermenilerinin belirlenen
yere sevk edilerek isyan çıkarmalarına meydan
verilmeyip sıkı önlemler alınmasını Adana Vilayetine 2 Mart’ta tebliğ etti.52
Ermenilerin Ruslar adına mümkün olduğu
kadar genel bir isyana karar verdikleri ve bu isyanı gerçekleştirmek için de dağlara çıkabilecek
hava şartlarını bekledikleri, Üçüncü Ordu Kumandanının Ordunun sıhhat, iaşe ve harekatı ile
uğraştığından Ermenilerin isyan etmesi halinde
bunlarla tam anlamıyla mücadele edemeyeceğini, Ermenilerin isyanı ihtimaline karşı jandarma
alayları ile milis teşkilatının süratli bir şekilde
kurulması gerektiğini Erzurum Valisi Tahsin Bey
3 Mart’ta Dahiliye Nezaretine yazdı.53 Tahsin
Bey’in yazdığı gibi havaların ısınmasıyla birlikte
bir hareketlilik başlayacaktı ve artık Dahiliye Nezaretine neredeyse her gün Ermenilerin isyanıyla
ilgili bir haber gelecekti.
Develi’de Ermenilerin bomba tedarik etmeye çalışmalarından maksatlarının Hükûmetin
harpte yenilmesi durumunda Ermeni Prensliği
fırsatı doğacağı ümidine dayandığı 4 Mart’ta
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on the dispatches to the army due to the timely
intervention of troops to the events.48 On the same
day it was informed from Sivas that as a result
of the investigation and prosecution conducted
in Pürk village of Sivas it was revealed with
evidences that a revolution movement was
organized so as to be conducted when needed
and many weapons were seized. A notification
was made in order to carry out prosecution and
inquest in the villages around the Pürk village and
to find out the documents and weapons belonging
to the Hindjak organization as well.49 Also it was
heard from Adana that the resettlement of Dörtyol
Armenians in Adana and their stay there till the
end of the war were considered proper and that
establishment of a Court-Martial for the suspects
arrested for Dörtyol and Haçin incidents was
required.50 It was also added that spy Agob, son
of Köşker Toros, from Ocaklı village of Dörtyol
was arrested when he was landed by an enemy
ship. Agob stated that he was given a mission
by the British Governor of Cyprus to report
information on military transport, telegraph lines,
trenches and artillery emplacement locations.51
Ministry of the Interior, thereupon, notified the
Province of Adana on March 2nd to dispatch
Dörtyol Armenians to the determined places and
to take strict measures to prevent uprisings.52
Governor of Erzurum, Tahsin Bey, wrote a
letter on March 3rd to the Ministry of the Interior
concerning that the Armenians decided to revolt
as general as possible on behalf of Russians. They
were waiting for suitable weather conditions
which enable them to survive in mountains in
order to realize this revolt. As the Commander
of the Third Army was dealing with the health,
subsistence and operation issues of the Army, he
would not be able to strive properly against an
Armenian uprising. Gendarmery regiments and
militia organization needed to be set up rapidly
against a possible Armenian revolt.53 As Tahsin
Bey stated, mobility would start in warm weather
and the Ministry of the Interior would receive
news of Armenian uprisings almost every day.
It was informed on March 4th by the
District Governorship of Kayseri that it was
understood from the Armenians’ endeavor to
supply bombs in Develi that their goal based on
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Kayseri Mutasarrıflığından bildirildi.54 5 Mart’ta
gelen habere göre Sivas’ın Pürk ve Müşekniz
köylerinde elde edilen silahların sayısı yüz yirmiye ulaşmıştı. Bu işte Taşnakların da parmağı
olduğu ortaya çıkmıştı, soruşturma ve kovuşturmaya devam edilmekteydi.55
6 Mart’ta Hizan’da ele geçirilen evrakın
Divan-ı Harbe gönderildiği, Van köylerinden
otuz sekiz kişinin gelerek Hizan’daki çatışmalara katıldığı, Muş’ta kale vazifesi de gören üç
manastıra müfrezeler gönderildiği, manastırlar
askerimizin elinde olduğu müddetçe Ordumuza
yapılan sevkiyatta bir aksaklık olmayacağı, Karasu ve Murat köprülerinin birer müfreze ile korunmasına çalışıldığı, askerimize ateş açmayan
Ermenilerin can ve mallarına zarar gelmemesi
Ermeniler üzerinde olumlu bir etki yaptığı Bitlis Valiliğinden bildirilmişti.56 Bu arada Ermeni
firarilerinden bir takım şahıslar Malatya’nın Akçadağ kazasının Kürecik nahiyesine gelmişler ve
nahiye Kürtleriyle birleşerek çete oluşturmuşlardı. Akçadağ jandarma koğuşundan çalınan on beş
kadar silah bu firarilerin ellerindeydi.57
Zeytun’da 8 Mart’ta Hükûmet konağını
basmaya kalkan çoğunluğu asker firarisi Ermenilerin niyetinin; askere verilmek üzere jandarmalardan toplanan silahları ele geçirmek, telgraf
tellerini kesmek ve Müslümanları katletmek olduğu, eğer asilerin yakalanmasına girişilirse Zeytun’da büyük bir ayaklanma çıkma ihtimali olduğundan böyle bir durumun önüne geçmek için altı
yüz kadar askerin gönderilmesinin gerekli olduğu Maraş Mutasarrıflığından haber verilmişti.58 9
Mart’ta gelen bir telgraf Zeytun’da jandarma ile
eşkıya arasında çatışma çıktığını, jandarmadan
beşinin şehit olduğu diğer on iki jandarmadan haber alınamadığını, Maraş’ta bulunan beş yüz neferin Jandarma Kumandanı’yla birlikte Zeytun’a
hareket ettiğini haber veriyordu. 59
Enver Paşa imzasıyla 12 Mart’ta Dahiliye Nezaretine yazılan yazıda Bitlis ve civarında
meydana gelen olaylar üzerine silah altında bulunan Ermenilerin gerek seyyar ordularda gerek
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the hope to find an opportunity to establish an
Armenian Principality if the Government would
be defeated in the war.54 On March 5th it was heard
that the number of weapons seized in the Pürk
and Müşekniz villages of Sivas reached to 120. It
appeared that the Dashnaks also had an hand in
this event and the investigation and prosecution
on this issue were in process.55
It was informed by the Governorship of
Bitlis on March 6th that the documents seized
in Hizan were sent to the Court-Martial. 38
people from the villages of Van involved in the
conflicts in Hizan. Platoons were sent to the three
monasteries which also served as fortresses. There
would not be any disruption on the dispatches to
our army as long as the monasteries were hold
by our troops. Karasu and Murat bridges were
tried to be protected with one platoon for each.
Armenians were positively influenced by the
fact that no damage was brought to the lives and
properties of the Armenians who didn’t open
fire on our soldiers.56 Meanwhile, a number of
Armenian fugitives came to the township of
Kürecik in Akçadağ district of Malatya and
set up a gang by uniting with the Kurds from
Kürecik township. About 15 weapons stolen
from Akçadağ gendarmery barracks were in the
hands of these fugitives.57
It was notified by the District Governorship
of Maraş on March 8th that Armenians, most
of whom were deserters, attempted to raid the
Government building. Their aim was to seize
weapons collected from gendarmes to be given
to soldiers, to cut the telegraph wires and to
massacre the Muslims. If there would be an
attempt to catch the rebels, a huge uprising
might break out in Zeytun. In this case it would
be needed to send nearly 600 soldiers to prevent
such a situation.58 The telegram dated March 9
informed that five gendarmes were martyrized in
the conflict between the gendarmes and bandits
in Zeytun. Information could not be received
about other twelve gendarmes. 500 soldiers in
Maraş moved towards Zeytun together with the
Gendarmery Commander.59
Upon the incidents in Bitlis and around
it was written by Enver Pasha on March 12th to
the Ministry of the Interior that it was notified on
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sabit ve seyyar jandarmalarda silahlı hizmette
görevlendirilmemesi, kumandanlar ve karargahların yanında bulundurulmamasının 25 Şubat’ta
tebliğ edilmesi üzerine Beşinci Kolordu Kumandanlığının, Ermeni milletine mensup polislerin de
görevlerine son verilmesini istediği bildirildi.60
13 Mart’ta Zeytun’da devriye gezen jandarma ve askere eşkıya tarafından saldırılarak
bir asker ile bir şahsın katledildiği, ikisi asker bir
sivilin yaralandığı, eşkıyadan da ikisinin öldürüldüğü, fesatçıların yakalanması ve yola getirilmeleri için tam donanımlı bir tabur ile bir batarya
dağ topuna ihtiyaç olduğu61 bildirilirken aynı gün
bir Fransız savaş vapurunun Mersin’den İskenderun tarafına doğru gittiği, düşman gemisinin
Dörtyol kışlasını bombaladığı sırada bir ağaç
üzerinden gemiye doğru beyaz bayrak sallayan
Arakil oğlu Sirop’un yakalanarak Divan-ı Harbe
sevk edildiği haber verildi.62
19 Mart’ta gelen habere göre Van’ın Timar
nahiyesinin İrerin köyünde yirmisi Arin köyü firarisi geri kalanı İrerin köyünün gençlerinden oluşan
yüz elli kadar silahlı grupla jandarmalar arasında
silahlı çatışma çıkmış, bir buçuk saat süren çatışmadan sonra silahlı firariler kaçmışlardı.63
Sivas’ın Pürk köyündeki soruşturma ve
arama neticesinde yüz elli silah ve doksan beş
asker firarisinin yakalandığı, Taşnaksütyun Cemiyetinin idaresinde Karahisar ve Suşehri’nde
on altı Ermeni köyünde ihtilal bölgesi hazırlandığı, bölgelerin vazifesinin Ordumuzun yenilmesi
durumunda vilayetin Ermenilerle meskun diğer
köylerindeki gruplarla birleşerek Ordumuzu arkadan tehdit ve düşman ordusunun taarruzunu
kolaylaştırmak olduğunun anlaşıldığını Sivas
Valisi Muammer Bey 21 Mart’ta haber vermişti.64 Haziran ayındaki Karahisar ayaklanması bu
ihbarı doğrulayacaktır. Olaya karışan kişilerin
ifadeleri ve yapılan soruşturma sonucunda eylem
hazırlıklarının Taşnaksütyun Komitesi tarafından
yapıldığı anlaşılmıştı.65
Kars ve Ardahan’da Rusların tahrikiyle
özellikle Ermeniler tarafından öldürülen Müslü60
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February 25th that the Armenians, who recruited
into the army, should not be employed on armed
services, either mobile armies or standing and
mobile gendarmes and should be kept away
from the commanders and headquarters. Upon
this notification the Commandership of the
Fifth Corps asked to discharge the policemen
belonging to the Armenian community, as well.60
It was informed on March 13th that
gendarmes and soldiers patrolling in Zeytun were
attacked by bandits. As a result of this attack,
one soldier and one person were murdered;
two soldiers and a civilian were wounded; two
of the bandits were killed. A fully equipped
battalion and one battery of mountain artillery
were needed in order to catch the plotters and to
chasten them.61 On the same day it was reported
that a French warship went from Mersin towards
İskenderun. Sirop, son of Arakil, who waved
white flag over a tree to enemy ship during its
bombing the Dörtyol barrack, was captured and
sent to the Court-Martial.62
It was learnt on March 19th that an armed
conflict broke out between an armed group of
about 150 men, twenty of whom were fugitives
from Arin village and the rest were young men
from İrerin village, and gendarmes in İrerin
village of Timar township of Van. The armed
fugitives run away after one and half-hour
conflict.63
Governor of Sivas, Muammer Bey,
reported on March 21st that 150 weapons were
seized and 95 deserters were captured as a result
of the investigation and inquest conducted in Pürk
village of Sivas. Revolution regions were prepared
under the administration of Dashnaksutyun
Community in 16 Armenian villages in Karahisar
and Suşehri. It was understood that the mission of
these regions were to become a threat for our army
by uniting with the groups from other villages
inhabited by the Armenians in the province and
to facilitate the attacks of enemy army if our
army was to be defeated.64 Karahisar revolt was
the confirmation of this notice. It was understood
from the statements of the persons involved in the
event and as a result of the related investigation
that the action preparation was conducted by the
Dashnaksutyun Committee.65
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man erkeklerin sayısının otuz bine vardığı, evlerin yakıldığı, kadın ve çocukların perişan halde
oldukları, koruması Ermenilere verilen Osmanlı
esirlerinin türlü kötü muamelelere maruz bırakıldıkları ve tüfek dipçiğiyle dövülerek öldürüldükleri, Ermenilerin kasten esir düşüp sonra kaçarak
elde ettikleri bilgileri Ruslara aktarmalarından
ötürü ihtiyatlı davranılması gerektiği Tahran Sefaretinin elde ettiği istihbarat üzerine, Harbiye
Nezaretiyle Dahiliye Nezaretine Hariciye Nezaretince 21 Mart’ta bildirilmişti.66
Maraş Mutasarrıfı Mümtaz Bey 22 Mart’ta
Zeytun’da meydana gelen olayları altı ay önceki
olay ile karşılaştırmanın mümkün olmadığını,
altı ay önceki olayın adi bir eşkıyalık şeklinde
olduğu halde bu olayın hazırlıklı, siyasi ve hatta
genel olduğunun anlaşıldığını, değişik yerlerde
benzer olayların oluşu da bu kanaati doğruladığını, askeri hazırlıkların tamamlanmasından sonra
süratli bir şekilde operasyona başlanılacağını haber vermişti.67
24 Mart’ta değişik yerlerden haberler gelmişti. Akçadağ’ın Kürecik nahiyesindeki Alevi
Kürtlerle civardan oraya giden birtakım Ermeni
asker firarilerinin bir çete teşkil ettikleri anlaşılmasıyla takipleri için Sivas’tan iki yüz kişilik
bir müfrezenin gönderildiği, müfreze tarafından
kuşatılan Bekiruşağı köyü ahalisiyle asilerin silahlarıyla beraber teslime hazır oldukları, asilerin
miktarının beş yüz civarında olduğunun tahmin
edildiği Sivas’tan bildirilmişti.68 Poganis köyünde asilerle gece geç vakitlere kadar çarpışıldığı,
asilerin kaldığı tepelerin gün ağardığında boşaltıldığının görüldüğü, köy halkı çarpışmadan dolayı
aileleri başka bir köye naklettiklerinden Poganis
köyünde birkaç ihtiyar ve hastadan başka kimsenin bulunmadığı, jandarma gönderilerek köylerine geri dönmelerinin söylendiği Van’dan gelen
bir haberdi.69 Zeytun için tertip edilen kuvvetlerin büyük bir kısmının geldiği, Haçin ve Dörtyol
Ermenilerinin işe karışmasını önlemek için tayin
edilen taburun da görevlendirildiği yere gelmek
üzere olduğu, asker tarafından lüzumlu yerler işgal edilerek yarın operasyona başlanacağı haberi
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Ministry of Foreign Affairs, upon the
intelligence provided by the Embassy in Tahran,
reported to the Ministry of the Interior and the
Ministry of War that number of the Muslim men
killed in Kars and Ardahan with the provocation
of Russians and especially by the Armenians
reached to 30.000; houses were burned down;
women and children were in a miserable condition.
The Ottoman captives, whose security was given
to Armenians, were subjected to various illtreatments and were killed by beatening with rifle
butts. It needed to be provident as the Armenians
were consciously taken captured and then run
away in order to convey the information they got
to the Russians.66
Governor of Maraş, Mümtaz Bey, notified
on March 22nd that it was impossible to compare
the recent events in Zeytun with the one occurred
six months ago. Although the event occurred six
months ago was a common banditry case, it was
understood that this was a well-prepared, political
and even general event. This thought was
justified by similar events occurring in various
regions. The operations would start quickly as
soon as military readiness completed.67
On March 24th news were received from
various regions. According to the information
from Sivas, it was learnt that Alewi Kurds from
Kürecik township of Akçadağ and a number of
Armenian deserters going there set up a gang. A
detachment of 200 men was sent from Sivas in
order to pursue them. People of Bekiruşağı village
and the rebels that surrounded by the detachment
were ready to surrender with their weapons. The
number of rebels estimated to be 500.68 It was
informed from Van that combats continued with
the rebels in Poganis village of Van until late at
night. The hills located by the rebels were seen as
emptied early in the morning. Nobody was left in
Poganis village, except a few elders and patients,
as families were sent to another village by the
peasants due to the combats. Gendarmes were
sent and told them to return to their villages.69
It was heard from Maraş on the same day that
most of the forces arranged for Zeytun arrived
and the battalion which was assigned to prevent
Haçin and Dörtyol Armenians from involving the
event was about to arrive in the region. Soldiers
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de aynı gün Maraş’tan gelmişti.70
Ertesi gün de Tekirdağ’daki Ermenilerin
Ermeni kilisesine silah ve mühimmat yığdıkları,
bu işi oranın ileri gelenlerinden Avusturya uyruklu Agopyan’ın tertip ettiği, kendisinin aynı
zamanda asker firarilerini himaye edip kilisede
saklamaya çalıştığı, başlıca eylem hazırlıklarının
da depodaki silahlara el konularak amele taburlarının silahlandırılması olduğu bilgisine ulaşılmıştı.71 Aynı gün Develi’nin Fenese Mahallesi’ndeki
Ermeni kilisesi ile okulunda yapılan aramada
yirmi bir adet bomba ele geçirildiği ve aramalara
devam edildiği bilgisi de Kayseri’den gelmişti.72
26 Mart’ta Zeytun kasabasında eşkıyanın
merkezi olan manastır ile etrafındaki yirmi haneye taarruza başlandı. Top ateşi ile manastırda
birçok gedikler açılmış, ancak manastırın dört tarafından açılan mazgallardan devamlı ateş edildiğinden ele geçirilememişti. Eşkıyanın beş altı yüz
kadar olduğu tahmin edilmekteydi. Aralarında
Maraş Jandarma Tabur Kumandanı Binbaşı Süleyman Bey’le birlikte altı asker şehit olmuştu.73
Tekke denilen manastırdaki eşkıya gece karanlığından yararlanarak firar etmişlerdi. Jandarma
Kumandanı ile birlikte dokuz şehit, yirmi yedi
yaralı vardı. Ermeni eşkıyasından otuz yedisi itlaf edilmişti.74 Ertesi gün üç gün üç gece kar ve
yağmur altında uykusuz kalan askerin istirahati
gerektiğinden operasyona ara verildiği, kasabaya
geri dönenlerin kontrolden sonra evlerine iade
edilmekte oldukları bildirildi.75
SEVKİN GÜNDEME GELMESİ
ve İLK SEVK
Zeytun’da yaşanan olaylar, bir tedbir olarak bazı Ermenilerin sevkini ilk defa Devlet’in
gündemine sokmuştur. Fakat sevkten akla gelen bazı sakıncalı ailelerin gönderilmeleriydi.
30 Mart’ta Zeytun’daki bazı sakıncalı ailelerin
başka yerlere gönderilmeleri hakkında Dördüncü Ordu Kumandanlığınca alınan kararın uygun
görülmekle birlikte istenen sonucu vermeyeceği
ve Zeytun meselesine son vermek için daha etki70
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would start the operation next day by occupying
necessary places.70
On the following day it was learnt that
Armenians in Tekirdağ stored up weapons and
ammunition in an Armenian church. This was
organized by Agopyan who was an Austrian
citizen and one of the notables of the city. He also
protected the deserters and tried to hide them in
the church. Their primary preparation of action
was to seize the weapons in the depot and to arm
the labor battalions.71 It was heard from Kayseri
on the same day that 21 bombs were seized as
a result of search in the Armenian church and
school in Fenese neighborhood of Develi. The
searches were continuing.72
On March 26th attacks started in the town
of Zeytun against the monastery and surrounding
twenty houses which were the center of bandits.
Although several breaches were opened on
the walls of monastery by artillery shooting,
monastery could not be captured as continuous
fire was opened through the battlements around
the monastery. The number of bandits was
estimated 500-600. Major Süleyman Bey,
Commander of Maraş Gendarmerie Battalion,
and 5 soldiers were martyrized.73 The bandits in
the monastery called Tekke in Zeytun run away
by taking advantage of the darkness of night.
Gendarmery Commander and 8 soldiers were
martyrized and 27 wounded; 37 Armenian bandits
were killed.74 It was informed on the following
day that operations in Zeytun interrupted as the
soldiers who were unable to sleep three day-night
long under rain and snow needed to rest. People
who came back to the town were returning their
homes after being controlled.75
RESETTLEMENT ISSUE AND
FIRST RESETTLEMENT
The incidents in Zeytun made the
resettlement of Armenians a current issue for the
first time as a measure of state. What intended with
the resettlement in fact was the dispatch of some
prejudicial families. Governor of Maraş, Mümtaz
Bey, expressed his opinion that the decision of
March 30 taken by the Commandership of the
Fourth Army to send some prejudicial families to
other regions was approvable but not effectual.
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li tedbirlere başvurulması gerektiği, bazı Ermeni
köylerinin ovalık mahallere nakliyle yerlerine
muhacirlerin getirilip yerleştirilmesinin uygun
olacağını Maraş Mutasarrıfı Mümtaz Bey görüş
olarak bildirdi.76

He also stated that more effective measures must
be taken to end Zeytun issue and that it would be
appropriate to remove some Armenian villages to
bottom lands and to resettle migrants instead of
Armenians.76

Adana Valisi Hakkı Bey de 1 Nisan’da
Ermenilerin yoğun olarak bulundukları Haçin ile
Dörtyol’dan kaldırılarak, Hükûmetin belirleyeceği Adana vilayetinin değişik yerlerinde sayıları
hiçbir zaman çoğunluk oluşturmayacak şekilde
iskân edilmelerinin faydalı olacağı şeklindeki
görüşünü Dahiliye Nezaretine yazdı.77 Aynı gün
Maraş Mutasarrıfı Mümtaz Bey Zeytun’da kalmalarında sakınca görülenlerin aileleriyle birlikte
uzaklaştırılmaları bildirildiğinden nereye gönderileceklerinin belirlenmesini istedi.78 8 Nisan’da
Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal Paşa, Zeytun
Ermenilerinin üçte ikisinden fazlasının Konya’ya
gönderilmesini ve yerlerine de Rumeli göçmenlerinin yerleştirilmesinin uygun olacağını belirtti.79 İsyan eden ya da düşmana rehberlik edilen
yerlerdeki Ermenilerin oralardan çıkarılarak daha
iç taraflara nakledilmelerinde artık bir görüş birliği sağlanmıştı.

Governor of Adana, Hakkı Bey, wrote his
opinions in a letter on April 1st to the Ministry
of the Interior that it would be beneficial to
remove the Armenians in Haçin and Dörtyol
where they concentrated and to resettle them in
other regions of Adana province to be determined
by the Government in such a manner that they
would never constitute a majority.77 On the same
day Governor of Maraş, Mümtaz Bey, asked
to be informed about the resettlement areas
of the families which were considered risky
to stay in Zeytun.78 On April 8th Cemal Pasha,
Commander of the Fourth Army, stated that
it would be appropriate to send more than two
third of Zeytun Armenians to Konya and to settle
Rumelian migrants instead of them.79 There was
a consensus of opinion to remove the Armenians,
who rebelled or guided the enemy, and to transfer
them to inner regions.

Aynı gün Sivas’ta Ermenilerde bulunduğu
tahmin edilen beş bin silahtan beş yüz kadarının
toplandığı, aramalara devam edilerek kalanların
da toplanmasına çalışıldığı haberi de gelmişti.80
Suşehri’nde Ermenilerden üç yüz kadar silaha
el konulduğu, soruşturma ve incelemeye devam
edildiği ve bir kısım silahların daha bulunacağının umulduğu, yapılan soruşturmada silahların
Ermenilere dağıtılması ve satışında Karahisâr
Ermeni Piskoposu Vağnak’ın parmağı olduğunun
anlaşıldığı bildirildi.81 14 Nisan’da Ermeni Taşnaksütyun Cemiyeti vasıtasıyla Sivas vilayetinde
merkezi gizli bir ihtilal cemiyeti kurulmuş olduğu, asıl amaçlarının Osmanlı Ordusu’nun gerilerinde olay çıkartarak düşmanın hareketlerini kolaylaştırmak olduğu Onuncu Kolordunun raporu
doğrultusunda Başkumandanlığa yazılmıştı.82

On the same day it was heard that 500
of 5000 weapons which were supposed to be
belonged to Armenians in Sivas were collected
and that searches continued to collect the
rest.80 It was informed that about 300 weapons
belonging to Armenians were seized in Suşehri;
investigation and enquiry were continuing; some
more weapons were expected to be found; as a
result of the investigation it was understood that
Armenian Bishop in Karahisar, Vağnak, played
a role in distributing and selling the weapons to
Armenians.81 The report sent on April 14th by the
Tenth Corps to the Supreme Military Command
noted that a secret centered revolution association
was set up in the province of Sivas by means of
Dashnaksutyun Organization and that their main
goal was to facilitate enemy’s movement by
creating incidents behind the Ottoman Army.82

Zeytun’a gelen Fahri Paşa’nın Tekke aha76
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It was informed by the Governor of Maraş,
Mümtaz Bey, that Fahri Pasha who came to
Zeytun ordered the removal of the population of
Tekke and population of 11 villages, consisting
of 1481 people, who joined the recent incidents.83
First resettlement decision thus was to be applied
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lisiyle, son olaylara katılan bin dört yüz seksen
bir nüfustan ibaret on bir köy halkının sürülmeleri emrini verdiği, 14 Nisan tarihli Zeytun’da Maraş Mutasarrıfı Mümtaz Bey’den gelen bir bilgi
olarak kayıtlara geçmişti.83 İlk tehcir uygulaması
bu şekilde isyancı Zeytun Ermeni ahalisine tatbik
edilecekti.

for the Armenian population in Zeytun.

15 Nisan’da da Develi’de Ermeni ihtilâl
komitesine ait silah, bomba, fişek ile Ermenistan
olarak kabul edilen yerlerin isimleri ve yıkılan
binalarını gösteren fotoğraflar ele geçirilmişti.84

On April 16th Governor of Van, Cevdet
Bey, informed that revolts were spreading in
the vicinity of Van. Upon the arrestment of an
Armenian teacher in Şatak, incidents occurred
in the town and the surrounding Armenian
villages. A platoon went to Şatak to look for
the sergeant and two gendarmes who were sent
from Gevaş to repair the broken telegraph line
and were lost. This platoon was ambushed by the
revolutionaries. 7 gendarmes were martyrized
in the armed conflict in Şatak town center and
a guardhouse between Havasor and Şatak was
surrounded. It was informed that the necessary
measures were taken as it was understood that
all these events were expected as the beginning
of an all-out rebellion.85 It was no longer a local
movement but an all-out rebellion movement. It
was informed that all the Armenians who saw
the Russians as their rescuer were waiting for
an opportunity as being armed.86 Meanwhile as
a result of the searches in the Armenian village
of Horsana attached to Hafik a great number of
weapons belonging to Armenians were seized
and searches were continuing.87

16 Nisan’da Van Valisi Cevdet Bey’den
gelen bilgi, isyan dalgasının bu defa Van taraflarında yayıldığını haber vermekteydi. Şatak’ta bir
Ermeni öğretmenin tutuklanması üzerine kasabada ve çevre Ermeni köylerinde olaylar çıkmıştı. Kopan telgraf hattının tamiri için Gevaş’tan
gönderilen çavuş ile iki jandarmanın kaybolması
üzerine aramak için giden müfreze ihtilalciler tarafından pusuya düşürülmüş, Şatak merkezinde
çıkan çatışmada yedi jandarmamız şehit olmuştu.
Havasor’la Şatak arasında bir karakol da kuşatılmıştı. Bütün bu olayların, beklenen genel bir
kalkışmaya başlangıç olacağı anlaşıldığından ona
göre tedbir alındığı bildirilmişti.85 Artık lokal gibi
görünen isyan hareketleri genel bir isyan havasına bürünüyordu. Rusları kurtarıcı olarak gören
bütün Ermenilerin elde silah fırsat bekledikleri
bildirilmekteydi.86 Bu arada Hafik’in Horsana
Ermeni köyünde yapılan aramalarda Ermenilere
ait çok miktarda silah ele geçirilmişti ve aramalara devam edilmekteydi.87
18 Nisan’da Şatak kazası yollarını kesen
ve karakolların etrafını saran eşkıyanın üzerine
gönderilen birliklerin eşkıyayla çatışmakta olduğu, Havasor’da da Ermenilerle çatışmaların başladığı, Erçek ve Timar nahiyelerinde bulunan Ermeni köylerinde de olağan dışı faaliyetler görüldüğü bildirildi.88 Şatak’da planlı bir isyan çıkaran
Ermenilerin yirmi kadar askerimizi şehit ettiği,
Hoşab’a bağlı birkaç Ermeni köyü yakınından
geçen birliklerimize ateş açıldığı için saldırganların tepelendiği, Van ile Hoşap arasında bulunan
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On April 15th weapons, bombs, cartridges
and photographs showing place names and
demolished buildings in so-called Armenia
were seized from the Armenian Revolutionary
Committee in Develi.84

It was notified on April 18th that an armed
conflict broke out between the bandits and
the troops which were sent upon the bandits
who blocked the roads to Şatak district and
surrounded the guardhouses. Conflicts with
Armenians in Havasor started and unusual
activities were seen in the Armenian villages of
the townships of Erçek and Timar.88 Later in the
day it was informed that nearly 20 soldiers of our
Army were martyrized at a planned Armenian
revolt in Şatak; Armenians who opened fire on
our troops passing close to the Armenian villages
of Hoşap were chastened; forces were sent upon
the surrounding of a gendarmerie station between
Van and Hoşap by nearly 100 bandits.89
Revolts of Armenian committees all across
the country in wartime made the Sivas Governor
Muammer Bey to think that it was not possible
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bir jandarma karakolunun yüz kadar eşkıya tarafından kuşatılması üzerine kuvvet sevk edildiği
ilerleyen saatlerde gelen başka bir haberdi.89
Yaşanan savaşın ortasında bir de Ermeni
komitelerinin ülkenin dört bir yanında çıkardıkları isyanlarla uğraşılıyor olması Sivas Valisi Muammer Bey’i artık Ermeniler ile bu memlekette
kardeş olarak yaşayamayacağımız kanaatine
itmişti. Muammer Bey’e göre biz onları ezmez
isek onlar bizi ilk fırsatta yok etmeye çalışacaklardı. Kendisi Sivas’ta onları kuvvetten düşürmeye, Müslümanları güçlendirmeye çalışıyordu.
Muzır görülmeyen halka ise ilişilmiyordu.90
Van’dan ertesi gün gelen habere göre Havasor nahiyesinde isyana kalkışan dört Ermeni
köyünün mevzileri tahrip edilmişti. Gevaş kazasıyla vilayet merkezi ve Havasor nahiyesinin
bağlantısını kesmek üzere toplanan altı yüz kadar
ihtilalci ile müfrezelerimiz arasında çatışmalar
devam etmekteydi. Vali, şu durumda Ermeni ihtilalinin en uygun olan Van’da başlamış olduğunu,
isyancıların Beyazıt tarafında Ruslarla bağlantı
kurmak istediklerini bildirmekteydi.91
20 Nisan’da Van merkezinde çoğunluğu
asker kaçağı olan ihtilalcilerle çatışma devam
etmekteydi. Gevaş-Bitlis hattından başka bütün
telgraf hatları kesilmiş, Havasor’daki çatışmada
ihtilalciler tepelenmişti.92 Gevaş ilçesinin Atalan
ve Piltinis köylerindeki Ermeni isyancılarla yapılan çatışmalarda 174 isyancı öldürülürken müfrezelerimizden 18 şehit ve 24 yaralı vardı. Atalan
köyünde çatışma devam etmekteydi. Van’daki
Ermeni mahallelerinde çokça silahlı şahıslar dolaşmaktaydı. Civar köylerdeki isyancıların şehrin
kuzey doğusu ile Erek dağında toplandıklarına
dair gelen haber üzerine gerekli tedbirler alınmıştı.93 Sur ve Kaledibi Ermeni mahallelerinde
görülen yüzlerce ihtilalcinin kaleyi ele geçirmeye
çalıştıkları, askerimizden zayiat olduğu, isyancıların Müslüman evleri ile Düyûn-ı Umumiye,
Posta, Reji ve Osmanlı Bankası dairelerini yaktıkları 21 Nisan’da bildirilen olaylar olarak kayıtlara geçmişti.94 Aynı gün Konya’ya sevk edilen
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to live brotherly with Armenians in this country.
He also thought that if we do not overpower the
Armenians, they would try to exterminate us at
the earliest opportunity. He was trying to weaken
the Armenians and to strengthen the Muslims in
Sivas. Innocuous people were not disturbed.90
According to the news received from
Van on the following day, emplacements in four
Armenian villages of which population attempted
to revolt in the township of Havasor were
destroyed. Armed conflicts between our platoons
and nearly 600 revolutionaries who gathered to
block the way from Gevaş district to the province
center and Havasor township were continuing.
Governor informed that Armenian revolt started
in Van and revolutionaries were intending to
contact with Russians around Beyazıt.91
On April 20th armed conflicts were
continuing in the center of Van with
revolutionaries most of whom were deserters.
All telegraph lines, except Gevaş-Bitlis line,
were cut off and revolutionaries were defeated
in the conflict in Havasor.92 As a result of the
armed conflicts with Armenian rebels in Atalan
and Piltinis villages of Gevaş, 174 rebels were
killed; our 18 soldiers were martyrized and 24
wounded. Armed conflicts were continuing in
Atalan village. A large number of armed men
were seen around the Armenian neighborhoods
in Van. Upon the information concerning that the
rebels from surrounding villages were gathering
in the northeast of the city and on Erek Mountain,
necessary measures were taken.93 On April 21st
it was recorded that hundreds of revolutionaries
seen in the Armenian neighborhoods of Sur and
Kaledibi attempted to capture the fortress. There
occurred casualties from our soldiers. Muslim
homes and buildings of Debt Administration
(Düyun-ı Umumiye), Post Office, Regie
Company and Ottoman Bank were set on fire
by the rebels.94 On the same day it was informed
from Maraş that the number of Zeytun Armenians
who were dispatched to Konya reached to 3446.
A few of them remained and immigrants were
relocated instead of Zeytun Armenians.95
The telegram received from Sivas on April
22 explained why the Armenians of Suşehri
were among those dispatched first. Governor
nd
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Zeytun Ermenilerinin sayısının üç bin dört yüz
kırk altı nüfusa ulaştığı, geride az kişinin kaldığı,
yerlerine de göçmen gönderilerek iskân edildiği
Maraş’tan bildirildi.95
22 Nisan’da Sivas’tan gelen telgraf Suşehri Ermenilerinin neden ilk sevk edilenler
içerisinde yer aldıklarını izah ediyordu. Ermeni
komitelerinin kontrolü altında Suşehri’nde on
altı Ermeni köyünde ihtilal mıntıkası hazırlanarak ordumuzun başarısızlığı halinde diğer Ermeni köyleriyle birlikte orduyu arkadan tehdit edecekleri, vilayetten otuz bin Ermeni tertip edilerek
silahlandırıldığı, bunlardan on beş bininin Rus
ordusuna katıldığı, on beş bininin de ordumuzu
arkadan meşgul etme ile görevlendirildiği Vali
Muammer Bey’in aktardığı bilgiydi.96
Bu arada Van’da ihtilalcilerle şehirde çarpışmalar devam ediyordu. Yirmi kadar şehit ve
yaralılar vardı. Muradiye ile Timar nahiyesi arasında iki yüz kadar ihtilalci mahvedilmişti. Erçek
nahiyesi taraflarında Müslüman köylere saldıran
asilerle müfrezeler arasında da şiddetli çarpışmalar olmaktaydı ve çatışmaların olduğu bölgelerde
telgraf telleri kesikti.97 Ertesi gün gelen habere göre Van Kalesi’ni ele geçirmek için Ermeni
Komitesince seçilen yedi yüz kadar oldukları
tahmin edilen ve evlerin içlerine siperler yapan
Ermeni asiler kasabanın önemli bir kısmını ateşe
vermişlerdi.98 24 Nisan’da içeri ve yukarı şehirde çatışmanın devam ettiği, şehrin içinde birkaç
hanenin yakıldığı, Başkale tarafından seksen kişilik bir kuvvetin Van’a yardıma yetiştiği, Mahmudi Kaymakamı maiyetindeki mücahitlerin
Erçek nahiyesi civarındaki İslam köylerine taarruza çalışan asilerle çatışarak Van’a yaklaştığı,
Van’a gelmekte olan Muradiye Kaymakamı Ziya
Bey’in ihtilalcilerin şiddetli taarruzundan dolayı
ilerleyemediği bildirilmişti.99
24 NİSAN 1915’TE NE OLDU?
Yukarıda sözü edilen bir dizi isyanın arka
planında Ermeni terör örgütlerinin bulunduğu bilinen bir gerçekti. İsyanın yayılma eğilimi
göstermesi ve Orduyu da meşgul hale getirmesi
95
96
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98
99
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Muammer Bey conveyed that revolution zones
were prepared in 16 Armenian villages of Suşehri
under the control of Armenian committees. If our
army was defeated, they would become a threat
to our army from behind together with the other
Armenian villages. 30.000 Armenians from the
province were organized and armed. 15.000 of
them joined the Russian army and the rest of
them were tasked with engaging our army.96
Meanwhile, combats with revolutionaries
were continuing in Van. 20 of our soldiers were
martyrized and wounded. Approximately 200
revolutionaries were killed in the region between
the townships of Muradiye and Timar. Severe
combats continued between the battalions and
the rebels who attacked the Muslim villages in
the vicinity of Erçek township. Telegraph lines
were cut off in the combat area.97 Information was
received on the following day concerning that
the Armenian rebels, estimated to be nearly 700,
who were selected by the Armenian committee
in order to capture the Van fortress, entrenched
in the homes and burned a considerable part of
the city.98 On April 24th conflicts were continuing
in the inner and upper regions of the province.
A few houses in the city were burned down. A
military force consisting of 80 soldiers came
from Başkale to Van’s rescue. Mujahids in the
company of the district governor of Mahmudi
closed to Van by conflicting with the rebels who
attempted to attack the Muslim villages in the
vicinity of Erçek township. Ziya Bey, District
Governor of Muradiye, could not advance due to
the severe attack of revolutionaries on his route
to Van.99
WHAT HAPPENED ON APRIL
24, 1915?
It was a known fact that the Armenian
terrorist organizations were at the back stage
of the above mentioned revolts. As the revolts
began to grow in numbers and the Army was
engaged in them, the government obliged to take
some measures. The arrestment of the committee
leaders who were the theorists of revolts and
closing of the committees were among the first
measures. This was what intended to do in all
provinces with the circular of April 24, 1915.
The circular sent out to all provinces and
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bir takım tedbirler alınmasını zorunlu hale getirmişti. İlk akla gelen tedbir isyanın teorisyenlerini
oluşturan komite ileri gelenlerinin tutuklanmaları
ve komitelerin faaliyetlerine bir son verilmesi olmuştu. İşte 24 Nisan 1915 tarihli bir genelge ile
tüm vilayetlerde yapılması istenilen buydu.
Tüm vilayet ve mutasarrıflıklara gönderilen genelge ile: “Ermeni komitelerinin Osmanlı
ülkesinde ayrılıkçı fikirlerle muhtariyet elde etme
teşebbüsleri, Taşnak Komitesinin Rusya’da bulunan Ermenileri kışkırtma çabaları, ülkenin savaş halinde olmasını fırsat bilerek Anadolu’nun
birçok vilayetinde isyan çıkarmaları, bomba,
silah tedarikleri, gönüllü alaylar oluşturmaları
ve Ruslarla birlikte hareket ederek Osmanlı ordusunu tehdit etmeleri, bu komitelerin faaliyetlerine bir son vermeyi gerektirdiğinden; komitelerin vilâyetlerdeki şubelerinin kapatılmasına,
her türlü evraklarının yok edilmelerine meydan
bırakılmayarak ele geçirilmesine, komite ile işbirliğinde olan Ermenilerin takip ve gözaltına
alınmalarına, ellerindeki silahların toplatılmasına ve tutuklanan şahısların Divan-ı Harb’e
sevk olunmasına karar verildiği” bildirilmişti.100
Karar önce İstanbul’da uygulamaya konulmuş ve
235 komite ileri geleni tutuklanarak Ayaş ve Çankırı’ya gönderilmişti.
Ermenilerin her yıl sözde soykırımı anma
günü olarak törenler düzenledikleri bu gün, aslında genel isyana karşı alınan ilk ciddi tedbir
olması dolayısıyla hayallerin suya düştüğü gün
olma özelliği taşır. Yoksa yaklaşık bir ay sonra
başlayacak tehcir ile uzaktan yakından bir alakası
yoktur.
Diğer taraftan İtilaf Devletleri, yaklaşık
bu günlerde yaşanan olayları bahane ederek geçmişte olduğu gibi yine Ermeni sorununa müdahale etmek yolunu seçerek Osmanlı Devleti’ne
24 Mayıs 1915 tarihli bir nota vermişti. Notada:
“Yaklaşık bir aydır Ermenistan’ın Kürt ve Türk
halkının Osmanlı yetkililerinin göz yumması ve
sık sık yardımlarıyla Ermenileri katlettiğini” iddia etmişti. “Bu katliamlar Nisan ayı ortalarında
Erzurum, Bitlis, Muş, Zeytun ve Kilikya boyunca meydana gelmişti”. Ayrıca “Van civarındaki
yaklaşık yüz köy halkının tamamen öldürüldüğü,
Van şehrindeki Ermenilerin de Kürtler tarafından
100 DH.ŞFR, 52/96, 97, 98.

sub-provinces contained the following decisions:
“It required to put an end to the activities of
Armenian committees because of the facts
that: they attempted to obtain an autonomy in
the Ottoman territory with separatist ideas;
Dashnak committee attempted to provoke the
Armenians in Russia; they revolted in various
provinces of Anatolia by taking advantage of the
war conditions in the country; they provided the
rebels with the bombs and weapons; they set up
volunteer regiments; and they became a threat
to the Ottoman army by acting together with the
Russians. Consequently, it was decided to close
down the provincial branches of the committees,
seize their all documents by not allowing them
to be destroyed, follow and detain Armenians
collaborating with the committee, seize the
weapons in their hands and to bring the arrested
persons into the Court-Martial.”100 The Decision
was applied first in İstanbul and 235 committee
leaders were arrested and sent to Ayaş and
Çankırı.
Even though the Armenians describe
this day as the remembrance day of so-called
genocide and hold ceremonies, it is in fact the day
on which Armenians’ dreams came to naught as
it was the first serious measure against the all-out
rebellion. It has no connection whatsoever with
the resettlement to be started one month later.
On the other hand, the Entente Powers
intervened in the Armenian question by giving
the recent incidents as an excuse as did in the past
and sent a note to the Ottoman Empire on May 24,
1915. This note included the allegations such as:
“For nearly a month Kurds and Turks in Armenia
massacred Armenians with continual support
and connivance of the Ottoman authorities.
These massacres occurred in Erzurum, Bitlis,
Muş, Zeytun and Cilicia in the middle of April.
Inhabitants of nearly 100 villages around Van
were completely killed. Armenians in Van were
surrounded by the Kurds. Government ill-treated
the innocuous Armenians in İstanbul.” The
note was concluded as follows: “The Entente
Powers would hold all members of the Ottoman
Government and all officials joined the massacres
responsible for Turkey’s recent crimes against
humanity and civilization.”
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kuşatıldığı, aynı zamanda İstanbul’da Hükûmetin
zararsız Ermeni nüfusuna kötü davrandığı” iddia
edilmişti. Notanın sonunda ise “Müttefik (İtilaf)
Devletler Türkiye’nin insanlığa ve medeniyete
karşı olan bu yeni suçları dolayısıyla bütün Osmanlı Hükûmet üyelerini ve bu katliamlara katılan tüm memurları sorumlu tutacaklardır” demişti.
İtilaf Devletleri bu isyanları “Ermeniler
katlediliyor” diye kullanmaya kalktılar, aynı zamanda Van’daki Ermeni isyancıları kollamak gayesiyle şehirdeki Ermenilerin oturduğu mahallelerin Müslümanlarca kuşatıldığını söyleyerek isyancılara ‘arkanızdayız’ mesajı vermek istediler.
Osmanlı Devleti notaya verdiği cevapta:
“Sınırların korunması ve güvenliği için gerekli
görülen her türlü tedbirin alınması ve uygulanmasından dolayı hiçbir yabancı hükûmete hesap
vermek zorunda olmadığını” belirtti. İngiliz ve
Fransız gemileri Çanakkale’de hastaneleri topa
tutarken, Ruslar Ermeniler vasıtasıyla Kars yakınlarında binlerce Müslümanı kılıçtan geçirir ve
aldığı Osmanlı esirlerini yine Ermeniler aracılığıyla merhametsizce öldürürken, İtilaf Devletlerinin insani duygulardan dem vurmalarının garip
olduğunu” da beyan etti. “Kafkasya’da, Fas’ta,
Mısır’da ve Hindistan’da çıkan isyanlar sırasında
şiddet uygulayıp insanlığa aykırı hareketlerden
geri durmayan İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlı Hükûmetinin aldığı ve uygulama esnasında
son derece adalet ile davranmış olduğu tedbirlerden dolayı Osmanlı Hükûmetini suçlamalarının
doğru olmadığını” da ekledi. Arkasından da “İtilaf Devletlerinin şikayet ettikleri olayların bütün
sorumluluğunun sözü edilen isyan hareketlerinin
arkasında yer alan ve idare eden üçlü İtilaf hükûmetlerine ait olduğunu” karşı deklarasyonda
bildirdi. Şurası dikkat çekicidir ki notaya verilen
karşı deklarasyonun son cümlesi: “bu bildiri bile
Ermeni isyancıları için bir dayanaktır ve onları
teşvik eder” cümlesiyle bitmişti.101
Nitekim Osmanlı Devleti’nin haklı olduğu,
şehirde kuşatıldığı iddia edilen Ermeni mahallelerini kendilerine siper edinen isyancıların 16 Mayısta Van’ı düşürmeleriyle ortaya çıkmış oldu.
101 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, (İstanbul:
1976), s. 609-613.

The Entente Powers tried to exploit these
uprisings by saying “Armenians are massacred.”
At the same time, in order to protect the Armenian
revolutionaries they wanted to give them the
message of “standing behind you” by saying that
the Armenian neighborhoods in the city were
surrounded by Muslims.
Ottoman Empire stated in the reply of note
that it was not obliged to give an account, to any
foreign government, of the necessary measures
taken for the protection and security of the borders
and the implementation of the measures. It also
expressed that it was very strange that the Entente
Powers talked about human feelings while British
and French ships were bombarding the hospitals
in Gallipoli; Russians were slaughtering the
Muslims near Kars and killing Ottoman captives
by means of Armenians. It was also added in the
note that the accusation of Ottoman Government
by Britain, France and Russia for the measures
and their just application was not correct, as these
countries inflicted violence and acted contrary to
human rights during the revolts in the Caucasus,
Morocco, Egypt and India. Note continued with
a counter-declaration stating that “The trio of
Entente Powers which stand behind the uprising
movements and lead them are responsible for
all incidents they complain about.” It was very
remarkable that the declaration ended with
the following statement: “This declaration is
even a base for Armenian revolutionaries and it
encourages them.”101
Ottoman State was justified when Van fell
into the hands of the revolutionaries who took
shelter in the Armenian neighborhoods, which
were alleged to be surrounded, on May 16th.
Chronology of the events after April 24
until the resettlement decision of May 30 and
the following incidents caused the extension of
resettlement are given below.
On April 25th an armed conflict broke out
between the battalion sent to Gevaş and nearly
100 Armenian rebels in Karkar stream in Karkar
township of Gevaş district in Van. As a result
of this conflict, more than 50 rebels, including
four leaders, were killed and the rest run away to
Gevaş vicinity.102

Tehcire Giden Yol

Biz 24 Nisan sonrasından tehcir kararının
alındığı 30 Mayıs’a ve sonrasında tehcirin genişletilmesine neden olacak olan olayları kronolojik
olarak takip etmeye devam edelim.
25 Nisan’da Van’a bağlı Gevaş kazasının
Karkar nahiyesinde bulunan Karkar Deresi’nde
Gevaş’a sevk edilmiş olan müfreze ile sayıları
yüz kadar olan Ermeni asiler arasında çıkan çatışma sonucu içlerinde dördü reislerinden olmak
üzere elliyi aşkın asi öldürülmüş, diğerleri Gevaş
tarafına firar etmişti.102
SEVKİN KONYA YERİNE GÜNEYE YÖNLENDİRİLMESİ
26 Nisan Ermeni tehcirinde önemli dönüm noktalarından biridir. Zeytun, Dörtyol gibi
yerlerdeki Ermenilerin oralardan çıkarılmaları
söz konusu olduğunda Konya’ya gönderilmeleri kararlaştırılmış ve o yolda uygulamada bulunulmuştu. Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal
Paşa’ya Dahiliye Nazırı Talat Paşa’nın yazdığı
telgrafta Zeytun, Maraş, İskenderun, Dörtyol ve
Haçin gibi yerlerden çıkarılacak Ermenilerin tamamen Konya’ya sevk edilmelerinin o bölgede
toplanmalarına ve eylem birliği yapmalarına sebep olacağından bundan böyle sevk edileceklerin
Haleb’in güneydoğusu ile Zor ve Urfa yöresine
gönderilmeleri istendi.103 Bu karar daha sonra genişleyecek tehcir uygulamasının ilk adımını teşkil edecekti.
27 Nisan’da Van şehrinde cephanesizlikten
Ermeni isyancıların yukarı mahallelerde kazdıkları siperlere hücum edilemediği, Havasor taraflarından kaçıp şehre girmek isteyen ihtilalcilerden bir
kısmının Norguh Gediği’nde sarılıp kırk dördünün
öldürüldüğü, cephane yetiştirilmezse durumun felaket olacağının Orduya bildirildiği, çoğu süvari
bin beş yüz kişilik düşman kuvvetinin iki topla
beraber Kotor Deresi’nden ilerlemekte olduğu
haberi geldi.104 Pervari sınırında saldırıya uğrayan
müfrezelerimizin iki gün süren çatışma sonucunda
Ermeni komitecilerin en önemli sığınma yerlerinden olan Üzim köyünü işgal ve tahrip ettiği, çatışmalarda kırk kadar asinin öldürüldüğü de Bitlis
Valiliğinden bildirildi.105
102
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DIRECTION OF
RESETTLEMENT SOUTHWARD
INSTEAD OF KONYA
April 26th was an important turning point
in the resettlement of Armenians. It was decided
to remove the Zeytun and Dörtyol Armenians to
Konya and it was applied. In the telegram sent
by the Minister of the Interior, Talat Pasha, to the
Commander of the Fourth Army, Cemal Pasha, it
was ordered to remove hereinafter the Armenians
in Zeytun, Maraş, İskenderun, Dörtyol and Haçin
to the southeast of Aleppo and to the region of
Zor and Urfa as the dispatch of all Armenians to
Konya would cause them to gather in that region
and to make union of action.103 This decision
was the first step of resettlement and it would be
extended later on.
On April 27th information received
concerning that the trenches which Armenian
rebels digged in the upper neighborhoods of
Van could not be attacked due to the lack of
ammunition; some of the revolutionaries, who
escaped from Havasor and wanted to enter the
city, were surrounded in Norguh Gap and 44 of
them were killed; it was reported to the Army that
they would meet with a disaster if ammunition
not provided in time; enemy forces of 1500 men,
mostly cavalry, advanced from Kotor River
with two cannons.104 It was also informed by
the Governorship of Bitlis that our battalions,
who were attacked on Pervari border, occupied
and ruined the village of Üzim, one of the most
important shelters of Armenian committee
members, as a result of two-day conflict, and
nearly 40 rebels were killed in the conflicts.105
On April 28th it was notified that battalions
were sent to block the gangs who could not
be stopped in Kotor; conflicts continued in
Van; ammunition decreased; if assistance
not provided, the city might be invaded; our
battalions annihilated 150 of the rebels around
Timar township.106 On the same day the leading
members of Hindjak and Dashnak committees
were captured in Kayseri. According to their
confessions, attempts were started for armed
movement four months ago upon the notice
given by the Headquarters of Hindjak; a bouncer
association was designated by a board formed by
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28 Nisan’da Kotor’da durdurulamayan çetelerin yollarını kesmek için müfrezeler gönderildiği, Van’da çatışmaların devam ettiği, cephanenin
azaldığı, yardım gelmez ise şehrin düşebileceği,
müfrezelerimizin Tımar nahiyesi civarındaki asilerden yüz ellisini imha ettiği iletildi.106 Aynı gün
Kayseri’de yakalanan Hınçak, Taşnak komitelerinin ileri gelenlerinin itiraflarına göre; dört ay evvel
Hınçak Merkez-i Umumisinden yapılan tebligat
üzerine silahlı hareket için girişimlere başlanılmıştı. Hınçak, Taşnak komiteleri Merkez-i Umumisinin telkinleriyle aralarında oluşturulan bir heyetçe
fedai cemiyeti belirlenip, silahların dağıtıldığı,
silah temininde Sancak Genel Meclisi ve İdare
Meclisi azalarının da parmağı olduğunun anlaşıldığı, şimdilik çok miktarda yasak silah, patlayıcı
maddelerle birlikte yakalanan ihtilal tertipçileri
sayısının otuzu aştığı bildirildi.107 Ertesi gün gelen
bilgi: Hınçakların Kayseri şubesindeki evrakının
tamamen ele geçirildiğini, Ermeni Mahallesi’nde
sekiz dinamit, on dört kapsüllü bomba daha bulunduğunu, yetmiş kadar tüfek, on binden fazla
fişek ve kundaklı revolver toplandığını haber veriyordu.108 1 Mayıs’ta Kayseri merkezinde devam
etmekte olan aramalar üzerine ele geçirilen silahların yüz elliye vardığı, on sekiz bomba daha bulunduğu, tutuklanan Ermenilerin sayısının da yüze
ulaştığı ilave edildi.109
Van’da çatışmalar 29 Nisan’da da devam
etmekteydi. Gevaş’ın Narik, Pagan ve civarındaki
köylerinde de isyancılarla çatışmalar oluyordu.110
Bu arada Diyarbakır’ın Beşiri kazası Ermeni köylerinde yapılan aramalar sonucunda yüz kırk beş
yasak silah elde edilmişti.111
VAN ve ÇEVRESİ ERMENİLERİNİN SEVKİNİN GÜNDEME
GELMESİ
2 Mayıs 1915 tarihi de Osmanlı Ermenilerinin sevkinde yine önemli dönüm noktalarından
birisidir. Zeytun, Dörtyol Ermenilerinin sevkinden
sonra başka yerdeki Ermenilerin de sevkleri ilk
defa bu tarihte gündeme gelmiştir. Van ve çevresindeki isyanın bastırılamayıp genişleme istidadı
göstermesi ve Orduyu hayli meşgul eder duruma
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the suggestions of the Headquarters of Hindjak
and Dashnak committees. Weapons were
distributed; it was understood that the members
of General Assembly and Administrative Council
of District had a hand in the supply of weapons;
the number of revolution organizers, who were
captured with a large amount of prohibited
weapons and explosive materials, exceeded 30
so far.107 On the following day it was heard that
all documents of Hindjaks in the Kayseri branch
were seized; 8 dynamites and 14 encapsulated
bombs were found; nearly 70 rifles, over 10.000
cartridges and revolvers were collected.108 On
May 1st it was added that the weapons, seized
in the ongoing searches in the center of Kayseri,
reached to 150; 18 more bombs were found; the
number of arrested Armenians reached to 100.109
On April 29th conflicts with the rebels
were continuing in Van and in Narik, Pagan
and surrounding villages of Gevaş, as well.110
Meanwhile 145 prohibited weapons were seized
as a result of searches in Armenian villages of
Beşiri district in Diyarbakır.111
RESETTLEMENT ISSUE OF THE
ARMENIANS OF VAN AND THE
SURROUNDING REGION
2 May 1915 was one of the important
turning points in the resettlement of Ottoman
Armenians. Besides the resettlement of Zeytun
and Dörtyol Armenians, resettlement of
Armenians in other regions became an issue for
the first time on this date. Uprising in Van and
the surrounding region could not be repressed
and it was spreaded. As the Army started to
highly engage in this uprising, removal of
Armenians from these places came to the fore.
Enver Pasha wrote his opinions to the Ministry
of the Interior concerning the fact that in return
for the removal of Muslims in the nude towards
our territory and for the Armenians around the
Lake Van were in non-stop position of rebellion
and revolution, it was necessary either to remove
them into the Russian borders or to dispatch them
to the different regions of Anatolia. He requested
in his letter that the appropriate one of these two
alternatives to be implemented.112
On May 3rd severe conflicts continued in
the upper Armenian neighborhoods of Van; the
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gelmesi Ermenilerin buralardan çıkarılmalarını
gündeme getirdi. Enver Paşa Rusya sınırları içerisindeki Müslüman ahalinin çıplak bir halde bizim
taraflara sürülmelerine karşılık olmak hem de Van
Gölü etrafındaki Ermenilerin sürekli isyan ve ihtilal ocağı halinde bulunmaları nedeniyle oradan
kaldırılarak ya Rusya sınırları içerisine sürülmeleri yada Anadolu’nun değişik yerlerine dağıtılmaları gerektiği hakkındaki görüşlerini Dahiliye Nezaretine yazdı. Enver Paşa yazısında bu iki şıktan
uygun olanının seçilerek yerine getirilmesini rica
etmekteydi.112
3 Mayıs’ta Van’ın yukarı Ermeni mahallelerinde şiddetli çatışmalar devam etti, Şatak’a
gönderilen askeri birlik asilerin bir kısmını öldürerek Şatak’a girdi.113 Aynı gün İzmir ve Manisa’da
komiteye mensup şüpheli Ermenilerin evlerinde
yapılan aramalarda komiteye ait evrak ve resimler
bulunduğu, şüpheli otuz Ermeni’nin tutuklandığı
haberi de geldi.114 Kayseri ile Develi’de de yüz
kırk altı bomba, yirmi altı dinamit, iki yüz yirmi
martin, gra, manliher gibi harp silahları ele geçirildiği ve aramalara devam edildiği bildirilmişti.115
Kayseri’de Ermeni ayaklanmasını tertip ve idare
eden Kozan Milletvekili Boyacıyan Hamparsum’un İstanbul’da yakalanarak gönderilmesine
müsaade olunması 4 Mayıs’ta istendi.116 Kayseri
merkezde devam eden aramalarda on bomba ve
otuz martin tüfek daha elde edilmişti. Bombalardan biri Ermeni kilisesinde bulunmuştu.117
Aynı gün Van’ın bağlar tarafında çatışmada on dokuz şehit verildiği, Timar nahiyesindeki
askeri birliğin altmış kadar ihtilalciyi etkisiz hale
getirdiği bildirildi.118 Van ve çevresinde Ermeni
isyanının başlamasından bu yana 400 kadar asker
ve aşiret gönüllüsü şehit olmuştu. On iki sene önce
Rusya’dan gelerek savaş ilanı ile Osmanlı vatandaşlığına geçen Aram’ın isyancılara liderlik ettiği,
silahlı isyancıların beş-altı bin civarında olduğunun tahmin edildiği, istenilen seri ateşli batarya
yerine adi bir batarya gönderildiği, kuvvete değil
topa ihtiyaç duyulduğu iletilmişti.119
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troop sent to Şatak killed some of the rebels and
entered Şatak.113 On the same day it was heard
that documents and pictures belonging to the
committee were found in the house searches
of suspected Armenian committee members in
İzmir and Manisa; 30 Armenian suspects were
arrested.114 146 bombs, 26 dynamites, 220 war
weapons such as martin, gra and mannlicher
were seized in Kayseri and Develi; searches
continued.115 On May 4th it was asked to give
permission for the capture and dispatch of the
Deputy of Kozan, Boyacıyan Hamparsum, in
İstanbul. He was the organizer and manager of
the Armenian uprising in Kayseri.116 10 bombs
and 30 martini rifles were seized in the ongoing
searches in Kayseri city center; one of the bombs
was found in the Armenian Church.117
On the same day it was informed that 19
soldiers were martyrized in the conflicts around
Bağlar in Van and troops in Timar township killed
nearly 60 revolutionaries.118 Nearly 400 of the
soldiers and tribe members were martyrized and
wounded in Van and around since the beginning
of the Armenian rebellion. It was noted that
Aram who came from Russia 12 years ago and
became an Ottoman citizen after the declaration
of war leaded the rebels. It was estimated that the
number of armed rebels was around five or six
thousand. An ordinary battery was sent instead of
the requested quick-fire battery and cannon was
needed not force.119
On May 5th it was conveyed by the
Governorship of Diyarbakır that 30 bombs, 2
boxes of dynamit gunpowder and some wick and
bomb capsules of the bombs and wicks, which
were seized from Armenians in Diyarbakır, were
sent to Van upon the request of the Governorship
of Van.120 On the same day 167 of the armed
Armenian revolutionaries of Van and of fugitive
soldiers, who wanted to escape to the Russian
Army, were captured dead as a result of pursuits
in the districts of Tutak, Tercan, Bayburt and
İspir. 70 weapons in Erzincan, 47 weapons in
Bayburt and the documents of Erzurum Dashnak
Club were seized.121
On May 6th it was announced to the
Governorhips of Erzurum, Bitlis, Van, Sivas,
Mamuretülaziz, Diyarbakır to discharge the
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Diyarbakır’da Ermenilerden müsadere edilen bomba ve fitillerden otuz bomba, iki
kutu dinamit barutu ve bir miktar fitil ile bomba
kapsülünün Van Valiliğinin talebi üzerine Van’a
gönderildiği 5 Mayıs’ta Diyarbakır Valiliğinden
bildirildi.120 Aynı gün Rus Ordusu’na firar etmek
isteyen silahlı Van Ermeni ihtilalcileriyle asker
firarilerinden yüz altmış yedi kişi Tutak, Tercan,
Bayburt ve İspir kazalarında takip sonucu ölü
olarak ele geçirilmiştiler. Erzincan’da yetmiş,
Bayburt’ta kırk yedi silah elde edilmişti. Erzurum Taşnak Kulübü evrakına el konulmuştu.121
6 Mayıs’ta Maliye Nezaretine mensup Ermeni memurlardan komite mensubu olanlarla,
sadakatsizlik gösterdikleri kesinleşenlerin azledilmeleri ve icap edenlerin de Ermeni bulunmayan vilayetlere gönderilmeleri Erzurum, Bitlis,
Van, Sivas, Mamuretülaziz, Diyarbakır Vilâyetlerine tebliğ edildi.122 Aynı gün Van’ın Havasor
nahiyesinde kırk iki kişilik Ermeni çetesiyle girişilen çatışmada otuzunun itlaf edildiği, kiliseye
sığınan diğerlerinin de kuşatıldığı haber verilmişti.123
8 Mayıs’ta Mutki’de Aro isimli fesatçı
Ermeni’nin askerlerimizle girdiği çatışmada iki
yardakçısının öldürüldüğü, askerlerimizden birinin yaralandığı, Reşadiye nahiyesinin Göllü
köyünde de sekiz kişilik Ermeni çetesiyle girilen
çatışmada yedisinin öldürüldüğü, bir askerimizin
yaralı birinin de şehit olduğu haberi de Bitlis’ten
geldi.124
ERZURUM, VAN VE BİTLİS ERMENİLERİNİN GÜNEYE SEVKİ
2 Mayıs’ta Enver Paşa’nın Van Gölü etrafından kaldırılmalarını ve Rusya içlerine sürülmelerini ya da Anadolu’nun değişik yerlerine
dağıtılmasını istediği Ermeniler hakkında sevk
emri 9 Mayıs’ta Dahiliye Nezareti tarafından Erzurum, Van ve Bitlis Valiliklerine tebliğ edildi.
Fakat Enver Paşa’nın ortaya sürdüğü iki şık da
tercih edilmemiş, Van vilayetinin belli yerlerinde
yoğun olarak bulunan Ermenilerin de Zeytun ve
Dörtyol Ermenileri gibi güneye sevkleri kararlaş120
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Armenian officers in the Ministry of Finance, who
were determined to be committee members and
to show disloyalty, and to dispatch the needful
ones to the provinces where Armenians not
settled.122 On the same day it was informed that
30 members of an Armenian gang of 42 people
were killed in the conflict in Havasor township
of Van; the others who took shelter in the church
were surrounded.123
On May 8th it was heard that two assisters
of factious Armenian named Aro were killed
in the conflict with our soldiers in Mutki; one
of our soldiers was wounded. 7 members of
the Armenian gang of 8 people were killed,
one of our soldiers was wounded and one was
martyrized in the conflict in Göllü village of
Reşadiye township.124
DISPATCH OF THE
ARMENIANS OF ERZURUM,
VAN AND BİTLİS SOUTHWARD
Enver Pasha’s order of May 2 either to
remove the Armenians around the Lake Van
into the Russian borders or to dispatch them to
different regions of Anatolia was sent by the
Ministry of the Interior to the Governorships of
Erzurum, Van and Bitlis on May 9th. But these
alternatives were not preferred. As the Armenians
settled intensively in various regions of Van
were decided to be dispatched southward such
as the Zeytun and Dörtyol Armenians. Required
notifications for facilitating the resettlement
procedure and for including the dispatch of
Armenians in the southern parts of Erzurum and
some districts of Bitlis, particularly Muş, Sason
and Talori, were issued to the related units.125
Resettlement decision had been taken in wartime
that required an immediate action. Different ideas
had been suggested as the resettlement regions
were not determined even during the process. If it
had been the implementation of an aforethought
and planned action, all these discussions would
not certainly have occurred.
Meanwhile
severe
conflicts
with
Armenian revolutionaries around Van and in the
districts of Muradiye, Mahmudi and Şatak were
continuing.126
It was heard on May 12th that severe
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tırılmıştı. Sevk işlemini kolaylaştırmak için ilgili
birimlere tebligat yapıldığı, Erzurum’un güneyi
ile Bitlis’e bağlı kazalar, bilhassa Muş ve Sason
ile Talori civarındaki Ermenilerin de sevke dahil
edileceği bildirilmişti.125 Savaş ortamında acil bir
önlem olarak gündeme gelen ve uygulama esnasında bile sevkin nereye yapılacağı henüz kararlaştırılmamış olmasından dolayı değişik fikirlerin ortaya atıldığı tehcir olayı iddia edildiği gibi
çok önceden düşünülmüş bir planın uygulamaya
konulması şeklinde olmuş olsaydı bütün bu tartışmaların elbette yaşanmaması gerekecekti.
Bu arada Van çevresi ile Muradiye, Mahmudi ve Şatak kazalarında Ermeni isyancılarla
şiddetli çatışmalar devam ediyordu.126
Van çevresinde Ermeni isyancılarla şiddetli çatışmaların devam ettiği, sınırı geçmeye
çalışan Ermeni çetelerinin bir Rus askeri birliği
tarafından korunduğu, Diyadin taraflarında toplanan Ermeni çetelerinin Rusların koruması altında
Abaga taraflarına sarkmak istedikleri haberi 12
Mayıs tarihliydi.127 Mamuretülaziz’de tutuklama
ve aramalara devam ediliyordu, yakalanan yasak
silahlar üç yüzü geçmişti, Dersim’de yakalanan
bir firari üzerinde bulunan belgeden Dersim
Kürtlerini de ittifaka davet ettikleri anlaşılmıştı.128
13 Mayıs’ta Haçin’den bin kadar hanenin
sevk olunacağı, Dörtyol’da ise sevk olunacak altı
yüzden fazla hanenin hazırlanmakta olduğu fakat
bunların nerelere gönderileceğinin henüz bildirilmediği için sevkiyata başlanmadığı, bunların
sevkinden sonra buralara vilayette iskân olunmamış muhacirlerin gönderileceği Adana Valiliğinden bildirildi.129
14 Mayıs tarihli bir bilgiye göre Muradiye’yi zabt eden düşman kuvvetleri kaçış yolu kesilen Haydaranlı aşireti köylerinden bir kısmının
halkını katletmişlerdi.130
17 Mayıs tarihli Erzurum Valiliği telgrafında: Erzurum vilayeti ve bağlı kazalardaki 30.000
Ermeni’nin Erzincan yolu ile Sivas’a gönderil125
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conflicts with Armenian rebels continued in
Van and surroundings; Armenian gangs trying
to pass the border was protected by a Russian
troop; Armenian gangs gathered in Diyadin
and around wanted to advance towards Abaga
under the protection of Russians.127 Arrestments
and searches continued in Mamuretülaziz.
Captured prohibited weapons exceeded 300. It
was understood from the document, found on
a fugitive captured in Dersim, that Armenians
proposed the Kurds of Dersim to ally.128
On May 13th it was informed by the
Governorship of Adana that nearly 1000
households would be dispatched from Haçin;
over 600 households to be dispatched from
Dörtyol were prepared but the dispatches not
implemented as the resettlement area was not
informed yet. After their dispatch, non-settled
immigrants would be sent to these places.129
Information dated May 14 noted that
enemy forces which occupied Muradiye
massacred the population of some villages
belonging to the Haydaranli tribe whose escape
route blocked.130
The telegram of May 17 by the
Governorship of Erzurum noted that 30.000
Armenians in Erzurum province and its districts
began to be sent to Sivas through Erzincan road.
It was requested to give an order to the related
units for the transfer of Armenians of Erzurum
to Kastamonu and another province. It was
planned to complete transfers in three days and
to settle Muslim immigrants in the villages left
by Armenians. Also, 100.000 Muslims in western
and eastern coasts of Van went towards Bitlis.
It was added that the number of immigrants in
Bingöl would reach to 200.000 with the fall of
Van. As Armenians in the districts of Bitlis and
Muş which were captured by Russians joined
Russians and massacred Muslims, it deemed
necessary to dispatch the Armenians in other
districts of Muş and Bitlis to Diyarbakır and to
settle Muslim immigrants instead of them. Many
stories were being told concerning that the fall of
Van caused the oppression of 200.000 Muslims;
some Muslims who escaped from Erciş could not
save their children and thrown them into water.131
On May 18th the Ministry of the Interior informed
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meye başlandığı haber verildi. Sivas’a gidecek
Erzurum vilâyeti Ermenilerinin Kastamonu’ya
ve diğer bir vilayete nakli için icap edenlere emir
verilmesi istendi. Sevk üç günde bitirilerek Ermenilerin boşalttığı köylere Müslüman göçmenler iskan edilecekti. Ayrıca Van’ın batı ve doğu
sahillerindeki yüz bin Müslüman Bitlis’e doğru
gitmişlerdi. Van’ın düşmesiyle Bitlis’teki Müslüman göçmenlerin 200.000’e ulaşacağı, Rusların
eline geçen Bitlis ve Muş kazalarındaki Ermenilerin Rusların saflarına katılıp Müslümanları öldürdükleri için Muş ve Bitlis’in diğer kazalarında
bulunan Ermenilerin Diyarbakır’a sevk edilerek
yerlerine Müslüman muhacirlerin yerleştirilmesi
gerektiği de ilave edilmişti. Van’ın düşmesinin
200.000 Müslümanın ezilmesine sebep olduğu,
Erciş’ten firar eden bazı İslamların çocuklarını
kurtaramayarak suya attıkları ve bunun gibi pek
çok hikâyeler anlatılmaktaydı.131 18 Mayıs’ta Erzurum’dan çıkarılan Ermenilerin Kastamonu ve
Sivas’ta iskânları uygun olmadığından, bu yöne
sevk edilen Ermenilerin yoldan çevrilerek Urfa
ve Musul’un güneyi ile Zor sancağına gönderilmelerini Dahiliye Nezareti Erzurum Vilayetine
bildirdi.132
İzmir’de önceden Ermeni Taşnaksütyun
Kulübü iken Dava Vekili Parsih Gülbenkyan tarafından satın alınarak mesken olarak kullanılan
binada yapılan aramada on gaz tenekesi içerisinde (yaklaşık 230 kg.) dinamit ile dokuz adet boş
bomba kabının ele geçirildiği 19 Mayıs’ta Aydın
Vilayetinden gelen bir haberdi.133
Ermeni komiteleri hakkındaki soruşturmalar derinleştirildikçe birçok isyan hazırlığının
ortaya çıkarıldığı, Diyarbakır ve bağlı yerlerde
yüzlerce silah ve binlerce fişek ele geçirildiği
Diyarbakır’dan gelen bir bilgiydi. Ermeni komitecilerinin itiraflarından; Cenova ve İstanbul’da
toplanan komitecilerin, Rusların şark vilayetlerine hücum etmeleri halinde onlara destek kararı
aldıkları, Van, Bitlis ve Mamuretülaziz vilayetlerinde çıkarılacak karışıklık ve ihtilale Ermenilerin hazırlanması için şifahi talimatlar verdikleri
anlaşılmıştı. Bu kararları alan kişiler hakkında
İstanbul’da daha mühim bir meseleden dolayı
tahkikat yapılmıyorsa Diyarbakır’a gönderil131 DH.ŞFR, 471/62.
132 DH.ŞFR, 53/48.
133 DH.EUM.2.Şb, 7/16.

the Governorship of Erzurum that as it was not
appropriate to settle the Armenians, displaced
from Erzurum, in Kastamonu and Sivas, the
Armenians dispatched to this direction would be
turned off and be sent to Urfa, Southern Mosul
and Zor district.132
On May 19th it was informed by the
Governorship of Aydın that in the search in
former Dashnaksutyun Club in İzmir, which was
bought and used as residence by Attorney Parsih
Gülbenkyan, dynamites in 10 gas cans (about 230
kg.) and 9 empty bomb containers were seized.133
It was heard from Diyarbakır that as
investigations on Armenian committees were
deepened, several rebellion preparations were
revealed. Hundreds of weapons and thousands
of cartridges were seized in Diyarbakir and its
attached districts. It was understood from the
confessions of Armenian committee members that
the committee members who gathered in Genova
and İstanbul decided to support Russians in case
of Russian attack against eastern provinces; they
gave verbal instructions to Armenians to prepare
for disorder and revolution in the provinces of
Van, Bitlis and Mamuretülaziz. Governor of
Diyarbakır, Reşit Bey, requested the General
Directorate of Security to send the owners
of these desicions to Diyarbakır, if they were
not investigated for a more important issue in
İstanbul.134
On May 22nd the number of Armenians,
including two Armenian delegates, arrested
in Mamuretülaziz exceeded 300. Over 600
prohibited weapons, 4 bombs, 9 packs of
dynamites and crucial documents and committee
decisions were seized.135
Instructions were sent out on May 23rd to
the provinces and sub-provinces including the
following issues: Armenians to be removed from
the provinces of Erzurum, Van and Bitlis are to
be settled in the districts of Urfa, Zor and the
southern part of Mosul province. In the course
of their dispatch, responsibility for protecting
the lives and property of Armenians rests with
the local officials. Armenians may take any
moveable objects and properties they own.136
On the same date Gevaş Reconnaissance
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melerini Diyarbakır Valisi Reşit Bey Emniyet-i
Umumiye Müdüriyetinden istedi.134
22 Mayıs’ta Mamuretülaziz’de tutuklanan komiteci Ermeniler ikisi Ermeni murahhası
olmak üzere üç yüzü geçmişti. Altı yüzden fazla
yasak silah yanında dört bomba ve dokuz paket
dinamit ele geçirilmiş, komitelerin çok önemli
evrak ve kararları da elde edilmişti.135
Erzurum, Van ve Bitlis vilayetlerinden
çıkarılan Ermenilerin Musul vilayetinin güney
kısmı ile Zor ve Urfa sancaklarında tayin edilen
yerlere yerleştirilmeleri, nakil sırasında can ve
mallarının her bakımdan korunması görevinin
mahallî idarecilere ait olduğu, taşınır mal ve eşyalarını yanlarında götürebilecekleri gibi maddeleri içeren talimat 23 Mayıs tarihinde ilgili vilayet ve mutasarrıflıklara tebliğ edildi.136
Aynı tarihte Gevaş Keşif Kolu bir Ermeni çetesini püskürtmüş, Ermeni tayfa Gevaş iskelesinde bir jandarmayı şehit ederek vapuru
kaçırmıştı. Tatvan’a saldıran kaçak aşiretler de
jandarma ile çatışarak yağma ve çapula girişmişlerdi.137 Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal Paşa
da Zeytun ve Dörtyol Ermenilerinin Halep ve Suriye’nin kuzey kısmına nakilleri hakkında Halep
Valisi’ne tebligatta bulunulmasını istemişti.138
Ertesi gün Bitlis Valiliğinden gelen habere
göre Gevaş’ta tamamı Ermenilerden oluşan düşman müfrezesi ile çarpışma devam ediyordu. Reşadiye’ye doğru çekilmekte olan birliklerimize
Hizan ve Tatvan’dan Müslüman ahaliden derlenmiş kuvvetler gönderilmişti. Fakat bunların düşman kuvvetlerini püskürtebilecekleri zor görünüyordu. Jandarmaların hepsinin Ahlat taraflarında
olmasından dolayı vilayette asayişi sağlayacak
kuvvet kalmamıştı, az da olsa düzenli kuvvetlerin
gönderilmesi gerekmekteydi.139
24 Mayıs’ta Talat Paşa imzasıyla Divan-ı
Harb Riyasetine yazılan yazıda: Ermeni Hınçak
Komitesinin maksadının Avrupa kontrolü altında önce idari özerklik sonra ise bağımsızlık elde
etmek olduğu, son zamanlarda Ermeni komite134
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Team repelled an Armenian gang. Armenian
crew martyrized a gendarme on the Port of
Gevaş and hijacked the ship. The fugitive tribes
attacking Tatvan conflicted with gendarmery
forces and began plundering and pillaging.137 The
Commander of the Fourth Army, Cemal Pasha,
requested the Governor of Aleppo for making a
notification concerning the dispatch of Zeytun
and Dörtyol Armenians to Aleppo and Northern
Syria.138
On the following day the Governorship
of Bitlis informed that conflicts with an enemy
battalion, entirely consisting of Armenians, were
continuing in Gevaş. Forces consisting of Muslim
population in Hizan and Tatvan were sent to
assist our troops withdrawing towards Reşadiye.
It seemed difficult for these forces to be able to
repel the enemies. As all of the gendarmes were in
the war zone around Ahlat, no forces remained in
the province to ensure the safety; regular forces,
at the least, had to be sent as soon as possible.139
The letter sent by Talat Pasha on May
24th to the Chairmanship of the Court Martial
included the below issues: purpose of the
Armenian Hindjak Committee was to gain
administrative autonomy at first and then
independence under the European control.
Recently, Armenian committees acted in unison
in all kind of attempts against the Government
and the country; these Armenian committees and
their branches organized all events occurring in
eastern provinces and some parts of the country.
It was certained that the Hindjak and Dashnak
committees strived to end the State’s sovereignty,
to destroy the Islamic factor, and to establish an
independent Armenia by preparing for rebels
revealed in several regions.140
It was informed on May 25th that our
troop in Vastan retreated to Tahmanis; the district
of Şatak was captured by the enemies, mostly
consisting of Armenians. Tribes attacked the
Christian villages in Garzan and began massacring
and plundering; they murdered 40 peasants in
Rızvan township; also gendarmes killed 16 of the
attackers. We have to stop the enemy battalion
in Karçıkan; if we could not stop, the situation
would get worse.141 On the same day Armenian
gangs were seen here and there; it was tackled
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lerinin Hükûmet ve memleketin aleyhine olacak
her türlü teşebbüslerde birlikte hareket ettikleri,
memleketin bazı kısımlarıyla doğu vilayetlerinde
meydana gelen bütün olayları bu Ermeni komite
ve şubelerinin tertiplediği, bir çok yerde ortaya
çıkarılan isyan hazırlıklarıyla Hınçak ve Taşnak
komitelerinin Devlet’in hakimiyetini kaldırıp,
İslam unsurunun imhasına ve bağımsız bir Ermenistan kurulmasına çalıştığının kesinleştiği belirtildi.140
25 Mayıs’ta gelen bilgiye göre Vastan’daki birliğimiz Tahmanis’e geri çekilmiş, Şatak kazası da çoğunluğu Ermenilerden oluşan düşmanın eline geçmişti. Aşiretler Garzan’da Hıristiyan
köylerine saldırarak katl ve yağmada bulunmuştu. Rızvan nahiyesinde köylülerden kırk kişiyi
katletmişler, jandarma da saldıranların on altısını
itlaf etmişti. Düşman müfrezesini Karçıkan’da
durdurmamız gerekiyordu. Durduramaz isek durum pek fenalaşacaktı.141 Aynı gün ötede beride
bazı Ermeni çeteleri görüldüğü, köyleri yağmaya
yeltenen aşiretlerin önünün alındığı, Ermeni çeteleri ve yağmacıların yola getirildiği, yakalanan
ihtilalcilerin miktarının bin kişiden fazla olduğu,
suçları delilleriyle sabit olanların Divan-ı Harbe
sevki, diğerlerinin ise Musul ve Cizre’ye sürülmelerinin gerekli olduğu haber verildi.142
27 Mayıs’ta Erzurum Vilayetine yazılan
şifrede Vilayetin Rus hududuna yakın olması
dolayısıyla orada hiç bir Ermeni bırakmamaya
dikkat edildiği, Diyarbakır, Harput ve Sivas Ermenilerinin çıkarılmalarına gerek görülmediği
belirtildi.143
29 Mayıs’ta Hafik’te siper olarak hazırlanmış mahzenlerde silahlı kırk sekiz Ermeni fedaisinin yakalandığı, bunların müstahkem siperlerde
bulunması ileride yapılacak saldırılara dayanak
olarak görüldüğünden bu gibi Ermeni köylerinin
uygun başka köylere dağıtılması yoluna gidildiği
bilgisi Sivas’tan geldi.144
TEHCİR KANUNUNUN ÇIKMASI
I. Dünya Savaşı başlarında yaşanan bu Er140
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with the tribes attempted to plunder the villages;
Armenian gangs and pillagers were chastened;
number of captured revolutionaries was over
1000; those who were proved to be guilty need
to be brought into the Court-Martial; the others
need to be removed to Mosul and Cizre. 142
The ciphered letter of May 27th written
to the Province of Erzurum noted that utmost
attention was paid to remove all Armenians
inhabited in Erzurum due to the proximity of
the province to the Russian border. It was not
deemed necessary to remove the Armenians in
Diyarbakır, Harput and Sivas.143
On May 29th it was heard from Sivas
that 48 armed Armenian bandits were captured
in vaults prepared as trench in Hafik. As their
capture in fortified trenches was seen as a basis
for future attacks, such Armenian villages were
distributed to the other appropriate villages.144
ENACTMENT OF
RESETTLEMENT LAW
Armenian uprisings, occurred at the
beginning of First World War, prompted the
Ottoman Government to take a radical decision.
The Decision of the Council of Ministers dated
30 May 1915 is known as the Resettlement
Law. With this decision it was legally enacted
to remove the Armenians, who collaborate with
the enemy, massacre the innocent people and
cause uprising, to Mosul, Zor and Aleppo and
some regions of Syria, out of the war zone. “It
was decided to dispatch some of the Armenians
located in the below regions, close to the war
zone: Van, Bitlis, Erzurum provinces, Adana,
Mersin, Kozan, Cebel-i Bereket districts (liva)
with the exception of Adana, Sis and Mersin
centers, Maraş district with the exception of
Maraş center, districts of İskenderun, Belen,
Cisr-i Şugur, Antakya and their townships and
villages with the exception of central districts of
the province of Halep …” As the Decision of the
Council of Ministers was carefully considered, it
only defined the resettlement of Armenians close
to the war zone. It did not include the resettlement
of Armenians in other regions. Extension of the
resettlement process is directly related with the
expansion of Armenian uprisings as seen below.
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meni isyanları Devleti sonunda radikal bir karar
almaya itti. 30 Mayıs 1915 tarihli Meclis-i Vükela kararı tehcir kanunu olarak bilinir. Bu kararla:
Düşmanla işbirliği yapan, masum halkı katleden
ve isyan çıkaran Ermenilerin, harp harekât alanlarından uzaklaştırılarak Musul, Zor, Halep ve
Suriye’nin bazı bölgelerine sevkleri hukuki bir
çerçeveye bağlanmış oldu. “Harp mıntıkalarına
civar mahallerde sâkin Ermenilerden bir kısmının
Van, Bitlis, Erzurum vilayetleriyle Adana, Sis ve
Mersin merkezleri müstesna olmak üzere Adana,
Mersin, Kozan, Cebel-i Bereket livaları ve Maraş merkezi müstesna olmak üzere Maraş sancağı
ve Halep vilayetinin merkez kazaları müstesna
olmak üzere İskenderun, Belen, Cisr-i Şugur ve
Antakya kazaları köy ve kasabalarında sâkin Ermenilerin güney vilayetlerine sevkine ...”145 Meclis-i Vükela kararında dikkat edileceği üzere sadece savaş mıntıkası yakınlarındaki Ermenilerin
sevklerinden bahsedilmektedir. Yoksa hâlâ diğer
taraflardaki Ermenilerin sevk edilmeleri gündemde değildir. Sevk işleminin genişletilmesi aşağıda
da görüleceği gibi Ermeni isyanlarının yayılması
ile doğrudan bağlantılıdır.
6 Haziran’da Taşnak Komitesinin Sivas
ve havalisindeki faaliyetlerinde öne çıkan Mıgırdıç’ın Divriği kazasında yakalandığı, üzerindeki
evrak ile çok sayıda tüfek, bin yüz on iki fişek, fitil ile eşyanın alındığı bildirildi.146 11 Haziran’da
Sivas Valisi Muammer Bey Nezarete sormadan
kendi aldığı kararla Suşehri’ndeki Ermenilerden
ilk kafilenin Cizre taraflarına yarından itibaren
sevk olunacaklarını haber vermişti.147 Dahiliye
Nazırı Talat Paşa ise verdiği cevapta Suşehri Ermenilerinin sevkinin uygun olduğunu, fakat Sivas’tan Ermenilerin çıkarılmasının şimdilik uygun görülmediğinden bundan sonra çok gerekli
görülmedikçe ve Nezaretin görüşü alınmadıkça
Ermeni sevk olunmamasını istedi.148
15 Haziran 1915 tarihli Sivas Vilayeti
telgrafı yeni bir ayaklanmayı haber veriyordu.
Karahisar-ı Şarki’de Ermeniler isyan ederek şehrin kalesine kapanıp, kaleden ve evlerden ateş
etmeye başlamışlardı. İki şehit ile üç yaralımız
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On June 6th it was informed that Mıgırdıç,
one of the prominent chiefs in the activities of
the Dashnak Committee in Sivas and its vicinity,
was captured in Divriği district; documents, a
great number of rifles, 1112 cartridges, detonator
and belongings he possessed were seized.146 On
June 11th the Governor of Sivas, Muammer Bey,
informed that he decided, without receiving the
opinion of the Ministry of the Interior and on
his own initiative, to dispatch the first convoy of
Armenians in Suşehri to Cizre from tomorrow
on.147 He was replied by Talat Pasha that the
dispatch of Suşehri Armenians was approved;
but as the removal of Armenians from Sivas
was not considered appropriate for the moment,
hereinafter Armenians would not be transferred
unless it’s really necessary and without the
opinion of the Ministry.148
The telegram dated 15 June 1915 sent by
the Governorship of Sivas informed about a new
uprising. Armenians in Karahisar rebelled and
guarded themselves in the city castle, then started
to shoot from the castle and houses; we had two
martyrs and three wounded soldiers; the conflict
was continuing.149 It was heard on June 16th that
the forces sent from the surroundings arrived
in Karahisar; the conflict was continuing; apart
from the martyrized and wounded soldiers, over
150 of the rebels were killed; upon the request
of the Army Commandership, the military forces
and two of the cannons in Sivas were sent.150
On June 17th the forces which were sent
from Suşehri and Alucra arrived in Karahisar;
Armenian Neigborhood was set on fire and
rebels were chastened. Only those who guarded
themselves in the church and castle remained.
It was understood from the explosions that lots
of ammunition existed in the burning houses.151
It was heard on the same day that conflict was
continuing in Karahisar. The fire changed direction
and spreaded into the Muslim neighborhoods. A
great part of the town, including the government
building, and all of the official documents were
burned down. The rebels in the castle were
surrounded, the dispatched military forces and
cannons would arrive tomorrow.152
On June 18th it was informed that Taşhan in
the Karahisar bazaar where was the fortification
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vardı ve çatışma devam ediyordu.149 16 Haziran’da Karahisar-ı Şarki’ye çevreden gönderilen
kuvvetlerin ulaştığı, çatışmanın devam ettiği, şehit ve yaralılar yanında isyancılardan yüz elliden
fazla maktul bulunduğu, Ordu Kumandanlığının
talebi üzerine Sivas’ta bulunan askeri kuvvetlerle
toplardan ikisinin gönderildiği bildirildi.150
17 Haziran’da Karahisar-ı Şarki’ye Suşehri ve Alucra’dan gönderilen kuvvetler ulaşmış, Ermeni Mahallesi yakılmış, isyancılar yola
getirilmişti. Yalnız kilise ile kaleye kapananlar
kalmış, infilaklardan, yanan evlerde pek çok cephane olduğu anlaşılmıştı.151 Aynı gün gelen diğer
habere göre çatışma devam ediyordu. Yangın yön
değiştirip Müslüman mahallelerine de sıçramıştı.
Hükûmet dairesi de dahil olduğu halde kasabanın büyük kısmı ve resmi evrakın hepsi yanmıştı. Kaledeki asiler kuşatılmıştı, gönderilen askeri
kuvvetler ile toplar ise yarın ulaşacaktı.152
18 Haziran’da Karahisar-ı Şarki çarşısında Ermenilerin istihkama çekildikleri Taşhan’ın
ele geçirildiği, kaledekilerin dışarı ile irtibatları
kesildiğinden bunların da yakında yola getirilerek sükunetin sağlanacağı, asilerden telefatın çok
olduğu haber verildi.153
SEVK UYGULAMASININ GENİŞLETİLMESİ
19 Haziran 1915 tarihi tehcir uygulamasının genişletilmesine başlandığı tarih olarak
dikkat çeker. Üçüncü Ordu Kumandanı Mahmut
Kamil Paşa Harbiye Nezaretine yazdığı yazıda:
Erzurum, Trabzon, Van, Bitlis, Mamuretülaziz,
Diyarbakır ve Sivas vilayetlerinin şark darülharbi
olduğunu, Ordunun muhtaç olduğu iaşe maddelerinin bu vilayetlerden tedarik edildiğini belirtti.
Erzurum, Van ve Bitlis vilayetlerindeki Ermeniler düşmana firar ve iltihak etmişler, çeteler teşkil ederek yolları kesmekte, ahaliyi katl, depoları
yağma ve tahrip suretiyle tavırlarını belli etmişlerdi. Sivas, Diyarbakır ve Mamurtetülaziz vilayetlerinde sakin olan Ermenilerin de aynı maksat
ve emelde olduklarını elde edilen silah, bomba
ve patlayıcı maddeler ve teşkilatlanmaları gös149
150
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area of Armenians was captured; as the rebels in
the castle lost their contacts with the outside, they
would also be chastened soon and peace would
be ensured. The rebels had lots of casualties.153
ENLARGEMENT OF THE
SCOPE OF RESETTLEMENT
IMPLEMENTATION
19 June 1915 was a remarkable date as
the beginning of the enlargement of the scope of
resettlement implementation. The Commander of
the Third Army, Mahmut Kamil Pasha, reported
the following issues in his letter to the Ministry
of the Interior: the provinces of Erzurum,
Trabzon, Van, Bitlis, Mamuretülaziz, Diyarbakır
and Sivas were the abode of war in the east and
the boarding materials of the army were supplied
from these provinces. Armenians in the provinces
of Erzurum, Van and Bitlis escaped and joined
the enemy. They took up their position by setting
up gangs, blocking the ways, massacring people,
plundering and destroying the depots. The seizure
of weapons, bombs, explosive materials and the
organizations showed that quiet Armenians in the
provinces of Sivas, Diyarbakır and Mamuretülaziz
pursued the same goal with the Armenians in
the provinces of Erzurum, Van and Bitlis. The
recent incident in Karahisar proved this. So the
settlement of hostile elements in this region which
was the boarding and communication zone of the
army was a dangerous factor for the boarding and
security of the army. The army was exposed to
a great danger as it was using some part of its
forces against the inner enemies while it was
trying to stand against the foreign enemies. In
order to prevent worser conditions in the future,
Mahmut Kamil Pasha requested to dispatch in
advance the Armenians in these provinces to the
vicinity of Zor and Mosul and to resettle them.154
It was heard on the same day that public
order in Karahisar was ensured; nearly 800
Armenians guarded themselves in the castle; it
was estimated that around 200 of the Armenians
were armed; contact of the castle with the town
was lost and the castle was surrounded; an attack
without casualties was not possible because of its
steep location.155
Governor of Erzurum, Tahsin Bey,
reported on June 21st to the Ministry of the Interior
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termekteydi. Son günlerde Karahisar’da ortaya
çıkan olay da bunu ispat etmekteydi. Dolayısıyla
Ordunun iaşe mıntıkası ve menzil hatlarının geçtiği bu havalinin hasmane emellerle dolu bu unsurla meskun bulunmasını Ordunun iaşe ve emniyeti açısından tehlikeliydi. Ordu dış düşmana bin
bir zorlukla dayanmaya çalışırken kuvvetlerinin
bir kısmını iç düşmanlara ayırarak büyük bir tehlikeye maruz kalmaktaydı. Gelecekte daha vahim
bir durum karşısında kalmamak için şimdiden bu
vilayetlerdeki Ermenilerin de Zor ve Musul havalisine sevk ve iskan edilmelerini istedi.154
Aynı gün Karahisar-ı Şarki’de asayişin
sağlandığı, Ermenilerden yaklaşık sekiz yüz nüfusun kaleye kapandığı, asilerden iki yüz kadarının silahlı olduğunun tahmin edildiği, kalenin
kasaba ile irtibatının kesilerek muhasara altına
alındığı, fakat sarp mevkiinden dolayı zayiat vermeden hücumun mümkün olamadığı haberi gelmişti.155
Erzurum Valisi Tahsin Bey 21 Haziran’da
Üçüncü Ordu Kumandanı Mahmut Kamil Paşa’nın Diyarbakır, Harput, Sivas, Trabzon vilayetleri Ermenilerinin de sevkini Enver Paşa’ya
yazdığı, bu teklifin desteklenip uygulamaya konması için de Dahiliye Nazırı’nın yardımını ve
emir vermesini rica ettiğini Dahiliye Nezaretine
yazdı.156
Dahiliye Nezaretinin emri gecikmeden
aynı gün Trabzon, Mamuretülaziz, Sivas ve Diyarbakır vilayetleriyle Canik sancağına tebliğ
edildi. Emirde bu yerlerdeki tüm Ermenilerin aileleriyle birlikte buralardan çıkarılarak Musul vilayetiyle Urfa ve Zor taraflarına sevk edilip orada
iskân edilecekleri, adı geçen vilayet ve livalara
iskân hakkında gerekli talimatın verildiği yazılmıştı.157
Almanya 4 Temmuz 1915 tarihinde verdiği notada Doğu Anadolu vilayetlerindeki Ermenilere karşı alınmış sert önlemlerden dolayı Osmanlı Hükûmetinin dikkatini çekmişti.
Almanya Sefâreti’ne verilen cevabi notada ise: “İmparatorluk elçiliğinin Ermeniler ile
ilgili verdiği muhtırada sözü edilen önlemler iç
154
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that the Commander of the Third Army, Mahmut
Kamil Pasha, wrote a letter to Enver Pasha for
the dispatch of Armenians in Diyarbakır, Harput,
Sivas and Trabzon and requested the Minister of
the Interior to afford assistance and to give order
for supporting and implementing this proposal.156
The order of the Ministry of the Interior
was announced to the provinces of Trabzon,
Mamuretülaziz, Sivas and Diyarbakır and Canik
district. According to the order, all Armenians
and their families in these provinces would be
removed and dispatched to Mosul province and to
the vicinity of Urfa and Zor and be settled there.
It was written that the necessary instruction was
sent to the mentioned provinces and districts.157
Germany sent a note on July 4, 1915 to the
Ottoman Government due to the strict measures
taken against the Armenians in Eastern Anatolia
and called its attention.
The response note given to the Embassy of
Germany summed up the Road to Resettlement
in the best way: “Measures mentioned in
the memorandum concerning the Armenians
and issued by the Embassy of the Empire are
related to the internal affairs and a diplomatic
interference is out of the question. Moreover, the
Embassy certainly did not act upon such an idea.
The below information is given for the purpose
of informing the public of a friend country.”
“Ottoman Government was already
receiving news relating to the preparations for
Armenian uprisings long since. It was considered
useful to give below some clauses of the appeal
which was issued by the Central Committee of
the Armenian Hindjak Association and published
in Humanite newspaper in Paris and relayed later
in the Rumanian Dimanches newspaper dated
June 11:
‘Armenian Nation took the liberty to
cooperate with the allies since the first day of the
war. Today 80.000 Armenian soldiers are fighting
under the Russian flag against the Austrian and
German armies and 40.000 Armenian soldiers
are fighting against the Turks. The case is not that
at all. More than 10.000 Armenian volunteers
from all around are shedding blood on RussianTurkish-Persian front for the success of the Allied
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işlerini ilgilendiren bir mesele olduğundan diplomatik bir girişim konusu olamaz. Zaten elçilik te
elbette böyle bir düşünce ile hareket etmemiştir.
Aşağıda yer alan bilgiler sadece dost bir ülkenin
kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bilgilendirme
şeklinde verilmiştir.” denilerek Tehcire Giden Yol
çok güzel bir şekilde özetlenmiştir:
“Osmanlı Hükûmeti zaten çoktan beri Ermenilerin ihtilal hazırlıkları hakkında haberler
almaktaydı. Ermeni Hınçak Cemiyeti Merkez
Komitesi tarafından çıkarılıp Paris’teki Humanite gazetesinde ve daha sonra da Dimanches adlı
Romen gazetesinin 11 Haziran tarihli sayısında
naklen yayınlanan çağrının bazı fıkralarının burada zikredilmesinde yarar görülmüştür:
‘Ermeni milleti savaşın ilk gününden itibaren müttefiklerle ortaklık cesaretinde bulundu.
Bugün 80.000 Ermeni askeri Rus sancağı altında Avusturya ve Almanya ordularına ve 40.000
Ermeni askeri Türklere karşı savaşmaktadır.
İş bundan ibaret değildir. Her taraftan gelmiş
10.000’i aşkın Ermeni gönüllüsü Müttefik Orduların başarısı için Rus-Türk-İran cephesinde
kanlarını dökmektedir. Bunların içerisinde Ermeni ihtilalinden tecrübe edinmiş savaşçılar da bulunmaktadır. Bunlar Türk askerinin ruh halinden
ve nasıl dövüştüğünden iyice haberdar oldukları
ve mıntıkanın stratejik noktalarını bildikleri için
Rus Ordusu’nun öncü birliklerine hatırı sayılır
hizmetler etmişler ve hala da etmektedirler.’
Rusların yanında ordumuza karşı savaşmakta olan Ermenilerin –ki büyük bölümünün
Osmanlı uyruğundan oldukları bilinmektedir- savaş öncesinde düzenleyip hazırladıkları bir planı harfiyen uygulamakta olduklarından Osmanlı
memurları haberdar idiler.
Bununla beraber Osmanlı Hükûmeti şu
durumda içeride tehlikeli bir süreci başlatmamak için bekleme tavrı almıştır. Ermenilerin Rus
ordusu saflarında sadece yoğun kitleler halinde
savaşmakla yetinmeyip Van’da büyük bir ihtilal
hareketi çıkardıkları ana kadar hiçbir zorlayıcı
önleme başvurmamıştır. Ermeniler vilayet merkezindeki, devlete ve şahıslara ait binaları basıp
düşman kuvvetlerinin şehre girişini kolaylaştırmak amacıyla memur ve askerlere karşı günlerce
silahla saldırdılar. Hedefledikleri amaç gerçekleşti.

Armies. These also included warriors gained
experience in Armenian revolution. As they
were familiar with the mood and fighting style of
Turkish soldiers and the strategic points of the
region, they have served considerably for the
Russian army and are still serving.’
Ottoman officers were aware of the fact
that Armenians, most of whom were Ottoman
citizens, were fighting on the side of Russians
against our army and they were strictly realizing
a plan organized and prepared by them before the
war.
Nevertheless, Ottoman Government
decided to wait to prevent the initiation of
a dangerous process inside. It had not taken
any forcible measure until when Armenians
attempted a big revolution in Van as they were
not satistied with fighting intensively on the side
of Russian army. Armenians raided on public and
private buildings in the city center and attacked
the officers and soldiers for days in order to
facilitate the enter of enemy forces to the city.
They achieved their goal.
Upon this revolution the Ottoman
Government decided to send the Armenians away
from the military operation area. If the Armenians
did not recently extend their revolutionary
movements over the communications zone of
the army, the government would be contented
with the related precautions. Whereas, on 15
June 1915, 500 armed Armenians, together
with the Armenian deserters joined them,
suddenly attacked Karahisar-ı Şarki, raided the
Muslim neighborhoods and set all houses on
fire. Afterwards, they withdrew into the citadel
of the city, disregarded the advices of the local
administrators for surrendering and responded
by shooting and bombing. Thus they caused the
deaths of 150 people, including civilians and
soldiers. So, the last proposal of the Government
to ensure their surrender without bloodshed
remained inconclusive. Thereupon authorities had
to use artillery against the citadel. The rebels could
be captured only in this way on July 2nd. It should
be particularly noted that Ottoman government
had to use some of its military forces in different
fronts in order to suppress such kind of rebellion
activities spreading and expanding in the country.
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Bu ihtilâl üzerine Osmanlı Hükûmeti,
Ermenileri askeri harekat bölgesinden çekmeye
karar verdi. Eğer Ermeniler son zamanlarda ihtilal hareketlerini ordunun menzil hatlarına kadar
genişletmemiş olsalar idi hükûmet söz konusu
önlemle yetinecekti. Halbuki 15 Haziran 1915
tarihinde 500 silahlı Ermeni kendilerine katılan
asker kaçağı Ermenilerle birlikte Karahisar-ı Şarki’ye ansızın saldırıp Müslüman mahallelerini
basarak oradaki tüm evleri ateşe verdiler. Daha
sonra şehrin iç kalesine çekilerek teslim olmaları yönünde yerel yöneticilerin öğütlerine kulak tıkayıp kurşun ve bombalarla karşılık verip
sivil-asker 150 kişinin ölümüne sebep oldular.
Kan dökülmeden teslim olmalarını sağlamak için
hükûmetin son teklifi de sonuçsuz kaldı. Bunun
üzerine yetkililer iç kaleye karşı top kullanmak
zorunda kaldı. 2 Temmuz günü asiler ancak bu
şekilde ele geçirilebildi. Şurasını özellikle belirtmek gerekir ki; bu gibi isyan hareketlerinin ülke
içinde yayılıp genişlemesini bastırmak için Osmanlı Hükûmeti farklı cephelerdeki ordularından
askerî kuvvetler ayırmak zorunda kalmaktadır.
Bundan dolayı Osmanlı Hükûmeti, Ermenileri ülke güvenliği açısından ikametleri çok
tehlikeli sonuçlar doğurabilecek yerlerden uzaklaştırıp az veya çok Rus etkisinden uzak olacakları ve genel güvenliği bozamayacakları vilayetlere yerleştirme kararı almak zorunda kaldı.
Bu durumda herhangi bir Ermeni’nin suçluluğu veya suçsuzluğu söz konusu değildir. Durum tamamen Devlet’in ve kendi halinde yaşamakta olan halkın menfaatlerini korumaya yönelik almış olduğu genel bir karardan ibarettir.”158
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For this reason, Ottoman Government
was obliged to take the decision to remove the
Armenians from areas where their residence
could cause very dangerous consequences in
terms of national security and to resettle them in
provinces where they would be far away more or
less from the Russian influence and they could
not violate the general security.
In this case, the guiltiness or guiltlessness
of any Armenian is not concerned. The issue
was merely a general decision taken to protect
the interests of the State and of the innocuous
people.158
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I. BÖLÜM / PART I
BELGE ÇEVİRİ YAZILARI
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KAFKASYA’DAKİ ERMENİLERİN

DECEPTIVE INFORMATION

OSMANLI İDARESİNDE YAŞAMAYI

CONCERNING THAT THE

TERCİH EDECEKLERİ BİLGİSİNİN

ARMENIANS IN THE CAUCASUS

YANILTMAYA YÖNELİK OLDUĞU

WOULD PREFER TO LIVE UNDER

Tiflis Taşnak Komitesinden Bayazıt Taşnak
Komitesine gönderilen mektupta: “Rusların
z u l m ü n d e n ş i k a y e t ç i o l a n Ka f k a s y a
Ermenilerinin Osmanlı idaresinde yaşamayı
tercih edeceklerini ” ifade eden bilginin
Osmanlı ini yanıltmaya yönelik olduğu.

OTTOMAN RULE
I n f o r m a t i o n, i n t h e l e t t e r f r o m T b i l i s i
Dashnak Committee to Bayazıt Dashnak
Committee, concerning that “Caucasian
Armenians who complain about Russian
oppression would prefer to live under
Ottoman rule” was for decepting the
Ottoman Government.

9 Eylül / September 1914

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
27 Ağustos [sene 1330]
Suret
Tiflis Taşnak Merkez Komitesinden bu kere buradaki Taşnak Komitesine gönderilen mufassal
mektubda; Kafkasya'daki Ermeniler Rusların zulüm ve i‘tisâfından şikâyetle, Hükûmet-i mezkûreye
karşı kendileri kat‘iyyen emniyet ve hizmet edemeyeceklerini, Hükûmet-i Osmaniyye'nin zîr-i
idaresinde yaşamayı tercih eylediklerini bi'l-beyân şu sırada bir Osmanlı ahalisi Hükûmete karşı
ne vaziyet ile mükellef ise Osmanlı toprağında yaşayan Taşnakların da aynı vazifeyi ifa eylemeleri
bildirilmiş olduğu berây-ı malumât ma‘rûzdur.
Erzurum Vilâyetinden Alınan Şifre
Bayazıt Mutasarrıflığından alınan 23 Ağustos sene [1]330 tarihli şifreli telgrafnâme sureti
bâlâya naklen takdim kılındı. 17 Ağustos sene-i minh. şifreli telgrafnâme-i cevabî ile de arz edildiği
üzere Ermenilerin Kafkasya'da idare-i Osmaniyye teessüs ihtimaline karşı son derecede alâ’im-i
teessür izhâr eylemekte olmalarına göre Mutasarrıflığın işbu telgrafında bahsolunan mektub müfâdı
şâyân-ı itimad olmayıp bunun her hâlde Hükûmetimizi iğfal maksadına müsteniden yazılmış olacağı
mütâlaasında bulunduğum ma‘rûzdur.
Fi 26/27 Ağustos sene [1]330
Vali Vekili
Cemal

**
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Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
28 Ağustos [sene 1330]
Erzurum Vilâyetinden Alınan Şifre
Zeyl 26 Ağustos sene [1]330:
Tiflis'teki Taşnaksütyun Komitesi merkezinden Bayazıt Taşnak Cemiyetine yazıldığı ve
kısmen müfâdı arz olunup ahîren Bayazıt Mutasarrıflığınca elde edilen mufassal mektubun bu kere
de tebliğ olunan diğer bir fıkrasının mündericât-ı mühimmesine mebnî sureti aynen zîre nakledilmiş
ve bu mektubun Hükûmetimizi iğfal maksadına müsteniden yazıldığı hakkındaki zannın işbu fıkra
muhteviyâtıyla kuvvet bulmakta olduğu ma‘rûzdur.
Fî 27/28 Ağustos sene [1]330
Vali Vekili
Cemal
Suret
23 Ağustos sene [1]330 şifreye zeyldir:
Arz ettiğim mektubu tercüme ettim. Bir fıkrasında şu yolda bir malumâta tesadüf ettim: Ahvâl-ı
hâzıra ilcâsıyla Devlet-i Aliyye ile Ruslar arasında bir harb zuhur edecek olursa Rusya'nın Koban
eyaletinin cihet-i şimâliyesinde ve Don Nehri'nin Azak Denizi'ne insibâb ettiği mahalde bulunan
Rostof şehrinden itibaren Şimâl ve Cenûbî Kafkasya Ordularının kuvve-i umumiyesi dört yüz elli
tabur piyade ile beheri dörder yüz neferli yüz elli alay süvari ve yetmiş mitralyöz bölüğü ve yirmi ağır
ve yüz yetmiş hafif bataryadan ibaret ise de eski topların bu hesaba dahil olup olmadığı mechûl idüğü
ve bunlardan başka üç yüze karîb de istihkâm ve şimendifer ve telgraf-telefon bölükleri bulunduğu ve
mezkûr mektubun bir sureti yarınki posta ile takdim edileceği ma‘rûzdur.

DH.EUM.VRK, 27/49

Tehcire Giden Yol

RUSYA’NIN ERMENİLERİ KENDİ

RUSSIA’S DESIRE TO REVOLT AT WILL

TARAFINA ÇEKEREK DOĞU

IN EASTERN ANATOLIA BY TAKING

ANADOLU’DA İSTEDİĞİ ZAMANDA

THE SUPPORT OF ARMENIANS

BİR AYAKLANMA ÇIKARMAK İSTEDİĞİ
Rusya’nın Ermenilere arka çıkarak ve onları
kendi tarafına çekerek Doğu Anadolu’da
istediği zamanda bir ayaklanma ve karışıklık
çıkarmak suretiyle iç işlerimize müdahale
ve Devletimizi sıkıştırma maksadını güttüğü,
bu amaçla Gümrü Ermenilerinden mahkum
Aramays adındaki eşkıyayı serbest bırakarak
Kars’a gönderdiği, onun da Pasinler ve Ova
Ermenilerine: “Rusya’nın Osmanlı ülkesinde
nereye kadar gider isem oraya kadar size
beylik vereceğim” vaadinde bulunduğunu
söyleyerek birçok çete oluşturduğu.

Russia aimed to interfere with our domestic
affairs and to oppress our State by revolting
at will in Eastern Anatolia and by causing
disturbance with the support of Armenians.
To that end it released Aramays, a prisoned
brigand from the Armenians of Gümrü, and
sent him to Kars. He set up lots of gangs
by using Russia’s promise to the Armenians
of Pasinler and Ova that they are to be
given beylics ever ywhere it advances in
the Ottoman territor y.

13 Eylül / September 1914

Erzurum Vilâyeti
Tahrirât Kalemi
Aded
Umumî: 25421
Hususî: 651
Üçüncü Ordu Kumandanlığı Cânib-i Âlîsine
Atûfetli Efendim Hazretleri:
Pasinler kazâsının Yüzviran karyesiyle civarında kâin sair Ermeni karyeleri sekenesinin
tefahhus-ı ahvâli zımnında o cihetlere gönderilmiş olan Sivil Polis Memurluğundan bazı malumâtı
hâvî alınan varaka sureti manzûr-ı âlî-i kumandanîleri buyrulmak üzere leffen takdim kılınmış ve
mündericâtına göre bi't-tahkik muktezâsının ifası zımnında kazâ-i mezkûr Kaymakamlığına ifa-i
tebligât olunmuş olmakla ol bâbda emr ü irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 22 Şevval sene 1332 ve fî 31 Ağustos sene 1330
Erzurum Vali Vekili
Defterdar
(İmza)
Rusya'da bulunduğum esnada gerek vilâyât-ı şarkiye meselesinin ve gerekse Kafkasya'da zuhur
eden ufak tefek mesâilin hallinde Rus Hükûmetinin Ermenilere fevkâlâde istinâd eylediğini ve onları
kendi tarafına celb ile vilâyât-ı şarkiye nâmını alan Anadolu-yı Şarkî'de istediği zamanda bir kıyâm
ve iğtişâş çıkararak bu suretle umûr-ı dahiliyemize müdahale ve Hükûmetimizi tazyîk edebilmek
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maksadını güttüğünü resmî ve gayr-i resmî işitmiş idim. Bu maksad için pek çok para sarf eden Rusların
Ermenileri her hâlde kendi tarafına celb eylediğini ve Ruslara karşı Ermeniler arasında uyanan bu
meclûbiyetin bizim taraf Ermenilerine de sirayet eylediğini de yine Petersburg'da bulunduğum son
zamanlarda öğrenmiş idim. Bu sebeble Pasinler kazâsı dahilindeki Ermenilerin ahvâline dair polis
tarafından verilen raporları şâyân-ı dikkat bulduğum gibi bütün vilâyât-ı şarkiyedeki Ermenilerin
kısm-ı a‘zamının da aynı hiss ve fikre tâbi oldukları şübhesizdir.
Birinci Şubeye tevdî‘ olundu.
Fî 1 Eylül sene [1]330

**
Erzurum Vilâyeti
Tahrirât Kalemi
Aded
Umumî:
Hususî:
Bundan beş altı gün mukaddem Pasinler'in Komasor, Yüzviran, Velibaba, Alicehrek karyelerine
gidip tahkîkâta ibtidâr olundu. Şöyle ki: Bundan iki sene evvel yüz bir sene mahkumen Sibirya'ya
göndermiş olduğu Gümrü Ermenilerinden Aramays nâmındaki fedai başını şimdi terhis ederek Kars'a
göndermiş ve orada Ermenilerden birçok çete yazarak birlikte Sithan Kordonu'na gelip onlardan onon beş kadar tebdil-i kıyâfe ile yani Pasin köylülerinin elbiselerine lâbis olarak kurâlara göndermiş;
köylülere vaz‘-ı nasîhat olarak, “Sizler Osmanlı'ya yardım etmeyiniz. Aramays diyor ki Rusya
devleti bize va‘d etti. Kars'tan Âl-i Osmani ülkesinde nereye kadar gider isem oraya kadar size beylik
vereceğim”. Bu karyelerde ne kadar Ermeni var ise Aramays nâmını işittiği gibi Aramays tarafına
geçmek fikrindedirler. Hatta Hamit Ağa'nın çetesine yazılan Komasor karyesi Ermenileri Aramays'tan
aldıkları cevab üzerine almış oldukları esblerini geri vererek çeteden çıkmışlardır ve Aramays yine
nasîhat olarak sizler Osmanlı'ya yardım ederseniz Rusya'nın Kars cihetinde Ermenilerden çok
başka millet yoktur. Siz gidip kendi milletinizin canına, malına nasıl hiyanet edersiniz ve Rusya'nın
müşirlerinden Loris Melko'nun oğlu ihtilâl çıkarmak için Van'a gitmiştir ve talimâtı verilmişdir ki
“Osmanlı Rusya'ya taarruz etmedikçe sizlerden bir ihtilâl zuhur etmesin. Her ne zaman ki Osmanlı
harbe başlar ise siz de o sıra ihtilâl çıkarınız ve askere de gider iseniz üçte biriniz gidin. O da Rusya'ya
taarruz etmeyiniz” ve Erzurum Murahhasahânesine Komasor'dan üç adam gönderilmiştir. Cevab
gözlüyorlar. Murahhas ne emreder ise o yolda hareket edeceklerdir ve Aramays'ın yazmış olduğu
çetelerin birçoğu da Pasinler ve Ova Ermenilerinden olduğu ve beher köyden de kırk-ellişer kişi
gittikleri ve binâenaleyh Sithan Kordonu'na da bir küllî esliha ve mühimmât Aramays tarafından
götürülmüştür. “Geliniz bu silahları götürünüz”. Bunların bir kısmı muvâfakat etmiş ve bir kısmı
da muvâfakat etmediklerinden dolayı Yüzviran karyesinden Keşişoğlu meşhur komite başı Bedros
iki gün mukaddem Sithan'a silah için veyahud adam geçirmek için gittiği ve bâlâda zikr olunanların
cümlesi tahkikât-ı mevsûkadan olduğu gibi Rusya'nın şu sırada mağlubiyet haberleri işitildiğinden
fevkâlâde hâl-i me’yûsiyette oldukları zavâhir-i hâllerinden anlaşılmıştır ve evvelce arz eylediğim
vechile Aşiret Alayları sıdk-ı sadakatle vatana çalışacakları arz olunur. Efendim.
Fî 31 Ağustos sene [1]330
Sivil Memur
Mehmet Nuri

ATASE, BDH, 4-3671.26.24
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ERMENİLERİN SAVAŞ SIRASINDA

ATTITUDE TO BE ASSUMED BY

TAKINACAĞI TUTUM

ARMENIANS DURING THE WAR

Ermeni düşünürlerinin; savaş ilanına kadar
sakinlik ve itaatlerini korumaları, savaş ilan
edilirse Ordudaki Ermenilerin silahlarıyla
b e r a b e r d ü ş m a n t a r a f ı n a g e ç m e l e r i,
Ordumuz ilerlerse devlete itaate devam
etmeleri, eğer Ordumuz geri çekilecek
olursa silahlanarak çete haline geçip
birliklerimizin geçişini ve birbiriyle bağlantı
kurmalarını güçleştirmeleri kararını aldıkları.

Armenian intellectuals agreed on the issues
that they would stay calm and obedient
until the declaration of war; Armenians
in the army would take the enemy ’s side
with their weapons, if war is declared; they
would stay obedient to the state if the
Ottoman Army advances for ward; they
would be armed and set up gangs to
obstruct the transition and communication
of our corps, if the Army withdraws.

18 Eylül / September 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Bitlis
Numara: 15786
Fî 5 Eylül sene [1]330
Dahiliye Nezâret-i Celilesine
Ermeni mütefekkirîni arasında son günlerde verilen karar ve icra edilen telkinât harb ilânına
kadar sükûnet ve itaatlarını muhafaza etmek ve harb ilân edilirse Ordudaki efrâdın silahlarıyla düşman
tarafına iltica eylemeleri ve Ordumuz ilerlerse sükûn ve itaatın muhafazası ve Ordumuz ric‘at ederse
silahlanıp çete hâline geçerek mevâridât ve münasebâtı işkâl eylemeleri merkezinde bulunduğu
istıtlâ‘ât-ı mahsûsa-i mevsûkaya müsteniden Muş Mutasarrıflığından bildirilmiştir. Üçüncü Ordu
Kumandanlığına da malumât verilmiştir.
Fi 5 Eylül sene [1]330
Bitlis Valisi
Mustafa

DH.ŞFR, 441/33
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ERMENİ KOMİTE İLERİ

DECISION OF THE LEADING MEMBERS

GELENLERİNİN ERMENİLERİN

OF ARMENIAN COMMITTEES

SAVAŞIN DURUMUNA GÖRE

REGARDING THEIR ATTITUDE THEY

TAKINACAĞI TUTUMA DAİR

WOULD ASSUME ACCORDING TO THE

KARARLARI

SITUATION OF WAR

Güvenilir kaynaklardan elde edilen
istihbarata göre: Ermeni ileri gelenlerinin;
savaş ilan edilirse Ordudaki Ermenilerin
silahlarıyla beraber düşman tarafına
geçmeleri, Ordumuz ilerlerse devlete
itaate devam etmeleri, eğer Ordumuz geri
çekilecek olursa silahlanarak çete haline
geçip birliklerimizin geçişini ve birbiriyle
bağlantı kurmalarını güçleştirmeleri kararını
alarak bunu Erzurum ile Muş arasındaki
Ermeni köylerine tebliğ ve telkin ettikleri.

The intelligence from reliable sources notes
that: Armenian intellectuals announced
and commanded to Armenian villages
between Erzurum and Muş their decision
concerning the issues that the Armenians
in the army would take the enemy ’s side
with their weapons, if war is declared; they
would stay obedient to the state if the
Ottoman Army advances for ward; they
would be armed and set up gangs to
obstruct the transition and communication
of our corps, if the Army withdraws.

4

27 Eylül / September 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Bitlis
Numara: 16369
Fî 14 Eylül sene [1]330
Bizzat hall buyrulacaktır.
Dahiliye Nezâretine
C[evab] 8 Eylül sene [1]330:
İstıtlâ‘ât-ı mahsûsa-i mevsûkanın neden ibaret olduğu emr-i âlîleri vechile Muş Mutasarrıfı
Servet Bey'den sordum. Eski Osmanlılığı gâib etmemiş sıdk-ı kelâmıyla Ermeni komitecilerine nefret
ve husumetle bakmakta bulunmuş olan ve isimleri ayrı ayrı bildirilen zevât ki ihtiyar bir Ermeni
ile Meclis-i İdare azâsından diğer bir Ermeni ve Mekteb-i İdadi talebesinden iki Ermeni çocuğu ile
şâyân-ı emn ü itimad olup tekâlîf-i harbiye cem‘i için kurâya gönderilen ve Ermenilerle ziyade temasta
bulunanlar //1
dört-beş İslâmdan ibarettir. Bunlar vasıtasıyla elde edilen istıtlâ‘âtın menâbi‘in tenevvü‘ ve ihtisârına
rağmen cümlesi yek diğerine tevâfuk etmiş ve bu vechile mevsûkıyeti tahakkuk ve te’eyyüd eylemiştir.
Tarassudâtın birçok vesâit ile icrasına tevessül edilmesinin esbâbını da ber-vech-i âtî arz ediyorum:
Evvelce arz eylediğim vechile seferberlik ilânının birinci ve ikinci haftalarında Müslümanlar Almanların
muzafferiyeti arzusunu Ermeniler ise Rusların muhakkak addettikleri gâlibiyeti temenniyâtını izhâr
eylemeleriyle İslâmlar ile Ermeniler arasında bir tebayün-i hissiyât meydan almış ve aynı zamanda
1

“//” işareti; belgenin bir sonraki sayfaya geçiş yaptığı yerleri belirtmek için kullanılmıştır.

Tehcire Giden Yol

Ermenilerin hâlleri nazar-ı dikkati câlib bulunmuş idi. Ermeni komiteleri rüesâsının tarassud-ı ahvâlleri
cânib-i sâmîlerinden emr u iş‘âr buyurulması ve tam o sırada Van Mebûsu Vramyan'ın //
Muş Murahhası Taşnak Murahhası Rupen ve Bitlis Murahhası Ermenak ile beraber Erzurum'dan
Muş'a hareketleri şâyân-ı dikkat olduğundan ahvâllerinin tarassudu Erzurum Vilâyetinden bildirilmiş
ve her üçünün Muş'taki Çanlı manastırına gelerek Ermeni ileri gelenlerini oraya davet eylemesi ve
Muş Ermeni Murahhasasının seferberlik ibtidâsındaki ahvâli vilâyet dahilinde ve bilhassa her yerden
ziyade Ermenisi kesîr olan Muş ve civarında tarassudât ve tefahhusâtın teşyîd ve te’yidi lüzumunu
hâsıl eylemiştir. Tebligât ve telkinât-ı vâkı‘anın mücmelen tekrar arzını münasib görüyorum:
Evvelâ; Ermeniler silahlarını ahvâl-i hâzıraya binâen sık sık köylere gidip gelmekte olan
memurlara göstermemek için gizleyecekler, köylerine saklamağa muvaffak olamazlar ise manastırlarda
hıfz edeceklerdir.
Sâniyen; Rusya Devleti'yle //
harb ilân olununcaya kadar muhafaza-i sükûn edecekler,
Sâlisen; Harb ilân edilmezse muhafaza-i sükûn ve itaatte devam eyleyeceklerdir.
Râbi‘an; Harb ilân olunursa Ordudaki Ermeni efrâd silahlarıyla beraber düşman tarafına
geçeceklerdir.
Hâmisen; Ordumuz düşman arazisine ilerlemeğe muvaffak olursa davete intizâren muhafaza-i
sukûnette devam edeceklerdir.
Sâdisen; Ordumuz ric‘at ederse Ermeni köylüleri mümkün olduğu kadar Kürtlere karşı tedafü‘î
vaziyet alıp aynı zamanda silahlarıyla mevâridât-ı askeriyeyi mürûr ve ubûru işkâle çalışacaklardır.
Maamâfih harb ilân edilirse yeni hatt-ı hareketleri tayin ve tebliğ edileceği ilâve ve harb-i //
umumînin vaziyeti suret-i kat‘iyede ta‘ayyün edinceye kadar gâlib ve mağlubdan bahs ve izhâr-ı
hissiyât etmemeleri ve hükûmetin taleb edeceği tekâlîf-i harbiyeyi i‘tâdan hiçbir suretle imtinâ‘
eylememeleri de köylülere ihtar edilmiştir. Köylülerden bir kısmı bu tebligâta harfi harfine riâyet
etmeyecekleri, bazılarının tebligât-ı mezkûreyi müstehziyâne işâ‘a etmeleriyle anlaşılıyor. Ancak
komite mensubîni bu tebligâta sâdık kalacaklardır. Bu tebligât mevsûk ve mühim olmakla beraber
bittab‘ isbatı müşkil ve muhâldir. Çünkü vesâik-i tahrîriye yoktur. Her vakit ketmi kâbil olan akvâle
müsteniddir. Aynı telkinât Erzurum vilâyetindeki [köyler] ile //
Muş arasındaki köylerde de olmuştur. Köylüler el-hâletü hâzihî tamamen sâkin ve mutî‘ görünüyorlar.
Kasabalılar me’yûs ve mütereddid durmakta ve Rusya Konsolosu zaferler ilân ettikçe sevinmektedirler.
Bu istıtlâ‘âta karşı buraca tedâbîr-i lâzımeye tevessül edildiğini arz eylerim.
Fi 14 Eylül sene [1]330
Bitlis Valisi
Mustafa

DH.ŞFR, 442/36
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RUSLARIN ERMENİLERİ

RUSSIANS PROVOKED ARMENIANS

BAĞIMSIZLIK VAADİYLE KIŞKIRTTIĞI

BY A PROMISE OF INDEPENDENCE

Rusların, Kafkasya’daki Ermeniler vasıtasıyla
Osmanlı memleketindeki Ermenileri,
Osmanlı’dan ele geçirecekleri yerleri
Ermenilere vererek kendilerine bağımsızlık
sağlayacakları vaadiyle kışkırttığı, köylü
kıyafetiyle birçok kişi göndererek Ermeni
köylerinde çeteler kurma teşebbüsünde
bulundukları. Ermenilerin; harp ilan edilirse
Ordudaki Ermeni askerlerin silahlarıyla
R u s l a r t a r a f ı n a g e ç m e s i n e, O r d u m u z
ilerlerse sükunet ve itaatin korunmasına,
geri çekilirse silahlanıp çete haline
geçerek aleyhimize hareket etmeye karar
verdikleri bilgisinin alındığı ve bu durumun
öneminden dolayı soruşturma yapılarak
gerekli önlemlerin alınması.

Russians provoked the Ottoman Armenians
through the Caucasian Armenians by a
promise that they would be given lands
to be captured from the Ottoman Empire
and that they would be independent. They
sent many people with peasant dressing
to Armenian villages and attempted to
set up gangs. Intelligence provided on
the issues that the Armenians in the army
would take the enemy ’s side with their
weapons, if war is declared; they would
stay obedient to the state if the Ottoman
Army advances forward; they would be
armed and set up gangs to act against
the Ottoman State, if the Army withdraws.
Based on the importance of situation
investigation should be carried out and
necessar y cautions should be taken.

29 Eylül / September 1914

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Numara: 78, 55, 9, 44, 23, 15
Şifre
Van, Bitlis, Mamuretülaziz, Adana, Diyarbakır, Sivas Vilâyetlerine
Rusların Kafkasya'daki Ermeniler vasıtasıyla dahilimizdeki Ermenileri Memâlik-i
Osmaniyye'den zabt edecekleri yerleri Ermenilere verecekleri ve kendilerine istiklâl te’min edecekleri
mevâ‘idiyle teşvik ettikleri ve köylü kıyafetinde birçok eşhâsı Ermeni köylerine göndererek çeteler teşkil
eylemek teşebbüsünde bulundukları ve hududdaki bazı mevâki‘e tevzî‘ edilmek üzere esliha ve cephâne
getirdikleri ve harb ilân edilirse Orduda Ermeni efrâdın silahlarıyla Ruslar tarafına geçmesine, Ordumuz
ilerlerse sükûnet ve itaatin muhafazasına, ric‘at ederse silahlanıp çete hâline geçerek aleyhimize hareket
eylemeye karar verdikleri mevsûkan istihbâr olunduğu ve bi'l-münasebe taharrî olunan bazı Ermeni
evlerinde de esliha-i harbiye zuhur ettiği ve hududu geçen ve elinde pasaportu olmayan gayrimüslim
kesânın yakalanarak silah ve cephâne geçirmek teşebbüsünde bulunanların hemen itlâf edileceğinin
ve aleyhimize bir hareket vuku‘unda derhal şiddetle bastırılarak mütecâsirlerinin itlâf olunacağının
kıta‘âta emrolunduğu ve ahali-i İslâmiyenin mükellef olmayanlarından köylerinde kalmak ve icabında
gelmek üzere bir milis teşkilâtı vücuda getirilmesi Üçüncü Ordu-yı Hümâyûn Kumandanlığından

Tehcire Giden Yol

Erzurum Vilâyetine tebliğ olunduğu Başkumandanlık Vekâletinden bildirilmiştir. Ermeniler hakkında
istihsâl olunan bu malumât esas itibarıyla şâyân-ı dikkat ve ehemmiyet görüldüğünden oralarca da
tahkikât icrasıyla Kolordu Kumandanıyla bi'l-müzâkere aynı suretle hareket olunması ve tedâbîr-i
müttehazeden buraya da malumât verilmesi tavsiye olunur.
Fî 15/16 Eylül sene [1]330

DH.ŞFR, 45/115
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SİVAS’TAKİ ERMENİLERİN DURUMU

SITUATION OF ARMENIANS IN SİVAS

Sivas’taki Ermenilerin şimdilik sakin
oldukları, İtilaf Devletlerinin başarısını kendi
emellerinin gerçekleşmesi gibi telakki
ettikleri, Ermenilerin ordumuzun alacağı
vaziyete göre hareket edecekleri, bunların
en hainlerinin ise komitelere mensup
olanlar olduğu.

Armenians in Sivas are silent as yet, they
consider the success of Entente States
as the realization of their own goals.
As Armenians are our most obedient
subject when we are powerful and most
treacherous enemy when we are weak,
they would act according to the position
of our Army. The most treacherous of them
are those belonged to the committees.

2 Ekim / October 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Sivas
Numara: 42749
Tarih: Fî 19 Eylül sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
C[evab] 16 Eylül sene [1]330:
Buradaki Ermeniler şimdilik sâkin bir vaziyettedir. Ermeniler İtilâf-ı Müsellesin muvaffakıyetini
kendi emellerinin husûlü gibi telakki etmektedirler. Bunlar kuvvete zebûn bir millettir. Kuvvetli
olduğumuz zaman en mutî‘ tebaamız ve zaîf düştüğümüz zaman en hain düşmanımızdırlar.
Binâenaleyh Ordumuzun alacağı vaziyete göre hareket edeceklerdir. Bunları en ziyade şımartan şey
evvelâ bizim dahilen tefrîkamız, sâniyen harici bir kuvvete istinâd etmeleridir. Yok ise bunlar yalnız
başına iş görecek bir millet değildir ve en hainleri komitelere //
mensub olanlardır. Maa-hâzâ burada şimdilik bir hareketleri yoktur ve hareket hissedildiği takdirde
hiçbir yerde kuvvetli bir ekseriyetleri bulunmadığı için kendilerinin ziyan edecekleri şübhesizdir.
İdare memurları hakkındaki ma‘rûzâtıma bu vesile ile de nazar-ı dikkatlerini celb ederim.
Fî 19 Eylül sene [1]330
Vali
Muammer

DH.ŞFR, 442/115

Tehcire Giden Yol

RUSLARIN ERMENİ ÇETELERİ

RUSSIANS STARTED TO SET UP

OLUŞTURMAYA BAŞLADIKLARI

ARMENIAN GANGS

Rusların Ermeni ve Ruslardan çete
oluşturmaya başladıkları ve hatta Osmanlı
topraklarındaki Ermeniler arasında da çete
oluşturulmakta olup savaş çıkması halinde
faaliyete başlayacakları.

Russians started to set up gangs from
Armenians and Russians, even from the
Ottoman Armenians; they are to go into
action if war breaks out.

4 Ekim / October 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Erzurum
Numarası: 52931
Aded: 578
Tarih: Fi 22 Eylül [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Kafkasya'daki Müslümanların bazı rüesâ müstesna olmak üzere umumen Hükûmet-i seniyye
hakkında bir fikr-i hayrhâhî ile mütehassis olup Dağıstan ahalisi dahi harb vuku‘unda pek mühim bir
kuvvetle Rusya aleyhine harekete karar verdikleri ve Rusların Ermeni ve Ruslardan çete teşkiline
başladıkları ve hatta Memâlik-i Osmaniyye'deki Ermeniler arasında dahi çete teşkili yapılmakta olup
harb vuku‘unda icra-yı faâliyete başlayacakları Yusufeli Kaymakamlığının istihbârâtına atfen arz
olunur.
Fî 21 Eylül sene [1]330
Vali Vekili
Cemal

DH.ŞFR, 443/26
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ERMENİLERİN ERZURUM HUDUT

DESIRE OF ARMENIANS TO ESCAPE

YOLUNU KULLANARAK RUSYA’YA

TO RUSSIA THROUGH ERZURUM

KAÇMAK İSTEMELERİ

BORDER ROUTE

Er zurum ve hududa yakın kazalardaki
E r m e n i l e r d e n b i r ç o ğ u i l e b a z ı a s ke r
firarilerinin Rusya ’ya kaçarak çetelere
yazıldıkları anlaşıldığından gerekli
tedbirlerin alınması.

Based upon the information that some
runaway soldiers and many Armenians in
Erzurum and its closer districts to border
escaped to Russia and joined gangs;
necessar y cautions should be taken.

9 Ekim / October 1914

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
604
26 Eylül sene [1]330
Müsta‘celdir
Erzurum Vilâyetinden Alınan Şifre
Vilâyet dahilinde ve be‑tahsis hududa mücâvir kazâlarda bulunan Ermenilerden birçoğu şu aralık
Rusya'ya geçmektedirler. Bunların arasında asker firarîleri de olduğu ve Ruslar tarafından teşkiline
çalışılan çeteye kaydolunmakta oldukları cümle‑i müstahberâttan olup çete yazılmaları bile her hâlde
ahvâl‑i askeriye hakkında Ruslara malumât vermeleri muhtemel olduğundan men‘ine müte‘allik
tedâbîr cümlesinden olmak üzere bizim taraftan hiçbir kimsenin hududdan Rusya'ya geçmesine
müsaade edilemeyeceğine ve gidecek olanların Trabzon tarîkıyla azîmetlerinde be’s görülemeyeceğine
dair ittihâzı derece‑i elzemiyette görülen kararın mevki‘‑i tatbike vaz‘ı istîzân olunur.
Fî 26 Eylül sene [1]330
Vali Vekili
Cemal

DH.EUM.2.Şb, 68/24-2

Tehcire Giden Yol

KARAKİLİSE’DEN RUSYA’YA FİRAR

SENDING FAMILIES OF ARMENIANS,

EDEN ERMENİLERİN AİLELERİNİN

WHO ESCAPED FROM KARAKİLİSE

BAŞKA YERLERE NAKLİ

TO RUSSIA, TO OTHER REGIONS

Ka r a k i l i s e ’ d e n R u s y a ’ y a f i r a r e d e n
E r m e n i l e r i n o r a d a ç e t e l e r e g i r d i k l e r i,
bunların tekrar geri dönerek ailelerinin
yardımıyla saklanıp faaliyete başlamaları
muhtemel olduğundan bunun önüne
geçmek için firar edenlerin ailelerinin
başka yerlere nakledilmeleri.

Armenians who escaped from Karakilise
to Russia joined the gangs. If they would
return and be hidden with the help of their
families, they would possibly be active.
So their families are to be sent to other
regions.

11 Ekim / October 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Erzurum
Numara: 54288
Aded: 616
Tarih: Fî 28 Eylül sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Karakilise kazâsı dahilinden Rusya'ya firar eden Ermenilerin Rusya dahilinde teşkil edilmekte
bulunan çeteye kaydedildikleri ve bunların biraz sonra tekrar hudud dahiline girmek, ailelerinin bi'ssühûle izhâr edecekleri mahallerde ihtifâ, serbestçe icra-yı faâliyete başlamaları muhtemel olduğu
beyânıyla bu hâlin önü alınmak üzere firar edenlerin kazâ dahilindeki ailelerinin Erzurum ve sair
mahalle nakli mûcib-i muhassenât olacağı Kaymakamlığının iş‘ârına atfen Bayazıt Mutasarrıflığından
bildirilmiş ve suret-i iş‘âr muvâfık-ı hâl ve salâhiyet görülmüş olmakla ifa-yı muktezâsı istîzân olunur.
Fî 27/28 minh. [Eylül sene 1330]
Vali Vekili
Cemal

DH.ŞFR, 443/119
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RUSLARIN SALMAS’TA ERMENİLERİ

ARMENIANS ARMED BY RUSSIANS IN

SİLAHLANDIRDIĞI

SALMAS

Ta ş n a k ç e t e r e i s l e r i n d e n o l u p i k i y ü z
Ermeni nefer ile Salmas ’a gelmiş olan
Samson’un binden fazla Ermeni topladığı
ve Salmas’taki Ermenilerin hepsine Ruslar
tarafından silah dağıtıldığı.

Samson, a chief of the Dashnak gangs,
came to Salmas with 200 brigands and
collected more than 1000 Armenians.
Russians distributed weapons to all
Armenians in Salmas.

17 Ekim / October 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Erzurum
Numara: 55545
Fî 5 Teşrîn-i Evvel sene [1]330
Dahiliye Nezâretine
Taşnak çete rüesâsından olup iki yüz Ermeni efrâd ile Salmas'a gelmiş olan Samson bini
mütecâviz Ermeni topladığı ve Salmas'taki Ermenilerin umumuna Ruslar tarafından silah tevzî‘
olunduğu cümle-i müstahberâttan bulunduğu Bayazıt Mutasarrıflığından bildirildiği berây-ı malumât
arz olunur.
Fî 4 Teşrîn-i Evvel sene [1]330
Erzurum Valisi Vekili
Cemal

DH.ŞFR, 444/107
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BİR ERMENİ AYAKLANMASINA

THE GOVERNOR OF KONYA DID

KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI

NOT APPROVE THE SPREAD OF

YOLUNDAKİ TEBLİĞİN HALKA

COMMUNIQUE AMONG THE PUBLIC

KADAR YAYILMASININ KONYA

CONCERNING THAT ATTENTION

VALİSİ TARAFINDAN UYGUN

MUST BE PAID AGAINST AN

BULUNMADIĞI

ARMENIAN UPRISING

Er zurum’daki Kolordu Kumandanı İzzet
Paşa tarafından; komitelerin tahrikiyle
bir Ermeni ayaklanmasına karşı dikkatli
olunması, Müslüman ahalinin uyarılarak
gerektiğinde saldırıların engellenmesi
hakkında askeri kıtalara yapılan tebliğin
askerlik şubelerine kadar yayılıp ahaliye
kadar ulaşmasının Konya Valisi tarafından
uygun bulunmadığı.

The Commander of Corps in Erzurum, İzzet
Pasha, sent a communique to troops in
order to be alerted against an Armenian
uprising to be broken out by the provocation
of committees, to warn Muslim people
and to prevent attacks when needed. The
Governor of Konya did not approve the
spread of this communique among the
induction centers and public.

22 Ekim / October 1914

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
9 Teşrîn-i Evvel sene [1]330
Konya Vilâyetinden Gelen Şifre
Ermeni komitelerinin tahrikâtı ile Memâlik-i Osmaniye'deki Ermeniler kıyâm edeceklerinden
Ermeni efrâd [ve] ahali hakkında müteyakkızâne davranılmasına ve İslâm ahaliyi ikaz ederek icabında
tecavüzâtın men‘ine ve saireye dair Erzurum'daki Kolordu Kumandanı İzzet Paşa tarafından kıta‘ât-ı
askeriyeye tebliğ edildiğini ve şu tebligâtın ahz-ı asker şubeleri reislerine kadar ta‘mim suretiyle şâyi‘
olduğunu öğrendim. Şu hâl sahîh olsa dahi bu suretle işâ‘ası ve İslâm ahalinin teslîhi ve saire gibi
tebligâtın ahaliye kadar vâsıl olması ne kadar zararlar tevlîd edeceğini vâreste-i izah görürüm. Zât-ı
devletlerince bu hususta alınan malumâtın emr u iş‘ârı ve bu mesele için Harbiye Nezâretinin nazar-ı
dikkatinin celbi.
Fî 9 Teşrîn-i Evvel sene [1]330
Vali
Azmi

DH.EUM.2.Şb, 2/32
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SASON YOLUNDA ÜÇ JANDARMANIN

THREE GENDARMES WERE

ERMENİLER TARAFINDAN FECİ

TRAGICALLY MARTYRIZED BY

ŞEKİLDE ŞEHİT EDİLDİĞİ

ARMENIANS ON SASON ROAD

Sason yolunda üç jandarmanın kafalarını
baltayla kırarak, gözlerini oyarak, burun
ve kulaklarını keserek feci şekilde öldürüp
şehit eden yirmi bir Ermeni’den bir kısmının
yakalanarak Muş’a getirildiği, canilerin
Divan-ı Harbe verildiği, geri kalan failleri
teslim etmeleri için Geligüzanlı köylülere
bir hafta süre verildiği, verilen sürenin
i k i n c i g ü n ü k ö y l ü l e r i n a s ı l ka t i l l e r d e n
üçünü daha teslim ettikleri, komitenin,
Hükûmetin takınacağı tavrı ve alacağı
önlemleri görmek ve ona göre meseleyi
genelleştirmek istediğinde şüphe olmadığı.

Armenians tragically killed three gendarmes
by breaking with ax their heads off, putting
their eyes out, cutting their noses and
ears off on Sason road. From these 21
Armenians some were captured, sent to
Muş and brought into the Court-Martial.
People of Geligüzan Village were given one
week to deliver the remainders and on the
second day village public delivered three
more murderers. There is no doubt that the
committee aims to see the attitude of the
Government and its measures to be taken,
and to generalize the issue accordingly.

29 Ekim / October 1914

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
487
15 Teşrîn-i Evvel [sene 1330]
Bitlis Vilâyetinden Alınan Şifre
28 Eylül sene [1]330 tarihli mahrem mufassal telgrafnâme-i acizânemde Sason yolu üzerinde
jandarmamızın ortada[n] gâib olduğu hakkında arz ettiğim vak‘anın mütecâsirleri bi't-takib meydana
ihrac ve bir kısmı derdest ile Muş'a îsâl edilmiştir. Kemâl-i esefle arz ederim ki; jandarmamız
dinlenmek üzere oturdukları bir sırada birdenbire tecavüze ve pek gaddarâne ve vahşiyâne muamelâta
dûçâr edilmişlerdir. Mütecâsirler müfrezelerimizin hareketini haber alınca mahall-i vak‘adan altı
saat mesafede gâyet sarp bir mevki‘de ecsâdı defn ile sakladılar. Cesed bulundu merkeze getirildi.
Her üçü kafaları balta ile kırılmak, gözleri oyulmak, burun ve kulakları kesilmek suretiyle şehid
edilmişlerdir. Mütecâsirlerin on biri asıl kâtil, onu mu‘în-i kâtil olmak üzere yirmi bir kişidir. Cümlesi
de Geligüzanlıdır. Altısı derdest ile Muş'a getirildi. Asıl fâillerden birisi yakalandığı hâlde Simon
isminde bir Ermeni çavuşunun hiyaneti veya kayıdsızlığı eseri olarak tekrar firara muvaffak oldu.
Cânîler Divan-ı Harbe verildi. Firar edenlerden beşinin hânesi ihrâk edildi, mütebâkî kalan cânîlerin
teslimi için de köylülere bir hafta mühlet verildi. Ermenilerin harekât-ı vâkı‘ası üzerine kemâl-i şiddetle
hareket edileceğini arz etmiş idim. Geçen hafta Muş'a gittim, Mutasarrıf-ı livâ ile takib edilecek hatt-ı
hareketi müştereken tayin ve takrîr ettik. Ermeni ileri gelenleri, komite murahhasları vekâyi‘in eser-i
tertib[ler]i olmayıp şahsi olduğunu iddia etmekte iseler de istıtlâ‘ât ve hissiyâta [ve] vak‘aların bir
günde olmasına nazaran iddiaları doğru değildir. Komite, Hükûmetin alacağı vaziyeti, tedâbîr ve
suret-i tenkîliyesini anlamak ve ba‘dehû meseleyi umumileştirmek istediklerine şübhe yoktur. Fakat

Tehcire Giden Yol

pek müdhiş bir surette mukabele edildiğini, vak‘aların hudûsu akîbinde kemâl-i şiddetle ve sür‘atle
takibât yapıldığını görünce planlarında aldandıklarını hiss ile nedâmet göstermeğe ve kendilerinin
dahli olmadığını ilâna çalışmağa başladılar. Bütün ihtimalât nazar-ı itibara alınarak ittihâz-ı tedâbîr
edilmiştir. Seferber Ordunun ruhu olan menâbi‘-i iâşesinin büyük bir kısmını ihtivâ eden anbarımız
Muş Ovası'nda olduğu gibi vilâyet te menzil hattı üzerindedir. Ordumuzun seferberliğini işkâl edecek
en ufak bir hareketi bütün kuvvet ve sür‘atimizle mahallinde itfâ edeceğimizi tekrar arz ederim.
Fi 15 Teşrîn-i Evvel sene[1]330
Vali
Mustafa

DH.EUM.2.Şb, 2/48-3

**
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
488
16 Teşrîn-i Evvel sene [1]330
Bitlis Vilâyetinden Gelen Şifre
15 Teşrîn-i evvel sene [1]330 tarihli telgrafnâmeye zeyldir:
Jandarmalarımızı canavarcasına şehid eden ve elindeki tüfenkleri alan eşirrâdan ve asıl
kâtillerden üç neferini ve jandarmaların silahlarını verilen mühletin ikinci günü Geligüzan karyesi
ahalisi Murahhasahânenin delâletiyle hükûmete teslim ettiler. Cânîler tav‘an ve tafsilen ve bilâtereddüd itiraf-ı cürm ediyorlar. Tedkikât [ve] takibâta devam edilmektedir. Alican karyesinde
jandarmayı bağlayıp elinden tüfengini, atını alanlardan Mahı nâmındaki şerîr de derdest olundu.
Fî 16 Teşrîn-i Evvel sene [1]330
Vali
Mustafa

DH.EUM.2.Şb, 2/48-2
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ASKER KAÇAĞI BİRÇOK ERMENİ’NİN

MANY ARMENIAN DESERTERS

ÇETELERE KATILMAK ÜZERE

ESCAPING TO RUSSIA TO JOIN THE

RUSYA’YA FİRAR ETMEKTE OLDUĞU

GANGS

Asker kaçağı birçok Ermeni ’nin çetelere
katılmak üzere Rusya ’ya firar etmekte
olduğu, bu konuda sınır müfrezelerinin
dikkatli davranarak bu gibi kişilerin sınırı
geçmelerine engel olunması.

As many Armenian deserters are escaping
to Russia to join the gangs, the border
corps must be alerted to prevent their
crossing the border.

1 Kasım / November 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Erzurum
Numara: 58995
Aded: 753
Fî 19 Teşrîn-i Evvel sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Bugünlerde gerek silah altından firar ederek [gerek] köylerde bulunan Ermenilerden birçok
kimselerin Iğdır'da Surpen nâm şahsın teşkil etmiş olduğu çeteye iltihak etmek üzere Ekrâd'dan
bazılarının delâletiyle Rusya'ya firar etmekte oldukları beyânıyla hudud müfrezelerince takayyüdâtta
bulunularak bu kabîl eşhâsın hududlardan geçmelerine meydan verilmemesi zımnında icab edenlere
tebligât ifası Bayazıt Mutasarrıflığından bildirilmiş ve keyfiyet Üçüncü Ordu Kumandanlığına
yazılmış olduğu ma‘rûzdur.
Fî 18/19 Teşrîn-i Evvel sene [1]330
Vali Vekili
Cemal

DH.ŞFR, 445/128
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ERZURUM’DAKİ RUS KONSOLOSU VE

DISPATCHING RUSSIAN CONSUL

ŞÜPHELİ ERMENİLERİN KONYA’YA

AND SUSPICIOUS ARMENIANS IN

GÖNDERİLMESİ

ERZURUM TO KONYA

Savaşın başlamış olması nedeniyle
Erzurum’daki Rus konsoloslarıyla konsolosluk
memurlarının ve çete kuracağı düşünülen
Ermenilerin Konya’ya gönderilmek üzere
yola çıkarıldıkları.

A s t h e w a r s t a r t e d, R u s s i a n c o n s u l s,
consulate officers and Armenians to be
suspected for setting up gangs were
departed to Konya.

2 Kasım / November 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Erzurum
Numara: 59757
Aded: 804
Fî 20 Teşrîn-i Evvel sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Harb başlamış olduğundan Rus konsoloslarıyla konsülato memurlarının ve çete teşkil edecekleri
tecrübe olunmuş veyahud kaviyyen muhtemel bulunmuş olan Ermenilerin hemen Konya'ya nakillerine
Üçüncü Ordu Kumandanlığınca lüzum gösterilmesine binâen Erzurum Rus Konsolosu Adamof ile
konsülato memurîni dün gece mahall-i mezkûre sevk olunmak üzere yola çıkarıldıkları ve Bayazıt'taki
Rus konsolosu için de Mutasarrıflığa iş‘âr-ı keyfiyet olunduğu ve Ermeniler hakkında da merkez ve
mülhakâtça icra kılınan tedkikât neticesinin icabı derdest-i icra bulunduğu arz olunur.
Fî 20 Teşrîn-i Evvel sene [1]330
Erzurum Vali Vekili
Cemal

DH.ŞFR, 446/27
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AZERBAYCAN VE KAFKASYA

DECISION OF AZERBAIJANI AND

ERMENİLERİNİN ANTRANİK’İN

CAUCASIAN ARMENIANS TO

BAŞKANLIĞINDA TOPLANMA

GATHER UNDER THE PRESIDENCY

KARARI ALDIKLARI

OF ANTRANIK

Sınır vilayetlerimizde alınan tedbirlerin
E r m e n i l e r i n ş e v k i n i k ı r m a k t a o l d u ğ u,
ş u a n d a k i p o l i t i ka l a r ı n a d e v a m e d i p
edilmemesi hakkında aralarında
ihtilafa düştükleri, bir karar vermek için
Antranik’in başkanlığında Azerbaycan ve
Kafkasya’dan gelen temsilcilerle toplanma
kararı aldıkları.

Armenians were demotivated by the
measures taken in the border provinces;
they did not agree on the continuity of
their policy; and they decided to gather
with the representatives from Azerbaijan
and Caucasia under the presidency of
Antranik.

3 Kasım / November 1914

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Mühimme Kalemi
Aded: 56487/1634
Harbiye Nezâret-i Celîlesine
Devletli Efendim Hazretleri:
Vilâyât-ı hududiyemizdeki tedâbîr-i müttehizenin Ermenilerin gayretini kesr etmekte olduğu
ve siyaset-i hâzıralarına devam edilip edilmemesi hakkında Ermeniler beyninde ihtilâf-ı efkâr husûle
geldiği ve fedailerden iki yüz elli kişinin Erivan vilâyetinden Tiflis'e avdet ettikleri ve Antranik'in
Çulfa havalisinde gizli bir yerden Azerbaycan ve Kafkasya'dan gelen Ermeni murahhaslarına riyâset
etmek üzere Tiflis'ten hareket eylediği ve işbu ictimâda aleyhimizdeki harekete germiyyet vermek
veya muvâfık bir zamana intizâran fedai teşkilâtını te’hir etmek hususlarında ittihâz-ı mukarrerât
olunacağı ve karar-ı müttehazı öğrenmeğe sarf-ı gayret etmekte olduğunun Tiflis Başşehbenderliğinden
bildirildiği Petrograd Sefir Vekili Fahreddin Beyefendi'den alınmış olan bir telgrafnâmede iş‘âr
olunmaktadır. İşbu telgrafnâmenin bir sureti Dahiliye Nezâretine gönderilmiştir. Efendim.
Fî 14 Zilhicce sene [1]332 ve fî 21 Teşrîn-i evvel sene [1]330

ATASE, BDH, 520.2024.3

Hariciye Nâzırı Nâmına
Umûr-ı Siyasiye Müdür-i
Umumîsi
Ahmet Reşit

Tehcire Giden Yol

ERZURUM TARAFLARINDAKİ RUS

ARMENIAN GANGS AMONG THE

ÖNCÜ BİRLİKLERİ ARASINDA

RUSSIAN SCOUTS IN ERZURUM AND

ERMENİ ÇETELERİNİN BULUNDUĞU

AROUND

Er zurum Valisi Tahsin Bey ’in meşakkatli
bir yolculuktan sonra Erzurum’a ulaştığı,
yollarda sınır köylerinden gelen muhacir
kafilelerine rastlanıldığı, Rus öncü
birliklerindeki topların cephanesi biten
aşiretlerin dağılmalarına sebep olduğu,
bazı kaza memurlarının görevlerini terk
etmelerinin halkın morallerini bozduğu,
Rus öncü müfrezeleri arasında Ermeni
ç e t e l e r i n i n b u l u n d u ğ u , Ve l i b a b a
Boğazı’nda yolu kesen Ermeni çetesinin
telgraf hatlarını tahrip ettiği.

Governor of Erzurum, Tahsin Bey, arrived
in Erzurum after a difficult travel; migrant
groups from border villages were run
acroos on the roads; cannons of the
Russian scouts caused the falling of tribes
out of ammunition; some district officers
laid down their office and this demoralized
the public; there appeared Armenian
gangs among the Russian scouts; an
Armenian gang blocked Velibaba Passage
and destroyed the telegraph lines.

5 Kasım / November 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Erzurum
Numara: 60272
Tarih: Fî 23 Teşrîn-i Evvel sene [1]330
[Şifre]
Mahremdir
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Vaziyet-i hududiyeyi anlayamayarak Eleşkirt kazâsına dahil olmuş bulunduk. Oradan bi'li‘tibar Erzurum'a1 kadar mühim saatler geçirdik. Refakatimde yirmi beş kadar aile bulunması bu
müşkili tezyîd etti. Bir-iki noktada düşmanla temas ettik. Lehü'l-hamd Erzurum'a dahil olduğumuz[u]
fâl-i hayr görüyorum. Yolda hudud köylerinin muhacir kafilelerine tesadüf ettik. Bunların sözleri,
hâlleri daha geride kalan efkâr-ı İslâmiyeyi de tehyîc ediyordu. Aşâyirin cephânesi tükendiğinden ve
Rus pîşdârlarında top bulunmasından dolayı bazı yerlerde dağılmaları da aks-i te’sirden hâlî olmadı.
Hudud köylerinin vaktiyle ve icabı //
vechile tahliye edilmemesi mahz-ı hata olmuş. Sırf bu yüzden efkâr-ı İslâmiye rencide edilmiştir.
Kürtlerin toptan pek ziyade tevahhuş ettiklerini bi't-tecrübe anlayan Ruslar pîşdârların çetelerine
bile derme çatma bir-iki top vermiş ve bu toplarla ilerideki aşâyiri ürkütmüşlerdir. İşte mütecâvizler
bu suretle mevki te’min edince bazı yerlerden oldukça ilerlemişlerdir. Halkın kuvve-i maneviyesini
son derece haleldâr eden bir cihet te bazı kazâ memurlarının terk-i memuriyet etmesidir. Bunların
hepsini azledeceğim. Hasankale ilerisinden bi'l-ibtidâr Erzurum'a olan mesafede icra edilen tahkikât2,
1
2

"Erzurum'a" ifadesinden sonra "Benderbuşir'e" ifadesinin parantez içerisinde yazmasından yanlışlığın katipler tarafından düzeltildiği anlaşılıyor.
Metinde "tahsisat" şeklinde yazılmıştır.
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vaziyetin iyi olduğu[nu], //
hududdan başlayan seylab-ı muhâceretin halkta hâsıl ettiği mübâlağadan başka bir şey olmadığını
gösterdi. Zâbitânın Erzurum'daki ahvâlini büsbütün iyi buldum. Menâbi‘-i iâşe dar bir muhite inhisâr
ettiğinden dûçâr-ı müşkilât olduğu görüldü. Şimdi bu cihetle meşgul olacağım. Rus pîşdârları arasında
Ermeni çetelerinin mevcudiyeti tahakkuk etti. Hatta Velibaba Boğazı'nda yolumuzu kesen Ermeni
çetesinin telgraf hatlarını tahrib ettiği görüldü. Biz de Ermenilere karşı âtî için vaziyetimizi bi'l-etraf
tayin edeceğiz. Sivas, Harput, Diyarbakır vilâyetleri Ordunun iâşesine son fedakârlığı yapmıyorlarsa
ileride müşkil bir mevki‘de kalacağımıza yakîn hâsıl ettim. Bu vilâyetlere emr-i kat‘î verilmesini
istirhâm eylerim. Karakilise, Diyadin, Eleşkirt tarafları //
iyidir. Musun cihetinde bilakis çetelerimiz ve aşâyir Rus toprağına dahil olmuştur. Birkaç güne kadar
vaziyette her hâlde büyük tebeddül göreceğimizi ümid ederim. Her gün ahvâlden Efendimizi haberdâr
edeceğimi arz eylerim.
Fî 23 Teşrîn-i Evvel sene [1]330
Vali
Tahsin

DH.ŞFR, 446/111

Tehcire Giden Yol

ERMENİ ÇETELERİNİN

SERVICE OF ARMENIAN GANGS

RUSLARA ÖNCÜ BİRLİK GÖREVİ

AS THE SCOUTS OF RUSSIANS

YAPMALARININ ERMENİLERİN GENEL

INDICATES AN ALL-OUT ARMENIAN

BİR AYAKLANMASINA İŞARET ETTİĞİ

UPRISING

İran ve Kafkasya ’da Ruslarla beraber
bulunan Ermeni çetelerinin Ruslara öncü
birlik görevi yapmalarının Ermenilerin
genel bir ayaklanmasına işaret ettiği, bu
durumun Müslüman ahalinin de kendilerini
koruyabilmeleri için silahlandırılmasını
gerektirdiğinden milis kuvvetlerinin
kurulmaya başlandığı.

Ser vice of Armenian gangs being with
the Russians in the Caucasus and Iran as
the scouts of Russians indicates an allout Armenian uprising; this required the
Muslim population to be armed to defend
themselves and they started to set up
militia forces.

6 Kasım / November 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: 39187
Tarih: Fî 25 minh. [Teşrîn-i Evvel sene 1330]
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Gerek İran'da ve gerek Kafkasya'da Ruslarla beraber bulunan Ermeni çetelerinin Ruslara
pîşdârlık vazifesini gördükleri anlaşıldı. Şu hâl Ermenilerin umumî bir kıyâm-ı muhtemeline delâlet
ettiğinden ve bu takdirde ahali-i İslâmiyenin müdafaa-i nefse iktidarını te’minen teslîhini zarurî
kıldığından, buralarca teşkile mübâşeret olunan milis kıta‘âtının Diyarbakır, Harput, Sivas ve Adana
gibi Ermenilerle meskûn olan diğer vilâyâta da tatbiki bir mülâhaza-i acizî olarak arz eylerim.
Fî 24 Teşrîn-i Evvel sene [1]330
Vali Vekili
Cevdet

DH.ŞFR, 456/97

79

17

80

18

The Road to Resettlement

VAN OLAYLARININ ANADOLU’YU DA

EFFECT OF VAN INCIDENTS ON

ETKİLEYECEĞİ

ANATOLIA

Başkale taraflarında Rusların saldırısından
halkın endişe içinde olduğu, Van’daki
Ermenilerin şimdilik sükuneti korudukları,
Ermeni ileri gelenleriyle yapılan görüşmede
Van’da meydana gelebilecek en küçük
bir olayın bütün Anadolu’daki Ermenilerin
hayatını olumsuz etkileyeceğinin uygun bir
dille anlatıldığı, kendilerinin de bu endişeyi
paylaştıkları.

People are concerned about the Russian
attacks in Başkale and around; Armenians
of Van are silent for now; it was properly
expressed to the Armenian notables that
the least incident to be occurred in Van
would affect Armenians’ lives negatively
in Anatolia and they share the same
concern, as well.

11 Kasım / November 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Van Vali Konağı
Numara: 1860
Tarih: Fî 29 Teşrîn-i Evvel sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Başkale taraflarında Rusların tecavüzünden ahali endişeye düşmüştür. O cihete harekete mecbur
oldum. Van'daki Ermeniler şimdilik sükûneti muhafaza ediyorlar. Rüesâsıyla görüştüm ve buralarda
vuku bulacak en ufak bir hâdisenin bütün Anadolu'daki Ermenilerin hayatına suikasd teşkil edeceğini
kendilerine suret-i mülâyimede anlattım. Zaten bu endişe cümlesinde mevcuddur. Ruslardan aldıkları
va‘dlerin muvakkat ve kâzib olduğuna kanaat gösteriyorlar. Şu sıra Hükûmet-i Osmaniyye'nin umum
Ermenilere velev kâzib olsun bazı (...) bulunması Ruslar'ın tezvîrâtını kesre //
hizmet edeceğini mahremâne bildirdiler. Her türlü tedâbîr-i takayyüdiyeye tevessül olunmuştur.
Fî 28/29 Teşrîn-i Evvel sene [1]330
Vali Vekili
Cevdet

DH.ŞFR, 457/32
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RUSLARIN KIŞKIRTIP

KURDISH AND ARMENIAN

SİLAHLANDIRDIĞI KÜRT VE ERMENİ

GANGS, ARMED AND PROVOKED

ÇETELERİNİN BAYAZIT TARAFINDAN

BY RUSSIANS, ATTACKED FROM

SALDIRIYA GEÇTİKLERİ

BAYAZIT SIDE

Aşiret kaymakamlarından Abdürrezzak ve
Abagalı Mustafa Bey ’in Rusların kendilerine
ve Ermenilere beylik verecekleri ve
vergilerden muaf tutulacakları vaadiyle üç
dört yüz kişi ile hududu geçerek kendilerine
tabi olmayanlara baskı yapmaya
başlamaları nedeniyle üzerlerine sevk
olunan bir tabur askerin bunları bozguna
uğrattığı, Kürtleri kandırarak emellerine
ulaşamayan bu ikisinin Bayazıt’ı işgal eden
Ermeni çeteleriyle ittifak ederek yeniden
saldırılara başladığı.

Abdürrezzak Bey and Abagalı Mustafa Bey,
tribe sub-governors (kaimakam), collected
300-400 people by using Russians’ promise
that Kurds and Armenians are to have
beylics and to be exempted from tax. Two
beys and accompanying people crossed
the border and started to oppress the ones
not obeying them. Upon this, a battalion
was dispatched over them and they were
defeated. As they did not achieve their
goals with this plan they reattacked by
allying with the Armenian gangs which
occupied Bayazıt.

15 Kasım / November 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Van Vali Konağı
Numara: 1915
Tarih: 2 Teşrîn-i Sânî sene [1]330

[Şifre]
Müsta‘celdir

Dersaâdet Dahiliye Nezâretine
C[evab] 1 Teşrîn-i Sânî sene [1]330:
Abdürrezzak, aşiret kaymakamlarından olup evvelce İran'a firar eden Abagalı Mustafa Bey
Rusların verdikleri silahla teslîh ve para ile ıtmâ‘ ettikleri üç-dört yüz çapulcu ile beraber Makü
tarafından hududumuza tecavüz ve “Ruslar bize ve Ermenilere beylik verdi, bütün tekâlîften afv etti”
ifadâtıyla ahaliyi iğfal ve ittihâda davet, kendilerine tâbi olmayanları takibe başlamışlardı. Üzerlerine
Muradiye Kaymakamı refakatinde bir tabur asker ve Mustafa Bey'e düşman bir aşiret alayı sevk
olundu. Vuku bulan müsâdemede on beş maktûl terk ile firar ettiler. Köyüne //
rekz ettikleri Rus bayrağı alındı. Abaga ve Haydaranlı aşiret efrâdı kendileriyle müsâdeme ve takiblerine
iştirak ettirildi. Mesele bundan ibarettir. Kürtleri iğfal suretiyle nâil-i emel olamayan habîsler bu sefer
Bayazıt'ı zabt eden Ermeni çeteleriyle bi'l-ittifak tekrar tecavüze başladılar. Abaga'daki aşiret ve asker
üzerlerine gönderildi. Netice arz olunur.
Fî 1/2 minh. [Teşrîn-i Sânî sene 1330]
DH.ŞFR, 448/13

Vali Vekili
Cevdet
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KÖPRÜKÖY HAVALİSİNDEKİ

ARMENIANS IN THE VICINITY OF

ERMENİLERİN GERİ ÇEKİLEN

KÖPRÜKÖY ESCAPED TOGETHER

RUSLARLA BİRLİKTE FİRAR ETTİKLERİ

WITH THE RETREATED RUSSIANS

Köprüköy havalisindeki muharebede
düşmanın firar ettiği ve birçok ganimet ele
geçirildiği, bu mıntıkadaki Ermeni köylerinin
Ruslarla beraber firar ettikleri, Rusların
bunların Kafkasya’da heyecana sebep
olacaklarını düşünerek içeriye girmelerine
müsaade etmedikleri haberinin alındığı,
Ermeniler hakkında kesin bir karar ve
talimat verilmesi zamanının geldiği.

Enemies escaped from the battle in the
vicinity of Köprüköy and many spoils
were seized. Armenian peasants in this
region escaped with Russians. Information
received concerning that they were not
allowed by the Russians to enter the inner
parts in consideration of causing a stir in
the Caucasus. It is time to resolve and to
give instructions about Armenians.

16 Kasım / November 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Erzurum
Numara: 71007
Tarih: 4 Teşrîn-i Sânî sene sene [1]330
[Şifre]
Pek mahremdir, mutlaka bizzat halli
Dahiliye Nezâretine
Ordunun iâşe meselesini yakînen görmek için Kumandan Paşa ile Köprüköy ve havalisini
gezdim. Şimdi avdet ettim. Sâha-i harbde görüştüğüm zâbıtân ve efrâdın şevk [ü] şetareti tasvirin
fevkindedir. Pek çok civan-merdleri, mecrûhîn-i guzâtı okşayan şu ellerimle zât-ı sâmîlerine binlerce
selâmlar, tebrikler yazıyorum. Balkan Harbi'nde tepeden tırnağa kadar mülebbes ve mücehhez
Ordunun mülevves ellerde aldığı vaziyet-i elîme ile bu defa birçok mahrumiyetlere rağmen namuskâr
Hükûmetin âlî-cenâb kumandanları idaresinde gösterdiği fedakârlığı, muzafferiyyâtı //
görmek ne ulvî tecellidir. Perşembe ve Cuma günleri devam eden şiddetli muharebede Ruslar adeta
firar etmişlerdir. Beş mitralyöz ve pek çok ganâyim elde etmişlerdir. Galip Paşa ile epeyce görüştüm.
Artık Ordu muzafferdir diyor. Galip Paşa, Yusuf İzzet Bey rüfekâsı hayli büyük civan-merdlikler
göstermişlerdir. İsticvâb ettiğim üserâ Rusların toplarımızdan “pek çok ürktüklerini” söylüyorlar ve
ilâveten “siz bu topçularla piyadesiz harb edersiniz” diyorlar. Karargâh-ı Umumîden verilen karar
Kumandan Paşa'nın tasvîbi üzerine Ordunun iâşe ve erzak sevkiyâtı vazife ve mes’uliyeti taraf-ı
acizîden maa'ş-şükran deruhde edildi. Bundan sonra tedarik ve sevki Vilâyet düşünecek. Bununla
iştigâl eden askerlerimiz saff-ı [harbe] //
iştirak edecektir. Vilâyet'in emrine bir jandarma iki amele taburu verdiler. Bugünden itibaren şu
mübeccel vazifeye tevessül ettim. Erzak katarları teşkil ediyorum. İnşâallah sessiz sadâsız te’min-i
maksad edeceğiz. Gezdiğim mıntıkada Ermeni köylerinin Ruslarla firar ettiklerini köyleri boş
bıraktıklarını gördüm. Bıraktıkları erzak işimize yaradı. Şimdi haber aldığıma göre Ruslar bunların

Tehcire Giden Yol

Kafkasya'da heyecanı mûcib olacaklarını düşünerek içeriye girmelerine müsaade etmiyormuş.
Şu hâlde tam iki ateş arasında kalmış oluyorlar. Erzurumlular elli bin kat çamaşır deruhde icabına
teşebbüs ettiler. Askerin en ziyade çorap, çarık, dolak, kaput gibi levâzıma muhtac bulunduklarını
gördüm. Şübhesiz en evvel bu ciheti //
düşüneceğiz. Erzak meselesi lehü'l-hamd yoluna girdi. Maa-hâzâ civar vilâyât dirîğ-i gayret ve
himmet etmemelidirler. Hududa civar Kötek ve Horum etrafında bugün tekrar harb başladı. Yarın
öbür gün şiddetle devam edecek olan bu muharebeden sonra Ordumuzun lutf-i Hakk'la Sarıkamış'a,
Kars'a doğru ilerliyecekleri Karargâh'tan anladım. Hasan İzzet Paşa hazretleriyle beraber bulunan
Bahaeddin Şakir Bey'in cebel bataryadan da cephâne yetiştirilmesini yazmaklığımı söyledi. Orduda
doktor az mecrûh çoktur. Hilâl-i Ahmer üç yüz yetmişten bahsediyor. İki bin [kişilik] levâzım-ı sıhhıye
yetiştirilmesini istirhâm ediyorum. //
Lutf-i Hakk'la Orduca te’min edilen muvaffakiyât üzerine umum valilerden, belediye rüesâlarıyla
müftülerden tebrik, teşekkür ve telgraflar verilirse ve hatta bazı vilâyetler askere, zâbitâna,
kumandanlara münasib hediyelerle memleket ahalisinin selâm ve şükranını îsâle memur hey’etler
gönderirse pek iyi te’sir edecektir. Buraca yapılan tecrübe bunu gösterdi. Üserâyı Sivas tarîkıyla
göndereceğiz. Anadolu'da hüsn-i te’sir bırakacaktır. Otomobillerin gönderilmesi, peksimet, konserve
yetiştirilmesi Orduyu pek müteşekkir bıraktı. Ruslar bu kuvvetler ile perişan olunca daha bir kolordu
sevkine karar vermişler. İnşâallah Ordumuz Kafkasya'ya dahil olunca İstanbul'dan Batum'a veya
münasib bir mahalle iki kolordu daha debarkman1 edilir. Bu hususa //
veyahut bu tarafa daha bir-iki kolordu irsâline erbâbı lüzum gösteriyor. Askerin sıhhatı pek iyidir.
Çetelerimiz Orduya nâfi‘ işler görüyorlar. Ermeniler hakkında karar-ı kat‘î ve talimât verilmesi zamanı
gelmiştir. Muhyiddin'in Polis Müdüriyetine tayin ve sür‘at-i i‘zâmını istirhâm eylerim. Çünkü buna
şiddetle muhtacım. Bilhassa erzak mes’uliyetini deruhde ettikten sonra Muhyiddin'in Erzurum'a farz
olduğu, irâdenize muntazırım.
Fî 3 minh. [Teşrîn-i Sânî sene 1330]
Erzurum Valisi
Tahsin

DH.ŞFR, 448/75

1

Fr. Karaya asker çıkarma.
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BAYAZIT TARAFINDA ERMENİ

CASUALTY INFLICTED IN THE

ÇETELERİYLE YAPILAN ÇARPIŞMADA

CONFLICT AGAINST ARMENIAN

ZAYİAT VERDİRİLDİĞİ

GANGS AROUND BAYAZIT

Abagalı Mustafa ve Abdürrezzak’ın
yardımına giden Ermeni çeteleriyle
meydana gelen çarpışmada düşmana
yirmi telefat verdirilerek Bayazıt tarafına
kovalandıkları.

Twenty enemies were killed in the conflict
against Armenian gangs assisting Abagalı
Mustafa and Abdürrezzak and they were
chased towards Bayazıt.

16 Kasım / November 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: 41286
Aded: 567
Tarih: 3 Teşrîn-i Sânî sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
1/2 Teşrîn-i Sânî sene [1]330 [tarihli] telgrafa lâhikadır:
Abagalı Mustafa'nın ve Abdürrezzak'ın muâvenetine şitâb eden Ermeni çeteleriyle
Gevrişamyan'da vuku bulan müsâdemede düşmana yirmi telefât verdirilerek Bayazıt mıntıkasına def‘
edildikleri Muradiye Kaymakamlığından şimdi alınan telgrafnâmede bildirilmekle arz olunur.
3 minh. [Teşrîn-i Sânî sene 1330]
Van Vali Vekili
Cevdet

DH.ŞFR, 448/81
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KALAS’TAN RUSYA’YA GİDEN

ARMENIANS, DEPARTING TO RUSSIA

ERMENİLERİN GÖNÜLLÜ OLARAK

FROM KALAS, VOLUNTARILY JOINED

RUS ORDUSU’NA KATILDIKLARI

THE RUSSIAN ARMY

Rusya’ya giden yabancılardan pasaport
i s t e n i l d i ğ i h a l d e s o n g ü n l e r d e Ka l a s
taraflarındaki Rus konsoloslarının Osmanlı
uyruklu Ermenilere pasaport vererek
Rusya’ya gitmeleri için kolaylık gösterdikleri
ve gidenlerden bir çoğunun da gönüllü
olarak Rus Ordusu’na katıldıkları.

Although passport is asked from foreigners
departing to Russia, recently Russian
consuls around Kalas assist Ottoman
Armenians departing to Russia by giving
them passports; most of them voluntarily
joined the Russian Army.

17 Kasım / November 1914

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Aded: 1651/57291
Mühimme Kalemi
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Devletli Efendim Hazretleri:
Kalas Şehbenderi Haydar Bey'den alınan 14 Teşrîn-i Sânî [1]914 tarihli telgrafnâmede
Rusya'ya giden ecnebiler pasaportsuz kabul olunmadıkları hâlde son günlerde tebaa-i Osmaniyye'den
olup Şehbenderhâneye kendilerini kaydettirmekten ictinâb eden Ermenilere o taraflardaki Rus
konsolosları pasaport i‘tâ edip Rusya'ya gitmeleri için ibrâz-ı muâvenet ve teshîlât ettikleri ve bir
menba‘-ı mevsûktan alınan malumâta nazaran bunlar ile beraber Kalas'ta bulunanlardan bir çoğunun
gönüllü sıfatıyla Rus Ordusu'na iltihak etmekte oldukları bildirilmiştir. Malumât olmak üzere Harbiye
Nezâret-i Celîlesine de yazıldı efendim.
Fî 28 Zilhicce sene [1]332, fî 4 Teşrîn-i Sânî sene [1]330

DH.EUM.5.Şb, 3/51

Hariciye Nâzırı Nâmına
Umûr-ı Siyasiye Müdür-i Umumîsi
Ahmet Reşit
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HANİK ÇARPIŞMASINDAN SONRA

ARMENIAN SOLDIERS ESCAPED AND

ERMENİ ASKERLERDEN FİRAR EDENLER

JOINED THE ENEMY AFTER HANİK

VE DÜŞMANA KATILANLAR OLDUĞU

CONFLICT

Va n v i l a y e t i h u d u d u n d a k i a s k e r i
h a r e k e t l i l i k l e r i n d e v a m e t t i ğ i , Va n
Ermenilerinin şimdilik sükuneti korudukları,
Salmas ’taki bütün Ermenilerin Ruslarla
beraber harp etmekte oldukları, Talori
ayaklanmasını organize eden Antranik’in
sınırdaki çetelere kumanda ettiği, Hanik
çarpışmasından sonra Ermeni askerlerden
firar ve düşmana katılanlar olduğu, komite
reislerinin Ermenilere, vakti gelinceye kadar
hiç bir hadiseye meydan verilmemesi
hakkında gizlice tavsiyede bulundukları
haberinin alındığı.

Militar y activities were continuing at the
border of Van; Armenians of Van were
staying calm for now; all Armenians in
Salmas were conflicting along with
Russians; Antranik who organized Talori
uprising commanding the gangs at the
border; some Armenian soldiers escaped
and joined the enemy after Hanik Conflict;
information concerning that committee
chiefs secretly advising Armenians not to
allow something to happen until due time.

28 Kasım / November 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: 44466
Tarih: Fî 19 Teşrîn-i Sânî sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
C[evab] 13 Teşrîn-i Sânî sene [1]330:
Vukuât-ı harbiye hakkında Ordu Kumandanlığından muntazaman rapor alındığından başkaca
iş‘âra mahal olmadığı yolundaki tebligâta binâen ma‘rûzâtta bulunulmamakta idi. Vilâyet hududundaki
harekât-ı askeriye ber-vech-i zîr hulâsaten arz olunduğu: 1. Bacirge cihetinden İran'a geçen çetelerimiz
ve bir hudud taburuyla aşiretler, Rumiye ile Salmas arasındaki Sumay ve Bradost nahiyelerini işgal
etmişlerdir. Bu kuvvetin bir kısmı, Ruslar tarafından teslîh ve Rumiye'de cem edilen üç //
bine karîb Nastûrîlerin taarruzunu def‘ ve kısm-ı diğeri Sumay üzerinden Duman(?) kasabasına iki saat
mesafelere kadar yaklaşıp Ruslar, Abduliler ve Ermeni çeteleriyle müte‘addid müsâdemeler icra ederek
jandarma fırkasının taarruzunu teshîle gayret etmişlerdir. 2. Başkale'nin Deyr nahiyesi hududunda
bulunan diğer bir hudud taburuyla çetelerimiz de Teşrîn-i Sânî ibtidâsında Cari(?) cihetinden ilerleyen
düşmanın //
şiddetli taarruzuna mukâvemet edemeyerek ve mühimce zâyiât vererek çekilmiş ve düşman Deyr
merkezine yaklaşmış iken aşiretlerin iştirakiyle düşman ric‘ate mecbur edilmiştir. Müteâkiben
bir hafta muttasıl devam eden müsâdemelerden ehemmiyetli bir netice istihsâl olunamamıştır. 3.
Mahmudi kazâsının Saray merkezinden Kotor istikâmetine Salmas'a taarruz etmek üzere ilerleyen
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jandarma fırkası ve Aşiret Livâsı 4 ve 6 Teşrîn-i Sânî sene [1]330 tarihlerinde Kotor cenûbunda ve
hududumuzun Hanik mevkiinde vuku bulan muharebede dört yüz şehid-mecrûh vererek //
Saray'a avdete mecbur olmuştur. Düşman şimdilik pek fâik kuvveti haiz olmadığı ve Sumay
Müsâdemesi'ni müteâkib taarruzuna devam edememiştir.4. Musul vilâyetinin Revandiz kazâsı
hududunda ictimâ eden üç bin kişilik kuvvet İran'ın Şino tarafından geçerek Salmas üzerine yürümek
üzere emir almış ve yakında hareket etmişlerdir. Abaga'dan def‘ edilen Abdürrezzak Makü cihetinde
bulunuyor. Bayazıt tarafından //
Abaga'ya tecavüz eden çeteler bir müsâdemeyi müteâkib Kızıldize'ye çekilmiş ve tekrar gelmemişlerdir.
Vilâyet ahvâl-i umumiyesine gelince: Merkez-i vilâyet ve saire yerlerdeki Ermeniler şimdilik
sükûneti muhafaza ediyorlar. Ancak Salmas havalisindeki umum Ermeniler Ruslarla müştereken harb
etmektedirler. Serhaddeki çetelere kumanda eden vaktiyle Talori ihtilâlini yapan meşhur Antranik ve
rüfekâsıdır. Hanik Müsâdemesi'nden sonra //
Ermeni efrâddan firar ve düşmana iltihak edenler vardır. Komite rüesâsının vakti gelinceye kadar her
hâlde bir hâdiseye meydan verilmemesi hakkında gizlice vesâyâda bulundukları da haber alınmıştır.
Deyr Murahhas Vekili'nin Cari'deki(?) Rus Kumandanı'yla muhabere ettiği ahîren Abdulilerden ayrılıp
bize dehâlet eden aşiret rüesâsından Ömerhan tarafından haber verilmişti. Murahhas Vekili'ni nezâret
altına aldırdım. Hakkari Mutasarrıflığınca evrakı tedkik olundu, //
bir şey bulunamadı. Maamâfih tahkikâta devam olunmaktadır. Çölemerik-Gevar havalisindeki
Nastûrîlerde henüz bir uygunsuzluk görülmediği arz olunur.
Fî 13/15 Teşrîn-i Sânî sene [1]330
Vali Vekili
Cevdet

DH.ŞFR, 450/132
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SALMAS ERMENİ KOMİTESİNDEN

TWO SPIES BRINGING LETTER TO

VAN ERMENİ KOMİTESİNE

THE ARMENIAN COMMITTEE OF VAN

MEKTUP GETİREN İKİ CASUSUN

FROM THE ARMENIAN COMMITTEE

YAKALANDIĞI

OF SALMAS WERE CAPTURED

Başkale sınırında Salmas Ermeni komite
reislerinden Van Ermeni komitesine mektup
getiren biri İslam diğeri Ermeni iki casusun
üzerlerindeki evrak ile birlikte yakalandıkları,
bu casusların “Makü tarafından Ermenilerin
yapacakları taarruza Van’daki Ermenilerin
de kendilerine katılmaya hazır bulunmakta
acele etmelerinin emrolunduğunu” itiraf
ettikleri.

Two spies, one Muslim and one Armenian,
bringing letter to the Armenian Committee
of Van from the chiefs of the Armenian
Committee of Salmas were captured
with documents on them; those spies
confessed that “It was ordered Armenians
to get ready promptly for joining the attack
of Armenians from the vicinity of Makü”.

24

29 Kasım / November 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: 44398
Tarih: 16 Teşrîn-i Sânî [1]330
[Şifre]
Dakika te’hiri gayr-i caizdir
Dahiliye Nezâretine
Dün gece Başkale hududunda biri İslâm diğeri Ermeni iki casus üzerlerindeki evrak ile derdest
olunmuşlardır. Bunlardan öteden beri Ermenilere postacılık ettiği anlaşılan Osman nâmındaki mel‘ûn
Salmas Ermeni komite rüesâsından Van Ermeni komitesine mektub getirdiğini ve Makü tarafından
intizâr olunan kuvvetin vürûduyla beraber taarruz edeceklerini dahildekilerin kendilerine iştirake
müheyyâ bulunmakta isti‘câl eylemelerinin emr olunduğunu beyân-ı itiraf etmiştir. Ele geçen evrakın
hemen tedkiki için Başkale ceza reisi ile bir tercüman Deyr'e gönderildi. Evrakın mündericâtına
nazaran icab edenlerin tevkifine teşebbüs olundu. Arada şunun da son //
zamanda Ermenilerin tertibât ile meşgul bulundukları Hanik1 Müsâdemesi'ni müteâkib daha ziyade
faâliyet gösterdikleri haber alınmıştı. Casusların derdestiyle niyetleri büsbütün tezâhür ediyor. Ne
kadarlarında da bulunursa teşkilâtı pek iyi olan komitelerin tertibât ve harekâtını etrafıyla ve zamanında
haber almak ve teşebbüslerini saati saatine akîm bırakmak mümkün olamıyacağı gibi ne derece adl
u ihsân politikası takib olunsa bu menhûs milleti emelinden geçirmek de müstahildir. Memlekette
ihtilâl zuhur etmemesi için son derece çalışmak vazifemizdir. Ancak göz göre ateşin saçağı sarmasını
beklemek de kendimize suikasd olur. Rumeli ahvâli göz önündedir. Evvel davranmayanı //
her hâlde mahv u harâb ederler. Binâenaleyh bu meseleye seri ve kat‘î bir karar vermeyi ya mukadderâta
1

Metinde "Hameyik" şeklinde geçmektedir.
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tâbi olarak heyecanı mûcib olmamak için işi örtmek veya Ermenilerin yapacakları isyana meydan
kalmadan tarafımızdan müretteb bir ihtilâl vücuda getirilmek ve mümkün olduğu derecede şiddetli
davranarak Ruslara dahilde alet-i fesad bırakmamaya itina etmek lâzımdır. Emr u kararınıza intizâr
eylediğimi ehemmiyetle arz eylerim.
Fî 15/16 Teşrîn-i Sânî [1]330
Vali Vekili
Cevdet
DH.ŞFR, 451/19
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VAN’DA BİR ERMENİ AYAKLANMASI

DECISIONS TAKEN AGAINST A

İHTİMALİNE KARŞI ALINAN

POSSIBLE ARMENIAN UPRISING IN

KARARLAR

VAN

İran sınırındaki askeri müdafaa hatlarında
başarı sağlanamaması durumunda Van’ın
etnik yapısı itibarıyla kendisine mahsus siyasi
önemini dikkate alan Merkez-i Umumi’nin
bir Ermeni ihtilalinin önüne geçmek için
aldığı kararlar.

The Headquarters, considering the unique
political importance of Van in respect of
its ethnical structure, took some decisions
to prevent an Armenian uprising in case
of unsuccess in militar y defence lines on
Iran border.

31 Kasım / November 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Erzurum
Numara: 73462
Tarih: Fî 18 Teşrîn-i Sânî sene [1]330
[Şifre]
Müsta‘celdir ve mahremdir, bizzat açılacaktır.
Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi’ye
Merkez-i Umumî'nin bu gece ittihâz ve Van ile Bitlis vilâyetlerine tebliğ ettiği mukarrerât
aynen arz olunur: Musul'dan Şino'ya ilerleyen kuvâ-yı askeriyesinin Rumiye'ye ilerlemesi ve bu
suretle Van tehlikesinin izâlesi lüzumu Hasan İzzet Paşa'ya da yazıldı. Bu telgrafın telgrafhânedeki
kopyasıyla imhası Merkez-i Umumînin ehassı niyazıdır. Van, Bitlis ahvâl-i dahiliyesi ehemmiyetle
takib edilmektedir. Meselenin İstanbul Merkez-i Umumîsine izahı müsterhamdır.
Fî 17/18 Teşrîni Sânî sene [1]330
Erzurum Valisi
Tahsin //
Suret
Deyr Müsâdemesi ve İran ahvâline dair telgrafınızı Merkez-i Umumî pek ehemmiyetli surette
telakki etti. Müsâdemâtın mahiyet ve netâyici Merkez-i Umumîce malum olmamakla beraber reviş-i
iş‘âra nazaran Van'ın vaziyeti şâyân-ı teemmül bir hâlde görüldü. Vâkı‘a memleketin mukadderâtı
Pasinler'de cereyân eden muharebâtın ve Kafkasya'da vuku bulacak tahavvülâtın neticesine ma‘tûf
ise de Van'ın anâsır itibarıyla kendisine mahsûs ehemmiyet-i siyasiyesini nazarı dikkate alan Merkez-i
Umumî âtîdeki mukarrerâtı ittihâz etmiştir: 1) Van'la Bitlis vilâyetleri ahvâl-i dahiliye itibarıyla aynı
mahiyet-i //
siyasiyeyi haiz olduğundan Abdulhalık Bey'le bu hususta tevhîd-i fikir ve icraât emrinde lâzım gelen
temas ve muhaberenin te’mini. 2) İran hududunda vaziyet-i askeriyemiz gayr-i müsaid bir şekil aldığı
hâlde Çuh ve ba‘dehû Belkuh gediklerinde en son gayret ve satvetin sarfı suretiyle mu‘annidâne
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bir müdafaa yapılması, şâyed bu ikinci mühim hatt-ı müdafaada mukabeleye imkân-ı askerî ve
hâl görülemez veyahud bu hutût-ı müdafaada muvaffakiyet hâsıl olamayacağı hissedilirse ihtilâl-i
dahilînin önünü almak için şimdiden âtîdeki mevâddın nazar-ı dikkate alınması icab eder: //
Gerek merkezde ve gerek mülhakâtta rehber-i ihtilâl olacak veyahud İslâmlara tasallut edecekleri
maznûn Ermenilerin şimdiden bi't-tevkif, İslâmlara tasallutları görüldüğü takdirde imha edilmek üzere
hemen Bitlis'e sevkleri, bunların rehin suretiyle Bitlis'te muhafazaları, muhadderât-ı İslâmiyenin her
türlü taarruzdan masûniyetleri için te’min-i selâmetleri, kuvây-ı muntazama ve Teşkilât-ı Mahsûsa
milis efrâdının tezyîd ve cem‘ ve tevhîdi ve milislerin mümkünse bütün İslâmlara teşmîli, jandarma
kıta‘âtı dahilindeki Ermeni efrâdın ellerindeki silahların derhal alınarak milis teşkilâtına tahsis ve
imkân var ise silah taharrî ve cem‘ine başlayarak milisin tevsî‘i, //
3) Bitlis-Van yolunun ve bu güzergâhdaki hutût-ı telgrafiyenin daima taht-ı te’minde bulundurulması
için Karçıkan-Gevaş cihetlerinde milisle müşterek müfrezeler gezdirilmesi. Van vilâyetinin istila ve
sukûtunun bünyân-ı Devlet'te açacağı rahneyi pek ehemmiyetli gördüğümüzden Musul'dan Şino'ya
tahriki bildirilen kuvvetlerin Tebriz ve bilhassa Rumiye üzerine yürüyerek Rus hatt-ı ric‘atinin tehdidi
suretiyle Van'ın tehlikeden kurtarılması imkânı mevcud olduğu Bâbıâli'ye ve Orduya yazıldı. Mezkûr
muâvenet-i askeriye yetiştirilemediği ve her türlü imkân-ı müdafaa kalmadığı ...1

DH.ŞFR, 451/62
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Belgenin devamı eksiktir.
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EDİRNE MURAHHASASI TORYAN

EDİRNE BISHOP TORYAN EFENDİ

EFENDİ’NİN BULGARİSTAN

PROVOKING THE ARMENIANS OF

ERMENİLERİNİ OSMANLI’YA KARŞI

BULGARIA AGAINST THE OTTOMAN

KIŞKIRTTIĞI

GOVERNMENT

Bulgaristan Ermenilerini Osmanlı Hükûmeti
aleyhine kışkırtan ve gönüllü olarak Rusya’ya
gitmelerini teşvik ederek yola çıkmalarına
sebep olan Edirne Murahhasası Tor yan
Efendi’nin hain maksatlar peşinde koştuğu
ve Osmanlı Hükûmeti ile ilişkisini kesmek
düşüncesinde olduğu.

Edirne Bishop Toryan Efendi, who provoked
the Armenians of Bulgaria against the
O t t o m a n G o v e r n m e n t, e n c o u r a g e d
and caused them to voluntarily depart
to Russia. He has treacherous goals and
intends to disengage from the Ottoman
Government.

1 Aralık / December 1914

Sofya Sefâret‑i Seniyyesi
2016‑106
Dahiliye Nezâret‑i Celîlesine
Devletli Efendim Hazretleri:
Kendisini Sofya Ermeni Murahhasalığına intihâb ettirmek üzere ahîren Bulgaristan'a gelmiş
olan Edirne Ermeni Murahhasası Toryan Efendi'nin Bulgaristan'da Ermeni ile meskûn olan havaliyi
dolaştığı sırada Ermenileri Hükûmet‑i Osmaniyye aleyhine kıyâm için teşvik ve merkûmâna Rusya'ya
gönüllü olarak gitmeleri için nasihat eylediği ve bunun neticesi olarak bir çok Ermeni'nin gönüllü
olarak Rusya'ya müteveccihen hareket eyledikleri şehbenderlerden alınan raporlardan anlaşıldığı ve
Sofya'ya muvâsalattan beri bir Osmanlı memuru olmak sıfatıyla evvelâ Sefâret‑i Seniyye'yi ziyaret
etmesi lâzım gelen mûmâileyhin bugüne kadar ne Sefâret‑i Seniyye'ye ve ne de Şehbenderhâneye
uğramaması maksad‑ı hainâne ile uğraşdığına ve Hükûmet‑i Osmaniyye ile kat‘‑ı alâka eylemek
fikrinde bulunduğuna bir delil olduğu da berây‑ı malumât arz olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret‑i
men lehü'l‑emrindir.
Fî 1 Kânûn‑ı Evvel sene [1]914

DH.EUM.2.Şb, 3/30-4

Sofya Sefiri
Ali Fethi
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VAN’DAKİ AİLELERİN BİTLİS’E

FAMILIES IN VAN TO BE SENT TO

GÖNDERİLMEYE BAŞLANACAĞI

BİTLİS

Van Vali Vekili Cevdet Bey ’in Ermeni ileri
gelenleri ile yaptığı görüşmede; Ermenilerle
Müslümanlar arasında meydana gelecek
bir hadisenin Osmanlı topraklarındaki
bütün Ermenileri etkileyeceğini söylediği,
düşmanın ilerleyişinin sürdüğü, jandarmanın
uzun müddet dayanamayacağı ve
Müslüman ailelerin Bitlis’e gönderilmeye
başlanacağı, Ermenilerin bir olay
çıkarmamalarına itina edildiği.

Cevdet Bey, Acting Governor of Van,
negotiated with the Armenian notables
that an incident to be occurred between
Muslims and Armenians would affect all
Ottoman Armenians. Enemies continue
to advance and the gendarmes can not
resist long. Muslim families are to be sent
to Bitlis and Armenians to be watched out
for a risk of trouble.

1 Aralık / December 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Vali Konağı (Van)
Numara: 2041
Tarih: Fî 18 minh. [Teşrîn-i Sânî sene 1330]
[Şifre]
Fevkalâde müsta‘celdir
Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi’ye
Ermeni rüesâsıyla görüştüm. Münasib vesilelerle ahvâlden bahsettim. Ermeni ve İslâm arasında
vuku bulacak bir hâdisenin Memâlik-i Osmaniyye'deki bütün Ermenileri müteessir edeceği şübhesiz
olduğunu bildirdim. Burası gibi muharebe-i kat‘iyeye te’siri olmayacak mahallerde vuku‘a gelecek
müsâdemâttan mütevellid vaziyetlerin pek çabuk tebeddül edeceğini anlattım. Ahali-i İslâmiyesi,
vaziyet-i ahîre hakkında aşâyirin mübâlağalı ifadât[ın]dan ürktüklerinden, hüsn-i netice hâsıl edecek
şebhûn icrası mümkün olamayacağı[nı] anladım. Ermenilerin bir hâdise çıkarmamalarına itina
ediyorum. Düşman Kotor'dan ilerlemiş ve bir kısım aşiret arz-ı itaatle Alay sancaklarını düşmana
teslim etmiş olduklarından jandarma //
fırkasının uzun müddet müdafaa edemeyeceğini tahmin ediyorum. Aileleri Bitlis'e göndermeğe
başlayacağım.
Fî 17/18 Teşrîn-i Sânî sene [1]330
Vali Vekili
Cevdet

DH.ŞFR, 451/65
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BAŞKALE’Yİ İŞGAL EDEN DÜŞMANIN

ENEMIES OCCUPIED BAŞKALE AND

BURADAKİ ERMENİLERİ

ARMED THE ARMENIANS THERE

SİLAHLANDIRDIĞI
Düşmanın Başkale’yi işgal ederek
Müslümanların ellerindeki silahları
aldığı, Ermenileri ise silahlandırmaya
başladığı, esir olan aşiret reislerinin Hoy ’a
g ö n d e r i l e c e k l e r i n i n i ş i t i l d i ğ i, a ş i r e t l e r
düşman toplarından korktuklarından tekrar
harp sahasına gönderilmekte zorlanıldığı.

Enemies occupied Başkale, dispossessed
the arms of Muslims and started to arm
the Armenians. It was heard that captive
chiefs of tribes to be sent to Hoy. As the
tribes are afraid of enemy cannons, there
is difficulty in resending them to combat
area.

5 Aralık / December 1914

Telgrafnâme
Mahreci: Hoşap
Numara: 1336
Tarih: 22 Teşrîn-i Sânî sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Düşmanın beş yüz piyade ve süvari, iki cebel topundan ibaret bir kuvveti Başkale'yi işgal etmiş,
ahali-i İslâmiye yedindeki eslihayı müsâdere ile Ermenileri teslîha başladığı haber alınmıştır. Saray ve
Kotor'daki düşman kuvveti dört bin râddesindedir. Düşmana dehâlet eden aşâyir //
rüesâsı Kotor'a sevk edilmiş ve oradan Hoy'a gönderilecekleri işitilmiştir. Kazım Bey'le beraber
bulunuyorum. Aşâyir düşmanın fazla mevcudundan ve hâsseten top kuvvetinden korktuklarından
tekrar harbe sevklerinde müşkilât görülüyor.
21/22 Teşrîn-i Sânî sene [1]330
Van Vali Vekili
Cevdet

DH.ŞFR, 451/134

Tehcire Giden Yol

ERMENİ GÖNÜLLÜLERİNİN

DISPATCH OF ARMENIAN

RUSYA HÜKÛMETİ TARAFINDAN

VOLUNTEERS TO THE CAUCASUS BY

KAFKASYA’YA SEVKLERİ

THE RUSSIAN GOVERNMENT

Rusya’ya göç eden dört bin otuz bir Ermeni
gönüllünün Rusya tarafından Kafkasya’ya
s e v k e d i l d i k l e r i n i n Ka l a s ş e h b e n d e r i
tarafından bildirildiği.

It was reported by the consul of Kalas that
4031 Armenian volunteers migrated to
Russia to be dispatched to the Caucasus
by the Russian Government.

10 Aralık / December 1914

Bâb‑ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr‑ı Siyasiye Müdüriyet‑i Umumiyesi
Mühimme Kalemi
Aded: 58464/1839
Hulâsa: Tebaa‑i Osmaniyye’den Rusya’ya
sevk olunan Ermeni gönüllüleri
Dahiliye Nezâret‑i Celîlesine
Devletli Efendim Hazretleri:
Tebaa‑i Osmaniyye'den olup Kânûn‑ı Evvel‑i Efrencî'nin yedisine kadar Rusya'nın Reni
kasabasında ictimâ eden ve adedleri dört bin otuz bire bâliğ olan Ermeni gönüllülerinin Kafkasya'ya
sevk olundukları Kalas Şehbenderi Haydar Bey tarafından 7 Kânûn‑ı Evvel [1]914 tarihli telgrafnâmede
bildirilmiştir. Mezkûr telgrafnâmenin bir sureti Harbiye Nezâret‑i Celîlesine gönderildi, efendim.
Fî 21 Muharrem sene [1]333 ve fî 27 Teşrîn‑i Sânî sene [1]330
Hariciye Nâzırı Nâmına
Umûr‑ı Siyasiye Müdür‑i Umumîsi
Ahmet Reşit

DH.EUM.2.Şb, 3/16
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REŞADİYE VE KARÇIKAN TELGRAF

DESTRUCTION OF TELEGRAPH LINE

HATTININ ERMENİLER TARAFINDAN

OF REŞADİYE AND KARÇIKAN BY

TAHRİP EDİLDİĞİ

ARMENIANS

Ermeniler tarafından tahrip edilen
Reşadiye ve Karçıkan telgraf hatlarının
bakım ve onarımlarının yapılarak suçluların
yakalanması ve gelişmeler hakkında bilgi
verilmesi.

It was ordered to make maintenance and
repair of Reşadiye and Karçıkan telegraph
lines destroyed by Armenians, to arrest
criminals and to give information about
the developments.

15 Aralık / December 1914

Bâb‑ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet‑i Umumiye Müdüriyeti
Hususî: 131
Şifre
Van Vilâyetine
Reşadiye ve Karçıkan telgraf hutûtunun bazı mahalleri tahrib edildiği ve bu tahribâtı îkâ‘
eden Ermenilerle müsâdeme başladığı cihetle tahribât‑ı vâkı‘anın ıslâhı gayr-i kâbil bulunduğu
Posta ve Telgraf Nezâretinden iş‘âr kılınmıştır. Hattın serî‘an tamir ve ıslâhı esbâbının istikmâli ve
mütecâsirlerin derdesti ile vuku‘u bildirilen müsâdeme hakkında malumât i‘tâsı.
Fî 2 Kânûn‑ı Evvel sene [1]330

DH.ŞFR, 48/7

Nâzır
Talat

Tehcire Giden Yol

SARAY’DA YAĞMA VE KATLİAMDA

ARMENIANS LEAD THE ENEMIES

BULUNAN DÜŞMANA ERMENİLERİN

PILLAGING AND MASSACRING IN

ÖNCÜLÜK ETTİKLERİ

SARAY

Saray kasabasından çekilen düşmanın
işgal ettiği köylerdeki ahaliye vahşice
davrandığı, düşmanın çekildiği köylerden
yalnızca birinde elli beş şehit görüldüğü,
malların yağma edilip evlerin yakıldığı,
bu vahşi olaylara öncülük edenlerin
Salmas’tan gelen ve Van’dan firar edip
düşmana katılan Ermeniler olduğu.

Enemies who retreated from the district of
Saray inflicted cruelties on the population
of occupied villages; there occurred 55
casualties only in one village; properties
w e r e p i l l a g e d , h o m e s w e r e b u r n t.
A r m e n i a n s w h o c a m e f r o m S a l m a s,
escaped from Van and joined the enemy
leaded these atrocities.

15 Aralık / December 1914

[Telgrafnâme]
Mahrec: Keşiş
Numara: 154
Tarih: Fî 3 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
Şifre
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Pek mühim olmayan bir-iki müsâdemeyi müteâkib düşman Saray kasabasını ve civarını
tahliye ile Kotor-Salmas istikâmetinden çekilmeye başladı. Düşman işgal ettiği köylerde son günlerde
fevkalâde vahşiyâne muamele icra etmiştir. Yalnız bir karyede kırk bir erkek, dokuz kadın, beş çocuk
ki elli beş şehid gördüm. Bütün malları yağma, bir kısım hâneler ihrâk ve harâb edilmiş. Bu //
mel‘ûnâne hareketler[e] başlamağa ön ayak olanlar Salmas'tan gelen ve vilâyet dahilindeki köylerden
firar ile düşmana iltihak eden Ermenilerdir.
Fî 2 [Kânûn-ı Evvel sene 1330]
Van Valisi Vekili
Cevdet

DH.ŞFR, 454/19
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ERMENİ KOMİTESİ TARAFINDAN

REPAIR OF REŞADİYE TELEGRAPH

TAHRİP EDİLEN REŞADİYE TELGRAF

LINE DESTROYED BY THE

HATTININ ONARILDIĞI

ARMENIAN COMMITTEE

Ermeni komitesi tarafından tahrip edilen
Reşadiye telgraf hattının onarıldığı, Kürt
beylerinden Mehmet Emin ve adamlarının
Reşadiye’nin Pancas köyünde bir Ermeni’yi
öldürüp, bazı eşyayı gasp etmelerinin
telgrafçılar tarafından abartıldığı.

Reşadiye telegraph line destroyed by
the Armenian Committee was repaired.
Telegraphers exaggarated the incident
that an Armenian was killed and his goods
w e r e s e i z e d b y o n e o f Ku r d i s h b e y s,
Mehmet Emin, and his supporters in the
village of Pancas in Reşadiye district.

16 Aralık / December 1914

[Telgrafnâme]
Mahrec: Van
Numara: 49319
Tarih: Fî 2 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
Şifredir
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
C[evab] 2 Kânûn-ı Evvel sene [1]330:
Reşadiye hattı tamir ve ıslâh ile muhabereye ibtidâr edildi. Tahkikât ve takibât için Reşadiye'ye
gönderilen Gevaş Kaymakamlığından alınan muhtasar bir şifrede; hattın Ermeni komitesi tarafından
tahrib edildiği yazılıyor. Tafsilât ve netice sorulmuştur. Müsâdemeye gelince; Hizan'dan Van
karargâhına gelmekte olan Kürt beylerinden Bitlis hâdisesinde meşhur olan Mehmet Emin ile yüz elli
kadar maiyyeti efrâdı Reşadiye'nin Pancas1 karyesinde bir Ermeni'yi katl ve birini cerh ve bazı eşyayı
gasb edip savuşmaları telgrafçılar arasında ifrât ile işâ‘a edilmiştir. Başka bir şey olmadığı ve Gevaş
Kaymakamlığının netice-i tahkikât ve takibâtı arz edileceği.
Fî 2/3 Kânûn-ı Evvel sene [1]330

DH.ŞFR, 453/120

1

Metinde "Kançans" şeklinde geçmektedir.

Vali Vekili Nâmına
Şefik

Tehcire Giden Yol

RUSLARIN OSMANLI SINIRLARINA

A RELIGIOUS CEREMONY

SALDIRMALARI MÜNASEBETİYLE

CONDUCTED IN THE ARMENIAN

PARİS’TEKİ ERMENİ KİLİSESİ’NDE

CHURCH IN PARIS ON THE

AYİN YAPILDIĞI

OCCASION OF THE ATTACK
AGAINST THE OTTOMAN BORDERS

Rusların Osmanlı sınırlarına saldırmaları
münasebetiyle Paris’teki Ermeni Kilisesi’nde
bir ayin düzenlenerek Osmanlı tebaasından
Rahib Kibaryan tarafından ateşli bir konuşma
yapıldığı.

BY RUSSIANS
A religious ceremony conducted in the
Armenian Church in Paris on the occasion
of the attack against the Ottoman borders
by Russians. Priest Kibar yan, an Ottoman
Armenian, gave a vehement speech.

19 Aralık / December 1914

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Mühimme Kalemi
Fi 29 Teşrîn-i Sânî Sene [1]914 Tarihli Cenevre Başşehbenderliğinden Vârid Olan Tahrirâtın
Suretidir:
Rusların hudud-ı Hakanî'yi tecavüzleri münasebetiyle Paris'teki Ermeni Kilisesi'nde icra edilen
âyin-i ruhânî hakkında Paris gazetelerinde derc olunan tafsilâtı hâvî gazeteden kesilen parçayı leffen
takdim ediyorum. Birkaç gün mukaddem Cenevre'de vefat eden Ermeni milletinden birinin cenaze
merasimini icra etmek üzere gelmiş olan Rahib Kibaryan Efendi'den vak‘a-yı mezkûreyi bi'l-vasıta
sordurdum. Rahib-i mûmâileyh böyle bir şeyin aslı ve esası olmadığını ve bir takım garazkârânın
teşvikâtı eseri olduğunu ve yalnız muharebede vefat eden efrâd hakkında dua edildiğini beyân eylemiş
ise de ehemmiyet-i fevkalâdesi olan böyle bir hâdisenin neden dolayı şimdiye kadar tekzib edilmemesi
istîzâhına karşı sukût ile mukabele eylemesi gazetelerin neşriyâtını te’yid eylediğinde şekk ve şübhe
yoktur. Hâl-i harb dolayısıyla Memâlik-i Osmaniyye'de mütemekkin tebaa-i Şahane'den bulunan
bilumum Ermeniler izhâr-ı sadakat ettikleri bir sırada an-asl tebaa-i Devlet-i Aliyye'den bulunan
efendi-i mûmâileyhin işbu ahvâl-i nâ-becâsı mûcib-i istiğrâb görülmüş olmakla arz ve iş‘âr-ı keyfiyete
müsâra‘at kılındı. Ol bâbda.

DH.EUM.2.Şb, 3/27-3
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Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Mühimme Kalemi
Aded: 58832/1913
Hulâsa: Paris Ermeni Kilisesi’ndeki
âyin hakkında
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Devletli Efendim Hazretleri:
Rusların hudud-ı Hakanî'yi tecavüz etmeleri münasebetiyle Paris'teki Ermeni Kilisesi'nde icra
edilen âyin-i ruhânî ile Rahib Kibaryan tarafından irâd edilen hararetli nutka dair Paris gazetelerinde
neşr olunan bir bend maktû‘ası ile Cenevre Başşehbenderliğinden alınan ve bu bâbda bazı mütâlaât
ve malumâtı muhtevî bulunan tahrirâtın suretleri malumât olmak üzere leffen irsâl kılındı, efendim.
Fi 1 Safer sene [1]333, fi 6 Kânûn-ı Evvel sene [1]330

DH.EUM.2.Şb, 3/27-1

Hariciye Nâzırı Nâmına
Umûr-ı Siyasi Müdür-i Umumîsi
Ahmet Reşit

Tehcire Giden Yol

ERMENİLERİN REŞADİYE’DE

ARMENIANS MASSACRED THE

KARAKOL KUMANDANINI

COMMANDER OF GUARDHOUSE

KATLEDİP TELGRAF TELLERİNİ

IN REŞADİYE AND CUT THE

KESTİKLERİ

TELEGRAPH WIRES

Ermenilerin Reşadiye’nin Pelli köyündeki
Karakol Kumandanı’nı katledilip ReşadiyeVastan arasındaki telgraf tellerini kestikleri,
Gevaş’ta jandarmalarla Ermeniler
arasında çatışmaların başladığı, Gevaş
Kaymakamı’nın yardım istemesi üzerine
Van ve Vastan’dan kuvvetler gönderildiği,
akşam üzeri Van ile Vastan arasındaki
telgraf tellerinin de kesildiği, silah seslerinin
işitilmesi üzerine hat çavuşuyla jandarma
ve milislerden oluşan yardım kuvvetinin
Edremit yoluyla Vastan’a gönderildiği.

Armenians massacred the Commander
of Guardhouse in the village of Pelli in
Reşadiye, cut the telegraph wires between
Reşadiye and Vastan. Conflicts started
between gendarmes and Armenians in
Gevaş; upon the call for help by Gevaş
Kaimakam, forces were sent from Van
and Vastan; telegraph wires between Van
and Vastan cut off at dusk; upon hearing
gunshots supporting forces included line
sergeant, gendarmes and militia were sent
to Vastan through Edremit.

20 Aralık / December 1914

[Telgrafnâme]
Mahrec: Van
Numara: 51261
Tarih: Fî 7 Kânûn-ı Evvel [sene 1330]

[Şifre]
Gâyet müsta‘celdir, hemen keşîdesi

Dahiliye Nezâretine
Dün Reşadiye nahiyesinin Pelli karyesindeki Karakol Kumandanı Ermeniler tarafından katl ve
Reşadiye ile Vastan arasındaki telgraf telleri kat‘ edilmiş ve o havalide bulanan Gevaş Kaymakamı'nın
maiyyetindeki jandarmalarla Ermeniler arasında hakikî müsâdemeler başlamış, taleb-i kuvvet etmesi
üzerine jandarma ve milis olmak üzere Van'dan seksen nefer yola çıkarılarak Vastanca ihzâr edilen
efrâd ile birlikte bugün öğlen üzeri Kaymakam'ın nezdine yetişmiş ve mecmû‘u kuvveti iki yüz neferi
bulmuş olduğu gibi keyfiyet Bitlis'e de yazılmıştır. Kaymakam'dan henüz bir malumât alınamadı. Bu
akşam üzeri Van ile Vastan arasındaki teller dahi kat‘ edildiği gibi, Vastan civarında elli altmış kadar
silah sesi işitildiği Edremit //
Müdürlüğünden haber verilmiş olduğundan hat çavuşuyla on jandarma neferi şimdi buradan Edremit
tarîkıyla Vastan'a gönderiliyor. Bu kuvvet yol üzerinde Edremit'te elli beş nefer milis alıp Vastan'a
kadar bütün gece hat boyunca gidecek ve Vastan'a bir taarrruz var ise imdada yetişecektir. İleri
gelenlerle görüşeceğim. Ne anlayabilirsem arz ederim.
Fî 6/7 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
DH.ŞFR, 454/105

Vali Vekili Nâmına
Şefik
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VAN’DA TELGRAF HATLARINI

ARMENIANS, WHO CUT THE

KESEREK KARAKOL KUMANDANINI

TELEGRAPH LINES IN VAN AND

ŞEHİT EDEN ERMENİLERİN YOLA

KILLED THE COMMANDER OF

GETİRİLMESİ

GUARDHOUSE, TO BE CHASTENED

Ermeniler tarafından Reşadiye-Vastan ve
Vastan-Van telgraf hatlarının kesilmesi,
Pe l l i Ka r a ko l Ku m a n d a n ı ’ n ı n b u h a t t ı
kesenler tarafından öldürülmesi, Gevaş
Kaymakamı maiyyetindeki jandarmalar
ile Ermeniler arasında çarpışmaların
başlamasının komitelerce verilen bir karar
ve emre dayanmakta olduğu, bu işlere
yeltenenlerin İslam köylerinden de yardım
alınarak yola getirilmesi.

Armenians cut the telegraph lines between
Reşadiye-Vastan and Vastan-Van and
killed the Commander of Guardhouse
in Pelli. Conflicts which started between
the gendarmes at the side of Gevaş
Kaimakam and Armenians base upon
the decision and order of committees;
those attempted to create troubles to
be chastened with the support of Muslim
villages.

20 Aralık / December 1914

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
137
Şifre
Mahrem ve müsta‘celdir
Van Vali Vekili Cevdet Bey’e
Reşadiye ile Vastan ve Vastan-Van arasındaki telgraf tellerinin Ermeniler tarafından kesildiği
ve Pelli Karakol Kumandanı'nın yine bunlar tarafından katlolunduğu ve o civarda bulunan Gevaş
Kaymakamı maiyyetindeki jandarmalar ile Ermeniler arasında hakikî bir müsâdeme başladığı
Vekâletinizden alınan 6/7 Kânûn-ı Evvel sene [1]330 tarihli şifrede iş‘âr olunuyor. Hattın esasen
derkâr olan ehemmiyetine mebnî muhafaza ve te’min-i selâmeti ale'l-husus şu sırada her zamandan
ziyade matlûb ve mültezem olduğu hâlde Ermeniler tarafından birkaç defadır tahribâta ma‘rûz
kalması fevkalâde şâyân-ı dikkattir. Hattı kesmek ve kuvve-i müsellaha ile çarpışmak derecesinde
cür’et göstermek tabiî verilen bir karar ve talimâta müsteniddir. Gevaş ve Reşadiye'de bunları sevk
ve idare edenler tabiî mahdûd ve Hükûmetçe de malumdur. Tahkikât-ı serî‘a icrasıyla kendilerinin
temâdî-i mefsedetlerine meydan bıraktırılmaması esbâbının istikmâli ile beraber gerek hattın hüsn-i
muhafazası ve gerek Hükûmetin muhafaza-ı haysiyet ve mevkii için gerek Gevaş muhitinden ve gerek
oraya mücâvir bulunan şâyân-ı itimad İslâm karyelerinden münasib surette istifade olunması suretiyle
mütecâsirlerinin te’dîbleri.
Fî 7 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
DH.ŞFR, 48/85

Nâzır
Talat

Tehcire Giden Yol

SALMAS ERMENİLERİ İLE VAN

ARMENIANS WHO ESCAPED

KÖYLERİNDEN FİRAR EDEN

FROM THE VILLAGES OF VAN AND

ERMENİLERİN ELLİ BEŞ MÜSLÜMANI

ARMENIANS OF SALMAS MASSACRED

KATLETTİKLERİ

55 MUSLIMS

Ruslarla beraber olan Salmas Ermenileri
ile Van köylerinden firar eden Ermenilerin
Mirgehi köyünde kadın, erkek ve
çocuklardan elli beş Müslümanı katlettikleri,
Astuci köyünde evlerden birçok cenazeler
çıkarıldığı, büyük bir tezek yığını içinde de
yanmış cisimler bulunduğu.

Armenians of Salmas and Armenians who
escaped from the villages of Van, acted
together with Russians and massacred
55 Muslim men, women and children in
Mirgehi village; many homes held funerals
in Astuci village; burnt things were found
in a big pile of dung.

20 Aralık / December 1914

[Telgrafnâme]
Mahrec: Van
Numara: 51259
Tarih: 7 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
Şifre
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Ruslarla beraber olan Salmas Ermenileri ve Van köylerinden1 firar eden Ermenilerin geçtikleri
köylerde büyük vahşetler yaptıkları ve yalnız Mirgehi karyesinde kırk bir erkek, dokuz kadın, beş
çocuk katlettikleri ve Astuci karyesinde birçok hânelerden cenazeler çıkarıldığı, büyük bir tezek yığını
içinde yanmış ecsâma tesadüf edildiğini Saray'a giderken gözüyle gören Cevdet Bey yazıyor. Arz u
malumât eylerim. İhtirâmât.
Fî 6/7 Kânûn-ı Evvel sene [1]330

DH.ŞFR, 454/67

1

Belgede "köyünden" şeklinde geçmektedir

Vali Vekili Nâmına
Şefik
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VAN’DA ÇIKAN OLAYLARIN GENEL

VAN INCIDENTS INITIATE AN ALL-

BİR ERMENİ İSYANININ BAŞLANGICI

OUT ARMENIAN

OLDUĞU

UPRISING

Va n ’ ı n K a r ç ı k a n n a h i y e s i y l e G e v a ş
kazasında telgraf tellerinin kesildiği, bir
onbaşının şehit edilerek Kaymakam ile
beraberindekilere ateş açıldığı, bunun
g e n e l b i r i s y a n ı n b a ş l a n g ı c ı o l d u ğ u,
isyanın engellenebilmesi için Merkez-i
Umumi kararlarının uygulanma, özellikle
şiddet ve sürat gösterilmesinin farz olduğu,
Mebus Pastırmacıyan’ın bir rivayete göre
Tutak tarafına geçmiş çeteler kumandanı
olduğu, Van firari Ermenilerinin Saray
kazasında yüz kadar Müslüman kadın ve
çocuğu şehit ettiği.

Armenians cut the telegraph wires in
Karçıkan township of Van and in the
district of Gevaş. They killed a corporal
a n d o p e n e d f i r e o n Ka i m a ka m a n d
his company. Since this was regarded
as the beginning of an all-out uprising,
decisions of the Headquarters would be
rapidly applied and vilence to be used
in order to prevent the uprising. Rumor
has it that Mebus Pastırmacıyan was the
commander of gangs which went towards
Tutak. Armenians escaped from Van killed
nearly 100 Muslim women and children in
Saray district.

20 Aralık / December 1914

[Telgrafnâme]
Mahrec: Erzurum
Numara: 81356
Tarih: Fî 7 Kânûn-ı Evvel sene [1]330

Şifre
Bizzat halli, pek mahremdir

Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi Hazretlerine
Van'ın Karçıkan nahiyesiyle Gevaş kazâsında telgraf tellerinin kat‘ı, bir onbaşının şehâdeti
ve Kaymakam ile maiyyetine ateş isti‘mâli gibi ahvâl vuku bulduğu dün ve bugün cereyân eden
muhaberâttan anlaşıldı. Meselenin bu şekli bir mukaddime-i isyandır. Cevdet Bey hududda meşgul
olduğundan Vekil Şefik Bey ise yeni gelmesi hasebiyle ahvâl-i ruhiyeye vâkıf olmadığından ihtimal
iş ehemmiyet kesb eder. Karçıkan, Bitlis'e daha yakındır. Eğer mesele bendenizin anladığı gibi ise
Mustafa Abdulhalık'ı memur etmenizi muvâfık görüyorum. Merkez-i Umumî'nin efendimize de arz
edilen mukarrerâtının tatbiki bilhassa şiddet ve sürat gösterilmesi farzdır. Mebûs //
Pastırmacıyan'ın nerede olduğu malum mudur? Bir rivayete göre Rusya'dadır ve Tutak cihetine geçmiş
çeteler kumandanıdır. Bitlis ve Van firarî Ermenileri Saray kazâsında yüz kadar Müslüman kadın çocuk
şehid etmişler, Cevdet Bey meşhûdâtına atfen yazıyor. Bu hainler fırsattan istifade etmek istiyorlar.
Halbuki bu fırsattan bütün manasıyla istifade edecek biziz. Mesele çabuk hallolunur. Bilmem ki bizim
arkadaşlar bu meseleyi halledecek fetanet, sür‘at ve şiddet gösterirler mi? Bunun için Merkez-i Umumî
mukarrerâtının hemen icrası ve sür‘at gösterilmesi lüzumundan bahisle taraf-ı devletlerinden emir
verilmesi veyahud şu meselenin umum şekilde idaresinin uhde-i acizâneme tevdî‘i ile diğer vilâyâta
tebligât-ı mahremâne icrası takdir-i devletlerine aiddir.
Fî 7 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
DH.ŞFR, 454/87

Vali
Tahsin

Tehcire Giden Yol

KALAS’TAN RUSYA’NIN RENİ

400 ARMENIAN VOLUNTEERS

LİMANI’NA GİTMEK ÜZERE

BOARDED THE SHIP FROM

GEMİLERE BİNEN ERMENİ

KALAS TO GO TO

GÖNÜLLÜLERİN SAYISININ DÖRT

RENI HARBOUR OF

YÜZE ULAŞTIĞI

RUSSIA

Bükreş Sefareti ’nin girişimleri sonucu
İbrail ’den gönüllü Ermenilerin Rusya’ya
gidişlerinin engellendiği, şimdiye kadar
Kalas ’tan Reni Limanı’na gitmek üzere
gemilere binen Ermenilerin sayısının dört
yüze ulaştığı, Bükreş’ten de çoğu Bulgar
tebaasından elli kadar Ermeni gönüllünün
de Rusya’ya gittiği.

Embassy of Bucharest prevented the
departure of Armenian volunteers of İbrail
to Russia; till now 400 Armenians boarded
the ship from Kalas to go to Reni Harbour;
about 50 Armenian volunteers, mostly of
Bulgarian subject, departed to Russia from
Bucharest.

21 Aralık / December 1914

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumîsi
Mühimme Kalemi
Bükreş Sefâret-i Seniyyesi’nin 21 Kânûn-ı evvel sene 1914 tarihli ve
425/29350 numaralı tahrirâtı suretidir
13 Kânûn-ı evvel sene 1914 tarih ve 404/29312 numaralı tahrirât-ı acizânem ile İbrail'de
bulunan bir takım safdil Ermenilerin bi'l-iğfal Rusya'ya gönüllü olarak gitmelerini teşvik ve teshîl
eyleyen bir kaç Ermeni'nin Polis Müdüriyetince tarassud altına alınıp tahrikât ve tesvîlâtlarına devam
ettikleri takdirde Romanya'dan tard ve teb‘îd edileceklerini Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinin va‘d
ve ifadesine atfen arz eylemiş idim. Bu husustaki teşebbüsâtın semeresi görülmeğe başlamıştır. Fi'lvâki bu defa İbrail Şehbenderliğinden vârid olan bir raporda eyyâm-ı ahîrede gönüllü Ermenilerin
Rusya'ya muhâceretleri tamamıyla tatil edildiği ve işbu muhâcereti teşvik için Romanya'nın bilâd-ı
sairesinden şehr-i mezkûre gelen sergerdelerin azîmet ettikleri ifade olunmuş ve şimdiye kadar
Rusya'nın Reni Limanı'na gitmek üzere Kalas'tan vapurlara râkib olan Ermenilerin mikdar-ı mecmû‘u
dört yüze bâliğ olup bunlardan yüz ellisinin İbrail'den gitmiş oldukları ilâveten serd ve ityân edilmiştir.
Bir menba‘-ı diğerden istihsâl eylediğim malumâta nazaran Bükreş'ten dahi ekserî Bulgar tebaasından
olan elli kadar Ermeni, gönüllü olarak Rusya'ya gitmiştir. İşbu keyfiyet-i hicretin vakt-i zamanıyla
önünü almak ve daire-i sirayetini tahdid eylemek için lâzım gelenler nezdinde teşebbüsât-ı lâzımede
bulunulacağı gibi Ermeni mu‘teberânından bazı zevât tarafından da bu hususta buradaki Ermenilere
nesâyih-i lâzıme de bulunulmakta olduğunu arz eylerim. Ol bâbda.
ATASE, BDH, 520.2024.3 (1)
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GEVAŞ'TAKİ OLAYLAR ÜZERİNE BİR

UPON THE INCIDENTS IN GEVAŞ

KAÇ KÖYDE TOPLANAN ERMENİLERE

DEPUTIES WERE SENT TO GIVE

NASİHATTE BULUNMAK ÜZERE

ADVICE TO ARMENIANS GATHERED

MEBUSLARIN GÖNDERİLDİĞİ

IN SEVERAL VILLAGES

Mebuslar Vramyan ve Münip efendilerin
olaylar üzerine Angel ve Atalan köylerinde
toplanan Ermeni ahaliyi sakinleştirip
d a ğ ı t m a k i ç i n Va s t a n ’ a h a r e ke t
ettikleri, Gevaş’a Van’dan daha fazla
kuvvet gönderilmesinin ihtiyata uygun
o l m a d ı ğ ı n d a n s a d e c e Pe l l i k ö y ü n d e
Jandarma Kumandanı’nı şehit edenlerin
yola getirilmesine çalışılacağı.

Deputies Vramyan Efendi and Münip
Efendi departed, upon the incidents, to
Vastan to soothe and disperse Armenians
who gathered in the villages of Angel and
Atalan. As the dispatch of more forces
to Gevaş from Van is not applicable
for safeguard, only those who killed the
Gendarme Commander in the village of
Pelli are to be chastened.

21 Aralık / December 1914

[Telgrafnâme]
Mahrec: Van
Numara: 51375
Tarih: Fî 8 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
Şifre
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Zeyl 6/7 Kânûn-ı Evvel sene [1]330:
Vramyan Efendi ile uzunca görüştüm. Bu vekâyi‘ ve kıyâmlar hakkında komitenin malumât ve
talimâtı olmadığını az çok kanaat-bahş surette ifade etti ve diğer Mebûs Münip Efendi ile birlikte şimdi
Vastan'a doğru hareket ettiler. Yol üzerindeki Ermeni köyleriyle ve Ermenilerin ictimâ ettikleri Angel
ve Atalan karyelerine uğrayarak ahaliyi teskin ile dağıtacaklar. Müteâkiben Vastan'a gideceklerdir.
Gevaş kazâsına Van'dan başka kuvvet ifrâz ve i‘zâmı ihtiyâta muvâfık olmadığından te’dîbi yalnız
Pelli karyesine taarruz ile kumandanı itlâf edenlere hasr ederek Vastan civarındaki kıyâmları bu suretle
bastırmayı ve günden güne tevessü‘ etmek istidâdında görülen bu //
hâle teşebbüsât-ı nâsıha ile nihayet vermeyi münasib buldum. Komiteye müstenid değil şu
Vramyan'ın ancak teşebbüsüyle Vastan'a mücâvir kurâdaki müctemi‘înin dağılacaklarını ümid
ederim. Bu müctemi‘ler şu yirmi dört saat zarfında ayrıca bir cinayet dahi îkâ‘ etmemişlerse ise1
kıyâmları hakkındaki hesabın sualini hudud-ı vilâyetteki kıta‘âtımızın düşmanı önüne katmalarına
ve ilerlemelerine kadar te’hir edeceğim. Merkez-i vilâyet Ermenileri muhafaza-i sükûn ediyorlar.
Efendim.
Fî 7/8 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
DH.ŞFR, 454/94
1

Metinde “şu” şeklinde geçmektedir.

Vali Vekili Nâmına
Şefik

Tehcire Giden Yol

GEVAŞ VE REŞADİYE TARAFLARINDA

PURSUING ARMENIANS CONFLICTED

JANDARMALARLA ÇATIŞMAYA GİREN

WITH THE GENDARMES AROUND

ERMENİLERİN TAKİP EDİLDİKLERİ

GEVAŞ AND REŞADİYE

Gevaş ve Reşadiye taraflarında telgraf tellerini
tahrip edip jandarmalarla çatışmaya giren
Ermenilerin jandarma ve milis kuvvetleriyle
takip edildikleri, Gevaş Kaymakamı'nın da
tahkikatta bulunduğu.

Gendarmer y and militia forces pursued
Armenians who destroyed telegraph wires
and conflicted with gendarmes around
Gevaş and Reşadiye; Kaimakam of Gevaş
investigated the case.

23 Aralık / December 1914

[Telgrafnâme]
Mahrec: Saray
Numara: 65
Tarih: 11 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
Şifre
Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi’ye
Gevaş ve Reşadiye taraflarında telgraf tellerini tahrib ve jandarmalarla müsâdemeye cür’et eden
Ermeniler Van'dan ve Bitlis'ten sevk olunan jandarma ve milis kuvvetleriyle takib olunmaktadırlar.
Gevaş Kaymakamı da tahkikât icra etmektedir. Ermeniler her vesile ile mel‘anetlerini icra ettiler
ve ediyorlar. İnşâallah Ordu muvaffak çıkar biz de buradaki düşmanı hududdan tekrar tard ederiz.
Şübhesiz Ermenilerle hesab göreceğiz. Efendim.
Fî 10 minh. [Kânûn-ı Evvel sene 1330]
Van Vali Vekili
Cevdet

DH.ŞFR, 455/45
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DÖRTYOL İSTASYON MÜDÜRÜ’NÜN

DIRECTOR OF DÖRTYOL STATION

KENDİ İSTEĞİYLE DÜŞMANA ESİR

WAS VOLUNTARILY

DÜŞTÜĞÜ

CAPTURED

Dörtyol ve Payas’ın düşman tarafından
bombardımanına; Payas’taki savunma
kuvvetlerinin azaltılarak çok az bir kuvvetin
bırakılması nedeniyle savunma vazifesinin
hakkıyla yerine getirilememesinin sebep
o l d u ğ u, D ö r t y o l İ s t a s y o n M ü d ü r ü ’ n ü n
bombardıman esnasında kaçmış iken
düşman askerinin istasyona gelmesi üzerine
tekrar dönerek kendi isteğiyle esir düştüğü
kanaatine varıldığı.

Dörtyol and Payas were bombarded by
the enemy as the number of defence
forces in Payas reduced, ver y few forces
left and defense mission was not properly
achieved. It was reached the conclusion
that the Director of Dörtyol Station who
escaped during the bombardment was
voluntarily captured upon the arrival of
enemy forces in the station.

25 Aralık / December 1914

[Telgrafnâme]
Mahrec : Adana
Numara: 33551
Tarih: 12 minh. [Kânûn-ı Evvel sene 1330]
Şifre
Dahiliye Nezâretine
Dörtyol ve Payas bombardımanıyla hususât-ı sairenin tahkiki için mahalline gönderilen Vilâyet
Jandarma Alay Kumandanlığından alınan malumât ber-vech-i âtîdir: Tahkikât intâc edilmiş olup
inde't-tahlil burada vazife-i askeriye ve emr-i müdafaa ve mevcuda göre tamamıyla ifa edilmiştir.
Payas mıntıkasından seyyar jandarma fırkasının emriyle oradan müdafaaya tahsis edilen kuvvetin
aldırılması ve pek az bir kuvvet bırakılması hakkıyla vazife ifa edilememesine bâ‘is olmuştur. Tafsilât
diğer raporda derdest-i arzdır. Düşman gemisinin sahile takarrübü üzerine oraya koşmakta //
te’ehhur varsa da şâyân-ı tecziye hiçbir cihet görülememiştir. Hattın muhafaza ve tarassudu ve
sahilin emr-i müdafaası hakkındaki icab bi'l-ifa vesâyâ-yı mufassala i‘tâ olunmuştur. Dörtyol
İstasyon Müdürü'nün bombardıman esnasında istasyondan çekilmiş iken düşman askerinin istasyona
vürûdlarında istasyona avdet etmesine ve bazı ifadât-ı mazbûtaya nazaran arzusuyla esârete gittiğine
kanaat-ı tâmme hâsıl olmuştur.
Fî 12 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
Vali
Hakkı

DH.ŞFR, 455/47

Tehcire Giden Yol

MUŞ’TA JANDARMALARI

ARMENIANS WHO MASSACRED

KATLEDEN ERMENİLERİN İDAM

GENDARMES IN MUŞ WERE

EDİLDİĞİ

EXECUTED

Muş’tan Sason’a giden üç jandarmayı
vahşice katleden Geligüzan köyünden
altı Ermeni’nin Divan-ı Harp kararıyla idam
edildiği.

Six Armenians, from the village of Geligüzan,
who savagely massacred three gendarmes
departing from Muş to Sason were executed
with the decision of the Court Martial.

26 Aralık / December 1914

[Telgrafnâme]
Mahrec: Bitlis
Numara: 21940
Aded: 577
Tarih: 13 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
Şifre
Dahiliye Nezâretine
Muş'tan Sason'a giden üç jandarmamızı esna-yı râhda bilâ-sebeb bir suret-i gaddarâne ve
vahşiyânede şehid eden ve takibât neticesinde derdest edilen Sason kazâsı Geligüzan karyesi ahalisinden
altı Ermeni Divan-ı Harb-i Örfîden verilip tasdik-i âlîye iktirân eden hükm-i vicâhî mûcebince bugün
salben idam edilmişlerdir.
Fî 13 minh. [Kânûn-ı Evvel sene 1330]
Vali
Mustafa

DH.ŞFR, 455/85

109

42

110

43

The Road to Resettlement

VAN-BİTLİS TELGRAF HATTININ

PROTECTION OF VAN-BİTLİS

ERMENİ SALDIRILARINDAN

TELEGRAPH LINE AGAINST

KORUNMASI

ARMENIAN ATTACKS

Va n i l e B i t l i s a r a s ı n d a k i b a z ı E r m e n i
köylerinin silahlı olarak ayaklanıp Gevaş’a
gitmekte olan kadı ile posta jandarmalarını
pusuya düşürüp şehit etmeleri sebebiyle
telgraf hattının güvenliğinin sağlanması
konusunda gerekli tedbirlerin alınması.

Population of some Armenian villages
between Van and Bitlis revolted with arms,
ambushed and killed kadı (judge) and
postal gendarmes departing to Gevaş. So
necessar y measures should be taken for
the security of telegraph line.

28 Aralık / December 1914

Bâb‑ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet‑i Umumiye Müdüriyeti
Hususî: 142
Şifre
Van Vilâyetine
Van'la Bitlis arasındaki bazı Ermeni köylülerinin müsellahan kıyâm ederek bunlara Ermeni
asker firarîlerinin de iltihak ettiği ve Gevaş'a gitmekte olan kadı ile refîkini ve Gevaş'tan evrak
postasını hâmilen Van'a sevk olunan posta jandarmalarını pusuya düşürerek şehid ettikleri ve bu
sebeble Van, Bitlis postalarının te’hir‑i ihalesi kesb‑i zaruret eylediği Posta ve Telgraf Nezâretinden
iş‘âr kılınmıştır. Bitlis Vilâyetiyle bi'l‑muhabere telgraf hutûtunun ve postanın te’min‑i muhafazası ve
Vilâyetçe mevcud malumâtın serî‘an inbâsı.
Fî 15 Kânûn‑ı Evvel sene [1]330

DH.ŞFR, 48/182

Nâzır
Talat

Tehcire Giden Yol

GEVAŞ VE KARÇIKAN’DA BAŞLAYAN

REVOLT IN GEVAŞ AND KARÇIKAN

AYAKLANMANIN ŞATAK VE

SPREADED ALONG ŞATAK AND

HAVASOR’A YAYILDIĞI

HAVASOR

Karçıkan’daki Pelli Karakolu ’na
saldıranlardan üçünün jandarmalar
tarafından öldürüldüğü, köyün de
yakıldığı, Gevaş ve Karçıkan’da sükunetin
s a ğ l a n d ı ğ ı , E r m e n i a s ke r f i r a r i l e r i y l e
şapkalı olduklarından yabancı oldukları
tahmin edilen bazı Ermeniler tarafından
A t a l a n ’ d a n g e ç e n G e v a ş Ka d ı s ı i l e
postaları getiren üç jandarma neferinin
şehid edildiği, kalkışmanın Şatak ve kısmen
Havasor havalisine yayıldığı, Şatak telgraf
hatlarının da kesildiği.

Three of the Armenians who attacked Pelli
Guardhouse in Karçıkan were killed by
gendarmes; village was set on fire; peace
was enabled in Gevaş and Karçıkan;
runaway Armenians and those, possibly
foreigners as they were capped, killed
the kadı of Gevaş and three gendarmes
carr ying mails. Incidents spreaded along
Şatak and partly Havasor; Şatak telegraph
lines were cut off.

29 Aralık / December 1914

[Telgrafnâme]
Mahrec: Van
Numara: 52239
Aded: 591
Tarih: 16 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
Şifre
Dahiliye Nezâretine
C[evab] 15 Kânûn-ı Evvel sene [1]330:
Bu husus hakkında 6-7 ve 7-8 Kânûn-ı Evvel sene [1]330 tarihli şifrelerle kısmen arz-ı malumât
edilmiştir.
Karçıkan'da vâki Pelli Karakolu'na tecavüz edenler Hükûmetçe takib ve tazyik edilerek o
havaliden avdet eden Mebus Münip Efendi mütecâsirlerden üçünün jandarmalar tarafından katledilip
cesedlerini gördüğünü ve daha maktûl olduğunun Ermeniler tarafından ifade olunduğunu ve yüz hânelik
olan mezkûr karyenin yakıldığı ve ahalisinin dağıldığını ifade ediyor. Kaymakam'dan alınan telgrafta
Gevaş ve Karçıkan'da sükûnun tamamen avdet ettiği ancak bu bâbda vâki olan icraât ile vekâyi‘in
mûcibesini bir raporla bildirileceği yazılıyor. Henüz rapor gelmemiştir. Kaymakam ve kuvvetlerimiz
Karçıkan'da bulunduğu esnada Vastan'a yarım saat mesafede vâki Atalan Ermeni köyünde tecemmu‘
eden Ermeni asker firarîleriyle şapkalı olduklarından ecnebi zannolunan bazı Ermeniler tarafından
oradan geçen Gevaş Kadısı ile ertesi gün postalarını getiren üç //
jandarma neferi şehid edilmiş ve mürûr ve ubûr münkatı‘ olmuş iken mebûsların oraya gitmesiyle artık
îkâ‘-ı cinayetten sarf-ı nazar eden müctemi‘în tarafından hâl-i tecemmu‘ birkaç gün daha vukuâtsız
muhafaza edilmiş idi. Son günlerde oradan bu gibi mütehaşşid asker firarîleriyle ecnebiler dağılmış ve
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müsellah olarak yalnız birkaç köylü kalmıştır ki evvel ü âhir bu karyede olan tecemmu‘âtın ve ahîren
bazı müsellah eşhâsın hâlâ karyede kalmalarının sebebi olmak üzere de Kürtlerce vuku‘u melhûz
bir tecavüze karşı gelmekten ibaret olduğunu Ermenilerin beyân etmelerine mebnî Cevdet Beyefendi
ile bi'l-muhabere kendilerinin (…) muhafazası zımnında köye bir müfreze vaz‘ı ve buna [karşı] da
edepsizlikleri görülürse saff-ı harbden bir mikdar asker celb edilip şedîden te’dîbleri takarrür etmiştir.
Yarın icab edenlere bu kararı tebliğ edeceğim ve neticesine göre hareket edeceğim. Gerek Pelli ve
gerek //
Atalan karyelerinde îkâ‘-ı cinayet edenler arasında ecnebi bulunduğu şapkaların şekil ve adedinden
istidlâl edilmekte ve kuvvetli birkaç çete hâlinde olup Ermeni asker firarîleriyle tevhîd-i şakâvet
etmektedirler. Atalan'da sükûn husûlünden sonra bu cereyân Şatak ve kısmen Havasor havalisine intikal
ederek el-yevm Şatak telgraf hatları maktû‘dur. Hasbe'l-hâl mübâlağât ile mâlî olan rivayâta bakılırsa
birçok yerlerde jandarma ve ahali ile memurînden adamlar ve hatta Şatak Kaymakamı Hamit Bey'in
de şehid edildiği anlaşılıyorsa da bu bâbda Gevaş ve Norduz Kaymakamlarıyla merkez-i vilâyetten
gönderilen bir jandarma zâbiti tarafından icrasına başlanılan tahkikât neticesi alınamadığından şimdilik
bir şey arz edilemez. Bu memurlar Şatak merkezine kadar //
gitmeye çalışacaklar ve ahvâl hakkında vâzıh malumât alacaklardır. Van'ın havali-i ma‘rûzasında
zuhura gelen bu ahvâl câlib-i dikkat ise de esaslarına henüz nüfuz-ı nazar edilememiştir. Karçıkan'dan
başlayan bu cinayetler ve kıyâmlar menba‘larında zâhiren olsun sükûna münkalib ola ola cereyân
ettiğine nazaran bunun tertibât-ı dahiliye olmaktan ziyade nüfuz ve te’sirât-ı hariciye ile veya bununla
birlikte hâdis olduğuna hükmedilmek icab eder. Şatak havalisinde Hükûmet için henüz muzlim
bulunan vekâyi‘in derecesi malum olmadıkça ve Gevaş Kaymakamı'nın tedkikât-ı zâtiyeye müstenid
raporu gelmedikçe bu bâbda Vilâyetçe daha ziyade bir fikr ü mütâlaanın arzına imkân yoktur. Merkez-i
vilâyet ahvâlinde sükûn ber-devamdır. Efendim.
Fî 16 minh. [Kânûn-ı Evvel sene 1330]

DH.ŞFR, 455/134

Van Valisi Nâmına
Şefik

Tehcire Giden Yol

VAN’DAKİ ERMENİ

REPLACING ACTING GOVERNOR

AYAKLANMALARINI BASTIRAMAYAN

WHO COULD NOT REPRESS THE

VALİ VEKİLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

ARMENIAN UPRISINGS IN VAN

Ermeni ayaklanmasının Şatak ve çevresine
sıçrayarak Şatak Kaymakamı ile memur,
jandarma ve ahaliden bazı kimselerin
de şehit edilmelerinin, olayların kesin
ve etkili darbelerle daha başlangıcında
yok edilmesi yerine vilayetin diğer
kazalarına kadar yayılmasına engel
olunamadığını gösterdiği, Cevdet Bey ’in
eğer Van merkezine dönmesi uzayacak
ise vali vekilliğine daha münasip birinin
gönderileceği.

As the incidents could not be eliminated
with accurate and effective measures and
its spread to other districts could not be
prevented, Armenian uprising spreaded
over Şatak and its vicinity; Kaimakam
of Şatak, officers, gendarmes and some
people were killed. So, if Cevdet Bey ’s
return to the center of Van would take long
time, a more appropriate person is to be
appointed as the acting governor.

30 Aralık / December 1914

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
143

Şifre
Mahrem ve müsta‘celdir
Bizzat Cevdet Bey tarafından hallolunacaktır

Van Valisi Cevdet Bey’e
Sebkeden istîzâha cevaben Vilâyet Vekâletinden alınan 16 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
tarihli şifrede Karçıkan vukuâtından sonra bu kere de Gevaş'a yarım saat mesafedeki Atalan
karyesinde Gevaş kadısı ile Van'a posta götüren jandarmaların yine Ermeniler tarafından
şehid edildiği ve kıyâmın Şatak ve Havasor havalisine kadar intikal ederek Şatak'ta da
Kaymakam ile jandarmalardan ve memurîn ve ahaliden bazılarının şehid düştüğü bildiriliyor.
İdâme-i sükûn ile beraber maksad-ı aslî olan haysiyet-i Hükûmetin te’min-i muhafazası için tedâbîr-i
serî‘a ve kat‘iye ittihâzı icab eder iken esbâb ve sevâiki Vilâyetçe de tamamen malum olması icab eden
şu vekâyi‘e karşı pek sakîm ve bî-sûd bir tedbir olmak üzere hey’et-i tahkikiye ve nâsıha göndermek,
mebûsları sevk etmek ve bu suretle merkez-i mefsedet bir karye demek olan Atalan'daki kâtilleri,
içlerinde ecnebi Ermenilerinin de bulunduğu bildirilen çeteleri kaçırtmak, bilâhare de müfreze ile
güya haricden vuku bulacak bir taarruza karşı bu karyeyi muhafaza etmek ve şu harekâtı evvelce
de iş‘âr olunduğu vechile kat‘î ve müessir darbelerle daha mebde'inde imha ve itfâ mümkün iken
vilâyetin diğer kazâlarına kadar sirayet ettirmek pek ziyade şâyân-ı teessüftür. Şu hâli tevlîd eden
tedâbîr ilcaât-ı mahalliyeye müstenid bir zaruret neticesi olarak ittihâz olunmamış ise Vekilin bu
meseleyi idare edemeyeceğini gösteriyor. Merkeze avdetiniz daha epeyce bir zaman için mümkün
olamayacak ise Vekâlete münasib ve müteşebbis birisi i‘zâm olunmak üzere serî‘an iş‘ârı.
Fî 17 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
DH.ŞFR, 48/220

Nâzır
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PELLİ KARAKOL KUMANDANI’NI

FIVE OR SIX ARMENIANS WERE

ŞEHİT EDEN ERMENİLERLE ÇIKAN

KILLED IN THE CONFLICT WITH THE

ÇATIŞMADA BEŞ-ALTI ERMENİ’NİN

ARMENIANS WHO MARTYRIZED THE

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ

COMMANDER OF PELLİ GUARDHOUSE

Pelli Karakol Kumandanı’nın şehit edilmesi
ve o tarafta bulunan Gevaş Kaymakamı’nın
çatışmaya girdiği haberi üzerine vilayetten
j a n d a r m a v e m i l i s g ö n d e r i l d i ğ i, Pe l l i
köyünün çatışmada yakıldığı ve beş-altı
Ermeni ’nin öldürüldüğü, kesilen telgraf
h a t t ı n ı n t a m i r e d i l d i ğ i, Ka y m a ka m ’ ı n
Vastan’a döndüğü, kırk kişilik bir müfrezenin
Re ş a d i y e n a h i y e s i n i n m e r ke z i S o r p ’ t a
bırakıldığı, Reşadiye’deki telgraf hatlarının
bir haftadan beri muntazaman işlemekte
olduğu.

Upon the news that the Commander of
Pelli Guardhouse was martyrized and the
Kaimakam of Gevaş went into combat,
gendarmer y and militia forces were sent
from the province. Village of Pelli was set
on fire; five or six Armenians were killed;
destroyed telegraph lines were repaired;
Kaimakam returned to Vastan; a battalion
of forty people was left in Sorp, the center
of Reşadiye township; telegraph lines in
Reşadiye run regularly for a week.

30 Aralık / December 1914

[Telgrafnâme]
Mahrec: Bitlis
Numara: 22361
Aded: 590
Tarih : 18 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
Şifredir
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
C[evab] 15 Kânûn-ı Evvel sene [1]330:
Bitlis ile Van arasında Gevaş kazâsının Reşadiye nahiyesinde Pelli nâm Ermeni köyündeki
Jandarma Karakol Kumandanı'nın şehid edilmesi ve oralarda memuren bulunmuş olan Gevaş
Kaymakamı'nın müsâdemeye girdiği haber alınmış olması üzerine Vilâyet Jandarma Kumandanı
merkez-i vilâyette bulunan bütün jandarmalarla ve iki yüz kadar milis efrâdıyla Gevaş Kaymakamı'na
iltihak etmek üzere Sorp'a gönderilmiş idi. Pelli'de Jandarma Karakol Kumandanı'nı şehid eden
Ermeniler aynı zamanda telgraf hattını da kat‘ etmiş idi. Van, Bitlis müfrezelerinin oralara vürûdu
akabinde hat tekrar tamir edilmiştir. Pelli karyesi müsâdeme esnasında ihrâk ve beş altı Ermeni de itlâf
edilmiştir. Van'dan gelip Gevaş Kaymakamı'na //
iltihak eden Van mebûslarının muvâsalatına değin Bitlis müfrezeleri Gevaş Kaymakamı'nın refakatinde
kalmıştır. Bilâhare Kaymakam Bey Vastan'a, Bitlis müfrezeleri de Bitlis'e avdet etti. Yalnız Bitlis
milislerinden kırk kişilik bir müfreze Reşadiye nahiyesinin merkezi olan Sorp'ta bırakıldı. Pelli
vukuâtı olduğu sırada Van'dan Vastan'a giden Gevaş Kadısı'nın da bir refîki ile beraber Van-Vastan
yolu üzerinde vurulduğunu Şefik Bey makine başında söylemiş idi. Posta jandarmalarının vurulduğuna
dair buraca bir malumât yoktur. Posta ve Telgraf Nezâreti Bitlis ile Van arasında Gevaş tarîkıyla yeni

Tehcire Giden Yol

bir sürücülük ihdâs etmek istiyor idi ve münâkasaya çıkarılan mezkûr sürücülüğe //
buraca tâlib bile çıkmış idi. Van Başmüdüriyetinin bura Merkez Müdüriyetine fî 11 Kânûn-ı Evvel
sene [1]330 tarihinde yazdığı bir telgrafta münâkasanın iş‘âr-ı ahîre kadar te’hiri bildirildiğinden
münâkasa te’hir olundu. Bitlis vilâyeti dahilindeki hatlardan başka Van vilâyeti dahilinde Reşadiye
nahiyesi merkezine kadar olan hatlar da Bitlisce muhafaza ed[il]mektedir. Bu kısma şimdiye kadar bir
şey olmamıştır. Bir haftadan beri hatlar[ın] muntazaman işlemekte olduğunu arz ederim.
Fî 17 [Aralık sene 1330]
DH.ŞFR, 456/18

Bitlis Valisi
Mustafa
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ŞATAK TELGRAF TELLERİNİN

REPAIR OF TELEGRAPH WIRES IN

ONARILDIĞI

ŞATAK

Şatak telgraf tellerinin onarıldığı, bu
kazada endişeyi gerektirecek bir durum
bulunmadığı, Kaymakam ve jandarmalara
saldırı olduğu hakkındaki şayianın asılsız
olduğu.

Telegraph wires in Şatak were repaired
and there is not a threatening situation in
this district. The rumor that Kaimakam and
gendarmes are under attacks is untrue.

31 Aralık / December 1914

[Telgrafnâme]
Mahrec: Van Vali Konağı
Numara: 2270
Tarih: Fî 17 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
Şifredir
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
18 Kânûn-ı Evvel [1]330 mufassal şifreye zeyldir:
Şatak telleri ikmâl edildi. Bu kazâda heyecan ve endişeyi mûcib bir hâl bulunmadığı ve şâyi‘ât-ı
vâkı‘anın bî-esas olup Kaymakamla jandarmalara bir taarruz vâki olmadığı anlaşılmıştır. Şimdilik
dahil-i vilâyette nisbeten bir sükûn avdet etmektedir. Merkez-i vilâyet şimdiye kadar hâl-i tabiîsini hiç
bozmamıştır.
Fî 17/18 Kânûn-ı Evvel sene [1]330

DH.ŞFR, 456/2

Vali Nâmına
Şefik

Tehcire Giden Yol

KARÇIKAN’DA ÇATIŞMAYA

CONFLICTING PEOPLE IN

GİRENLERİN MUŞ TARAFINDAN

KARÇIKAN WERE COMMITTEE

GELEN KOMİTECİLER OLDUĞU

MEMBERS COMING FROM MUŞ

Karçıkan’da çatışmaya girenlerin
Muş tarafından gelen komiteciler
o l d u ğ u, h a l k t a n d e s t e k a l a m a d ı k l a r ı ,
Şatak Kaymakamı ve bazı memurların
öldürüldüğü haberinin doğru olmadığı,
bu haberi veren Mamuretürreşat
Kaymakam Vekili’nin cezalandırıldığı, Pelli
ve Atalan’daki olayların bazı çetelerin
cüreti ve köylülerin Kürtlerin saldıracağı
şayiasından korkmaları nedeniyle olduğu,
ancak Osmanlı hakimiyetinden kurtulmak
isteyen Ermeni milletinin Kafkasya ’da
ilerleyen Osmanlı Ordusu’nun durumuna
göre vaziyet alabilecekleri.

Conflicting people in Karçıkan were the
committee members coming from Muş
and they were not supported by the public.
Information that the Kaimakam of Şatak
and some officers were killed was untrue.
Acting Kaimakam of Mamuretürreşat who
gave this information was punished. The
reason of incidents in Pelli and Atalan
was the daring of gangs and the fear of
peasants suspecting the attack of Kurds.
However Armenian nation, seeking to get
rid of the Ottoman authority, is to act
according to the situation of Ottoman
Army advancing in the Caucasus.

31 Aralık / December 1914

[Telgrafnâme]
Mahrec: Saray
Numara: 256
Tarih: 18 Kânûn-ı Evvel [sene 1330]
Şifre
Mahrem ve müsta‘celdir
Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi’ye
C[evab] 17 Kânûn-ı Evvel sene [1]330:
Karçıkan'da telgraf tellerinin kat‘ı ve Pelli Karakol Kumandanı'nın katli vak‘alarını, Gevaş
Kaymakamı maiyyetine gönderilen kuvvetlerle vukuâta mütacasir olanlardan yedisi telef ve
müsâdemede Pelli karyesi //
ihrâk suretiyle şiddet gösterilmiş ve teller tamir edilerek muhabere te’min ve sükûn iade edilmiştir.
Tahkikât ve istıtlâ‘âta nazaran mütecâsirler Muş cihetinden Karçıkan'a gelmiş komitecilerdir. Bunlar
Vastan ve Havasor tarîkıyla Şatak civarına kadar geçerek bir-iki vak‘a //
daha yapmışlarsa da köylülerden yüz bulamadıklarından savuşup kaybolmuşlardır. Şatak Kaymakamı
Hamit Bey'le memurîn ve ahaliden bazılarının şehâdeti haberi doğru değildir. Tellerin kesri
münasebetiyle Şatak ahvâli bizzat tahkike memur edildiği hâlde //
bazı Kürtlerin ifadesi üzerine böyle heyecanlı iş‘ârâtta bulunduğu anlaşılan Mamuretürreşat Kaymakam
Vekili cezalandırılmıştır. Bu yanlış iş‘âr üzerine meselenin tebligât-ı acizânem dairesinde tahkikini,
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vukuât isyan ve ihtilâl hâlini alırsa şâyân-ı endişe olmakla beraber düşman karşısındaki //
kuvvetten bir tabur ve top alarak cebrî yürüyüşle Şatak ve Havasor'a giderek isyan eden köylüleri
ve köyleri kahr u ihrâk etmeğe Kazım Bey'le karar vermiş ve keyfiyeti Vekâlete bildirmiştim. Hamd
olsun öyle bir hâl yoktur. Vukuât münferid hâdisâttan ibaret kalmıştır. Tahkikât //
ve takibâtta da bulunulmaktadır. İstıtlâ‘ât ve müşahedât-ı acizânemde Ermenilerin düşman istilasına
uğrayan1 veya düşmanın takarrübüyle köylerinin mutlak işgal olunacağına hükmetmek suretiyle
aldanan mıntıkalardaki köylülerden mâadâsının umumen silaha sarılarak //
ihtilâle teşebbüs etmeyecekleri merkezindedir. Pelli ve Atalan gibi köylerdeki tezâhürât arz olunacağı
vechile serseri çetelerin cür’eti ve köylülerin Kürtlerin kendilerine taarruz edecek şâyi‘âtından
tavahhuşları eseridir. Ümidvârım ki tedâbîr-i müttahize ile bu da zâil olmuş ve olacaktır. Maamâfih
maksad ve gâyeleri //
fırsat bulunca hâkimiyet-i Osmaniyye'nin ref‘i merkezinde olduğu anlaşılan bu milletin lutf-ı Hakk'la
Kafkasya'da ilerleyen Ordumuza karşı alacakları vaziyete göre haklarında umumî bir hüküm ve karar
ittihâzı ve fırsat düşünce ona göre hareket edilmek üzere hafî talimât //
i‘tâsı lüzumunu arz eylerim. Evvelce dağılan aşâir kısmen celb ve cem‘ edilmiş ve diğerlerinin bir-iki
güne kadar celbi me’mûl bulunmuştur. Bu işin hitâmında merkeze avdet edeceğim.
Fî 18 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
Van Valisi
Cevdet

DH.ŞFR, 456/20

1

Metinde "uğramayan" şeklinde geçmektedir.

Tehcire Giden Yol

SALMAS’TAKİ ERMENİ VE

ARMENIANS AND NESTORIANS IN

NASTURİLERİN RUSLARLA BİRLİKTE

SALMAS ESCAPED AS ARMED WITH

SİLAHLI OLARAK FİRAR ETTİKLERİ

RUSSIANS

Salmas’ın alındığı, düşmanın Hoy ’a
çekildiği, Ermeni ve Nasturi köylerindeki
halkın çocuk ve yaşlıları bırakarak Ruslarla
beraber silahlı olarak firar ettikleri, Müslüman
ve Hıristiyan köylerine saldıran ve yağmaya
girişen aşiretlerden yakalananların kurşuna
dizilerek asayişin sağlandığı.

Salmas was seized; the enemy withdrew
to Hoy; public of Armenian and Nestorian
villages escaped, leaving behind the
children and aged people, as armed and
together with Russians; captured tribes
which attacked and plundered the Muslim
and Christian villages were executed by
gunfire; safety maintained.

13 Ocak / January 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
[Mahreci]: Başkale’den
1 Kânûn-ı Sânî sene [1]330
Van Vilâyetinden Alınan Şifre
Salmas işgal olundu. Düşman Hoy'a çekilmiştir. Rumiye'den tahrik olunan kıta‘âtımız buraya
gelince müttehiden ileri harekâtına devam olunacaktır. Bura Ermeni ve Nastûrîleri köylerinde
birkaç ihtiyar ile bir kısım çoluk çocuklarını bırakarak kâmilen ve müsellahan Ruslarla beraber firar
etmişlerdir. Düşmanın çekilmesi üzerine İslâm-Hıristiyan köylerine tecavüz ve yağmaya teşebbüs
eden aşâyirden tutulanları kurşuna dizerek asayişi te’min ettik. İranîler askerimizi istikbal etmekte
olduklarını arz eylerim.
Fî 31 Kânûn-ı Evvel sene [1]330
Van Valisi
Cevdet

DH.EUM.2.Şb, 3/66
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PASTIRMACIYAN’IN RUSYA’YA

DEPARTURE OF PASTIRMACIYAN

GİDEREK ERMENİ GÖNÜLLÜLERLE

TO RUSSIA TO MEET WITH THE

BULUŞTUĞU

ARMENIAN VOLUNTEERS

Pastırmacıyan’ın 15 Eylül 1915’te Rus
vapuruyla Erzurum’a gittiğinin anlaşıldığı,
o tarihten beri Erzurum’da görülmemesi
ise doğrudan Rusya’ya geçerek Ermeni
gönüllüleri ile buluştuğu ihtimalini akla
getirdiği, işin aslının bildirilmesi.

It was understood that Pastırmacıyan
departed to Erzurum with a Russian ship on
September 15, 1915. As he was not seen
in Erzurum from that time, it was possible
that he directly went to Russia to meet with
the Armenian volunteers. Essence of the
matter to be informed.

18 Ocak / January 1915

Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Tarih: 5 Kânûn-ı Sânî sene [1]330
Şifre
Mahremdir
Erzurum Vilâyetine
C[evab] 23 Kânûn-ı Evvel sene [1]330:
Pastırmacıyan'ın 2 Eylül sene [1]330 tarihinde hareket eden Rus vapuruyla Erzurum'a gittiği
bi't-tahkik anlaşıldı. O zamandan beri vilâyet dahilinde görülmemesi ise buradan doğruca Rusya'ya
geçerek Ermeni gönüllüleri ile birleşmiş olması me’mûldür. Bu cihet Vilâyetin malumâtıyla da
te’eyyüd ederse muktezâsının ifa ve buraya da malumât i‘tâsı.

DH.EUM.2.Şb, 68/26-1

Tehcire Giden Yol

KAZAK SÜVARİLERİ İLE ERMENİ

POPULATION OF TAVUSKERT, ŞAVŞAT

ÇETELERİNİN MEZALİMİNE

AND ACARA, WHO WERE MASSACRED

UĞRAYAN TAVUSKERT, ŞAVŞAT VE

BY KAZAKH CAVALRIES AND ARMENIAN

ACARA AHALİSİNİN SİLAH İSTEDİĞİ

GANGS, DEMANDED WEAPON

Kazak süvarileri ile Ermeni çetelerinin
katliam ve yağmasına maruz kalan
Tavuskert, Şavşat ve Acara ahalisinin
bunlardan öç almak ve kendilerini korumak
için silah istedikleri, silah ve cephanenin ne
zaman gönderileceğinin bildirilmesi.

Population of Tavuskert, Şavşat and Acara,
who were massacred and plundered by
Kazakh cavalries and Armenian gangs,
demanded weapon to take revenge on
them and to protect themselves. Deliver y
time of weapons and ammuniton is to be
informed.

24 Ocak / January 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Artvin
Numara: 277
Tarih: Fî 10 Kânûn-ı Sânî sene [1]330
Şifre
Bizzat açılacaktır
Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi Hazretlerine
1) Tavuskert, Şavşat ve Acara ahalisi Kazak süvarileri ve Ermeni çetelerinin katl, ihrâk,
yağma gibi mezâlimine ma‘rûz kalarak düşmandan ahz-ı sâr ve müdafaa-i nefs hisleri uyanmıştır.
Her gün bize fevc fevc müracaat ederek silah istiyorlar. Bize silah ve cephâne sevkine ne zaman
imkân olabilecektir? 2) Yakup Cemil müfrezesinden mütebâkî yüz otuz efrâd ile bizimkileri cem ve
tevhîd ederek bine karîb bir kuvvet husûle getirdik ve iki taburu bir Alay hâlinde celb ettik. Hâl-i
hazırda muntazam bir hâldeyiz, ilk hatt-ı müdafaayı biz te’min ediyoruz. 3) Tam gönderilecek esliha
ve cephâneyi evvelce bildiriniz ki //
teslim için lâzım gelen mahalle kadar memur-ı mahsûs göndereyim. Rıza Bey, değil bize aid silahları
vermek, hatta hasta olarak geride kalmış efrâdı oradan geçer iken silahları alarak irsâl ediyor. 4)
Ne gönderebilecekseniz ve ne vakit gönderebilecekseniz bize doğrusunu söylerseniz daha muvâfık
olacağı ma‘rûzdur.
Fî 10/11 Kânûn-ı Sânî sene [1]330

DH.ŞFR, 459/5

Bahaeddin Şakir
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RUM VE ERMENİLERİN ARTVİN

GREEKS AND ARMENIANS BURIED

TARAFLARINDA MÜSLÜMANLARI

MUSLIMS ALIVE IN THE VICINITY OF

DİRİ DİRİ GÖMDÜKLERİ

ARTVİN

Düşmanın İslam köylerindeki erzak
i l e h a y v a n l a r ı Ka r s ’ a n a k l e t t i ğ i, R u m
ve Ermenilerin Müslümanları sağ sağ
gömdükleri, kaçıp kurtulan kadın, çocuk ve
güçsüzlerin süngü darbeleriyle yaralanmış
oldukları.

Enemies transferred the provisions and
animals in Muslim villages to Kars; Greeks
and Armenians buried Muslims alive;
escaping women, children and weak
people got wounded with bayonets.

4 Şubat / February 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Erzurum
Numara: 95744
Tarih: Fî 22 Kânûn-i Sânî sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Artvin'de Bahaeddin Şakir Bey'den alınan telgraf aynen arz olunur:
Fî 21/22 minh. [Kânûn-ı Sânî sene 1330]
Erzurum Valisi
Tahsin
Suret
1) Düşman İslâm köylerinin erzak ve mevâşîsini [Mer]denek'e ve oradan da Kars'a naklediyormuş. Rum ve Ermeni canavarları İslâmları sağ sağ gömüyorlar. Kaçıp kurtulan kadın çocuk ve aceze
süngü pâreleriyle mecrûhturlar. 2) Kapan köyünde düşman tecavüzü püskürtülmüş ve düşmana on beş
telefât verdirilmiştir. Bizden de üç mecrûh, iki şehid vardır.

DH.EUM.2.Şb, 4/39

Tehcire Giden Yol

MİLLETVEKİLİ KARAKİN

DEPUTY KARAKİN PASTIRMACIYAN,

PASTIRMACIYAN’IN ERMENİ

TOGETHER WITH ARMENIAN

GÖNÜLLÜLERİYLE KILINÇGEDİĞİ

VOLUNTEERS, JOINED THE

ÇATIŞMASINA KATILDIĞI

CONFLICT IN KILINÇGEDİĞİ

Eski Milletvekili Karakin Pastırmacıyan’ın
Ermeni gönüllüleriyle Kılınç Gediği
çatışmasına katıldığı, Karakilise, Bayazıt,
Eleşkirt ve Tutak kazalarında ne Müslüman
ne de Ermeni hiç kimsenin kalmadığı,
köylerin yakılıp tahrip edildiği.

Former Deputy Karakin Pastırmacıyan,
t o g e t h e r w i t h A r m e n i a n v o l u n t e e r s,
joined the conflict in Kılınçgediği; Muslim
or Armenian no one left in the districts
of Karakilise, Bayazıt, Eleşkirt and Tutak;
villages were burned and destroyed.

9 Şubat / February 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Erzurum
Numara: 95860
Tarih: 27 Kânûn-ı Sânî sene [1]330
Şifre
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Mebûs-ı sâbık Karakin Pastırmacıyan'ın beş yüz Ermeni fedaisiyle Karakilise'ye geldiği ve
oradan Kılınç Gediği müsâdemâtına iştirak eylediği kat‘iyyen tahakkuk etti. Bayazıt Taşnak Reisi
Sur[p]en ile Pastırmacıyan çetesinden dört yüz Ermeni'nin muhtelif müsâdemâtta maktûl düştükleri
anlaşıldı. Karakilise, Bayazıt, Eleşkirt, Tutak kazâlarında ahali-i İslâmiyeden beş yüz ile altı yüz
kişinin katl olunduğu, Rusların çekilmesi üzerine bu kazâ Ermenilerinden de bin kişinin telef olduğu
ve el-yevm bu kazâlarda ne İslâm ne Ermeni nâmına kimse kalmadığı, Ermenilerin kısmen Rusya'ya
firar, İslâmların kısmen dahile hicret ettikleri ve İslâmlardan elli, Ermenilerden yirmi karyenin ihrâk
ve mütebâkîsinin kısmen veya tamamen tahrib olunduğu Bayazıt Mutasarrıf Vekili Ziya Bey'in
meşhûdât-ı zâtiyesine istinâden verdiği izahât-ı şifahiye //
üzerine ma‘rûzdur.
Fî 27 minh. [Kânûn-ı Sânî sene 1330]
Erzurum Valisi
Tahsin

DH.ŞFR, 460/93
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MAMURETÜLAZİZ’DE ELE GEÇİRİLEN

STATEMENTS IN AN

ERMENİCE BİR MEKTUPTA RUS

ARMENIAN LETTER, FOUND IN

İSTİLASINI ARZU EDEN BİR TAKIM

MAMURETÜLAZİZ, CONCERNING

İFADELERİN BULUNDUĞU

THE DESIRE FOR RUSSIAN INVASION

Mamuretülaziz’in Eğin kazasında Muallim
Kafkasyan Şahbaz tarafından yazılmış
Ermenice mektupta “ Rus istilasıyla İsa
yortusunu Rus bayrağı altında geçirme”
temennisinde bulunulduğu anlaşıldığından
adı geçen kişi ile yandaşlarının Divan‑ı
Harbe sevk edildikleri.

It was understood that the letter which
was written in Armenian language by
Teacher Kafkasyan Şahbaz in Eğin district
of Mamuretülaziz included “ the desire of
Russian invasion and spending the feast
of Christ under Russian flag”. Aforesaid
and his supporters were brought into the
Court Martial.

10 Şubat / February 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mamuretülaziz’den Gelen Şifre
Eğin kazâsında Mesâha Mektebi muallimi bulunan Kavkazyan Şahbaz tarafından yazılmış
olan Ermenice bir mektub on gün evvel buraca tutulmuş ve mezkûr mektubun tercümesinde Rusların
burayı istila ederek Milad-ı İsa yortusunu Rus bayrağı altında geçirmeleri gibi bir takım temenniyâtta
bulunduğu anlaşılmış olmakla merkûm Şahbaz ve mektubun nâkili Karabet ve muhatab Toros ve
Melkon taht-ı tevkife alınarak evrak-ı tahkikiyeleriyle beraber Divan-ı Harb-i Örfîye tevdî‘ edildiği
ma‘rûzdur.
Fî 28 Kânûn-ı Sânî sene [1]330
Vali
Sabit

DH.EUM.2.Şb, 4/53
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VAN MEBUSU VRAMYAN

MEMORANDUM, INCLUDING

TARAFINDAN VİLAYETE ALÇAKÇA

NEFARIOUS DEMANDS, GIVEN BY

TALEPLERİ İÇEREN BİR MUHTIRA

VAN DEPUTY VRAMYAN TO THE

VERİLDİĞİ

GOVERNORSHIP

Van Mebusu Vramyan tarafından vilayete,
baştan sona alçakça talepleri içeren
b i r m u h t ı r a v e r i l d i ğ i, b u n d a e s k i d e n
beri tekrarladıkları talepleri zaafımızdan
yararlanarak resmi taahhüt altına aldırmak
istediği, bu derecede cüretkar davranan
Vramyan’ın uygun görülürse tutuklanıp
Divan-ı Harbe teslim edileceği.

Van Deputy Vramyan gave a memorandum,
including entirely nefarious demands, to
the Governorship. He wanted to ensure an
official guarantee for their longstanding
demands by taking advantage of our
difficult conditions. If deemed reasonable,
Vramyan, behaved so boldly, would be
arrested and sent to the Court Martial.

10 Şubat / February 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Erzurum
Numara: 96000
Tarih: Fî 28 [Kânûn-ı Sânî sene 1330]
Şifre
Mahremdir, hususîdir
Dahiliye Nezâretine
Van Mebûsu Vramyan tarafından Vilâyete bir muhtıra verildiği, bendenize yazdığı ve suretini
leffen gönderdiği mektubundan anlaşıldı. Metâlib serâpâ denâettir. Öteden beri tekrar ettikleri nakarâtı
kendi zu‘munca za‘fımızdan bi'l-istifade taahhüdât-ı resmiyeye aldırmak istiyor. Vramyan'da bu derece
cür’et görmüyordum. Emir ve tensîb buyurulursa bunu tevkif ve Divan-ı Harbe teslim ettireyim.
Fî 28 Kânûn-ı Sânî sene [1]330
Erzurum Valisi
Tahsin

DH.ŞFR, 461/2
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ZEYTUN’DA JANDARMALARA

STONES WERE THROWN ON

TAŞ VE SİLAH ATILDIĞI AYRICA

GENDARMES IN ZEYTUN AND THEY

BİR JANDARMANIN DÖVÜLEREK

WERE FIRED; ONE GENDARME WAS

SİLAHININ ALINDIĞI

BEATEN AND DISARMED

Zeytun’da devriye gezen jandarmalara
taş ve silah atıldığı ve bunu yapanlar
hakkındaki soruşturmanın devam etmekte
olduğu, ayrıca bir Seyyar Jandarmanın
silahlı kişiler tarafından yaralanarak silah
ve cephanesinin alındığı, bu olaylardan
dolayı Maraş Mutasarrıfı’nın Zeytun’a en
az altı yüz kadar askerin sevk edilmesini
istediği.

Stones were thrown on patrolling
gendarmes in Zeytun and they were fired;
investigation about the criminals was
continuing; one mobile gendarme was
beaten and disarmed by armed people;
therefore, Governor of Maraş requested
minimum 600 soldiers to be dispatched.

18 Şubat / February 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Halep
Numara: 68481
Aded: 968
Tarih: Fî 5 Şubat sene [1]330
Şifre
Dahiliye Nezâretine
Zeytun'da geceleyin nöbet ve devriye vazifesini ifa eden jandarmalara bazı hânelerden taş ve
silah atıldığı ve mütecâsirleri hakkında tahkikât icra edilmekte olduğu ve Şubat'ın ikinci Salı günü
seyyar jandarma efrâdından Mustafa oğlu Abdullah'ın Zeytun'a iki saat mesafede üçü mavzerle
müsellah beş şahıs tarafından darb u cerh olunarak silahı ve cephânesi alındığı cihetle oraya lâ-ekal altı
yüz asker sevk edilmesi ve irâe-i satvet edilmesi Maraş Mutasarrıflığından iş‘âr edilmiş olduğundan
oraya esliha-i mükemmele ile müsellah mezkûru'l-mikdar kuvvetin sür‘atle i‘zâmı Dördüncü Ordu
Kumandanlığı Vekâletine yazıldığı berây-ı malumât arz olunur.
Fî 5/12/[1]330
Vali
Celal

DH.ŞFR, 461/103
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HİZAN’A BAĞLI KÖYLERDE

EIGHT GENDARMES WERE

İSYANCI ERMENİLERLE

MARTYRIZED IN THE CONFLICT

ÇIKAN ÇATIŞMALARDA SEKİZ

WITH REBELLING ARMENIANS IN

JANDARMANIN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ

THE VILLAGES ATTACHED TO HİZAN

Hizan’a bağlı Kursu, Sukur ve Arşin köylerinde
çok miktarda Ermeni ’nin toplanmaları
üzerine yeteri miktarda kuvvetin hareket
ettirildiği, üç günden beri Ermenilerle bu
köylerde çatışmaların devam ettiği, altı
jandarmanın şehit olup birinin yaralandığı,
Ahkis ve Beygırı köylerinin işgal edilip
buradaki Ermeni sığınaklarının yakıldığı.

Upon the gathering of a large number of
Armenians in the villages of Kursu, Sukur and
Arşin attached to Hizan, sufficient number
of forces were moved to the region;
conflict with Armenians was continuing
in the mentioned villages for three days;
six gendarmes were martyrized and one
wounded; villages of Ahkis and Beygırı were
occupied and Armenian shelters were set
on fire.

18 Şubat / February 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Bitlis
Numara: 26818
Tarih: 5 Şubat sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Hizan Kaymakamlığından alınan 31 Kânûn-ı Sânî sene [1]330 tarihli şifrede; firarî derdesti
ve asker celbi için Ahkis cihetindeki Sukur karyesine gönderilen iki jandarmaya karye ahalisi asker
vermeyeceklerini ve evâmir-i Hükûmete kat‘iyyen mutâvaat etmeyeceklerini ifade etmeleri üzerine
tekrar gönderilen sekiz jandarma karyeye duhûldan mukaddem iki yüzü mütecâviz endâht edilen
tüfenklerden jandarma İsmail ile Nezir'in şehid düştükleri ve ayrıca Kursu karyesine gönderilen on
jandarmadan malumât alınamadığı ve Kursu ve Sukur ve Arşin //
karyelerinde de külliyetli mikdarda Ermenilerin ictimâ ettikleri anlaşılması üzerine mikdar-ı kâfi
kuvvet ile hareket eylediğinden, Bitlis ve Gevaş'tan birer müfrezenin tahriki bildirilmiş idi. Bitlis ve
Van'la bi'l-muhabere askerden derhal birer müfreze tahrik ettirilmekle beraber mütecâsirlerin şedîden
takibini tebliğ ve talimât-ı lâzıme de i‘tâ eyledim. Dün gece aldığım telgrafnâmede üç günden beri
müsâdeme edildiği ve müfrezelerimizin Kapanboğazı ve Nernis1 karyesini işgal ile Ahkis'e doğru
hücum ettikleri ve Gevaş yolunun Ermeniler tarafından tutulduğu ve altı jandarmanın şehid, birinin
mecrûh ve Ermenilerden dün akşama kadar sekiz maktûl düştüğü bildirilmiş ve bu sabah alınan
telgrafnâmede //
Ahkis2 ve Beygırı karyeleri de işgal ve her üçünde tahassungâhları ihrâk edildiği ve bu karyelerde
1
2

Metinde "Ernis" şeklinde geçmektedir.
Metinde "Hakis" şeklinde geçmektedir.
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usâttan on dört cesed bulunduğu ve en müsellah tahassungâhları olan Taso karyesine taarruzât
ihzârâtında bulunulmadığı ve Gevaş'tan gönderilen [müfreze ile] Taso'nun da karîben işgal ve usâtın
imhası kaviyyen me’mûldür. Maktûl Ermenilerin cesedlerinin kaçırılmasına ve bilhassa üstlerindeki
evrakın elde edilmesine çalışılmasını da tebliğ ettim. Alınacak malumâtı arz ederim.
Fî 5 minh. [Şubat sene 1330]
Bitlis Valisi
Mustafa
DH.ŞFR, 461/111
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VAN MEBUSU VRAMYAN’IN

MEMORANDUM GIVEN BY VAN

ERMENİ MİLLETİ ADINA VERDİĞİ

DEPUTY VRAMYAN ON BEHALF OF

MUHTIRASI

ARMENIAN NATION

Van Mebusu Vramyan’ın Van Valiliği ’ne
verdiği; Hükûmetle Ermeniler arasında
o r t a y a ç ı ka n g e r g i n l i ğ i n n e d e n l e r i n i
sıraladığı ve bunların giderilebilmesi için
Ermeni milletinin taleplerinin aleni ve
resmi olarak geciktirilmeden Padişah ve
Hükûmet tarafından kabul edilmesini teklif
ettiği muhtırası.

Van Deputy Vramyan gave a memorandum
to the Governorship of Van. It included
the reasons of tension between the
Government and the Armenians and
Vramyan’s proposal to the Sultan and
Government to officially and publicly
accept the demands of the Armenian
nation.

18 Şubat / February 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: 58979
Aded: 806
Tarih: Fî 5 Şubat sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
C[evab] 3 Şubat sene [1]330:
Mezkûr muhtıra kısmen hulâsa edilerek ber-vech-i zîr arz olunur.
Fî 5 minh. [Şubat sene 1330]
Van Valisi Nâmına
Şefik
Suret
Son aylarda Hükûmetle Ermeni milleti arasında mütehassıl gayr-i tabiî vaziyetin esbâbı
şunlardır:
- Ermeni asker ve jandarmalardan silahların istirdâd olunması.
- Ermeni fedailer meselesi.
- Ermeni milletinin mevcudiyetini tehdid eden vekâyi‘in zuhuru.
- Cihad ilânıyla bunun sû-i tefahhume uğraması.
Sebeb-i firar şunlardır:
- (aynen) yirmi dört yaşından yukarı olanların silah altına alınmaları.
- (hulâsa) Ordunun melbûsât ve me’kûlâtça müzâyakasına me’lûf bulunmamaları.
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- (aynen) Orduda //
Ermeni askerlerinin ihtiyacât-ı diniyelerine ehemmiyet verilmemesi.
- (hulâsa) esbâb-ı firar, vaktiyle nazara alınmadığından Ermenilere emniyetsizlik gösterildiğinden
ve Ermeni milletinin hayat ve mevcudiyetini tehdid eden vekâyi‘ zuhur ettiğinden firar meselesi fena
siyasî bir renk aldı.
Şöyleki:
- Ermeni asker jandarmalardan silahların istirdâdı Ermeni hakkında emniyetsizlik ve dolayısıyla
İslâmlar arasında gerginlik tevlîd [etmesi].
- Hamal Kolordularında merkeb gibi muhakkirâne istihdamları.
- Gayr-i müsellah Ermenilerin müsellah İslâmlar nazarında ve Ordusunda bulundurulmakla
hissiyâtlarının tehlikedâr edilmesi. Ez-cümle yüzlerce Ermenilerin Erzurum ve İran'da itlâf şâyi‘alarının
mevcudiyeti.
- Silahları alınan Ermenilerin mevâki‘-i mechûle teb‘îd ve iskânı. //
- Milis bahanesiyle on altıdan altmış yaşına kadar Kürtlerin teslîhi ve polis ve jandarmada
istihdamı.
- Milislerin, Kürt gönüllülerinin Ermeni karyelerinde zulüm ve ta‘addîsi. Bu bâbda Erzurum,
Van, Muş, Diyarbakır vilâyetlerinde bazı vekâyi‘den bahs olunuyor.
- Ma‘rûf Kürt ağavâtının afvıyla köylerinde terki.
- Külliyetli müsellah firarî Kürtlerin Van ve Bitlis vilâyetlerinde bulunması.
- Aşiret Alaylarının Ermeni meskûn mahallerde ikame edilmesi ve dokuz köyün hayvanât ve
eşyasının gasb edilmesi.
- Başkale ve Saray civarında bazı kurâda katliâm icrası.
Resmen haklarında emniyetsizlik gösterilen Ermeniler[in] kendilerini bu on sebeble müdafaa
lüzumu karşısında silahsız istihdamları, vatana bir hizmet olamayacağı gibi aileleri de müsellah //
komşularının tecavüzlerine ma‘rûz kalıyor. Cihad emrine rağmen İslâmlar bile firar ettikleri hâlde
silahsız bırakılan Ermenilere firar tabiri muhikk değildir. Evvelâ bu firarda bâlâda mesbût esbâb-ı
ictimâiye ve din ve siyasiyesine, sâniyen Van, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum vilâyetlerinde mukaddimesi
görülen tehlike sebebiyle ziraatin adem-i icrasının tevlîd edeceği vehâmet-i iktisadiyeye, sâlisen
Ermeni firarîler meselesinin yakında hall edilmezse memleketin felâket-i ictimâiye ve şakâvete ma‘rûz
kalacağına ve bunların takibden tahlîsi ve tedarik-i nafaka maksadıyla şakâvete sâlik olacaklarına
binâen âtîdeki teklifleri Hükûmetin nazar-ı dikkatine vaz‘ ederim:
- Ermenilerden yalnız üç yüz yirmi beş üç yüz //
yirmi dokuz senesine kadar talim görmüş olanları silah altında saklamak.
- Hükûmetle Ermeniler arasında emniyet-i mütekâbile yeniden vücud buluncaya değin
Ermenileri kendi memleketlerinde ve jandarma vazifesinde istihdam etmek.
- Yirmi dört yaşından yukarı olup ta hizmet-i askeriyede bulunan Ermenilerden yalnız
muharebe-i hâzıraya aid olmak üzere mu‘tedil bir bedel-i nakdî ahzıyla onları tahkir-âmîz hizmetlerden
tahlîs etmek.

Tehcire Giden Yol

- Başkale ve Ahorik ve Ozrik ve Hizan kıtâllerinin müsebbiblerini bulup kanunun tayin eylediği
en şedîd cezalarla tecziye eylemek.
- Köy bekçileri kanunu sür‘at-i mümkine ile tatbik etmek.
- Komşu Kürtlerde silah bulundukça, Ermeniler silah sebebiyle takib edilmemek.
- Milis, dahili zâbıta vezâifinde kullanılmamak ve efrâd-ı askeriye //
sevk esnasında Ermeni köylerine uğratılmamak ve karargâha yetişmeden yedlerine silah verilmemek.
- Katl ve gasba uğramış Ermeni köylerinin mağsûbâtı ba‘de'l-istirdâd maişetleri Hükûmetçe
iâneten te’min edilmek.
- Kiliselerin eşya-yı mağsubâtı iade, ihtidâ-yı cebrîlerin feshiyle din-i asliye avdete müsaade
olunmak.
Bu maddelerin icra[sıyla] vaziyet-i hâzıra-i gayr-i tabiîye nihayet verilmek ve Ermenilerin hayatı
hakkında Hükûmete karşı emniyetlerini husûle getirmektir. Zira Ermenilerden silahların alınması ve
kendilerinin esir gibi istihdamları ve Hükûmetçe lüzumsuz şiddetler ibrâzı ve bazı karyelerde kıtâl
vuku‘u üç yüz on iki ve üç yüz [on] üç katliâmlarını hatıra getiriyor.
Bu tedbirler de Türk-Ermeni arasında bir râbıta-i //
la-yenfekk husûlüne kâfi değildir. Ermeni katliâmı, arazi ve saire bazı mesâilin mu‘allak kalması
Ermeniler hakkında sû-i fikrin vücuduna delâlet etmiş. Mesâî-i müstakîme ile bunun izâlesine
çalışılmadan zuhur [eden] muharebe-i umumiyeye Hükûmetimiz de iştirak etmek bedbahtlığına
dûçâr olmuştur. Hatta bir felâketle mücadele edebilmek için bir millet bütün kuvâ-yı ruhiyesini tahrik
etmelidir. Nitekim Türkiye dahi nâm-ı nâmî-i hilâfet-penâhiye ilân-ı cihad etti. İşte bu sırada Ermeni
milletini dahi tahrik ve teşvik etmek üzere yeni Türkiye'ye millet-i mezbûre için müsâvât-ı siyasiye ve
medeniye ikametinin küşâd edileceğine intizâr olunur idi. Zira //
kapitülasyonların lağvından ve Hoff ve Westenek Beylerin avdetlerinden sonra emr-i ıslâhâtın
Hükûmetçe bizzat icra edileceği ümid olunur idi. Türk ve Ermeni milletlerinde teşrîk-i mesâî ve
uhuvvet-i samimiyenin tahkîm ve takviyesi emrinde şu yaşadığımız dakika en nâdirü'l-vuku ve belki
de en son fırsatlardandır. Binâenaleyh Ermeni milletinin pek adi ve cüz’î metâlibinin hilâfet-penâhî
ve suret-i alenî ve resmiyede bilâ-te’hir kabul ve tervîc olunmasını teklife müsâra‘at eylerim. Bu
hususta Dersaâdet Ermeni Patrikhânesi ve Ermeni fırak-ı siyasiyesiyle de müşavere etmek kâbil ise de
tarafımdan da arzu kabîlinden olarak âtîdekileri //
teklif ederim:
1. Meclis-i1 Mebûsân-ı Osmaniyye'de Ermeni milleti için temsil-i nisbi intihâb-ı millî usul
kabulü.
2. Ermenilerle meskûn altı vilâyette her sınıf memurînin yüzde ellisinin Ermenilerden olması.
3. Ermenilerle meskûn mezkûr altı vilâyet Meclis-i Umumiyeleriyle Encümen-i Vilâyet
azâlarının nısfının Ermeni bulunması.
4. Mezkûr altı vilâyetin bilumum devâir-i resmiyesinde Ermeni lisanının lisan-ı resmiyeye
muâdil tutulması.
5. Ermeni mekâtibinin mekâtib-i resmiyenin haiz oldukları hukuku haiz bulunmaları ve millet-i
1

Metinde sehven "Ermeni" şeklinde yazılmıştır. "42567" şifreli rakamı altıncı satırda "meclis" olarak çevrilmiştir.
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mezbûre maârif vergisinin Hükûmet muâvenetiyle Ermenilerden tahsili ve a‘şâr-ı saire üzerine mevzû‘
hisse-i maârifin dahi tamamen ve doğruca Murahhasahânelere teslim edilmesi. //
6. Orduda bulunan Ermeni askerlerinin mikdarı nisbetinde Ermeni zâbiti yetiştirilmek üzere her
sene Mekteb-i Harbiyeye mikdar-ı muayyen talebenin kabulü.
7. Ermeni akârât-ı milliyesinin Ermeni milletinin mülk-i müstakili olduğunun kabulüyle
Evkâfça şimdiye kadar vâki olan müdahalâta nihayet verilmesi.
8. Her nev‘ ve derecede arazi davalarının halliyle onların sahib-i meşrû‘ları olan Ermenilere
iadesi.
İttihâd Terakkî Cemiyeti tarafından kabul edilmiş olan bu nikâtın tatbiki yalnız mülk-i
Osmaniyye'de emniyet-i mütekâbile te’sis ile kalmayarak Kafkasya'daki Ermeniler üzerinde de
te’sirât-ı mesude icra ve dünyanın her tarafındaki Ermenilerin ümid ve istikballerini Türkiye'nin
istikbaline rabt edecektir. Vilâyât-ı şarkıye meselesinin halli sevkiyle bu muhtırayı verdiğimden //
ileride Hükûmetçe mesâil-i mezkûre vâsi‘ ve umumî nazariyelerle halledilmek üzere isti‘lâmlarla
iktifa etmeyip nikât-ı umumiyesi hakkında tahkikât-ı amîka icrasını temenni ederim.
Van Mebûsu
Vramyan

DH.ŞFR, 461/115

Tehcire Giden Yol

DEVELİ’DE ŞİFRELİ

SEIZURE OF THE CIPHERED

FRANSIZCA, RUSÇA VE ERMENİCE

DOCUMENTS IN FRENCH, RUSSIAN

EVRAK İLE ÇOK SAYIDA PATLAYICI

AND ARMENIAN AND A GREAT

MADDE VE BOMBA ELE

NUMBER OF EXPLOSIVE MATERIALS

GEÇİRİLDİĞİ

AND BOMBS IN DEVELİ

Develi’de yapılan aramalarda Fransızca,
Rusça ve Ermenice har flerden oluşan
şifreli belgelerin ele geçirildiği, belgelerin
çözümü yapılamadığından tercüme
edilmesi için gönderildiği, devam eden
aramalarda patlayıcı maddeler ile üç
bombanın elde edilmiş olduğu.

Ciphered documents written in French,
Russian and Armenian letters were found
in searches in Develi. As the documents
could not be deciphered, they were sent
to be translated; explosive materials and
three bombs were seized in ongoing
searches.

19 Şubat / February 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Kayseri
Numara: 15380
Tarih: Fî 6 minh. [Şubat sene 1330]
Şifre
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
5 Şubat sene [1]330 [tarihli] şifreye zeyldir:
Develi'de bomba infilâk eden hâne ile icab eden mahallerde taharriyât neticesinde elde edilen
on dokuz parça evrakın Fransızca, Rus, Ermenice harflerden müteşekkil şifreli grupları muhtevî
olması itibariyle buraca hall [u] tercümesi mümkün olamadığından evrak-ı mezkûre posta ile bugün
Nezâret-i Celîlelerine takdim olunmuştur. Ba‘de't-tercüme mündericâtının telgrafla tebliğine müsaade
buyurulması müsterhamdır. Devam olunan taharriyât neticesinde her gün ecza-yı nâriye ve daha üç
bomba elde edilmiş olunduğu.
Fî 6 Şubat sene [1]330

DH.ŞFR, 462/14

Mutasarrıf
Ahmet Mithat
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GÜRÜN’DE ASKER FİRARİSİ

ARRESTMENT OF RUNAWAY

ERMENİLERİN ÇATIŞMA SONUCU

ARMENIAN SOLDIERS AS A RESULT

YAKALANDIKLARI

OF THE CONFLICT IN GÜRÜN

Gürün kazasında altı asker firarisi Ermeniyle
j a n d a r m a m ü f r e z e s i a r a s ı n d a ç ı ka n
çatışmada dördünün yaralı olarak ele
geçirildiği, bunların Divan-ı Harbe sevk
olunacakları.

As a result of the conflict in the district
of Gürün between six runaway Armenian
soldiers and gendarmer y corps, four
Armenian soldiers were arrested as
wounded and they are to be brought into
the Court Martial.

21 Şubat / February 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Sivas
Numara: 71367
Tarih: Fî 8 Şubat sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Şehr-i hâlin altıncı günü Gürün kazâsına yarım saat mesafede bulunan Şuğul kayalıklarına
firarî müsellah altı Ermeni efrâd-ı askeriyesinin tahassun ederek, Mahallî Jandarma Bölük Kumandanı
kumandasında sevk olunan müfrezeye karşı isti‘mâl-i silaha cür’et etmeleriyle hayli müddet devam
eden müsâdeme neticesinde merkûmûnun dördü hafif mecrûh olduğu hâlde eslihasıyla beraber derdest
edildikleri ve jandarma efrâdından yalnız bir neferin hafifçe mecrûh olup başka vukuât olmadığı ve
firarîlerin Divan-ı Harbe tevdî‘ olunmak üzere mahfûzen celb olundukları ma‘rûzdur.
Fî 7/8 minh. [Şubat sene 1330]
Vali
Muammer

DH.ŞFR, 462/30

Tehcire Giden Yol

BİTLİS’TE ERMENİ İSYANCILARA

STRONG COUNTER ATTACK AGAINST

ŞİDDETLE KARŞILIK VERİLDİĞİ

THE ARMENIAN REVOLTERS IN BİTLİS

Hakif nahiyesinde isyan eden Ermeni
köylerinin hepsine girilerek sığınaklarının
yakıldığı ve hayvanlarına el konulduğu,
Karkar nahiyesinde olabilecek bir Ermeni
olayına karşı Gevaş’tan jandarma
m ü f r e z e s i g ö n d e r i l d i ğ i, M u ş m e r ke z e
bağlı Sirönk köyünde firarileri yakalamaya
giden müfreze ile isyancılar arasında
çıkan çatışmada isyancılardan dokuzunun
öldürüldüğü, Akçan nahiyesine bağlı
Kömes köyüne giden Nahiye Müdürü ile
jandarmalara ateş açıldığı, meydana
gelen çatışmada dokuz jandarma ve milisin
şehit olduğu, Van mebusu Papasyan’ın
gözaltına alındığı, Bitlis vilayetinin Ordunun
menzil hattı üzerinde olmasından dolayı bu
hattı tehdit edecek ve sevkiyatı tehlikeye
sokabilecek her türlü olaya karşı şiddetli
ve süratli bir şekilde müdahale edileceği.

All rebellious Armenian villages in the
township of Hakif were invaded; shelters
were set on fire and animals were seized;
gendarmer y corps were dispatched
from Gevaş against a possible Armenian
incident in the township of Karkar; as a
result of the conflict between the corps,
pursuing the fugitives, and the revolters in
the village of Sirönk attached to the center
of Muş nine of the revolters were killed;
Armenians opened fire on the Director
of township and on the gendarmes who
went to the village of Kömes attached to
the township of Akçan; in the conflict nine
gendarmes and militia were martyrized;
Van deputy Papasyan was taken into
custody; as the province of Bitlis was on
the communications zone of the Army, any
kind of incident that would threaten this
zone and would endanger the dispatchings
would be severely and urgently interfered.

21 Şubat / February 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Bitlis
Numara: 26037
Aded: 669
Tarih: 9 Şubat sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
7 Şubat [1]330 tarih ve 666 numaralı telgrafnâme-i çâkerîye lâhikadır:
1) Hakif nahiyesinde isyan eden Ermeni karyeleri kâmilen işgal ve tahassungâhları tamamen
ihrâk, hayvanât ve mevâşî zabt olundu. Rüesâdan maktûl Kalo'nun üzerinde ve hânesinde bir takım
evrak bulundu. Henüz Bitlis'e gelmedi. 2) Van ile yaptığım muhaberede Hizan icraâtındaki şiddet ve
kat‘iyetin Gevaş ve Reşadiye Ermenilerini tedhîş ettiğinden orada bir hareket vuku‘u melhûz olmadığı
yalnız icraât mıntıkasına civar ve ekser ahalisi Ermeni olan Karkar //
nahiyesinde bir hareket vuku‘unu men‘ etmek üzere Gevaş'tan kuvvetli bir jandarma müfrezesi
gönderildiği bildirildi. 3) Bitlis-Gevaş tarîkında el-hâletü hâzihî hiçbir şey yoktur. 4) Hizan'da vak‘a
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başlar başlamaz Muş Ovası'nda da iki yerde jandarmalarımıza silah isti‘mâl edildi ve Muş merkez
kazâsına merbût Sirönk karyesine firarî derdestine giden müfrezemize köy kenarındaki değirmenden
silah isti‘mâl olundu. İki saat müsâdeme edildi. Yalnız bir atımız telef oldu. Müsâdemenin vuku‘u
haber alınınca derhal Muş'tan üç zâbit kumandasında üç müfreze yetiştirildi. Köy abluka edildi.
Müsâdeme neticesinde mütecâsirlerden dokuzu itlâf //
olundu. Firarîlerin hâneleri ihrâk edildi. 6) Aynı günlerde Akçan1 nahiyesine merbût Kömes karyesine
giden Nahiye Müdürü ile jandarma müfrezesi oturdukları hânede ateşe tutuldular. Sekiz saat müsâdeme
yapıldı. Müdür maiyyetindeki jandarma ve milislerden dokuz kişi şehid oldu. Usât, Müdürün bulunduğu
hâneye de ateş verdiler. Müdür güç hâl ile kurtuldu. Kömes'te silah isti‘mâl edenler arasında Muş
Taşnak Murahhası Rupen ve Muş Taşnak rüesâsından Esro'nun bulunması komitenin vaziyetinden bihakkın şübhelendirdi. Muş'ta bilâ-sebeb ve bilâ-özr bulunmakta //
olan Van Mebûsu Papasyan Efendi hem ahali-i İslâmiyenin ve bilhassa Karakilise'den gelip
Pastırmacıyan'ın harekâtını söyleyen muhacirînin teessüründen sıyânet ve hem de elde bir rehin olmak
üzere Mutasarrıf'ın nezdine müsâfereten alındı. Kömes'e, Sirönk'e gönderildiği gibi kuvvetli müfrezeler
ve bir hey’et-i tahkikiye gönderildi. Komitenin Kömes vak‘asındaki derece-i dahli anlaşılıncaya kadar
Muş'taki diğer komite reislerinin de nezârete alınmasını mahalline tebliğ ettim. Muş'tan alacağım
neticeyi bilâhare arz ederim. Komitenin vukuâtı ta‘ammüm edeceğini tahmin ile o surette tertib[ât
alı]yoruz. Vilâyet, Ordumuzun menzil hattı üzerindedir. Ordumuzun gerilerini tehdid edecek ufak bir
hareketin fevkalâde sür‘at ve şiddetle itfâ //
edileceğini fî 28 Eylül sene [1]330 ve fî 15 Teşrîn-i Evvel sene [1]330 tarihli ve 487 numaralı
telgraflarımızla arz etmiştim. Bu gibi harekâtta tatbik edilecek âdilâne ve fakat bî-rahmâne bir şiddetin
daima müntic-i muvaffakiyet olduğu tecrübeten sâbit olduğundan her hâl ve ihtimal nazar-ı itibara
alınarak bu misillü vekâyi‘e karşı son derece şiddet ve sür‘atle hareket olunacağını ve Ordumuzun
menzil hattını tehdid ve sevkiyâtını tatil edecek vekâyi‘i avn-i Hakk'la çıktığı yerde yangın söndürür
gibi söndürmek için bütün azm ve mevcudiyetimizle çalışacağımızı tekrar arz ederim.
Fî 8 Şubat sene [1]330
Bitlis Valisi
Mustafa

DH.ŞFR, 462/47

1

Metinde "Akaan" şeklinde yazılmıştır.

Tehcire Giden Yol

MUŞ’UN İKİ KÖYÜNDEKİ ERMENİ

ARMENIAN REVOLTERS CAPTURED

İSYANCILARIN ELE GEÇİRİLDİĞİ

IN TWO VILLAGES OF MUŞ

İsyancıları takip eden müfrezelerimizin
Muş’un Sirönk köyünde on beşinin ölü,
birinin yaralı ve otuz birini sağ olarak ele
geçirdiği, Kömes ’teki olayın iç yüzünü
tahkik için Fırka Kumandan Vekili ile Bulanık
Ka y m a ka m ı E s a t B e y ’ i n g ö n d e r i l d i ğ i,
Hükûmete karşı silah kullanmayan ve kendi
işleriyle uğraşan Ermeni köylülerinin mal ve
hayatlarına dokunulmadığı.

Our corps, pursuing the revolters, captured
15 people dead, 1 wounded and
31 alive in the village of Sirönk in Muş;
Acting Commander of Division and the
Kaimakam of Bulanık, Esat Bey, were sent
to investigate the incidents in Kömes;
Armenian peasants, who did not fire
against the Government and went about
their business, and their properties were
not harmed.

22 Şubat / February 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Bitlis
Numara: 27013
Aded: 858
Tarih: Fî 9 Şubat sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
8 Şubat sene [1]330 telgrafnâmeye lâhikadır:
1) Muş'un Sirönk karyesindeki müfrezelerimiz eşirrâyı takib ve içlerinden ikisi komite
sergerdelerinden olmak üzere on beş kişiyi meyyiten, bir kişiyi mecrûhen ve otuz bir kişiyi de hayyen
istîsâl eyledi. 2) Kömes karyesindeki müfrezelerimiz de takibât ve icraât ile meşguldür. Fırka Kumandan
Vekiliyle, cerîhasını tedavi etmek üzere Muş'ta bulunan Bulanık Kaymakamı Esat Bey; Kömes'teki
vak‘anın mahiyetini, Taşnak Murahhası Rupen ile Esro'nun ve komitenin derece-i dahlini tahkik için
Kömes'e gönderildiler. 3) Hükûmete silah isti‘mâl etmeyen ve kendi işleriyle meşgul bulunan Ermeni
köylülerinin emvâl ve hayatları tamamen masûndur. Müfrezelerimizin takibât ve hey’etin tahkikâtı //
neticesini bilâhare arz ederim.
Fî 9 Şubat sene [1]330
Vali
Mustafa

DH.ŞFR, 462/58
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ERMENİLERİN BİTLİS VE

ARMENIANS AWAITING FOR FINE

VAN’DA İSYAN İÇİN HAVALARIN

WEATHER TO REVOLT IN BİTLİS

DÜZELMESİNİ BEKLEDİKLERİ

AND VAN

Bitlis’in Hizan ve Muş kazalarından Van’a
ka d a r o l a n b ö l g e d e E r m e n i l e r d e b i r
hareketlilik olduğu, Ermenilerin birlikte
hareket edebilmek için havanın düzelmesini
bekledikleri, isyancılarının Bitlis’te şiddetli
bir darbe yedikleri, hareket Van’a yayılırsa
kalabalık olmalarından ve silahlı firarilerden
dolayı durumun ciddileşeceği.

There occurred mobility among the
Armenians in the region stretching
between the districts of Hizan and Muş
attached to Bitlis and Van; Armenians were
awaiting for fine weather to be able to act
together; the revolters in Bitlis got a severe
blow; but if the movement spreads to Van,
the situation would be critical due to the
armed fugitives and their crowd.

23 Şubat / February 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Erzurum
Numara: 101433
Tarih: 10 Şubat sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi Hazretlerine
Bitlis'in Hizan, Muş kazalarında Ermenilerde oldukça bir hareket var. Bu cereyân Van'a doğru
ilerliyor: Dağların karla mestûr olması ve köylerinde ise barınmak kâbil olamadığını gören Ermeniler
umumen ve müttehiden bir hareket için havanın müsaadesine intizâr ediyorlar. Bitlis'de erbâb-ı isyan
seri ve şedîd bir darbe yediler ve hareket ettikçe tekmeleneceklerini bilirler. Mesele Van'a sirayet
ederse mühim olur çünkü kalabalıktırlar. Firarîleri çoktur ve müsellahdırlar. Halbuki Van'da //
kuvvet yoktur. Harb dolayısıyla Erzurum'da bulunan Bitlis, Diyarbakır jandarma alayları Bitlis, Van
cihetinde bulundurulursa pek münasib olur. Abdulhalık Bey'in şu sıra Diyarbakır'a nakli meseleyi
fenalaştırır. Bitlis Valisi'nin halk üzerinde mühim bir te’siri vardır. Ermenileri de yıldırmıştır. Yine
efendimiz bilirsiniz. Fakat Servet Bey Diyarbakır'a terfî‘ ettirilir de Abdulhalık Bey Bitlis'te ibkâ
olunursa bir mesele-i dahiliye karşısında kalmış olmayız. Hususiyle bir senede Vali tebeddelü de pek
iyi bir şey değildir. Vali[nin] şu aralık kalkmasını //
Ermeniler bir muvaffakiyet addederler. Meseleyi takdir-i sâmîlerine arz ederim.
Fî 10 Şubat sene [1]330
Erzurum Valisi
Tahsin

DH.ŞFR, 462/74
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DÖRTYOL ERMENİLERİNİN

ESPIONAGE ACTIVITIES OF THE

CASUSLUK FAALİYETLERİ

ARMENIANS OF DÖRTYOL

Dörtyol Ermenilerinin düşmana casusluk
yaptıkları yakalanan birçok kişinin
ifadelerinden anlaşıldığından buradaki
Ermenilerin hepsinin Osmaniye, Ceyhan ve
Adana’ya sevk edilmeleri gerektiği, Haçin
kazasında Hınçak Komitesi tarafından
duvarlara halkı isyana çağıran kağıtları
yapıştıranların Divan-ı Harbe sevk edildikleri.

It was understood from the statements
of captured people that the Armenians
of Dörtyol spied for the enemy; therefore
it deemed necessar y to dispatch all
Armenians in Dörtyol to Osmaniye, Ceyhan
and Adana; those posted papers on walls
to call public for uprising by the Hindjak
Committee in the district of Haçin were
brought into the Court-Martial.

26 Şubat / February 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Adana
Numara: 40671
Tarih: Fî 14 minh. [Şubat sene 1330]
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
30 Kânûn-ı Sânî [1]330 tarihinde Dörtyol mıntıkasında Adanalı mekteb muallimi Abraham
ve Dörtyollu Artin ve Bedros nâmında üç Ermeni düşman gemisine firar eylemiş idi. Bunun üzerine
gittim, tedâbîr-i lâzıme ittihâz ve lâzım gelenlere evâmir-i mukteziye i‘tâ eyledim. 11 Şubat sene
[1]330 tarihinde yine o cihetlerde sazlık içinde deniz kenarında devriye efrâdımız tarafından Dörtyollu
Agop isminde birisi derdest edildi. Merkûmun ifadesi; isimlerini tayin ettiği eşhâsın ictimâları neticesi
üzerine Türkiye'de //
rahatları olmadığını ve ufak bir kuvvetle geldiklerinde kendilerinin müsellah ve müheyyâ olduklarına
ve nice Türkleri katliâm edeceklerini ve havali-i mezkûredeki askerin kuvvet ve sairesi, topu
bulunmadığını düşman zırhlısına firar ederek ihbar eylemek vazifesiyle sevk edildikleri merkezindedir.
Bu bâbda medhaldâr ve şübheli kesân tevkif edilmekle beraber tedâbîr-i lâzıme ittihâz edildi. 12
Şubat [1]330'da yine mezkûr mıntıkadan İskenderun'a giden şimendifer yolunun otuz dördüncü
kilometresinin ilerisinde Üzeyirli karyesinin Payas cihetinde deniz kenarındaki //
sazlık içinde devriye efrâdımız tarafından helyosta (helliostat) işaretine mahsûs iki tarafı siyah,
ortası kırmızı camlı bir aynanın bulunduğu Kaymakamlığın iş‘ârından anlaşılıyor. Bunun üzerine
Osmaniye'de bulunan Jandarma Alayı Kumandanı Avni Bey'e telefonla evâmir-i lâzımeyi verip
Erzin'deki Mıntıka Kumandanı'na da telefonla tebligâtta bulundum. O mıntıkada hiçbir Ermeni
kalmamak üzere Dörtyol'daki Ermenilerin kâmilen Osmaniye, Ceyhan, Adana'ya sevkleri lüzumunu
bildirdim. //
Haçin kazâsında Hınçak Komitesi tarafından yine Hükûmet aleyhine kıyâma daveti hâvî
duvarlara yapıştırılan kâğıdlar üzerine tevkif edilenlerin hemen Divan-ı Harbe sevk olunmak üzere
merkez-i vilâyete gönderilmeleri ve mahallince ona göre tedâbîr ittihâzı lüzumunu cevaben yazdığımı
berây-ı malumât arz eylerim.
Fî 13 Şubat sene [1]330
DH.ŞFR, 462/112

Adana Valisi
Hakkı
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DÖRTYOL ERMENİLERİNİ SEVK

ARMENIANS WHO OPENED FIRE ON

ETMEKTE OLAN JANDARMALARA

THE GENDARMES DISPATCHING

ATEŞ AÇAN ERMENİLERİN ÖLÜ

THE ARMENIANS OF DÖRTYOL

OLARAK ELE GEÇİRİLDİKLERİ

WERE CAPTURED DEAD

Dörtyol ’un Çokmer zimen Mahallesi ’ne
gönderilen askerler üzerine Ermeniler
tarafından ateş açılması üzerine çıkan
çatışmada hepsinin ölü olarak ele geçirildiği,
yalnızca bir jandarmanın yaralandığı, sevk
edilmek üzere toplanılan iki yüz kadar
Ermeni’nin Erzin’e gönderilmek üzere olduğu,
bu esnada düşman harp gemisinin Payas’tan
Dörtyol’a doğru gelip geri döndüğü.

Armenians opened fire on the soldiers
who were sent to the Neighborhood of
Çokmerzimen in Dörtyol and this resulted
with a conflict in which all Armenians
were captured dead and one gendarme
wounded; nearly 200 Armenians gathered
to be dispatched are about to be sent to
Erzin; meantime an enemy warship came
towards Dörtyol from Payas and returned.

27 Şubat / February 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Adana
Numara: 40711
Tarih: Fî 15 Şubat sene [1]330
Şifre
Da[hiliye Nezâreti]ne
Zeyl 13 Şubat sene [1]330:
Bu Dörtyol ahalisini yola sevk etmek ve yoldan firar edenleri celb etmek ve şübheli kesânı taharrî
ve derdest ile helyosta ve telsiz telgraf âlâtı ve esliha ve cephâne olup olmadığını zâhire çıkarmak
üzere mahalline gönderilen Vilâyet Jandarma Alay Kumandanı'yla Yirmi İkinci Alay Kumandanı'nın
ittihâz ettikleri tedbir neticesi nikât-ı lâzıme askerle tutulmuş ve bu esnada Dörtyol'un Çokmerzimen
Mahallesi'nin şark cihetlerinde dağ yakınındaki bir hâneden çıkan otuz bir(?) Ermeni, nizâmiye //
taharrî tuvve-i zâbıta[sı] üzerine kırma çifte tüfengi kurşunlu fişenkleriyle dört defa ateş etmesi
üzerine bi'l-mukabele meyyiten istîsâl edildiği ve esna-yı müsâdemede seyyar jandarma efrâdından
Musa'nın tehlikelice mecrûh düştüğü ve ateşin kesildiği, taharrî kollarına Belediye Reisi ile sair
Ermeni makulâtı da terfîk olunarak taharriyâta ibtidâr ve devam olunduğu ve toplanılan iki yüz
kadar Ermeni'nin Erzin'e gönderilmek üzere olduğu ve taharriyâta başlandığı esnada düşman sefîne-i
harbiye[si] Payas'[tan] Dörtyol'a doğru gelip avdet eylediği ve cereyân-ı ahvâlin başkaca bildirileceği
Jandarma Alay Kumandanlığının iş‘ârı üzerine berây-ı malumât arz olunur.
Fî 14 Şubat sene [1]330
DH.ŞFR, 463/6

Vali
Hakkı
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SEKİZ ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU

ONGOING CONFLICTS WITH 300

ADİLCEVAZ’IN ARİN KÖYÜNDE

ARMENIAN REVOLTERS IN THE

İSYANCI ÜÇ YÜZ KADAR ERMENİYLE

VILLAGE OF ARİN OF ADİLCEVAZ

ÇATIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİ

WHERE 8 SOLDIERS WERE MARTYRIZED

Üç yüz kadar Siirt gönüllüsünün üzerine
Ermeni köyü olan Arin yakınında ateş
açıldığı, bunun üzerine jandarmaların
o l a y m a h a l l i n e s e v k e d i l d i ğ i, ü ç y ü z
kişiden oluşan silahlı Ermenilerle yapılan
çatışmalarda sekiz neferin şehit, birinin
yaralı olduğu, olay yerine Adilcevaz ve
Erciş’ten kuvvet gönderilmesinin yazıldığı,
Van’dan da yüz neferlik bir milis kuvveti,
yirmi neferlik bir jandarma müfrezesi,
silah, cephane ve küçük çaplı bir topun
gemilerle sevk edilmek üzere olduğu.

Pe a s a n t s o p e n e d f i r e o n a b o u t 3 0 0
volunteers of Siirt near the Armenian
village of Arin; thereupon gendarmes
were sent to the region; in the conflicts
with 300 armed Armenians 8 soldiers were
martyrized, one wounded; a letter was
written for the dispatch of forces to the
region from Adilcevaz and Erciş; militia
forces of 100 soldiers, gendarme corps
of 20 soldiers, arms, ammunition and a
small-scale cannon were about to be
shipped from Van.

28 Şubat / February 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
15 Şubat sene [1]330
Müsta‘celdir
Van’dan Gelen Şifre
Adilcevaz'dan hareketle bu tarafa gelmekte olan üç yüz kadar Siirt gönüllüsünün geceleyin1
Adilcevaz'dan beş saat mesafede vâki Arin Ermeni karyesi civarına geldikleri sıralarda ahali-i
karyenin kendilerini kabul etmeyerek üzerlerine isti‘mâl-i silah etmelerinden dolayı Kazâ Jandarma
Kumandanı'yla mevcud on beş nefer jandarmasını mahall-i vak‘aya gönderdiğini dün gece kazâ-i
mezkûr Kaymakamı iş‘âr etmekle, hemen bir müfreze sevki lüzumu Erciş Kaymakamlığına bildirilmiş
ve otuz kişilik bir müfreze de merkez-i vilâyetten motorbotla mahall-i vak‘aya gönderilmiş idi.
Henüz Erciş Kaymakamlığından bir malumât alınamamış iken Adilcevaz Müfrezesi Kumandanı'nın
Kaymakamlığa yazıp vilâyete tebliğ olunan raporu mündericâtında mezkûr Arin karyesine giderken
yol üzerinde bulunan Koçerik ve Kozil2 ve Parkat karyelerinin bilumum ahalisinin korkularından
gemilerle Muş'a çıktıkları, hakkında vuku bulan ihtara rağmen silah bile isti‘mâl etmişlerse yine
köylerine avdet ettikleri ve Arin karyesinde de hiçbir ferdin mevcud olmayıp gemi ile Muş'a
çekildikleri ve ancak karye etrafında üç yüz kadar müsellah Ermeni bulunduğu cihetle hakikî kuvvetin
yetiştirilmesi ifade edilmekte olduğu ve mezkûr gönüllülerin rüesâsından olmayıp bugün Adilcevaz'a
avdet eden ikisinin ifadesine nazaran da müsâdemede sekiz neferin şehid ve birinin mecrûh olduğu ve
2

Metinde "Zil" şeklinde geçmektedir.

141

66

142

The Road to Resettlement

bunlardan yedisinin cenazesi bulunmadığı anlaşılması cihetle Adilcevaz Kaymakamı'nın da kuvve-i
bakıyyesiyle hemen mahall-i vak‘aya gitmesi ve şimdiye kadar gönderilmiş olan kuvvetler yetmiş
neferden ibaret olduğuna göre bura ve saireden ikmâl edilinceye kadar icab ederse ahali-i İslâmiye-i
müsellahadan da isti‘âne edilmesi ve fevkalâde sür‘atle işe netice verilerek sebeb-i müsâdemeye ve
mütecâsirlerin tahkik edilecek maksadlarına göre şiddetle te’dîbât icrası kemâl-i sarâhatla Adilcevaz
Kaymakamlığına ve aynı meâlde bir telgraf ta te’kîden mahall-i vak‘ada bulunan Erciş Kaymakamı'na
yazılmış ve kazâlarında mevcud milis efrâdını da celb etmeleri lüzumu da //
ilâve edilmiştir. Bu gece buradan yüz neferlik bir milis kuvvetiyle yirmi neferlik bir jandarma
müfrezesi ve ayrıca yetmiş-seksen kadar da martin tüfengiyle mikdar-ı kâfi cephâne ve küçük çaplı
bir top gemilerle derdest-i sevktir. Tahkikât ve icraât neticesinde arz-ı malumât edilecektir, efendim.
14/15 Şubat sene [1]330

DH.EUM.2.Şb, 5/11

Vali Nâmına
Şefik
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ERMENİLERİN HER TARAFTA

ATTACKS OF ARMENIANS AGAINST

ASKERLERE SALDIRMASININ

SOLDIERS EVERYWHERE AS THE

DÜŞMANLARIMIZIN BİR İHTİLAL

SIGN OF PREPARING FOR A

TEŞEBBÜSÜ HAZIRLIĞINDA

REVOLUTION ATTEMPT BY OUR

OLDUĞUNU GÖSTERDİĞİ

ENEMIES

Bitlis, Halep ve Dörtyol ’da Ermenilerin
askerlere saldırması, Kayseri’de bombalar
ele geçirilmesi, ele geçen Rusça, Fransızca
ve Ermenice yazılı şifreli muhabere evrakı
ülkede düşmanlarımız tarafından bir ihtilal
teşebbüsü hazırlanmakta olduğuna delalet
ettiğinden her türlü ihtimale karşı nasıl
davranılması gerektiği hakkında Ordu-yı
Hümayun Başkumandanlığı Vekaletinden
ordulara genel bir tebliğde bulunulduğu,
Mülkiyeyi ilgilendiren hususlarda da
askeriye ile müzakere edilerek gerekli
tedbirlerin alınması.

Armenian attacks against soldiers in Bitlis,
Halep and Dörtyol, seizure of bombs in
Kayseri and of ciphered correspondence in
Russian, French and Armenian languages
are the sign of preparing for a revolution
attempt by our enemies. Therefore, the
Ministr y of Supreme Militar y Command
of the Imperial Army sent a general
communique about how to act against
all possibilities; necessar y cautions should
be taken on civil issues by negotiating with
the militar y.

28 Şubat / February 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Umum: 1053
Şifre
Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, Bitlis, Halep, Hüdavendigâr,
Diyarbakır, Sivas, Trabzon, Mamuretülaziz, Van Vilâyetlerine; Urfa,
İzmit, Bolu, Canik, Karesi, Kayseri, Karahisâr-ı Sahib Mutasarrıflıklarına
Bitlis'te zuhur eden Ermeni eşkıyası ve Halep ve Dörtyol'da yine Ermenilerin askere karşı
vuku bulan tecavüzâtı ve Kayseri'de zuhur eden külliyetli bombalarla Rusça, Fransızca ve Ermenice
grupları hâvî şifreli muhaberât evrakı, memlekette düşmanlarımız tarafından bir ihtilâl teşebbüsü
hazırlanmakta olduğuna delâlet ettiğinden her türlü ihtimale karşı bu gibi vekâyi‘ tahaddüs eden
menâtıkta tatbik olunacak muamele ile taht-ı silahta bulunan Ermeni efrâd hakkında Ordu-yı Hümâyûn
Başkumandanlığı Vekâleti'nden ordulara tebligât-ı mahsûsa ve umumiye ifa kılınmıştır. Mülkiyeye
ta‘alluk eden hususâtta bilâ-ifâte-i zaman cihet-i askeriye ile bi'l-müzâkere icab eden tedâbîrin
tamamî-i tatbikine fevkalâde itina olunması ehemmiyetle tavsiye olunur.
Fî 15 Şubat sene [1]330
DH.ŞFR, 50/127

Nâzır
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SİVAS’IN PÜRK KÖYÜNDE YİRMİ

THE ARRESTMENT OF 20 ARMENIAN

ERMENİ FİRARİSİ YAKALANIP

FUGITIVES AND THE SEIZURE OF A

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE

GREAT NUMBER OF WEAPONS IN

GEÇİRİLDİĞİ

THE VILLAGE OF PÜRK IN SİVAS

Sivas’ın Pürk köyünde silahlı ve silahsız yirmi
Ermeni firarinin yakalandığı, firarilerden
birinin evine sığınıp ateş etmesinden dolayı
itlaf edildiği, ayrıca aynı köyde otuz kadar
da yasak silah ele geçirildiği gibi takibata
devam edilmekte olduğu.

20 armed and disarmed Armenian
fugitives were arrested in the village of
Pürk in Sivas; one fugitive, sheltered in
his house and opened fire, was killed;
about 30 forbidden weapons were seized
in the mentioned village; the case to be
followed.

68

28 Şubat / February 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Sivas
Numara: 72587
Tarih: Fî 15 Şubat sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Zeyl 14 Şubat sene [1]330:
Mahall-i vak‘aya azîmet eden sâbit ve seyyar jandarma kumandanları tarafından Pürk1
karyesinde silahlı ve silahsız yirmi Ermeni firarî efrâd derdest olunduğu gibi firarîlerden Bizik nâm
şahıs hânesine tahassun ederek silahla mukabelede bulunduğundan hânesi ihrâk ve kendisi itlâf
olunduğu ve karye-i mezkûrede otuz kadar da muhtelif nev‘de esliha-i memnû‘a elde edilerek takibâta
devam edilmekte olduğu Karahisâr Mutasarrıflığıyla Suşehri Kaymakamlığından bildirilmiştir. Netice
ayrıca arz olunacaktır.
Fî 15 Şubat sene [1]330
Vali
Muammer

DH.ŞFR, 463/17

1

Belgede "Pürp" şeklinde geçmektedir.
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MAMURETÜLAZİZ’DE İSYAN İÇİN

HOLDING A REGULAR MILITARY

FIRSAT KOLLAYAN ERMENİLERE

FORCE IN MUŞ AGAINST ARMENIANS

KARŞI MUŞ’TA DÜZENLİ BİR

WATCHING FOR AN OPPORTUNITY

KUVVETİN BULUNDURULMASI

TO REVOLT IN MAMURETÜLAZİZ

Mamuretülaziz vilayetindeki Ermenilerin isyan
için fırsat kolladıkları, aşiretlerin bir kısmı ile
ortak hareket etmelerinin ihtimal dahilinde
olduğu, Ermenilerin ihtilal için önceden beri
düzenli bir teşkilatı olması ve Kürtlerin bir
çoğunun da kandırılmaya meyilli olması
sebebiyle Van’daki düzensiz birliklerle bunların
yola getirilmesi güç olacağından, ortaya
çıkması muhtemel isyan ve ayaklanmalara
karşı Muş merkezinde beş altı bin mevcutlu
düzenli bir kuvvetin bulundurulmasının uygun
olacağı.

Armenians in the province of Mamuretülaziz
were watching for opportunity to revolt;
they were likely to act together with some
of the tribes; it would be appropriate to
hold a regular militar y force including five
or six thousand soldiers in the center of Muş
against possible Armenian uprisings as it
would be difficult to overcome them with
the irregular military troops in Van because
of that Armenians had proper organization
for an uprising since before and that many
Kurds tended to be deceived.

28 Şubat / February 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Elaziz
Numara: 60158
Tarih: 15 Şubat sene [1]330
Şifre
Mahremdir, bizzat açılacaktır
Dahiliyeye
Ermeniler[in] Van, Bitlis vilâyetleri dahilindeki hareketleri malum-ı devletleridir. Mamuretülaziz
vilâyeti dahilindeki Ermenilerin de faâl bir hareketleri görülmemiş ise de bunların da fırsat gözlemekte
oldukları muhakkak bulunmasına mebnî lâzım gelen tedâbîr ittihâz edilmektedir. Yalnız zan ve
tahmin-i acizâneme göre vilâyet-i muhtelife Ermenilerinin de en ziyade Ermeniler cihetlerinde
birleşerek faâliyette bulunmak ve oralardaki aşiretlerin bir kısmı ile tevhîd-i mesâî eylemek ihtimali
daha fazladır. Ermenilerin ihtilâl için öteden beri oldukça muntazam bir teşkilâtı olmasına ve Ekrâdın
bir çoğunun da zaten müsta‘id-i iğfal ve isyan bulunmasına mebnî Hükûmetin Van vilâyeti dahilinde
bulundurmakta olduğu gayr-i muntazam kıta‘ât ile derhal te’dîb ve tenkîli pek müşkil //
olacağına mebnî müşrif-i fırsat olan eşhâsın cesaretini kırmak ve icabında lâzım gelen mahalle sevk
edilmek üzere o civarda en münasib bir nokta olan Muş merkezinde yerli ahalinin gayrı, yabancı
efrâddan beş altı bin mevcudlu muntazam bir kuvvet bulundurulması münasib olacağını mütâlaaten
arz ederim.
Fî 15 Şubat sene [1]330
DH.ŞFR, 463/19

Vali
Sabit
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MUŞ ARAK MANASTIRINDAKİ

MARTYRIZATION OF THE

ERMENİLERİN MÜFREZE

COMMANDER OF BATTALION,

KUMANDANI AHMET EFENDİ İLE

AHMET EFENDİ, AND THREE

ÜÇ JANDARMAYI ŞEHİT

GENDARMES BY ARMENIANS IN THE

ETTİĞİ

MONASTERY OF ARAK IN MUŞ

Muş Arak manastırındaki Ermenilerin
açtığı ateş sonucu Müfreze Kumandanı
Jandarma Teğmeni Ahmet Efendi ile üç
jandarmanın şehit edildiği, Muş’ta Ermeni
asi ve firarilerin kullandığı adeta birer
kale gibi olan manastırlar bulunduğu,
Ermenilerin bahar geldiğinde rahat
durmayacaklarından ve Ordu sevkiyatını
engellemelerinin önüne geçmek için
Bitlis ve Muş jandarma taburlarının geri
verilmesi gerektiği, Muş’taki Taşnakların bir
kısmının nezaret altında olduğu, meydana
gelen olaylara birliklerin zamanında
müdahalesiyle Orduya yapılan sevkiyatta
şimdiye kadar bir aksama yaşanmadığı.

The Commander of Battalion and
Gendarmer y Lieutenant, Ahmet Efendi,
and three gendarmes were martyrized as
a result of fire opened by Armenians in the
Monastery of Arak in Muş; in Muş there were
monasteries which were used like fortresses
by the Armenian rebels and deserters. Muş
and Bitlis gendarmer y battalions needed
to be returned in order to avoid Armenians’
attempts to prevent the mobilization of
the army as they would make trouble
when spring arrives. Some of the Dashnak
members in Muş were under custody.
There were no disruptions experienced
on the dispatches to the army due to the
timely intervention of troops to the events.

1 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Bitlis
Numara: 27521
Aded: 686
Tarih: 18 Şubat sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Diğer telgrafnâme-i acizâneme lâhikadır:
Kömes karyesinden firar eden eşirrânın Çengilli manastırıyla dağ cihetine doğru savuştukları
haber alınması üzerine her iki tarafa müfrezeler gönderilmiş idi. Sirönk karyesinde ikmâl-i vazife ile
avdet eden müfrezelerden biri de Şubat'ın on üçünde taharriyât icrası için merkez-i livâya üç buçuk
saat mesafede yol üzerinde vâki Arak manastırına gönderildi. Müfrezemiz manastıra yirmi hatve kadar
takarrüb edince manastırdan yaylım ateşiyle istikbal ve Müfreze Kumandanı Jandarma Mülâzımı
Ahmet Efendi ile üç jandarma şehid edildi. Vak‘a Muş'a aksedince derhal kuvvetli //
müfrezeler sevk olundu. Arak manastırı münferid ve müstahkem bir tepede olduğu için müfrezelerimiz
tamamen muvaffak olmadılar. Gece hücumuyla manastır kapılarına ot ve petrol dökerek manastır[ın]

Tehcire Giden Yol

içindekilerle beraber ihrâkı veya Malazgirt'ten Bitlis'e gönderilip Tatvan'da bulunan bir sahra topunun
sevkiyle tahribi teemmül edildi ve ona göre tedarikât yapılmaya başlandı. Şimdi haber aldığıma
nazaran eşirrâ gece manastırın dağ kapısından firar etmişler. Arak manastırı vaktiyle de Taşnaklara
tahassungâh olmuş, külliyetli asker tarafından iki ay muhasara edilmişken bir şey yapılamamış idi.
Muş'ta böyle üç manastır vardır. Kömes vak‘ası //
akabinde ihtiyâten her üçünün işgal altına alınmasını mahalline tebliğ etmiş idim. En büyüğü olan
Çengilli'[ye] müfrezeler yetişti. Kızılkilise hakkında da bir haber alınamadı. Eşirrânın Arak'tan
çekildiği tahakkuk ederse top veya petrol isti‘mâl etmeden Arak ta işgal edilecektir. Bu manastırlar
mevâki‘-i mürtefi‘a ve muntazamada birer kale gibidir. Ermenilerin ilkbaharda rahat durmayacakları
ve hiç olmazsa sevkiyâtımızı te’hir ve ta‘sibe çalışacakları anlaşılmakta olduğundan daha esaslı takibât
için bir an [evvel] Bitlis ve Muş jandarma taburlarının iadesini istirhâm ederim. Bütün manastırları
işgal edecek kuvvetimiz olmazsa yalnız Çengilli'yi işgal ederek diğer ikisi tahassungâh //
olamayacak bir hâle ifrâğ edilecektir. Kuvvet olursa cümlesinde kuvvetli birer müfreze ikame
olunacaktır. Muş'ta Taşnakların bir kısmı ortadan gâib oldu. Ele geçirilenler nezâret altındadır. Muş
livâsından Orduya vuku bulan sevkiyât [ve] nakliyâtımız hep Ermenilerledir. Müfrezelerimiz süratle
vak‘a mahallerine yetişerek vak‘aların mevzii kalması ve mütecâsirlerden bir çoğunun derdest
olunması, vak‘aların sevkiyâtımıza hiçbir te’sir yapmamasına sebeb oldu. Ancak bu nüfuzun şimdiye
kadar olduğu gibi ba‘demâ da idâmesi Ermeni köylüler indinde Hükûmetin komiteden daha kuvvetli
olduğu kanaatinin husûluyla kâbildir. İlkbaharda vekâyi‘ ta‘addüd //
eder. Hep küçük çaplı mavzerlerle müsellah olan asker firarîsi Ermenilere karşı sevk etmek üzere elde
de muntazam bir kuvvete ihtiyac vardır. Şimdiki jandarma ikmâl efrâdı gayr-i muallem bulunmak
ve daima gözleri talanda olmak hasebiyle âtiyen matlûb derecede te’min-i muvaffakiyet edemez.
Jandarmalarımızın Ordudan iadesine veyahut başka bir jandarma taburuyla mümkün ise bir cebel
topun Muş'a gönderilmesine delâlet buyurulmasını istirhâm ederim. Nezârete yazdığımı aynen takdim
ediyorum. Bir suretinin Karargâha da tevdî‘ini istirhâm eylerim.
Fî 16 minh. [Şubat sene 1330]
Vali
Mustafa

DH.ŞFR, 463/37
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SİVAS’IN PÜRK KÖYÜNDEKİ

A REVOLUTION MOVEMENT

TAHKİKATTA BİR İHTİLAL

REVEALED AFTER THE

HAREKETİNİN ORTAYA

INVESTIGATION CONDUCTED IN

ÇIKARILDIĞI

PÜRK VILLAGE OF SIVAS

Sivas’ın Pürk köyünde yapılan soruşturma
ve kovuşturmalarda gerektiğinde sevk ve
idare edilmek üzere bir ihtilal hareketinin
tertip edilmiş olduğunun delilleriyle
meydana çıkmış olduğu ve birçok silahın
elde edildiği, Pürk köyünün çevresindeki
köylerde de arama ve kovuşturmaların
y a p ı l a r a k H ı n ç a k t e ş k i l a t ı n a a i t ka y ı t
ve silahların ortaya çıkarılması için de
tebligatın yapıldığı.

After the investigation and prosecution
conducted in Pürk village of Sivas it was
revealed with evidences that a revolution
movement was organized so as to be
conducted when needed and many
weapons were seized. A notification was
made in order to carr y out prosecution
and inquest in the villages around Pürk
village and to find out the documents
and weapons belonging to the Hindjak
organization as well.

1 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Sivas
Numara: 73929
Tarih: Fî 16 Şubat sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Zeyl 15 Şubat sene [1]330:
Pürk karyesinde yapılan tahkikât ve takibâtta icabında sevk ve idare edilmek üzere bir hareket-i
ihtilâliyenin müretteb olduğu tahakkuk etmekle beraber kırk altı mavzer, beylik martin ve gra eslihası
elde edildiği bizzat mahall-i vak‘aya azîmetle tahkikât icra etmekte olan Suşehri Kaymakamı'ndan
alınan telgrafnâmede bildirilmiştir. Pürk civarındaki karyelerin Hınçak olmaları cihetiyle Pürk ile
münasebet ve alâkası olmasına nazaran oralarda taharriyât ve takibât ifasıyla bilhassa teşkilâta aid
kuyûdun ve eslihanın zâhire ihracı esbâbının istikmâli için tebligât //
ifa olunmuştur. Netice başkaca arz olunacaktır.
Fî 16 minh. [Şubat sene 1330]
Vali
Muammer

DH.ŞFR, 463/44

Tehcire Giden Yol

DÖRTYOL ERMENİLERİNİN

APPROVAL OF THE RESETTLEMENT

ADANA’YA NAKLEDİLMELERİNİN

OF DÖRTYOL ARMENIANS IN

UYGUN OLACAĞI

ADANA

Dörtyol’daki Ermenilerin Adana’ya
nakledilmeleri ve harp sonuçlanıncaya
kadar burada kalmalarının uygun olacağı,
Dörtyol ve Haçin olaylarından zanlı olarak
y a ka l a n a n l a r i ç i n D i v a n - ı H a r b - i Ö r f i
kurulmasına gerek görüldüğü.

Resettlement of Dörtyol Armenians in Adana
and their stay there till the end of the war
were considered proper and establishing a
court-martial for the suspects arrested for
Dörtyol and Haçin incidents was required.

1 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Tarsus
Numara: 7609
Tarih: Fî 17 Şubat sene [1]330
[Şifre]
Mahremdir. Bizzat halledilecektir
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
C[evab] 14 Şubat [1]330:
Dörtyol'da cereyân eden hâl-i hâzır arz edildi. Haçin'deki vak‘a da hulâsaten bildirildi. Dörtyol'da
idare-i örfiyenin biraz daha sıkı tatbikine lüzum gördüm. İcabını yaptım. Bundan İskenderunDörtyol'daki Ermenilerin kâmilen Adana'ya nakline lüzum görüyorum. Muharebenin nihayetine kadar
burada kalmaları daha fâideli olacaktır. Dörtyol'dan ve Haçin'den maznûn olarak derdest olunanların
isticvâb ve muhakemesi için Erzin'de Yirmi İkinci Alay Kumandanlığı Vekâletinin riyâsetinde bir
Divan-ı Harb-i Örfî teşkiline //
lüzum gördüm. Havali-i mezkûre Ermenilerinden olunan şübheler tevâlî ve tezâyüd ettikçe ne dereceye
kadar şiddet irâesi münasib olacak, yok ise idare-i maslahat edilmek mi lâzım gelecek? Haçin'deki
değirmenlere dinamit koyanlar derdest ve merkez-i vilâyete celb edildi. Bu işte maznûn olanlardan
birisi henüz vadi-i firardadır ki bu sonuncusunun aynı zamanda Adana'daki Rum cerhi meselesinde
alâkası olduğu istişmâm olunur ve bu ikisi de Diyarbakır'dan buraya eskiden teb‘îd edilmiş olup
evvelce bura İttihâd Terakkî Hey’et-i Merkeziyesinde bulunmuş olan Muhtar Fikri isminde birisinin
parmağı olmak lâzım geliyor. Henüz bu bâbda delâil-i kâfiye elde edilememiş. Buradan hareket eden //
kâtib-i mes’ul Ali Rıza Efendi'den de Muhtâr Fikri hakkında malumât alınabilir. Bunun hakkında
emâre-i kâfiye bulunamaz ise olunacak muamelenin emr u iş‘ârı mercûdur.
Fî 16 Şubat sene [1]330
DH.ŞFR, 463/46

Tarsus’ta Adana Valisi
Hakkı
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DÜŞMAN GEMİSİ TARAFINDAN

ARRAIGNMENT OF SPY AGOB, FROM

SAHİLE ÇIKARILAN DÖRTYOLLU

DÖRTYOL, WHO WAS LANDED

CASUS AGOB’UN SORGULANMASI

BY AN ENEMY SHIP

Düşman gemisi tarafından sahile çıkarıldığı
sırada yakalanan Dörtyol ’un Ocaklı
köyünden casus Köşker Toros oğlu Agob’un
Kıbrıs’taki İngiliz Valisi tarafından; askeri
nakliyat, telgraf hatları, siper ve top mevzi
yerlerinin bildirilmesi için görevlendirildiğini
söylediği.

Spy Agob, son of Köşker Toros, from Ocaklı
village of Dörtyol was arrested when he was
landed by an enemy ship. He stated that he
was given a mission by the British Governor
of Cyprus to report information on military
transport, telegraph lines, trenches and
artillery emplacement locations.

1 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Tarsus
Numara: 7626
Tarih: Fî 17 Şubat sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Düşman gemisinin sahile çıkardığı arz olunan casus, Dörtyol'un Ocaklı karyesi ahalisinden
Köşker Toros oğlu Agob'un Dörtyol'da bulunan Jandarma Kumandanı Avni Bey tarafından icra
edilen isticvâbı hulâsasını hâvî mûmâileyhten alınan telgrafnâme sureti berây-ı malumât aynen zîre
nakledildi.
Fî 16 Şubat sene [1]330

Tarsus’ta Adana Valisi
Hakkı
Suret

Sahilde derdest edildiği arz edilen Dörtyol'un Ocaklı karyesinden Köşker Toros oğlu Agob
Balyan lede'l-isticvâb iğtişâşı müteâkib Kıbrıs'a nakl-i //
hâne ederek maa-aile orada mukim bulunduğu 13/14 Şubat sene [1]330 gecesi düşman sefînesi
tarafından sazlıkta sahile çıkarıldığını ve üzerinde bulunan kırk İngiliz lirası kendisine verilerek
Kıbrıs'ta Dörtyol'un kereste fabrikacısı Katuni ile Kıbrıs Valisi tarafından asker nakliyâtı, hutût-ı
telgrafiye, istihkâm ve top mevâzi‘inin keşf ve tarassudu için casus olarak tavzif edildiğini ve
sâbıkan merkûm Katuni'nin kâtib ve refîki olup el-yevm İskenderun'da mukim Hoca Balye[n] nâm
şahıs evrak-ı lâzımeyi alıp fî 22 Şubat sene [1]330 Pazar günü sahilin yine aynı mevkiinde kable'zzeval saat sekizden on ikiye kadar geminin gelip kendisini alacağını ve el-yevm Kıbrıs'ta hiç düşman
kuvveti olmadığını ve firarî istasyon memurlarının taltifen Portsaid'e ve jandarmaların Malta'ya
gönderildiklerini, akdemce firar edenler //
tarafından bazı ihbarâtta bulunulduğu, Sarıseki'de İngiliz efrâdının maktûl düştüğünü ve akdemce

Tehcire Giden Yol

firar eden Agop salcının dahi el-yevm Doris sefînesinde bulunduğunu ve ba‘demâ da aynı tarîkle sair
casusların bilinmesi muhtemel bulunduğunu ve merkûm salcı Agop'un vasıta-i firarı olarak evvelce
tevkif ve Erzin Divan-ı Harbine sevk edilen Keropi ve aynı vaziyetle orada mevkûf Dörtyollu otelci
Kirkor ile dahi görüşüp istihsâl ve tevsî‘-i malumât eylemesini ve kendisinin İskenderun'a hîn-i
azîmetinde İskenderun'da mukim Ocaklı Topal Avadis'in hânesine nüzûl etmesini firarî salcı Agop
ve İngiliz memurîni tarafından kendisine tenbih ve tavsiye edildiğini bildirmiştir. İskenderun'daki
Hoca Balye[n] ile Topal Avadis'in tevkif ve taharriyât-ı lâzıme ifasıyla inbâsı zımnında İskenderun
Kumandanlığına şifre ile yazdığım gibi Erzin Divan-ı Harbinde bulunan Keropi ile otelci Kirkor
hakkındaki ihbarâttan hîn-i muhakemelerinde ifa-yı //
muktezâsı zımnında Erzin'de 22. Alay Kumandanlığı Vekâletine izbâr-ı keyfiyet ettim. Ta‘mîk-i
maddeye çalışmaktayım. Netâyic-i müstahsileyi peyderpey arz ederim.

DH.ŞFR, 463/51
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ERMENİLERİN FAALİYETLERİNİ

ELIMINATION OF ALL INCIDENTS BY

ARTTIRDIKLARI YERLERDE HER

EFFICIENT WAYS IN PLACES WHERE

OLAYIN ETKİLİ VASITALARLA İMHA

ARMENIANS INCREASED THEIR

EDİLMESİ

ACTIVITIES

Dörtyol Ermenilerinin bildirilen yere
sevklerinin uygun olduğu, ihtilal ve
isyanla sonuçlanacak olaylara meydan
v e r i l m e y e r e k E r m e n i l e r i n h a r e ke t v e
faaliyetlerini arttırdıkları her yerde hızlıca
hareket edilerek her olayın etkili ve kesin
vasıtalarla imha edilmesi gerektiği.

Dispatching of Dörtyol Armenians to the
reported location deemed appropriate.
Incidents which would result in a revolution
and a rebellion should not be allowed
and all events need to be eliminated with
efficient and accurate ways by acting
quickly ever ywhere Armenians increased
their actions and activities.

2 Mart / March 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Hususî: 121
Şifre
Adana Vilâyetine
C[evab] 16 Şubat sene [1]330:
Dörtyol Ermenilerinin 13 Şubat tarihli telgrafnâmenizde iş‘âr kılınan mevâki‘e sevkleri
muvâfıktır. Hâl ve vaziyetin takdiriyle Hükûmet tarafından ihtilâl ve isyanı intâc edecek ahvâl
vuku‘una meydan bırakılmamakla beraber Ermenilerin harekât ve faâliyetleri tezâyüd eden menâtıkta
son derecede şiddet ve sür‘atle hareket olunmak ve her vak‘ayı müessir ve kat‘î vesâit ile mahallinde
esbâb-ı vuku‘uyla birlikte imha etmek icab eder.
Fî 17 Şubat sene [1]330

DH.ŞFR, 50/141

Nâzır
Talat
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ERMENİLERİN RUSLAR ADINA

ARMENIANS DECIDED TO REVOLT

MÜMKÜN OLDUĞU KADAR GENEL

AS GENERAL AS POSSIBLE ON

BİR İSYANA KARAR VERDİKLERİ

BEHALF OF RUSSIANS

Ermenilerin Ruslar adına mümkün olduğu
kadar genel bir isyana karar verdikleri ve
bu isyanı gerçekleştirmek için de dağlara
çıkabilecek hava şartlarını bekledikleri,
Üçüncü Ordu Kumandanı Ordunun
sıhhat, iaşe ve harekatı ile uğraştığından
Ermenilerin isyan etmesi halinde bunlarla
tam anlamıyla mücadele edemeyeceği,
Ermenilerin isyanı ihtimaline karşı jandarma
alayları ile milis teşkilatının süratli bir şekilde
kurulması gerektiği.

Armenians decided to revolt as general as
possible on behalf of Russians. They were
waiting for suitable weather conditions
which would enable them to sur vive in
mountains in order to realize this revolt. As
the Commander of Third Army was dealing
with the health, subsistence and operation
issues of the Army he would not be able to
strive properly against the Armenians if an
uprising occurs. Gendarmery regiments and
militia organization needed to be set up
rapidly against a possible Armenian revolt.

3 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Erzurum
Numara: 117458
Tarih: Fî 19 Şubat sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Civar Ermenilerin Rus nâm-ı hesabına kâbil olduğu kadar umumen ve müttehiden bir
hareket-i kıyâmiyeye karar verdikleri ve bu kararlarını icra için dağların misafir kabulüne müsaid
zamanı bekledikleri birçok esbâb ve delâil tahtında tahakkuk ediyor. Bu meseleyi evvelce arz etmiş
idim. Başkumandanlığın iş‘ârına atfen telakki ettiğim emr-i devletlerinde iş yalnız Üçüncü Ordu
Kumandanlığına terk ediliyor. Ordu Kumandanı Ordunun sıhhat ve iâşesi ve harekâtı ile meşgul
olduğundan bu meseleyi tamamıyla takib edemez. Bir de Bitlis, Van, Harput vilâyetlerinde müracaat
edilecek kuvve-i askeriye ve jandarma yok gibidir. Sırf bu maksad için //
vilâyât-ı şarkiyeye asker gönderilmesi imkânı yoktur. Jandarma alay kadroları iade edilmiyor. Hemen
bu alayları yeniden te’sis ve teşkil ederek işe başlamak aynı zamanda milis teşkilâtına sürat vermek
muktezîdir. Biz civar vilâyetlerle muhabere ve ittihâz-ı mukarrerât ediyoruz. Halil Bey gelince Cevdet
Bey Çermik'ten1 Van'a avdet edecektir. Her tarafın istediği silahtır. Fazla mikdarda büyük çaplı mavzer
vardır. Bunları milislere tevzî‘ için valileri mes’ul ve muhayyer bırakmak muvâfık olur ise her hâlde
Nisana kadar bu mesele ile de meşgul olmanızı istirhâm ederim.
Fî 18 Şubat sene [1]330
DH.ŞFR, 463/82
1

Belgede "İçirmek'den" şeklindedir

Vali
Tahsin
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DEVELİ ERMENİLERİNİN PRENSLİK

HOPE OF DEVELİ ARMENİANS TO

KURMA ÜMİDİNDE OLDUKLARI

ESTABLISH A PRINCIPALITY

Develi’de patlayan ve bulunan bombaların
otuz kuruşa Ermenilere satıldığının anlaşıldığı,
Ermenilerin maksadının Hükûmetin harpte
yenilmesi durumunda Ermeni Prensliği fırsatı
doğacağı ümidine dayandığı.

It was understood that the bombs exploded
and found in Develi were sold to the
Armenians in exchange for thirty kurush.
Armenians’ goal based on their hope to
find an opportunity to establish an Armenian
Principality if the Government would be
defeated in the war.

4 Mart / March 1915

[Telgrafnâme]
Mahreci: Kayseri
Numara: 15984
Aded: 13567/309
Tarih: Fî 19 Şubat sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Develi'de infilâk eden ve bulunan bombalar tahkikâtı sırasında mazbût bazı ifadeden bombaların
beherinin otuz kuruşa Ermenilere satıldığı ve maksadın harb-i hazırda Hükûmetin mağlubiyeti hâlinde
Ermeni Emâreti imtiyâzının istihsâli fırsatı hâsıl olacağı ümidine müstenid bulunduğu, maamâfih bu
maddenin de ta‘mik edilmekte idüğü husûl-ı malumât zımnında ma‘rûzdur.
Fî 19 Şubat sene [1330]

DH.ŞFR, 463/97

Kayseri Mutasarrıfı
Ahmet Mithat

Tehcire Giden Yol

SİVAS’IN PÜRK VE MÜŞEKNİZ

SEIZURE OF A GREAT NUMBER OF

KÖYLERİNDE ÇOK SAYIDA SİLAHIN

WEAPONS IN PÜRK AND MÜŞEKNİZ

ELE GEÇİRİLDİĞİ

VILLAGES OF SIVAS

Sivas’ın Pürk ve Müşekniz köylerinde şimdiye
kadar elde edilen silahların sayısının yüz
yirmiye ulaştığı, bu işte Taşnakların da
parmağı olduğunun ortaya çıktığı, bu
konuda soruşturma ve kovuşturmanın
devam etmekte olduğu.

Number of weapons seized so far in Pürk
and Müşekniz villages of Sivas reached
to 120. It appeared that the Dashnaks
had also a hand in this event and the
investigation and prosecution on this issue
were in process.

5 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Sivas
Numara: 75387
Tarih: Fî 20 Şubat sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Zeyl 16 Şubat sene [1]330:
Pürk ve Müşekniz karyelerinde şimdiye kadar elde edilen eslihanın adedi yüz yirmiye bâliğ
olduğu Suşehri Kaymakamlığından bildirilmiştir. Bu işte Taşnakların da medhaldâr oldukları tahakkuk
ediyor. Bu bâbda tahkikât ve takibâta devam edilmekte olup neticesi arz olunacaktır.
Fî 19/20 minh. [Şubat sene 1330]
Vali
Muammer

DH.ŞFR, 463/102
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BİTLİS’TE ERMENİ ASİ VE

ONGOING CONFLICTS WITH THE

FİRARİLERİYLE ÇATIŞMALARIN

ARMENIAN REBELS AND DESERTERS

DEVAM ETTİĞİ

IN BİTLİS

Hizan’da ele geçirilen evrakın Divan-ı
Harbe gönderildiği, Van köylerinden otuz
sekiz kişinin gelerek Hizan’daki çatışmalara
katıldığı, Muş’ta kale vazifesi de gören
üç manastıra müfrezeler gönderildiği,
manastırlar askerimizin elinde olduğu
müddetçe Ordumuza yapılan sevkiyatta
bir aksaklık olmayacağı, Karasu ve Murat
köprülerinin birer müfreze ile korunmasına
ç a l ı ş ı l d ı ğ ı , a s ke r i m i z e a t e ş a ç m a y a n
Ermenilerin can ve mallarına zarar
gelmemesi Ermeniler üzerinde olumlu bir
etki yaptığı.

The documents seized in Hizan were sent
to the Court-Martial. 38 people from the
villages of Van involved in the conflicts in
Hizan. Platoons were sent to the monasteries
which also served as fortresses. There would
not be any disruption on the dispatches
to our army as long as the monasteries
were hold by our troops. Karasu and Murat
bridges were tried to be protected with
one platoon for each. Armenians were
positively influenced by the fact that no
damage was brought to the lives and
properties of the Armenians who did not
open fire on our soldiers.

6 Mart / March 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
689
Mahreci: Bitlis
22 Şubat sene [1]330
Zeyl 16 Şubat sene [1]330:
1) Hizan'da tutulan evrak kâmilen tercüme ve Divan-ı Harbe tevdî‘ edildi. Müstensihle
tab‘edilmiş olan garazkârâne hezeyannâmeler tarihsiz olmakla beraber ıslâhâttan bâhis olduğundan
eski değildir. Müstensihle tab‘edilen Taşnak Nizâmnâmesi de tarihsizdir. Evrak içinde ayrıca bulunan
Balkan Taşnak Komitesi Nizâmnâmesi matbû‘ ve 1910 tarihini hâvîdir. Hizan'da tutulan damgalı
kısrağın Taşnak rüesâsından Vanlı İşhan'a aidiyeti tahakkuk etti. Kısrağın bulunması vak‘a esnasında
veya vak‘adan evvel Van'dan suret-i mahsûsada adam geldiğine delildir. Üzim karyesinden ve Taşnak
sergerdelerinden Lato ile rüfekâsı Karçıkan köylerinden de isimleri ta‘ayyün eden otuz sekiz kişi
Hizan'a gelip müsâdemâta iştirak etmiş.
2) Muş Ovası'na tamamen hâkim ve gâyet müstahkem olan üç manastıra müfrezeler gönderildi.
3) Köylüler üzerinde nüfuz-ı Hükûmetin komite nüfuzundan daha kuvvetli olduğu hissi matlûb
derecede ilkâ edildi. Arak manastırından firar eden eşirrâ iltica etmek istedikleri ova köyleri tarafından
kabul olunmadı. Dağ Ermeni köylerinin de kabul etmeyeceklerine dair haberler gönderdikleri istihbâr
kılındı. Maamâfih bu son şık henüz tamamen tahakkuk etmedi.

Tehcire Giden Yol

4) Manastırlar kuvvetli müfrezelerimizle taht-ı işgalimizde bulundukça menzil hattı üzerinde
vâki ovada zuhur edecek ufak bir hâdise avn-i Hakk'la pek seri ve âni bir surette itfâ olunabilecek ve
menzil hattı ile sevkiyâtımız tehdidden masûn kalacaktır.
5) Karasu ve Murat köprülerinin birer müfreze ile muhafazası esbâbına tevessül olunmuştur.
6) Hükûmete isti‘mâl-i silah etmeyen Ermenilerden hiçbirine can ve malına zarar gelmemesi
pek iyi bir //
te’sir yaptı. Gerek Muş'ta ve gerekse Bitlis'te Taşnak olmayan Ermeni mu‘teberânı hâdisâtı alenen
tel‘în ediyorlar.
7) Muş'tan aldığım malumâta nazaran belli başlı Taşnakların meydanda bulunmamasına rağmen
Papasyan yine Kömes ve Sirönk hâdiselerinin şahsi ve asker kaçaklarının hiyanetinden mütevellid
ve manastır hâdisesinde orada saklanmış olan firarîler üzerine müfrezenin bağteten gitmesiyle havf
u hirâsı ve müdafaa-ı nefs arzû-yı cahilânesinden münba‘is olduğunu ve komitenin bu vak‘alarda
katiyen medhali olmadığını iddia etmektedir.
8) Eşirrânın izleri ve mikdarları hakkındaki tahkikât ve tedkikât henüz hitâm bulmadığı
ma‘rûzdur.
Fî 21 Şubat sene [1]330
Bitlis Valisi
Mustafa

DH.EUM.2.Şb, 68/29
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JANDARMADAN ÇALINAN

IT WAS UNDERSTOOD THAT THE

SİLAHLARIN FİRARİ ERMENİLERİN

WEAPONS STOLEN FROM THE

TEŞKİL ETTİĞİ ÇETEYE

GENDARMERY WERE GIVEN TO THE

VERİLDİĞİNİN ANLAŞILDIĞI

GANG OF FUGITIVE ARMENIANS

Ermeni firarilerinden bir takım şahısların
Malatya’nın Akçadağ kazasının Kürecik
nahiyesine geldikleri ve nahiye Kürtleriyle
birleşerek çete oluşturdukları, Akçadağ
jandarma koğuşundan çalınan on beş
kadar silahın bu firarilerin ellerinde olduğu.

A number of Armenian fugitives came to
the township of Kürecik in Akçadağ district
of Malatya and set up a gang by uniting
with the Kurds from Kürecik township. It was
understood that about 15 weapons stolen
from Akçadağ gendarmer y barracks were
in the hands of these fugitives.

6 Mart / March 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Elaziz
Numara: 62395
Aded: 446
Tarih: 21 Şubat [1]330
Şifredir
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Sivas'ın Darende ve Haleb'in Elbistan kazâları Ermeni firarîlerinden bir takım eşhâs Malatya'nın
Akçadağ kazâsının Kürecik nahiyesine geldikleri, zaten müsta‘id-i şakâvet olan nahiye-i mezkûre
Ekrâdıyla tevhîd ederek çete teşkilinde bulundukları ve iki gün evvel Akçadağ jandarma koğuşundan
sirkat edilen on beş kadar silah, Akçadağ jandarma efrâdından Kürecikli Kasım oğlu Mehmet Ali ve
diğer iki refîki tarafından sirkat edilerek bu firarîlere verildiği Malatya Mutasarrıfı'ndan bildirilmekle,
jandarma koğuşundan böyle on beş kadar silahın çalınması şâyân-ı teessüf görülmekle Malatya
Mutasarrıfı ve Akçadağ Kaymakamı makine başına celb edilerek istîzâh-ı keyfiyet olunmuş ve
meselenin bi'l-etraf tahkiki için Malatya Jandarma Tabur Kumandanı ile elli kadar jandarma berây-ı
tahkik Kürecik nahiyesine gönderilmiş //
olduğu ve dahil-i vilâyette müsellah kuvve-i askeriye bulunmamasına mebnî icabında te’dîb ve
tenkîllerine gönderilmek üzere vilâyetin münasib kazâlarından üç yüz kadar jandarma celb edilerek
ihtiyâten Malatya merkezine derdest-i i‘zâm bulunmuş ve keyfiyet Halep ve Sivas vilâyetlerine de
yazılmış olmakla cereyân-ı muamele ve neticenin yine arz edileceği ma‘rûzdur.
Fî 21 Şubat sene [1]330
DH.ŞFR, 463/117

Elaziz Valisi
Sabit

Tehcire Giden Yol

ZEYTUN’DA BÜYÜK BİR AYAKLANMA

DISPATCHING TWO COMPANIES OF

ÇIKMA İHTİMALİ OLDUĞUNDAN

SOLDIERS TO ZEYTUN AGAINST THE

İKİ BÖLÜK ASKER GÖNDERİLMESİ

POSSIBILITY OF A HUGE UPRISING

Hükûmet konağını basmaya kalkan
çoğunluğu asker firarisi Ermenilerin niyetinin;
askere verilmek üzere jandarmalardan
toplanan silahları ele geçirmek, telgraf
tellerini kesmek ve Müslümanları katletmek
o l d u ğ u, e ğ e r a s i l e r i n y a ka l a n m a s ı n a
girişilirse Zeytun’da büyük bir ayaklanma
çıkma ihtimali olduğundan böyle bir
durumun önüne geçmek için altı yüz kadar
askerin gönderilmesinin gerekli olduğu.

Armenians, most of whom were deserters,
attempted to raid the Government
building. Their aim was to seize weapons
collected from gendarmes to be given
to soldiers, to cut the telegraph wires and
to massacre the Muslims. If there was
an attempt to catch the rebels, a huge
uprising might break out in Zeytun. In this
case it would be needed to send nearly
600 soldiers to prevent such a situation.

8 Mart / March 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Maraş Mutasarrıflığından Alınan Şifre
28 Kânûn-ı Sânî sene [1]330 tarihinde Zeytun'un bazı mahallerinde silah ve jandarmalara karşı
taş atılması ve muahharan ifa-yı vazifeye giden jandarma Abdullah'ın bazı eşhâs tarafından darb ve
cerh ile silah ve cephânesinin alınması ve 16 Şubat sene [1]330 tarihinde yetmiş-seksen kadar asker
firarîsi Hükûmeti basmak teşebbüsünde bulundukları hâlde Hükûmet-i mahalliyece haber alınmasından
dolayı bu teşebbüsün akîm kalmış olması hususâtı vakt ü zamanıyla Vilâyete iş‘âr ve iki yüz ellişer
mevcudlu iki ve hiç olmazsa bir bölük askerin irâe-i satvet olunmak üzere Zeytun'a gönderilmesi izbâr
olunmuş ve bir bölük askerin i‘zâmı Dördüncü Ordu Kumandanlığına yazıldığı, alınan cevabnâmede
bildirilmiş ise de cihet-i askeriyeye henüz bir tebligât vuku bulmamıştır.
Bugün Kaymakamlıktan aldığım telgrafnâme meâlinden ekserîsi asker firarîsinden ibaret olan
eşkıyanın Hükûmeti basmak hususundaki teşebbüsleri, askere verilmek üzere jandarmalardan istirdâd
olunan yüz otuz kadar mu‘addel martinilerle cephânesini almak ve telgraf telini kesmek ve memurlarla
İslâmları maa-aile katletmek gibi bir fikr-i ihtilâlkârâneye müstenid olduğu ve müteşebbislerden bir
kısmı firar edip diğer takımı Hükûmetin adem-i vukûfu mülâhazasıyla hânelerinde iseler de bunların
derdestine teşebbüs olunursa umumen kıyâm etmeleri muhtemel olup, o hâlde ise mevcud jandarma
teskine gayr-i kâfi olacağı beyânıyla altı yüz kadar askerin i‘zâmına lüzum gösterilmiştir. Müstağnî-i
arz olduğu üzere Zeytun öteden beri menba‘-ı şakâvet olmakla beraber şu sırada mahalli ve mahâll-i
saire asker firarîlerine melce’ olmak itibarıyla bir kat daha kesb-i ehemmiyet eylemiş ve asayişin
te’mini bunların behemehâl derdestine mütevakkıf bulunmuş olduğundan Maraş Taburundan iki
bölüğün oraya sevki lüzumu bu kere de Dördüncü Ordu Kumandanlığına yazılmıştır.
Fî 23 Şubat sene [1]330
DH.EUM.2.Şb, 5/32-1

Maraş Mutasarrıfı
Mümtaz
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ERMENİ FİRARİLERİNİN

ARMENIAN FUGITIVES SET UP A

MALATYA KÜRECİK’TE ALEVİ

GANG BY UNITING WITH THE

KÜRTLERLE BİRLEŞEREK ÇETE

ALEWI KURDS IN THE TOWNSHIP

OLUŞTURDUKLARI

OF KÜRECİK OF MALATYA

Darende ve Elbistan kazalarından gelen
Ermeni firarilerinin Malatya ’nın Kürecik
nahiyesindeki Alevi Kürtlerle birleşerek çete
oluşturdukları, bunların yola getirilmeleri için
dört yüz kişilik bir kuvvetin sevk olunacağı.

The Armenian fugitives coming from
Darende and Elbistan districts set up a
gang by uniting with the Alewi Kurds in
Kürecik township of Malatya. A militar y
force of 400 people would be sent in order
to chasten them.

8 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Sivas
Numara: 75913
Tarih: Fî 23 Şubat sene [1]330
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Darende [ve] Elbistan kazâlarından gelen Ermeni firarîlerin Malatya'nın Kürecik nahiyesindeki
Alevi Kürtlerle tevhîd-i mesâî eyleyerek çete teşkil eyledikleri cihetle bunların tenkîlleri için dört
yüz neferlik bir kuvvet sevk olunacağından mütekâbilen takibâtta bulunulmak üzere Sivas'tan da bir
kuvvetin i‘zâmı Mamuretülaziz Vilâyetinden bildirildi. Takibât-ı lâzıme icra etmek için yarın buradan
en cesur jandarma zâbitlerinden Yüzbaşı Sadeddin Efendi kumandasında iki yüz neferlik bir kuvvetin
Darende'ye gönderileceği lede'l-malumât ma‘rûzdur.
Fî 23 Şubat sene [1]330
Vali
Muammer

DH.ŞFR, 464/33

Tehcire Giden Yol

ZEYTUN’DA ÇIKAN ÇATIŞMADA

FIVE GENDARMES WERE MARTYRIZED

BEŞ JANDARMANIN ŞEHİT

IN THE CONFLICT IN ZEYTUN AND

OLDUĞU ON İKİSİNDEN HABER

INFORMATION COULD NOT BE

ALINAMADIĞI

RECEIVED ABOUT TWELVE GENDARMES

Zeytun’da jandarma ile eşkıya arasında
çatışma çıktığı, jandarmadan beşinin şehit
olduğu diğer on iki jandarmadan haber
alınamadığı, Maraş’ta bulunan beş yüz
neferin Jandarma Kumandanı’yla birlikte
Zeytun’a hareket ettiği.

Five gendarmes were martyrized in the
conflict between the gendarmes and
bandits in Zeytun. Information could not be
received about other twelve gendarmes.
500 soldiers in Maraş moved towards
Zeytun together with the Gendarmer y
Commander.

9 Mart / March 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Maraş
Mühim ve pek müsta‘celdir
Zeyl 24 Şubat sene [1]330:
Eşkıya ile jandarma müfrezesi arasında müsâdeme vuku‘a gelerek bir jandarma maktûl olduğu
ve müsâdemenin devam etmekte bulunduğu Zeytun Kaymakamlığından bildirilmiş olmasına mebnî
hemen telgraf ve postahâneye azîmet ve Kaymakam davetle alınan izahâta nazaran müsâdemenin
Zeytun'a iki saat mesafede vuku‘a geldiği ve jandarma on yedi neferden ibaret olup çavuşları avdet
etmiş ise de on iki neferden haber alınamadığı ve beş neferin şehid düştüğünü ifade eylediği ve iki gün
evvel buradan gönderilen cephânenin henüz vâsıl olmadığı anlaşılmış ise de asker sevkiyâtı hakkında
mukaddemâ Vilâyetten ve dün de taraf-ı çâkerîden vâki olan iş‘âra Dördüncü Ordu Kumandanlığından
cevab alınamamasına ve meselenin aldığı şekil, intizâra ve te’kîd-i iş‘âra müsaid olmayıp mevki
kumandanı da âmirinden emir almadıkça asker gönderemeyeceğini ifade etmesine mebnî çabuk Antep,
Halep [kuvâ-yı] mürettebe rüesâları telgraf ve postahâneye davetle cereyân eden muhabere neticesinde
Maraş'ta bulunan müsellah beş yüz neferin sevki emri istihsâl kılındı. Jandarma kumandanı da birlikte
olduğu hâlde bu gece hareket edeceklerdir. Cereyân-ı hâlden Kaymakamlığa malumât verilmek arzu
olunmuş ise de işaret-i mahsûsaya mukabele olunmadığından ya tellerin kesildiği veyahut mahalli
telgraf müdürünün bir tarafa gizlendiği.
Fî 24 Şubat sene [1]330

DH.EUM.2.Şb, 68/30-1

Maraş Mutasarrıfı
Mümtaz
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ASKERDE BULUNAN ERMENİLERİN

NOT EMPLOYING THE ARMENIANS

SİLAHLI HİZMETLERDE İSTİHDAM

WHO SERVE IN THE ARMY ON

EDİLMEMELERİ

ARMED SERVICES

Silah altında bulunan Ermenilerin
gerek seyyar ordularda gerek sabit ve
seyyar jandarmalarda silahlı hizmette
görevlendirilmemesi, kumandanlar ve
karargahların yanında bulundurulmaması,
Ermeni milletine mensup polislerin de
görevlerine son verilmesi.

Armenians, who recruited into the army,
should not be employed on armed
services, either mobile armies or standing
and mobile gendarmes. They needed
to be kept away from the commanders
and the headquarters. The policemen
belonging to the Armenian community
needed to be discharged as well.

12 Mart / March 1915

Harbiye Nezâreti
Müstakil Asayiş Kısmı
Aded
1021/1372
Mahremdir
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Devletli Efendim Hazretleri:
Bitlis ve civarındaki vekâyi‘ üzerine taht-ı silahta bulunan Ermeni efrâdın gerek seyyar
ordularda gerekse sâbit ve seyyar jandarmalarda hidemât-ı müsellahada istihdam edilmemesine ve
kumandanlar ve karargâhlar maiyyet ve dairelerinde dahi bulundurulmamasına dair olup bir sureti
Nezâret-i Celîlerine takdim edilen 12 Şubat sene [1]330 tarih ve 8682 numaralı tebligât-ı umumiye
üzerine Beşinci Kolordu Kumandanlığından mevrûd tezkirede inzibât memuru olmak itibarıyla
Ermeni milletine mensub polislerin dahi vazifelerine nihayet verilmesi lüzumu iş‘âr edilmektedir.
İş‘âr-ı vâki şâyân-ı teemmül görülmüş olduğundan icra-yı icabı menût-ı re’y-i devletleridir. Ol bâbda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 25 Rebîülâhir sene [1]333 ve fî 27 Şubat sene [1]330

DH.EUM.MEM, 62/8

Harbiye Nâzırı
Enver

Tehcire Giden Yol

ZEYTUN’DA ERMENİ EŞKIYASININ

ARMENIAN BANDITS MURDERED

BİR ASKERİ KATLEDİP İKİSİNİ

ONE SOLDIER AND WOUNDED TWO

YARALADIĞI

SOLDIERS IN ZEYTUN

Zeytun’da devriye gezen jandarma ve
askere eşkıya tarafından saldırılarak bir
asker ile bir şahsın katledildiği, ikisi asker
bir sivilin yaralandığı, eşkıyadan da ikisinin
öldürüldüğü, fesatçıların yakalanması ve
yola getirilmeleri için tam donanımlı bir
tabur ile bir batar ya dağ topuna ihtiyaç
olduğu.

Gendarmes and soldiers patrolling in
Zeytun were attacked by bandits. As a
result of this attack, one soldier and one
person were murdered; two soldiers and a
civilian were wounded; two of the bandits
were killed. A fully equipped battalion
and one battery of mountain artillery were
needed in order to catch the plotters and
to chasten them.

13 Mart / March 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Zeytun
Dün vakt-i zuhurda Zeytun'a geldim. Evvelce arz ettiğim vekâyi‘e zamîmeten dün gece ahali
ile beraber devriye gezen jandarma ve askere eşkıya tarafından taarruz olunarak bir asker ile ahaliden
bir şahıs katl ve ikisi asker biri ahaliden olmak üzere üç kişi cerh edilmiş ve eşkıyadan da iki maktûl
olmuştur. Vusûlümden sonra telgraf tamir olunmuş ve başkaca bir vak‘a olmamıştır. Eşirrânın derdest
ve tenkîlleri muktezî ise de zâbitân-ı askerî ile cereyân eden müzâkereden gayr-i kâfi olan kuvve-i
mevcude ile tedâbîr-i şedîdeye tevessül edilmesi münasib görülmeyerek civar mahaller ahali-i
Müslimesinin müzâheretine müracaat olunmakla beraber tam mevcudlu bir taburla bir batarya cebel
topunun celbine lüzum görülmüş ve keyfiyet Dördüncü Ordu Kumandanlığı Vekâletine yazılmıştır.
Şimdilik istimâletle idareye ve civar kazâlar tekâlif-i harbiye anbarlarından beş-on günlük erzak-ı
askeriye celbine ikdâm olunmaktadır.
Fî 28 Şubat sene [1]330

DH.EUM.2.Şb, 68/31

Zeytun’da Maraş
Mutasarrıfı
Mümtaz
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DÜŞMAN GEMİSİNE BEYAZ BAYRAK

SENDING THE ARMENIAN MAN,

SALLAYAN ERMENİ’NİN DİVAN-I

WHO WAVED WHITE FLAG TO ENEMY

HARBE SEVK EDİLDİĞİ

SHIP, TO THE COURT-MARTIAL

Bir Fransız savaş vapurunun Mersin’den
İskenderun tarafına doğru gittiği, düşman
gemisinin Dörtyol kışlasını bombaladığı
sırada bir ağaç üzerinden gemiye doğru
beyaz bayrak sallayan Arakil oğlu Sirop’un
yakalanarak Divan-ı Harbe sevk edildiği.

A French warship went from Mersin towards
İskenderun. Sirop, son of Arakil, who waved
white flag over a tree to enemy ship during
its bombing the Dörtyol barrack, was
captured and sent to the Court-Martial.

13 Mart / March 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Adana
Numara: 41320
Aded: 1298
Tarih: [28 Şubat sene 1330]
[Şifre]
Gâyet aceledir, harb telgrafı
Dahiliye Nezâretine
1) Mersin istikâmetinden bir Fransız harb vapurunun İskenderun cihetine gitmekte olduğu 27
Şubat sene [1]330 tarihiyle Karataş Karakol Kumandanlığı tarafından bildirilmiştir.
2) Düşman gemisi Dörtyol kışlasını bombardıman ettiği zaman Çokmerzimen Mahallesi'nde
bir ağaç üzerinde mezkûr gemiye karşı beyaz bir bayrak sallandığı milis bölüğü efrâdından Üzeyirlili
Haliloğlu tarafından haber verilmesi üzerine mezkûr ağaç tayin ve irâe ettirilerek bu münasebetle
Arakil oğlu Sirop derdest olunarak Divan-ı Harbe tevdî‘ edilmek üzere evrakıyla birlikte ale's-sabah
mahfûzen sevk edildiği Dörtyol Kaymakamlığının 27 Şubat sene [1]330 tarihli telgrafnâmesine atfen
arz olunur.
Fî 28 Şubat sene [1]330

DH.EUM.6.Şb, 3/8

Adana Kumandanı Nâmına
Mahmut

Tehcire Giden Yol

TİMAR NAHİYESİNDE YÜZ ELLİ

ARMENIAN BANDITS OF 150 PEOPLE

KİŞİLİK ERMENİ EŞKIYASININ

OPENED FIRE ON TAX COLLECTORS

TAHSİLDAR VE JANDARMALARA ATEŞ

AND GENDARMES IN TİMAR

AÇTIĞI

TOWNSHIP OF VAN

Van’ın Timar nahiyesinin İrerin köyünde
tahsildar ve jandarmaların üzerine ateş
açılması üzerine çarpışma çıktığı, seksen
üç jandarmanın köye gönderilerek köyün
ablukaya alındığı, fakat eşkıyanın gece
karanlığından istifade ile çekildiği, yapılan
tahkikatta eşkıyanın yüz elli civarında
olduğunun anlaşıldığı, bu köyde ihtiyar
ve ailelerden başka kimsenin kalmayıp
hepsinin firar etmiş olduğu, elde yeterli
kuvvet olmadığından benzer durumlarda
köyün yakılması hakkındaki talimatın
uygulanmasına zaruretten devam
olunacağı.

Bandits opened fire on tax collectors and
gendarmes in İrerin village of the township
of Timar of Van, upon this an armed conflict
started. 83 gendarmes were sent to the
village and it was blockaded, even so the
bandits run away by taking advantage of
the darkness of night. It was understood
from the investigation that the number
of bandits were almost 150 and that all
peasants, except elders and families,
escaped. Because of the insufficient
militar y forces, the implementation of the
instruction on burning of village in similar
cases would be continued due to the
necessity.

18 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: 521
Tarih: Fî 6 Mart sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Dün Timar nahiyesinin İrerin karyesinin ağnâmı, refakatinde dokuz jandarma bulunan Tahsildar
Ömer Efendi ma‘rifetiyle ta‘dâd olunur olunmaz karyeden memurlar üzerine kırk-elli el silah atıldığı
ve köyün hâkim tepeleri Ermeniler tarafından tutulup müsâdeme olduğu ve devam etmekte olduğu
Timar Müdürlüğünden yazılıp gece alınan tahrirâtta bildirilmekle der-akab Jandarma Kumandanı
seksen üç mevcudla gönderilmiş idi. Merkez-i vilâyetten beş saat mesafede ve göl sahilinde bulunan
bu karye ale's-sabah abluka edilmiş ise de eşkıyanın çekilmiş olduğu anlaşılarak, yapılan tahkikâtta
eşkıyanın yüz elli râddesinde olduklarını ve bir müddet müsâdemeden sonra eşkıyanın çekildiği ve
yüz yirmi hâneden ibaret olan bu karyenin hey’et-i ihtiyariyesiyle ihtiyarlardan ve ailelerden başka
kimsenin köyde kalmayarak cümlesinin firar etmiş oldukları ve elde edilen // (...)1
mefsedetin sirayet imkânı olup olmadığına dair bizzat istıtlâ‘âtta bulunulması ve icabına göre hareket
1

2. belge eksik olduğundan 3. belgeye atlanmıştır.
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olunması cevaben yazılmıştır. Ermenilerin hiçbir sebeb-i meşrû‘ olmaksızın böyle keyfî bir surette
kuvve-i askeriye ve Hükûmete karşı isti‘mâl-i silaha cür’etleri, Hükûmetçe haklarında en büyük
şiddetlerin irâesine mecbur kalınacağından ve bu kabîl teşebbüsât-ı ihtilâlkarâne ve mefsedetlerinin
önünü büyük kuvvetlerle, sonra ancak böyle ihrâk-ı kurâ gibi tedhîş edecek icraât alabileceğinden ve
kâhirâne irâe-i satvet edecek kadar elde kuvvetimiz olmadığından ahvâl-i mümâsilede ihrâk-ı kurâ
edilmek lüzumuna dair Jandarma Kumandanlığına verilmiş olan talimâtın tatbikine bi'z-zarur devam
olunacağı, //
Üçüncü Orduya malumât verildiği ma‘rûzdur.
5 minh. [Mart sene 1331]
DH.ŞFR, 465/90

Van Valisi Nâmına
Şefik

Tehcire Giden Yol

TİMAR NAHİYESİ İRERİN KÖYÜNDE

ARMED CONFLICT BETWEEN NEARLY

YÜZ ELLİ KADAR FİRARİ ERMENİ

150 ARMENIAN FUGITIVES AND

İLE JANDARMA ARASINDA ÇATIŞMA

GENDARMES IN İRERİN VILLAGE OF

ÇIKTIĞI

TİMAR TOWNSHIP IN VAN

Van’ın Timar nahiyesinin İrerin köyünde
yirmisi Arin köyü firarisi geri kalanı İrerin
köyünün gençlerinden oluşan yüz elli kadar
silahlı grupla jandarmalar arasında silahlı
çatışma meydana geldiği, bir buçuk saat
süren çatışmadan sonra silahlı firarilerin
kaçtıkları.

An armed conflict took place between an
armed group of nearly 150 men, twenty of
whom were fugitives from Arin village and
the rest were young men from İrerin village,
and gendarmes in İrerin village of Timar
township of Van. The armed fugitives run
away after a one and half-hour conflict.

19 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: 570
Tarih: Fî 7 Mart sene [1331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
5/6 Mart sene [1]331 zeyldir:
İrerin karyesinden avdet eden jandarma kumandanının ifade-i şifahiyesine nazaran mezkûr
karyedeki vak‘a şu suretle hâdis olmuştur. Geçenlerde Adilcevaz'ın Arin karyesindeki hâdise üzerine
oradan firar eden eşhâs-ı müsellahadan on beş-yirmi kadarının Timar nahiyesinin İrerin karyesinde
bulunduğu bir sırada ağnâm ta‘dâdı için jandarmalar ile tahsildar köye girerler iken jandarmalardan
bir nefer, ağnâm geçit mahallini nezaret için çıktığı bir tepeden yirmisi Arin firarîsi ve mütebâkîsi
İrerin karyesinin gençleri olmak üzere yüz elli kadar eşhâs-ı müsellahanın köyün ittisâlindeki dereden
mürûrunu görür ve bunlara dur emrini verir. Bu emre mukabil mezkûr eşhâs jandarmaya isti‘mâl-i
silah ederler. Bunun üzerine //
diğer jandarmalar da gelerek bir buçuk saat kadar müsâdemeden sonra eşhâs-ı merkûme savuşup
giderler. Şu ifadeye nazaran mesele bir firar meselesi mahiyetindedir. Şimdilik nahiyede muhill-i
asayiş diğer bir teşebbüs görülmemiştir. Jandarma kumandanı sin-i askeride bulunan otuz kadar
gayrimüslimi de birlikte getirmiştir.
Fi 6 Mart sene [1]331

DH.ŞFR, 465/103

Van Valisi Nâmına
Şefik
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ZEYTUN OLAYININ

INVESTIGATING THE ZEYTUN

SORUŞTURULARAK SONUCUN

EVENT AND INFORMING ABOUT

BİLDİRİLMESİ

THE RESULTS

Zeytun’da meydana gelen olayın mahiyeti
ve ilgili soruşturmanın sonucu ile Ermenilerin
maksatlarının ne olduğunun bildirilmesi.

Information was requested about the
nature of event occurred in Zeytun, the
result of the investigation and the purpose
of the Armenians.

21 Mart / March 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Şifre
Maraş Mutasarrıflığına
Zeytun'da tahaddüs eden vak‘anın mahiyeti ile şimdiye kadar tahkikâtınızdan ne netice istihsâl
edildiğinin ve Ermenilerin ora muhitinde ne gibi tertibât ve makâsıdı anlaşılabildiğinin bi'l-etraf iş‘ârı.
Fî 8 Mart sene [1]331

DH.ŞFR, 51/88

Nâzır

Tehcire Giden Yol

FİRARİ ERMENİLERİN AKÇADAĞ’IN

ARMENIAN DESERTERS SETTING UP

KÜRECİK NAHİYESİNDE ALEVİ

GANG IN KÜRECİK TOWNSHIP OF

KÜRTLERLE BİRLEŞEREK ÇETE

AKÇADAĞ BY UNITING WITH ALEWI

KURMAKTA OLDUKLARI

KURDS

Firarilerin sığınağı olan Zeytun’da
Ermenilerin yine saldırgan hareketlerde
bulundukları, civar kazalardan firari
olan Ermenilerin Akçadağ’ın Kürecik
nahiyesindeki Alevi Kürtlerle birleşerek çete
teşkil etmekte olduğu haberinin alındığı,
buna karşı isabetli tedbirler alınması,
Zeytun’daki Ermenilerin yola getirilmeleri
için de gereğinin yapılması.

Armenians acted aggressively again in
Zeytun which was the shelter of deserters.
Information received from the neighboring
districts regarding that the Armenian
deserters were about to set up a gang in
Kürecik township of Akçadağ by uniting
with Alewi Kurds. Accurate decisions
needed to be taken and further action
should be carried out in order to chasten
the Armenians in Zeytun.

21 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Sivas
Numara: 1518
Tarih: Fî 8 Mart sene [1]331
[Şifre]
Mahremdir, bizzat açılacaktır
Dahiliye Nezâretine
Haleb'in Zeytun, Malatya'nın Akçadağ kazâları vilâyet ile hem-hududdur. Firarî Ermenilerin
ilticagâhı olan mezkûr kazâlardan Zeytun'da üç yüz on bir senesindeki vak‘a-i zâilede her nasılsa
memurîn-i aidesinin cebaneti ve daha doğrusu hıyaneti sâikasıyla lâyıkıyla te’dîb ve tenkîl olunmayan
Ermenilerin orada yine ara sıra mütecâvizâne hareketi vuku bulmaktadır. Yine vilâyetin civar olan
kazâlarından firarî Ermenilerin Akçadağ'ın Kürecik nahiyesindeki Alevi Kürtlerle tevhîd-i mesâî
eyleyerek çete teşkil etmekte olduğu haber alınmıştır. Kürtlerin rüesâsına itaat-i tâmmesi olduğundan
bu cihetin nazar-ı teemmüle alınarak Kürecik'teki teşkilâta mahal kalmayacak surette tedâbîr-i sâibe
ittihâzı //
ve Zeytun'daki Ermenilerin de vâki olan tecavüzlerine göre kat‘iyyen tenkîl ve te’dîbi esbâbının
istikmâli ma‘rûzdur.
Fî 7/8 Mart sene [1]331
Vali
Muammer
DH.ŞFR, 465/107
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KARAHİSAR VE SUŞEHRİ’NDE

PREPERATION FOR REVOLUTION

DÜŞMAN SALDIRISINI

REGIONS IN KARAHİSAR AND

KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN İHTİLAL

SUŞEHRİ TO FACILITATE THE

BÖLGELERİ HAZIRLANDIĞI

ENEMY ATTACKS

Sivas’ın Pürk köyündeki soruşturma ve arama
neticesinde yüz elli silah ve doksan beş
asker firarisinin yakalandığı, Taşnaksütyun
C e m i y e t i n i n i d a r e s i n d e Ka r a h i s a r v e
Suşehri’nde on altı Ermeni köyünde ihtilal
bölgesi hazırlandığı, bölgelerin vazifesinin
Ordumuzun yenilmesi durumunda vilayetin
Ermenilerle meskun diğer köylerindeki
gruplarla birleşerek Ordumuzu arkadan
tehdit ve düşman ordusunun taarruzunu
ko l a y l a ş t ı r m a k o l d u ğ u n u n a n l a ş ı l d ı ğ ı .

150 weapons were seized and 95 deserters
were captured as a result of the investigation
and inquest conducted in Pürk village of
Sivas. Revolution regions were prepared
under the administration of Dashnaksutyun
Community in 16 Armenian villages in
Karahisar and Suşehri. It was understood
that the mission of these regions were to
become a threat for our army by uniting
with the groups from other villages inhabited
by the Armenians in the province and to
facilitate the attacks of enemy army if our
army would be defeated.

21 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Sivas
Numara: 1521
Tarih: 8 Mart sene [1]331

[Şifre]
Mahremdir, bizzat açılacaktır
Dahiliye Nezâretine

Zeyl Şubat 1330:
Pürk karyesindeki tahkikât ve taharriyât neticesinde elde edilen esliha, muhtelif modelde
mavzer, gra, martin, şınayder olmak üzere yüz elliye bâliğ olduğu, doksan beş asker firarîsi derdest
edildiği gibi, Taşnaksütyun Cemiyetinin idare ve murâkabesi altında olarak Karahisâr ve Suşehri'nde
olarak on altı Ermeni karyesinde ihtilâl mıntıkası ihzâr olunarak her mıntıkaya ma‘rûf Ermenilerden
üçer kumandan tayin edilmiş ve mıntıkaların vazifesi Hüdâ ne-kerde Ordumuzun adem-i muvaffakiyeti
hâlinde vilâyetin Ermenilerle meskûn diğer karyelerindeki gruplarıyla tevhîd-i mesâî eyleyerek
Orduyu arkadan tehdid ve düşman ordusunun tevhîd-i harekât-ı taarruziyesini teshîl etmekten ibaret
bulunduğu anlaşılmış ve teşkilâtta //
zî-medhal olmakla maznûnen yirmi beş şahıs derdest olunarak tahkikâta devam edilmekte bulunmuştur.
Ermenilerin ara sıra vuku bulan harekât ve tecavüzâtlarına nazaran bunlar hakkında tatbik olunacak bir
gûnâ tebligât olmamasından muhitin ilcaâtına ve vak‘anın icabâtına göre ifa-yı muamele olunmakta
bulunduğu ve binâberîn bu bâbda merkezce ittihâz edilmiş bir karar var ise buraya da tebliğine
müsaade buyurulması ma‘rûzdur.
Fî 7/8 Mart sene [1]331
DH.ŞFR, 465/108

Vali
Muammer

Tehcire Giden Yol

KARS VE ARDAHAN’DA ERMENİLERİN

MASSACRE OF 30.000 MUSLIM

OTUZ BİN MÜSLÜMAN ERKEĞİ İLE

MEN AND CAPTIVES IN KARS AND

MÜSLÜMAN ESİRLERİ KATLETTİKLERİ

ARDAHAN BY ARMENIANS

Kars ve Ardahan’da Rusların tahrikiyle
özellikle Ermeniler tarafından öldürülen
Müslüman erkeklerin sayısının otuz
bine vardığı, evlerin yakıldığı, kadın ve
çocukların perişan halde oldukları,
ko r u m a s ı E r m e n i l e r e v e r i l e n O s m a n l ı
esirlerinin türlü kötü muamelelere maruz
bırakıldıkları ve tüfek dipçiğiyle dövülerek
öldürüldükleri, Ermenilerin kasten esir
düşüp sonra kaçarak elde ettikleri bilgileri
Ruslara aktarmalarından ötürü ihtiyatlı
davranılması gerektiği.

Number of the Muslim men killed in Kars
and Ardahan with the provocation of
Russians and especially by the Armenians
has reached to 30.000; houses were
burned down; women and children
w e r e i n a m i s e r a b l e c o n d i t i o n. T h e
Ottoman captives, whose security was
given to Armenians, were subjected to
various ill-treatments and were killed by
beatening with rifle butts. It was necessar y
to be provident as the Armenians were
consciously taken captured and then run
away in order to convey the information
they got to the Russians.

21 Mart / March 1915

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Mühimme Kalemi
Aded: 62151/2544
Hulâsa: Kafkasya’daki İslâmlara ve üserâya mezâlim
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Devletli Efendim Hazretleri:
Kars ve Ardahan havalisinde Hükûmetin tahrikiyle bilhassa Ermeniler tarafından itlâf edilen
Müslüman erkeklerin adedi otuz bine vardığı ve hânelerinin ihrâk edildiği ve karlı ve buzlu dağlara
dökülen biçare kadın ve çocukların hâli dilhırâş bulunduğu ve muhafazası Ermenilere verilen Osmanlı
üserâsının bunlar tarafından envâ‘-ı sû-i muamelâta ma‘rûz kaldıkları ve tüfenk dipçiğiyle döğülerek
itlâf edildikleri mevsûkan istihbâr kılındığı ve Ruslarla temasta bulunan asâkir-i Osmaniyye miyânında
Rum ve Ermenilerin bulunmasını Kafkasya'daki hayrhâhlarımızın tenkid etmekte oldukları ve rivayet
olunduğuna göre bunların bi'l-iltizâm esir düştükleri ve Kafkasya Ermenilerinden bir kısmının da
‘amden bize esir düşerek ve sonra kaçarak öğrendiklerini Ruslara söylediklerini, binâen alâ-zâlik bu
bâbda ihtiyât edilmesi Tahran Sefâretinden bildirilmiştir. Harbiye Nezâret-i Celîlesine tebliğ-i keyfiyet
olundu. Üserâmıza hüsn-i muamele edilmesi esbâbının istihsâli zımnında İtalya Sefâreti nezdinde
mükerreren teşebbüsât-ı kaviyye icra olunmuş ve aksi takdirde Rus esirlerine karşı tedâbîr-i şedîde
ittihâz olunacağı bildirilmiştir, efendim.
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Fî 20 Rebîülâhir sene [1]333 Fî 22 Şubat sene [1]330

Hariciye Nâzırı
Nâmına
Umûr-ı Siyasiye
Müdür-i Umumîsi
Ahmet Reşit

DH.EUM.2.Şb, 5/31
**
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 7270
109
Hulâsa: Kafkas Ermenilerinin İslâmlar hakkındaki mezâlimine
Rusların ne suretle delâlet ettiklerine dair
Hariciye Nezâret-i Celîlesine
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir
Tahran Sefâret-i Seniyyesinin 27 Şubat [1]915 tarih ve 64 numaralı telgrafında Kars ve
Ardahan havalisinde Rusların tahrikiyle yerli Ermeniler tarafından itlâf olunan Müslüman erkeklerin
adedi otuz bine bâliğ olduğu, karlı dağlara kaçan biçare kadın ve çocukların hâli dilhırâş bulunduğu
ve muhafazası Ermenilere tevdî‘ olunan Osmanlı üserâsının tüfenk dipçiğiyle itlâf edildikleri iş‘âr
edilmiş ve bu bâbda Üçüncü Ordu Kumandanlığına sorulan suale vârid olan cevablar bunu müeyyid
bulunmuş olmakla bu hususta bî-taraf devletler nezdinde teşebbüsât-ı lâzıme icrası ma‘rûzdur. Ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 2 Mart sene [1]331

Başkumandan Vekili Nâmına
(İmza)
**

Tehcire Giden Yol

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Mühimme Kalemi
Tarih: 8 Mart sene [1]331
Hulâsa: Kafkasya’daki üserâ-yı
Osmaniyye
Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesine
Kafkasya'da bulunan üserâ-yı Osmaniyye hakkında Ruslar ve Ermeniler tarafından icra
edilen mezâlim ve vahşetin men‘-i tekerrürü ile haklarında hukuk-ı insaniye ve düveliye kavâ‘idince
muamele edilmesi esbâbının istikmâli için Rusya Hükûmeti nezdinde teşebbüsât-ı kat‘iye ve müessire
icrası defaâtle İtalya Sefâreti'ne yazılmış ve bu kere Vekâlet-i Celîleleri İkinci Şubesinden vârid olan
2 Mart [1]331 tarih ve 109 numaralı tezkire üzerine de sefâret-i müşârunileyhâya tebligât-ı mukteziye
ifa edilmiştir, efendim.

HR.SYS, 2363/1-8, 9
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ZEYTUN’DA ASKERİ HAZIRLIKLAR

OPERATION WOULD START UPON

TAMAMLANDIĞINDA OPERASYONA

THE COMPLETION OF MILITARY

BAŞLANILACAĞI

READINESS IN ZEYTUN

Zeytun’da meydana gelen olayları altı ay
önceki olay ile karşılaştırmanın mümkün
olmadığı, altı ay önceki olayın adi bir
eşkıyalık şeklinde olduğu halde bu olayın
hazırlıklı, siyasi ve hatta genel olduğunun
anlaşıldığı, değişik yerlerde benzer
olayların oluşu da bu kanaati doğruladığı,
askeri hazırlıkların tamamlanmasından
sonra süratli bir şekilde operasyona
başlanılacağı.

It was impossible to compare the events
took place recently in Zeytun with the one
occurred six months ago. Although the
event occurred six months ago was a
common banditry case, it was understood
that this event was well-prepared, political
and even general. This thought was
justified by the same events occurring
in various regions. The operations would
start quickly as soon as militar y readiness
completed.

22 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Zeytun Kışlası
Numara: 14
Tarih: Fî 10 Mart sene [1]331

[Şifre]

Dahiliye Nezâretine
C[evab] 8 Mart sene [1]331:
Zeytun'da cereyân eden vekâyi‘i ve kuvâ-yı kâfiyenin vürûduna kadar isti‘mâletle idare-i umûra
zaruret görüldü ve bu vechile iade-i sükûn olunarak buraya vusûlümden itibaren hiçbir hâdisenin
vuku‘a gelmediğini tevârîh-i muhtelifede arz eylemiş idim. Henüz askerce olan tertibâtın matlûb
dereceye varmadığı cihetle fi‘liyâta ve suret-i resmiyede tahkikât icrasına girişilemedi. Vuku bulan
istıtlâ‘âta nazaran bu hâdise altı mâh evvelki vak‘a ile kâbil-i kıyas değildir. O vak‘a ibtidâen ve
intihâen bir şakâvet-i adiye şeklinde olduğu hâlde bu hâdise müretteb ve siyasî ve hatta umumî olduğu
anlaşılıyor. Mahâll-i muhtelifede vekâyi‘-i mümâsilenin tahaddüsü de bu mütâlaayı te’yid ediyor. Hâl
böyle //
olunca işte müteenniyâne ve müdebbirâne hareket mecburi görüldü. Dördüncü Ordu ve mütehassın
fırka kumandanlarıyla teâti-i muhaberât ve mütâlaât olundu. El-yevm Zeytun'da bulunan kuvvetimiz
jandarma dahi dahil olduğu hâlde bir tabur râddesindedir. İki de mantelli top vardır. Bu havali
kumandanlığına tayin olunan Hurşit Bey gelmiştir. Bugün de iki cebel topu ve iki bölük ile müretteb
alay kumandanı gelecektir. Nizâmiye taburu da Haçin ve Dörtyol Ermenileriyle ihtilât ve iştiraki men‘
etmek üzere tahrik edilmiştir. Bu tertibâtın ikmâlini müteâkib icraâta başlanılacaktır. Yarın başlanması
me’mûldür. Şu tertibâtın şeref-i Hükûmetle mütenâsib bir suretle neticelenmesi hususundaki ümidim
ber-kemâldir.
Fi 9 Mart sene [1]331
DH.ŞFR, 465/133

Zeytun’da Maraş Mutasarrıfı
Mümtaz

Tehcire Giden Yol

SİVAS’TAKİ EYLEM HAZIRLIKLARININ

IT WAS UNDERSTOOD THAT THE

TAŞNAKSÜTYUN KOMİTESİ

ACTION PREPERATION IN SIVAS WAS

TARAFINDAN YAPILDIĞININ

CONDUCTED BY DASHNAKSUTYUN

ANLAŞILDIĞI

COMMITTEE

Sivas’ın Pürk köyündeki olaya karışan kişilerin
ifadeleri ve yapılan soruşturma sonucunda
eylem hazırlıklarının Taşnaksütyun Komitesi
tarafından yapıldığının anlaşıldığı.

It was understood, from the statements
of the persons involved in the event in
Pürk village of Sivas and as a result of
the related investigation, that the action
preparation was conducted by the
Dashnaksutyun Committee.

23 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Sivas
Numara: 2026
Tarih: Fî [10] Mart sene [1]331
[Şifre]
Mahremdir
Dahiliye Nezâretine
C[evab] 8 Mart [1]331:
Tertibât-ı mezkûrenin Taşnaksütyun Komitesi tarafından îkâ‘ edildiği, Pürk karyesindeki
vak‘ada zî-medhal olup derdest olunan eşhâsın ifadelerinden ve tahkikât icra eyleyen ve şâyân-ı
itimad memurîn-i muktedire-i idareden bulunan Suşehri Kaymakamı'nın ta‘mîk-i tedkikâta müstenid
iş‘ârından anlaşıldığı ve bu malumâtın mukârin-i sıhhat bulunduğu ma‘rûzdur.
Fi 9/10 minh. [Mart sene 1331]
Vali
Muammer

DH.ŞFR, 465/127
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KÜRECİK’TE BEŞ YÜZ KİŞİ

SURROUNDING THE GANG

OLDUKLARI TAHMİN EDİLEN

CONSISTING OF ALEWI KURDS AND

ALEVİ KÜRTLERLE ASKER FİRARİSİ

ARMENIAN DESERTERS, ESTIMATED

ERMENİLERİN OLUŞTURDUĞU

TO BE 500, IN KÜRECİK

ÇETENİN KUŞATILDIĞI
Akçadağ’ın Kürecik nahiyesindeki Alevi
Kürtlerle civardan oraya giden birtakım
Ermeni asker firarilerinin bir çete teşkil
ettikleri anlaşılmasıyla takipleri için Sivas’tan
iki yüz kişilik bir müfrezenin gönderildiği,
müfreze tarafından kuşatılan Bekiruşağı
köyü ahalisiyle asilerin silahlarıyla beraber
teslime hazır oldukları, asilerin miktarının
beş yüz civarında olduğunun tahmin
edildiği.

Upon the information concerning that Alewi
Kurds from Kürecik township of Akçadağ
and a number of Armenian deserters
going there set up a gang, a detachment
of 200 men was sent from Sivas in order
to pursue them. People of the Bekiruşağı
village and the rebels that surrounded by
the detachment were ready to surrender
with their weapons. The number of rebels
was estimated to be 500.

24 Mart / March 1915

[Telgrafnâme]
Mahreci: Sivas
Numara: 2216
Tarih: Fî 10 Mart sene [1]331

Şifre
Mahremdir

Dahiliye Nezâretine
Darende kazâsıyla hem-hudud olan Malatya'nın Akçadağ kazâsına mülhak Kürecik
nahiyesindeki Alevi Kürtlerle civardan oraya giden birtakım Ermeni asker firarîlerinin bir çete teşkil
ettikleri anlaşılmasıyla takibleri için buradan da iki yüz kişilik bir müfreze gönderildiği evvelce arz
edilmişti. müfreze tarafından muhasara olunan Bekiruşağı karyesi ahalisiyle âsilerin silahlarıyla
beraber istîmâna hâzır oldukları ve Akçadağ'da tüfenk yapmakta olan üç //
Ermeni'nin derdest olunduğu Müfreze Kumandanlığından bildirildiği gibi oradaki Kürtlerin bu vechile
dağa çıkarak temerrüdde bulunmaları Malatya memurîninden bazılarının kanun-şikenâne tazyik ifa
etmelerinden inbi‘âs eylediği ve haklarında lâzım ma‘delet tatbik ve icra olunduğu surette Hükûmete
arz-ı mutâvaat ve inkıyâda âmâde bulundukları eşkıya reisi Mehmet Ali ile rüfekâsı tarafından ifade
kılındığı mevsûkan istihbâr olundu. Bu meselede âmil ve müessir olan Kürtlerle Ermenilerdir. Âsilerin
mikdarı beş yüz râddesinde tahmin edilmesine göre şimdilik vak‘a şâyân-ı ehemmiyet bir mahiyet
ve şekilde bulunmuyor. Maa-hâzâ hakikatin tavzîhi esbâbına tevessül ve bu bâbda Mamuretülaziz
Vilâyetiyle muhabere edilmekte olup netice peyderpey arz olunacaktır.
Fî 10/11 Mart sene [1]331
DH.ŞFR, 465/138

Vali
Muammer

Tehcire Giden Yol

VAN’IN POGANİS KÖYÜNDE

COMBATS WITH THE REBELS IN

ASİLERLE ÇARPIŞMA OLDUĞU

POGANIS VILLAGE OF VAN

Van’ın Poganis köyünde asilerle gece geç
vakitlere kadar çarpışıldığı, asilerin kaldığı
tepelerin gün ağardığında boşaltıldığının
görüldüğü, köy halkı çarpışmadan dolayı
aileleri başka bir köye naklettiklerinden
Poganis köyünde birkaç ihtiyar ve hastadan
başka kimsenin bulunmadığı, jandarma
gönderilerek köylerine geri dönmelerinin
söylendiği.

Combats continued with the rebels in
Poganis village of Van until late at night.
The hills located by the rebels were seen to
be emptied early in the morning. Nobody
was left in Poganis village, except a few
elders and patients, as families were sent
to another village by the peasants due to
the combats. Gendarmes were sent and
told them to return to their villages.

24 Mart / March 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Van
Numara: 1056
Aded: 14
Tarih: Fî 12 Mart sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
10/11 Mart sene [1]331 şifreye zeyldir:
Jandarma Kumandanı'nın şimdi alınan raporu hulâsası şudur:
1) Dün1 gece saat ikiye kadar müsâdeme edilen usâtın kaldıkları Poganis tepelerinin tahliye
edilmiş olduğu ale's-sabah görülmüş ve Poganis karyesinde birkaç ihtiyar ve alîl kimseden başkası
görülmemiştir. 2) Sâha-i müsâdemede usât görülmediğinden ahali-i karyenin aileleri naklettikleri
anlaşılan Averek karyesine jandarma gönderilerek köylere avdetlerine ve usâttan başkalarının
Hükûmetçe rencide edilmeyeceği ve İslâmlardan bir tecavüz vuku‘undan korkan Kasımoğlu
karyesinde yirmi // (...)2
yol bulunmuştur.
Fî 11 Mart sene [1]331

DH.ŞFR, 466/23

1
2

Metinde "düşman" şeklinde geçmektedir.
2. Belge eksiktir.

Vali Nâmına
Şefik
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ZEYTUN’DA İSYANCI ERMENİLERE

COMPLETION OF MILITARY

MÜDAHALE İÇİN HAZIRLIKLARIN

READINESS FOR THE INTERVENTION

TAMAMLANDIĞI

IN ARMENIAN REBELS IN ZEYTUN

Zeytun için tertip edilen kuvvetlerin büyük
bir kısmının geldiği, Haçin ve Dörtyol
Ermenilerinin işe karışmasını önlemek için
tayin edilen taburun da görevlendirildiği
yere gelmek üzere olduğu, asker
tarafından lüzumlu yerler işgal edilerek
yarın operasyona başlanacağı.

Most of the forces arranged for Zeytun
arrived and the battalion which was
assigned to prevent Haçin and Dörtyol
Armenians from involving the event was
about to arrive in the region. Soldiers would
start the operation next day by occupying
necessar y places.

24 Mart / March 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Zeytun Kışlası
Numara: 57
Tarih:12 Mart sene [1]331
Şifre
Dahiliye Nezâretine
C[evab] 9 Mart sene [1]331:
Kuvâ-yı mürettebenin kısm-ı mühimmi vâsıl oldu. Haçin ve Dörtyol Ermenileriyle iştirak ve
ihtilâtı men‘ için tayin edilen tabur da bugün memur olduğu mahalle gelmiş olacaktır. Cihet-i askeriye
bu gece mevâki‘-i lâzımeyi işgal edecek ve yarın ale's-sabah Ordu beyânnâmesinin neşriyle icraâta
ibtidâr olunacaktır.
Fi 11 Mart sene [1]331

DH.ŞFR, 466/30

Zeytun’da Maraş
Mutasarrıfı
Mümtaz

Tehcire Giden Yol

“ERMENİSTAN HATIRASI” ADIYLA

THE CIGARETTE PAPERS SOLD

SATILAN SİGARA KAĞITLARININ

BY THE NAME OF “MEMORY OF

TOPLATTIRILDIĞI

ARMENIA” WERE COLLECTED

İstanbul’da Mahmutpaşa Hanı’nda
imal edilip “Ermenistan Hatırası” adıyla
İskenderun’da satılan sigara kağıtlarının
kabı üzerinde Ermeni milletinin geçmişini
hatırlatan resim ile Sis, Diyarbakır ve Van
isimlerinin Ermeni harfleriyle yazılı olduğu,
kötü niyete dayandığı ortada olan
resim ve yazıyı içeren sigara kağıtlarının
pazar ve dükkanlardan polis aracılığıyla
toplattırıldığı.

Cigarette papers were manufactured at
Mahmutpaşa Caravanserai in İstanbul
and sold in İskenderun by the name of
“Memory of Armenia”. They had an image
as reminiscent of the past of the Armenian
nation and the names of Sis, Diyarbakır and
Van in Armenian alphabet on their cover.
These cigarette papers, which illustrated
the picture and the inscription in an obvious
bad faith, were collected by the policemen
from the markets and shops.

25 Mart / March 1915

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlık Vekâleti
Numara: 2799
Müsta‘celdir
İskenderun’dan Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesine Mevrûd Şifredir
Dersaâdet'te Mahmud Paşa Hanı'nda bir numaralı mağaza sahibi Acemyan Go[n]ca Gülyan
imzasını hâvî Ermenistan hatırası nâmıyla burada satıldığı görülen sigara kâğıdlarının kabı üzerinde
büyük bir humbara ve âlât-ı harbiye ve bir kız resmi menkûş ve harâbe taşları üzerinde Sis ve Diyarbakır
ve Van ile sair şehir ve kasaba ismi mevcud olmakla beraber, mezkûr kabın dahilinde Ermeni lügat ve
hurûfâtıyla Ermenistan hatırası olan bu sigara kâğıdının bedbaht Ermeni milletinin hayat-ı mâziyesini
ihtar ettiği ve müsta‘mel sigara kâğıdlarının en a‘lâsı olduğundan millet-i Ermeniyenin hayat-ı
mâziyesini nazar-ı dikkate alarak her Ermeni'nin bu kâğıdı diğerlerine tercih edeceğinin me’mûl
olduğu yazılmıştır. Bir fikr-i mel‘anete ma‘rûz olduğu âşikâr olan bu resim ve ihtar câlib-i dikkat
görülerek pazar ve dükkânlardaki bu misillü sigara kâğıdı polis ma‘rifetiyle toplattırıldı. Oraca da
icabının icrası menût-ı re’y-i irâde-i fahîmâneleridir. Fermân.
Fi 12 Mart sene [1]331

ATASE, BDH, 13.63.3

İskenderun Mevki Müretteb Birinci
Alay Kumandanı
Rıfat
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TEKİRDAĞ’DA ERMENİLERİN

ARMENIANS STORED UP WEAPONS

KİLİSEYE SİLAH VE MÜHİMMAT

AND AMMUNITION IN A CHURH IN

YIĞDIKLARI

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’daki Ermenilerin Ermeni kilisesine
silah ve mühimmat yığdıkları, bu işi oranın
i l e r i g e l e n l e r i n d e n Av u s t u r y a u y r u k l u
Agopyan’ın tertip ettiği, kendisinin aynı
zamanda asker firarilerini himaye edip
kilisede saklamaya çalıştığı, başlıca
eylem hazırlıklarının da depodaki
silahlara el konularak amele taburlarının
silahlandırılması olduğu.

Armenians in Tekirdağ stored up weapons
and ammunition in an Armenian church.
T h i s w a s o r g a n i z e d b y A g o p y a n, a n
Austrian citizen and one of the notables
of the city. He also protected the deserters
and tried to hide them in the church. Their
primary preparation of action was to seize
the weapons in the depot and to arm the
labor battalions.

25 Mart / March 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Kalem-i Hususî
2348
Karargâh-ı Umumî İstihbarat İkinci Şube Müdüriyetine
Tekirdağ'daki Ermenilerin, Boğaz'a vuku bulan muhâcemât-ı ahîre üzerine zaten evvelce
beynlerinde mukarrer olduğu vechile Hükûmet-i mahalliyeye karşı inde'l-iktizâ alacakları vaziyeti
daha ziyade etraflıca kararlaştırarak Ermeni kilisesine esliha ve mühimmât iddihâr ettikleri ve mahall-i
mezkûr ileri gelenlerinden ve ashâb-ı emlâktan Avusturya tâbiiyetini haiz Mösyö Agopyan'ın bu
tertibâtın müdür ve nâzımı olduğu ve merkûmun oradaki asker firarîlerinin hâmisi olmakla beraber
kendilerini kilisede muhafazaya itinâ eylediği ve tertibât-ı mahsûsanın başlıcası da inde'l-hace Amele
Taburlarının Beylik Depodaki esliha zabt olunarak teslîhi olduğu ve Çorlu'da İstasyon Memurluğunda
bulunan bir Ermeni'nin trenle makinist kıyafetinde adam kaçırmakta ve Rumlarla Ermeni kaçakçılarına
fevkalâde teshîlât göstermekte bulunduğu İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesinden alınan tezkirede
iş‘âr kılınmış ve keyfiyet Edirne Vilâyetine de yazılmış olduğundan bu hususta tahkikât-ı mükemmele
ifasıyla neticesinin inbâsı mütemennâdır, efendim.
Fi 12 Mart 1331
Emniyet-i Umumiye Müdürü
İsmail

ATASE, BDH, 311.1264.1

Tehcire Giden Yol

DEVELİ’DEKİ ERMENİ KİLİSESİ VE

SEIZURE OF A LARGE NUMBER OF

OKULUNDA ÇOK SAYIDA BOMBA ELE

BOMBS IN ARMENIAN CHURCH

GEÇİRİLDİĞİ

AND SCHOOL IN DEVELI

Develi’nin Fenese Mahallesi’ndeki Ermeni
kilisesi ile okulunda yapılan aramada
yirmi bir adet bomba ele geçirildiği ve
aramalara devam edildiği.

21 bombs were seized as a result of inquest
conducted in the Armenian church and
school in Fenese neighborhood of Develi.
Searches were continuing.

25 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Kayseri
Numara: 677
Tarih: Fî 13 Mart sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Develi'nin Fenese Mahallesi'nde bir havlu derûnundaki Ermeni kilisesi ile mektebinde inde'ttaharrî yirmi bir bomba elde edilmiş, taharriyâta devam edilmekte olduğu ma‘rûzdur.
Fî 12 Mart sene [1]331

DH.ŞFR, 466/41

Mutasarrıf
Ahmet Mithat
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VAN’DA KÖŞK KÖYÜNÜ ABLUKAYA

THE CONFLICT BETWEEN THE

ALAN ERMENİLERLE MÜSLÜMANLAR

ARMENIANS, WHO BLOCKADED

ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMANIN

KÖŞK VILLAGE OF VAN, AND THE

YATIŞTIRILDIĞI

MUSLIMS WAS APPEASED

Van’ın Köşk köyünde vaktiyle iki Ermeni’yi
öldürmüş olan Hızır ismindeki Müslüman’ın
evi ile Köşk köyünü abluka altına alan
Ermenilerle, olayı duyan ve gelen Mollaali
ve Şeyhkara köylü Müslümanlar arasında
çıkan çatışmanın jandarmanın müdahalesi
ile yatıştırıldığı, bu olay hakkında
Jandarma Kumandanı tarafından yapılan
soruşturmanın derinleştirileceği.

The conflict started between the
A r m e n i a n s, w h o b l o c ka d e d t h e K ö ş k
village of Van and the house of Hızır, a
Muslim who killed two Armenians formerly
in the same village, and the Muslims who
heard about the event and came from
Mollaali and Şeyhkara villages. This conflict
was appeased with the inter vention of
the gendarmes. The investigation on
this incident would be deepened by the
gendarmer y commandant.

25 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: 1166
Aded: 15
Tarih: 13 Mart sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
11 Mart [1]331 [tarihli] telgrafa zeyldir. Jandarma Kumandanlığından yazılıp şimdi gelen rapor
hulâsası şudur:
1) Vukuât şu suretle cem‘ olmuştur: Köşk karyesinden Hızır isminde bir Müslümanın vaktiyle
iki Ermeni öldürmüş olmasından dolayı Ermeniler oldukça cesur olan bu Müslümanı katletmek için
on hâneden ibaret olan Köşk karyesini ve Hızır'ın hânesini abluka ederler. Daima Ermenilerin nazar-ı
tehdidi altında bulunan Mollaali İslâm karyesi ahalisi de silah seslerini işitince iştirak eder. Mahall-i
vak‘anın şimâlinde vâki Şeyhkara İslâm karyesi ahalisinin silah sesine koşmaları üzerine bu karye
ahalisinden ihtirâz eden Ermeniler bu köyün tepelerinde birleştikleri eşhâs ile bu köy ahalisi //
arasında da müsâdeme başlar. Bu mevkilerin yüksekliği hasebiyle silah sesleri etraf-ı kurâdan
işitilmeğe ve meselenin tevessü‘üne sebeb olur. Jandarmaların yetişmiş olması ve bilhassa topların
mevcudiyeti pek ziyade tekessür etmiş olan Ermenileri tahvîf ederek dağıtır. El-yevm kıyâmcılardan
ortada kimse kalmamıştır. 2) Tedrîcen Kumandan'a takarrüb etmeye başlayan bazı Ermeni köylüleri
havf ve telaş içindedirler. Çeteleri kabul etmedikleri ve ancak milislerle diğer İslâmların Ermenileri
keseceklerine dair olan şâyi‘adan fevkalâde korktukları ve Hükûmete sâdık olduklarını ifade ediyorlar.
Jandarma Kumandanı ahaliyi teskin ve köylerine iade ve tatmin ile iştigâl ediyor. İhrak olunan üç

Tehcire Giden Yol

karye ahalisinin nereye gittikleri şimdilik malum değildir. 3) Meselenin suret-i hudûsu hakkında
Jandarma Kumandanı'nın tahkikâtı ta‘mîk edilecektir. Neticede haiz-i ehemmiyet başka bir hâl zuhur
ederse arz olunacaktır. 4) Nahiyede sükûnetin tamamen avdeti için zâhirde şimdilik bir mâni kalmamış
olduğundan yarın //
kuvvetlerimizin merkeze avdeti me’mûldür. Merkezdeki Ermeniler hâlâ muhterizdirler. Bugün tek tük
kasabaya inen oldu. Vilâyetin aksâm-ı sairesinde bir hâl ve hâdise yok.
Fî 12 Mart sene [1]331
DH.ŞFR, 466/43

Van Valisi Nâmına
Şefik
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ZEYTUN’DAKİ EŞKIYAYA KARŞI

MARTYRIZATION OF MAJOR

YAPILAN TAARRUZDA BİNBAŞI

SÜLEYMAN BEY AND FIVE SOLDIERS

SÜLEYMAN BEY İLE BEŞ ASKERİN

DURING THE ATTACK AGAINST THE

ŞEHİT OLDUĞU

BANDITS IN ZEYTUN

Zeytun kasabasında eşkıyanın merkezi
olan manastır ile etrafındaki yirmi
haneye taarruza başlandığı, top ateşi
ile manastırda birçok gedikler açıldığı,
ancak manastırın dört tarafından açılan
mazgallardan devamlı ateş edildiğinden
ele geçirilemediği, eşkıyanın beş altı
yüz kadar olduğunun tahmin edildiği,
a r a l a r ı n d a M a r a ş J a n d a r m a Ta b u r
Kumandanı Binbaşı Süleyman Bey ’le birlikte
altı askerin şehit olduğu.

Attacks started against the monastery and
surrounding twenty houses which were the
center of bandits in the town of Zeytun.
Although several breaches were opened
on the walls of monaster y by artiller y
shooting, monastery could not be captured
as continuous fire was opened through the
battlements around the monaster y. The
number of the bandits was estimated to
be 500-600. Major Süleyman Bey, Maraş
Gendarmerie Battalion Commandant, and
5 soldiers were martyrized.

26 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Zeytun Kışlası
Numara: 65
Tarih: Fî 13 Mart sene [1]331
[Şifre]
Mühimdir
Dahiliye Nezâretine
Dünkü telgrafnâmeye lâhikadır:
Dün gece Zeytun kasabasına hâkim olan üç tepe birer bölük askerle işgal edildikten sonra
sabahleyin gurûbî saat birde diğer üç bölükle merkez-i şakâvet olup Tekke denilen manastır ile etrafında
bulunan takrîben yirmi kadar hâneye karşı harekât-ı taarruziyeye ibtidâr kılındı. Öğlene kadar yalnız
iki cebel topu ile ve öğleden sonra da zamîmeten bir mantelli top ile bombardıman edilerek müte‘addid
gedikler açıldı. Ancak mezkûr manastır gâyet cesîm ve müstahkem olup cevânib-i erba‘asında açılmış
olan mazgallardan //
eşkıyanın la-yenkatı‘ mu‘annidâne ve mütemerridâne ateşe devam ettikleri cihetle işgal mümkün
olamamıştır. Eşkıyanın isti‘mâl ettikleri silah mavzerdir. Bilâ-fâsıla ateş etmelerine nazaran külliyetli
cephâneleri olduğu anlaşılıyor. Bu gece tertibât-ı lâzıme ahzıyla iktifa ve yarın yine harekât-ı taarruziye
icra olunması mukarrerdir. Eşkıyanın mikdarı malum değil ise de beş-altı yüz kadar tahmin olunuyor.
Altı şehid ve yirmi altı kadar mecrûh vardır. Mecrûhların yaraları umumiyetle hafiftir. Maraş Jandarma
Tabur Kumandanı //

Tehcire Giden Yol

Binbaşı Süleyman Bey şehid miyânındadır. Kasaba hâl-ı sükûnu muhafaza ediyor. Eşkıyanın firar
ve şehre duhûllerinin men‘i mümkün olduğu hâlde şu sükûnun devamı me’mûldür. Maraş'ta bulunan
Fırka Kumandanı tarafından gönderilen heyet-i nâsıha nasâyih-i lâzımede bulunmuşlar ise de red ile
mukabele gördüklerinden dünkü gün avdet etmişlerdir.
Fi 12/13 Mart sene [1]331

DH.ŞFR, 466/38

Zeytun’da Maraş Mutasarrıfı
Mümtaz
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ZEYTUN’DA ERMENİ EŞKIYASININ

CAPTURE OF THE MONASTERY

SIĞINAĞI OLAN MANASTIRIN ELE

WHICH WAS USED AS THE SHELTER

GEÇİRİLDİĞİ

OF ARMENIAN BANDITS IN ZEYTUN

Zeytun’da Tekke denilen manastırdaki
eşkıyanın gece karanlığından yararlanarak
firar ettikleri, Jandarma Kumandanı ile
birlikte dokuz şehit, yirmi yedi yaralının
olduğu, Ermeni eşkıyasından otuz yedisinin
i t l a f e d i l d i ğ i, b u i ş e ka r ı ş a n l a r ı n e l e
geçirilmesine ve şakavetin kökünden yok
edilmesine çalışılacağı.

The bandits in the monaster y called Tekke
in Zeytun run away by taking advantage
of the darkness of night. Gendarmer y
Commander and 8 soldiers were
martyrized and 27 wounded; 37 Armenian
bandits were killed. Efforts would be shown
to capture the ones involved in this event
and to annihilate the brigandage totally.

26 Mart / March 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Zeytun Kışlası
Numara: 93
Tarih: Fî 14 Mart sene [1]331

[Şifre]

Dahiliye Nezâretine
Dünkü telgrafnâmeye lâhıkadır:
Tekye denilen manastırda tahassun eden eşkıya zulmet-i leylden bi'l-istifade firar etmişlerdir.
Gece icra edilen yoklamada şühedâmız mecmû‘u dokuza bâliğ olduğu anlaşıldı. Bugün civarlarda
ufak tefek müsâdemât olmuş ise de şâyân-ı zikr-i ehemmiyet değildir. Jandarma Kumandanı merhum
[Süleyman] Bey manastıra hücum olunduğu sırada askerin tezyîd-i cür’eti için en önde hareket ederek
manastırın kapısına varmış ve yukarıdan atılan kurşunla vurularak şehid olmuştur. Ailesine mükâfât-ı
nakdiye i‘tâsı //
için suret-i şehâdeti Fırka Kumandanlığından sorulduğundan, mevki kumandanı bu suretle cevab
vermiştir. Bu bâbda inâyet-i celîlelerini istirhâm eylerim. Ale's-sabah manastıra gidildiği sırada nasılsa
derûnunda kalmış olan beş şakî binaya ateş vermekle beraber askere müdafaaya tasaddî eylediklerinden
cümlesi itlâf edilmiştir. Dünkü bombardımanda telef olan eşkıya otuz iki kadar tahmin ediliyor. Telef
olanlardan ikisinin kafaları kesilip götürülmüş olmasına nazaran, rüesâdan olup teşhise mâni olmak
maksadıyla bırakıldığı anlaşılmaktadır. Mecrûhlarımız dünkünden bir //
fazladır, yani yirmi yediden ibarettir. Yalnız üçünün cerîhaları ağırca olup diğerleri hafiftir. Bugün
üç yüz mevcudlu bir buçuk bölük daha vâsıl olmuştur. Fırka kumandanının iş‘ârına nazaran bir
mikdar kuvve-i muâvine daha gönderileceği anlaşılıyor. Fırsattan bi'l-istifade doğrudan doğruya ve
dolayısıyla ileride medhaldâr olanların istîsâllerine ve şakâvetin esasından izâlesi esbâbının istikmâline
çalışılacaktır.
Fî 13 minh. [Mart sene 1331]
DH.ŞFR, 466/48

Zeytun’da Maraş Mutasarrıfı
Mümtaz

Tehcire Giden Yol

ZEYTUN’DA KASABAYA

RETURN OF THE PEOPLE, WHO

SIĞINANLARIN KONTROLDEN

TOOK SHELTER IN THE TOWN OF

SONRA EVLERİNE İADE EDİLMEKTE

ZEYTUN, TO THEIR HOMES AFTER

OLDUKLARI

THEIR CONTROL

Zeytun’da üç gün üç gece kar ve yağmur
altında uykusuz kalan askerin istirahati
gerektiğinden operasyona ara verildiği,
kasabaya geri dönenlerin kontrolden sonra
evlerine iade edilmekte oldukları.

Operations in Zeytun interrupted as the
soldiers who were unable to sleep three
d a y- n i g h t l o n g u n d e r r a i n a n d s n o w
needed to rest. People who came back
to the town were returning their homes
after being controlled.

27 Mart / March 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
14 Mart sene [1]331
Mühimdir
Zeytun’dan Vârid Olan Şifre
Dünkü telgrafa lâhikadır:
Üç gün üç gece kar ve yağmur altında kalan ve ala-ekser uykudan mahrum olan askerin istirahati
lâzım geldiğinden bugün başlıca icraâtta bulunulamadı. Yalnız kasabaya iltica etmiş olanların bade'lmuayene meskenlerine iadesiyle iştigâl edildi. Şehiden vefat eden Livâ Jandarma Kumandanı'nın
yerine Maraş livâsının müstağnî-i izah olan ehemmiyetiyle mütenâsib bir kumandanın sürat-ı tayin ve
i‘zâmına müsaade buyurulması.
Fî 14 Mart sene [1]331

DH.EUM.2.Şb, 5/73-2

Zeytun’da Maraş
Mutasarrıfı
Mümtaz
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SİVAS’IN PÜRK KÖYÜ CİVARINDAKİ

CONTINUATION OF THE INQUESTS

ERMENİ KÖYLERİNDE ARAMA VE

AND PROSECUTIONS IN ARMENIAN

KOVUŞTURMALARIN DEVAM

VILLAGES AROUND PÜRK VILLAGE

ETTİĞİ

OF SIVAS

Sivas’ta Pürk köyünün yakınındaki köylerde
de silah araması yapıldığı, bu arama
v e ko v u ş t u r m a l a r ı n y a p ı l m a m a s ı i ç i n
Karahisar murahhasasıyla bazı Ermenilerin
müracaat ettikleri, fakat aramalara devam
edilmekte olduğu, bu olayda dahli olanlar
tutuklanmakla beraber kovuşturmaların
kanun çerçevesinde tamamlanması
için de bir vilayet adliye müfettişinin
gönderildiği.

Weapon searches were carried out in the
villages around Pürk village of Sivas, as
well. Although Karahisar bishop and some
Armenians asked for not conducting these
searches and prosecutions, they were
continued. Those involved in this event
were arrested and a court inspector from
the province was also sent to the scene
in order to complete the prosecutions in
accordance with the laws.

28 Mart / March 1915

[Telgrafnâme]
Mahreci: Sivas
Numara: 4160
Tarih: Fî 15 Mart sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Zeyl 9 Mart sene [1]331:
Pürk karyesinde elde edilen eslihanın mikdarı mukaddemâ arz olunmuş idi. Karye-i mezkûreye
civar diğer karyelerde de silah bulunduğu haber verilmesiyle oralarda taharriyât icra olunuyor. Bu
taharriyât ve takibâtın yapılmaması için Karahisâr murahhasasıyla diğer bazı Ermeniler tarafından
müracaat vâki olmasına nazaran bunların makam-ı âlîlerine ve sair mahallere müracaatları da
me’mûldür. Binâenaleyh taharriyâta devam edilmekte olduğu ve bu miyânda vak‘ada zî-medhal
görülen bazı Ermeniler de taht-ı tevkife alınmakla beraber takibâtın şekl-i kanunîsinde cereyânı
esbâbının istikmâli zımnında vilâyet adliye müfettişinin de //
oraya i‘zâm olunduğu lede'l-malumât ma‘rûzdur.
Fî 15 Mart sene [1]331
Vali
Muammer

DH.ŞFR, 466/85

Tehcire Giden Yol

ZEYTUN MESELESİNE KARŞI DAHA

MORE EFFECTIVE MEASURES NEED

ETKİLİ TEDBİRLER ALINMASI

TO BE TAKEN AGAINST THE ZEYTUN

GEREKTİĞİ

ISSUE

Zeytun’da firari ve bakaya efradından pek
çok kimsenin yakalandığı, tahkik heyetinin
çalışmalarını sürdürdüğü, bazı sakıncalı
ailelerin başka yerlere gönderilmeleri
hakkında Dördüncü Ordu Kumandanlığınca
alınan kararın uygun görülmekle birlikte
istenen sonucu vermeyeceği ve Zeytun
meselesine son vermek için daha etkili
tedbirlere başvurulması gerektiği, bazı
Ermeni köylerinin ovalık mahallere
nakliyle yerlerine muhacirlerin getirilip
yerleştirilmesinin uygun olacağı.

Quite a lot of the fugitives and deserters
were captured in Zeytun. Inquiries carried
out by the investigation committee. The
decision of the Commandership of the
Fourth Army concerning the transfer of
suspected families to elsewhere was
approved but considered ineffectual.
More effective measures needed to be
taken in order to end the Zeytun issue.
It would be more suitable to move the
Armenian villages to bottom lands and to
settle the refugees instead of Armenians.

30 Mart / March 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Zeytun Kışlası

Müsta‘celdir

Dünkü telgrafnâmeye lâhıkadır:
Bugün de firarî ve bakaya efrâdının eşhâs-ı maznûneden bir hayli kimseler elde edilmiştir.
Hey’et-i tahkikiye tahkikâtına devam etmektedir. Süratle neticelendirilmesi için Elbistan Müdde‘î-i
Umumîsini de davet ettim. Zeytun gâilesi yeni bir şey olmayıp kadîmdir. Esaslı tedbir ittihâz olunmazsa
âtiyen de tekrar edeceğine şübhe yoktur. Bazı sâbıkalı ailelerin mahall-i âhara nakilleri Dördüncü Ordu
Kumandanlığına yazılan bir sureti zeylen arz edilen telgrafnâmedeki mütâlaa, Kumandanlıkça tensîb
edilmiştir. Ancak mahalli tağrîb gösterilmediğinden ve bittab‘ bu cihet Nezâret-i Celîlelerinin takdirine
ta‘alluk eylediğinden iktizâsının sür‘at-i irâdesine muntazırım. Maa-hâzâ bu da matlûb semereyi
tamamıyla veremeyecektir. Te’hirinde be’s olmayan mütâlaâtımı peyderpey arz edeceğim. Şimdiden
tevessülüne lüzum gördüğüm bir mütâlaayı ber-vech-i zîr arz ediyorum. Şöyle ki; Zeytunluların vakit
vakit tuğyânına cesaret-bahş olan başlıca sebeb mevkilerinin menâ‘atı ve civarında bulunan kurânın
cümleten hem-efkâr olan Ermenilerle meskûn olmasıdır. Vaktiyle buralarda bulunan bazı İslâm
köyleri Zeytunluların tazyikine tahammül edemeyerek dağılmış, emlâk ve arazileri Ermenilerin yed-i
zabtına geçmiştir. Binâenaleyh hem Ermeni nüfusunu tenkîs hem de nüfus-ı İslâmiyeyi tezyîd etmek
için müsaid olduğu zannında bulunduğum şu sırada haiz-i ehemmiyet olan bazı Ermeni köylerinin
ovalık mahallere nakliyle yerlerine henüz ötede beride olup yerleşmemiş muhacirlerin celb ve iskânı
münasibdir. Adana Valisi'nden bugün mevki kumandanına vârid olan telgrafnâme mündericâtı da bu
mütâlaayı muvâfıktır. Keyfiyetin Nezâret-i Celîlelerine arz edilmesi yolunda Vali-i müşârunileyhe
cevab yazdırılmıştır. Vâkı‘â bu muamelenin bir hayli masârıfı intâc edeceği derkâr ise de meselenin
ehemmiyetine nazaran şâyân-ı istiksâr görülemeyeceğine ve hususuyla sık sık tekrar etmekte olan
harekât ve sevkiyât-ı askeriye masârıfına nisbetle pek dûn mertebede kalacağına binâen iktizâsının
serî‘an ifa ve emr [u] inbâsı.
Fî 17 Mart sene [1]331
DH.EUM.2.Şb, 68/35

Zeytun’da Maraş Mutasarrıfı
Mümtaz
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İSKENDERUN’DA İNGİLİZLERE

SENDING OF THE MAN WHO SPIED

CASUSLUK YAPAN KİŞİNİN

FOR THE BRITISH IN İSKENDERUN

DİVAN-I HARBE SEVKİ

TO THE COURT-MARTIAL

Dörtyol civarında İngiliz harp gemisinden
karaya çıkarılan ve yakalanarak Divan-ı
Harp kararıyla idam edilen Toros oğlu
Agop’un ifadesi doğrultusunda, kendisine
İskenderun’da bilgi ve mektup vereceğini
söylediği Hoca Balyen’in getirilerek Divan-ı
Harbe sevk edildiği.

Hoca Balyen was brought into the CourtMartial, in accordance with the statement
of Agop, son of Toros, who was captured
after being landed by British warship in
the vicinity of Dörtyol and was executed
by the decision of the Court-Martial. Agop
confessed that Hoca Balyen would give
him information and letter in İskenderun.

31 Mart / March 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
18 Mart sene [1]331
Osmaniye’den Gelen Şifre
C[evab] Fî 16 Mart sene [1]331:
Şubat evâsıtında İngiliz harb sefînesinden Dörtyol civarında karaya çıkarılıp tarafımızdan derhal
derdest olunarak beş gün akdem Divan-ı Harb-i Örfî kararıyla salben idam olunan Toros oğlu Agob'un
verdiği ifadede düşman gemisine avdetle taleb olunan malumât ve bir mektub için İskenderun'da
Hoca Balyen'e müracaat etmek için düşman gemisinden kendisine talimât verildiğini beyân eylemiş
ve bunun üzerine Divan-ı Harb-i Örfîden gösterilen lüzuma binâen merkûm Balyen'in celb olunarak
Divan-ı Harb-i Örfîye tevdî‘ edildiği ma‘rûzdur.
Fî 17/18 Mart sene [1]331

DH.EUM.5.Şb, 83/26-3

Osmaniye’de
Adana Valisi
Hakkı

Tehcire Giden Yol

HAÇİN VE DÖRTYOL’DAKİ

RELOCATING THE ARMENIANS IN

ERMENİLERİN YERLERİNDEN

HAÇİN AND DÖRTYOL TO OTHER

KALDIRILARAK BAŞKA YERLERDE

PLACES

İSKÂNLARI
Ermenilerin yoğun olarak bulundukları Haçin
ile Dörtyol ’dan kaldırılarak, Hükûmetin
belirleyeceği Adana vilayetinin değişik
yerlerinde sayıları hiçbir zaman çoğunluk
oluşturmayacak şekilde iskân edilmelerinin
faydalı olacağı.

It would be favorable to relocate the
Armenians in Haçin and Dörtyol, where they
inhabited intensively, to different regions,
to be determined by the Government, in
Adana province in a way that they would
never constitute the majority.

1 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Adana
Numara: 884
Aded: 47
Tarih: 20 Mart sene [1]331
[Şifre]
Müsta‘celdir
Dahiliye Nezâretine
Vilâyetin Ermenilerle mütekâsif bir hâlde sâkin bulunduğu Haçin kasabası gâyet sarp dağlar
arasında kâin bir vadi içerisindedir. Pek arızalı olan bu kısımda yerleşmiş olan üç bin kadar hâne
Ermeni'nin geçinebilmesi için kat‘iyyen gayr-i müsaiddir. Bu bahane ile bu kasabadaki Ermenilerin
Hükûmetin tensîb edeceği surette vilâyetin aksâm-ı muhtelifesine ve mikdarları hiçbir zaman kesafet
peydâ edemeyecek vechile düzlük yerlere taksim ve iskân edilmeleri ve bunun gibi gâyet kesafetli //
bir yekûn teşkil ettikleri ve dahile doğru tertib edilenlerin birinci kademesi olmak üzere İskenderun
Körfezi kenarında vücuda getirdikleri Dörtyol kasabasından da bir mikdar Ermeni'nin dahi, münasib
görülür ise bütün Ermenilerin, oradan kaldırılarak sair mevâki‘e yerleştirilmeleri pek fâideli olacağı
muvâfık-ı mütâlaa kılınmakta ise de icra-yı icabı re’y-i âlîlerinden müste’zendir.
Fî 19 Mart sene [1]331
Vali
Hakkı

DH.ŞFR, 466/125
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ZEYTUN’DAKİ SAKINCALI

SENDING AWAY THE SUSPECT

KİŞİLERİN AİLELERİYLE BİRLİKTE

PEOPLE IN ZEYTUN TOGETHER

UZAKLAŞTIRILMALARI

WITH THEIR FAMILIES

Zeytun’da zanlı kişilerden beş altı kişi
ile otuzdan fazla asker kaçağının ele
geçirildiği, Zeytun’da kalmalarında
sakınca görülenlerin aileleriyle birlikte
uzaklaştırılmaları bildirildiğinden nereye
gönderileceklerinin belirlenmesi.

5-6 of accused men and more than 30
deserters were captured in Zeytun. As it
was reported that the people who were
considered risky to stay in Zeytun would
be sent away together with their families;
resettlement region was to be determined.

1 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Kışla-i Zeytun
Numara: 271
Aded: 5
Tarih: Fî 20 Mart sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Bugün dahi eşhâs-ı maznûneden beş altı kişi ile otuzu mütecâviz asker firarîsi elde edilmiştir.
Buradaki icraâtın te’siriyle merkez ve mülhak kazâlarda da birçok asker firarîleri derdest edilmiş ve
edilmekte bulunmuştur. Dördüncü Ordu Kumandanlığından alınan telgrafnâmede Zeytun'da bekâlarında
mahzur görülenlerin maa-aile teb‘îdleri bildirilmekle tahkikât ve tedkikâtta bulunulmaktadır. Mahall-i
tağrîbin tayini hakkındaki 17 Mart sene [1]331 tarihli telgrafnâme cevabının tesrî‘-i irâdesine
muntazırım.
Fî 19 minh. [Mart sene 1331]

DH.ŞFR, 466/127

Zeytun’da Maraş
Mutasarrıfı
Mümtaz

Tehcire Giden Yol

ZEYTUN ERMENİLERİNİN KONYA’YA

DISPATCH OF THE ARMENIANS IN

SEVKLERİ

ZEYTUN TO KONYA

Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal
Pa ş a ’ n ı n , Z e y t u n E r m e n i l e r i n i n ü ç t e
ikisinden fazlasının Konya’ya gönderilmesi
ve yerlerine de Rumeli göçmenlerinin
yerleştirilmesinin uygun olacağına dair
olan düşünceleri.

Cemal Pasha, the Commander of the
Fourth Army, thought that it would be
appropriate to dispatch more than
two-thirds of the Armenians in Zeytun to
Konya and to replace them with Rumeli
immigrants.

8 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Karargâh-ı Kudüs
Numara: 1155
Aded: 370
Tarih: Fî 27 Mart sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi Hazretlerine
Cebel-i Lübnan hakkındaki kanun maddeleri[ni] Enver Paşa Hazretlerine arz ettim. Bittab‘
Meclis-i Vükelâca tervîc buyurulur. Zeytun'da Hükûmete karşı tavr-ı isyan takınanları harb-i şedîd ile
kahrettim. Şimdi kuzu gibidirler. Bazı ailelerin Konya'ya gönderilmesi tensîb edilerek mahalline emir
verdim. El-yevm Zeytun meselesinin hall-i kat‘îsi zamanı zannedersem geçmiştir. Benim fikrimce
Zeytun Ermenilerinin sülüsânından fazlasını bu vesile ile oradan çıkaralım. Bunları pek müteferrik bir
surette Anadolu'nun ovalık, İslâmı çok mahallere peyderpey iskân etmek üzere Konya'ya gönderelim.
İskân edilecekleri //
mahallerde hânelerine mukabil hâne yaptıralım, tarlalarına mukabil tarla verelim. Onların hâneleri
ve1 tarlaları[nı] da Rumeli'nin mesela Tikveş veya İskeçe ve Karacaali muhacirleri gibi dağlık arazi
ahalisine vererek onları iskân edelim. Bu mütâlaâtımı esas itibariyle kabul buyurursanız teferruâtı
hakkındaki talimâtınızı iş‘âr buyurunuz.
Fî 26 Mart [1]331

DH.ŞFR, 467/29
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SİVAS’TA ERMENİLERDE BULUNAN

SEIZURE OF THE WEAPONS

SİLAHLARIN TOPLANMAKTA

IN THE HANDS OF ARMENIANS

OLDUĞU

IN SİVAS

Sivas’ta Ermenilerde bulunduğu tahmin
edilen beş bin silahtan beş yüz kadarının
toplandığı, aramalara devam edilerek
kalanların da toplanmasına çalışıldığı.

About 500 of 5000 weapons, estimated to
be kept by the Armenians in Sivas, were
seized. Searches are to be continued in
order to seize the rest.

8 Nisan / April 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Sivas
Numara: 6858
Tarih: Fî 27 Mart sene 1331
Şifre
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Şimdiye kadar Ermenilerden beş yüzden fazla esliha elde edildi. Fakat vilâyet dahilinde lâ-ekal
beş bin silah bulunduğu muhakkaktır. Bunları hemen Hükûmete teslim etmeleri için tebligât-ı lâzıme
ifa kılınmış ve kısmen cevab-ı muvâfakat alınmakla beraber eslihanın bilâ-taallül Hükûmete teslim
olunması hakkında Patrikhâneden murahhasahânelere bir tebligât ifa edildiği takdirde firarîlerin
dehâletleriyle eslihanın toplanmasını teshîl edeceğini beyân etmişlerdir. Binâberîn böyle bir tebliğ
yapılsın yapılmasın Vilâyetçe her hâlde //
takibât ve taharriyâta devamla silahların toplanmasına çalışılacağı ve çalışılmakta olduğu ma‘rûzdur.
Fi 26 Mart sene [1]331
Vali
Muammer

DH.ŞFR, 467/33

Tehcire Giden Yol

SUŞEHRİ’NDE ERMENİ PİSKOPOSU

VAĞNAK, ARMENIAN BISHOP

VAĞNAK’IN ERMENİLERİN

IN SUŞEHRİ, ORGANIZED AND

SİLAHLANMASINI TERTİP VE TEŞVİK

ENCOURAGED THE ARMAMENT OF

ETTİĞİ

ARMENIANS

Suşehri ’nde Ermenilerden üç yüz kadar
silaha el konulduğu, soruşturma ve
incelemeye devam edildiği ve bir kısım
silahların daha bulunacağının umulduğu,
yapılan soruşturmada silahların Ermenilere
dağıtılması ve satışında Karahisâr Ermeni
Piskoposu Vağnak’ın parmağı olduğunun
anlaşıldığı.

Nearly 300 weapons in the hands
of Armenians in Suşehri were seized.
Investigation and enquir y were continuing
and some more weapons were expected
to be found. It was understood from the
investigation that Armenian Bishop of
Karahisar had a hand in distributing and
selling the weapons to Armenians.

13 Nisan / April 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Suşehri
Numara: 1303
Tarih: Fî 30 Mart sene [1]331
Şifre
Dahiliye Nezâretine
Suşehri kazâsında şimdiye kadar Ermeni[lerden] müsâdere olunan silahlar; mavzer, martini,
gra olarak üç yüze bâliğ olmuştur. Bir taraftan tahkikât ve tedkikâta devam edilmekte olduğundan
daha bir kısım silahların bulunacağı me’mûldür. Eslihanın ahaliye suret-i tevzî‘ ve fürûhtu hakkında
yapılan tahkikât; Karahisâr Ermeni Murahhasası Vağnak[ın] bu bâbdaki tertibât ve teşvikâta medhaldâr
olduğunu gösteriyor. İcabet-i vazife-i ruhâniyesinden mâadâ işlerle meşgul olarak ahali-i İslâmiyenin //
iğbirârını davet eden bu defa da harekât-ı nâ-lâyikası bi't-tahkik te’yid eden mûmâileyhin hâli arz
olunur.
Fi 30/31 minh. [Mart sene 1331]
Vali
Muammer

DH.ŞFR, 467/70
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ERMENİLERİN SİVAS’TA DÜŞMANIN

CREATION OF A SECRET

HAREKETİNİ KOLAYLAŞTIRMAK

COMMUNITY BY ARMENIANS FOR

GÂYESİYLE GİZLİ BİR CEMİYET

THE PURPOSE OF FACILITATING

KURDUKLARI

ENEMY MOVEMENTS IN SİVAS

Ermeni Taşnaksütyun Cemiyeti vasıtasıyla
Sivas vilayetinde merkezi gizli bir ihtilal
cemiyeti kurulmuş olduğu, asıl amaçlarının
Osmanlı Ordusu ’nun gerilerinde olay
çıkartarak düşmanın hareketlerini
kolaylaştırmak olduğu.

A revolutionar y community, with a secret
Headquarters, was set up in the province
of Sivas by the Armenian Dashnaksutyun
Community. Their main purpose was to
facilitate enemy movement by causing
disturbance behind the Ottoman Army.

14 Nisan / April 1915

Telgraf
Hasankale
1/2/[13]31
Şifre
Başkumandanlık Vekâletine
1) Onuncu Kolordu Vekâletinden 14 Mart [1]331 tarihiyle mevrûd mufassal rapordan Ermeni
Taşnaksütyun Cemiyeti ma‘rifetiyle Sivas vilâyetinde merkezi hafî bir ihtilâl cemiyeti teşekkül etmiş
olduğu ve vazife-i asliyelerinin Osmanlı Ordusu'nun gerilerinde şûriş îkâ‘ıyla hasmın harekâtını teshîl
maksadına ma‘tûf bulunduğu ve mezkûr cemiyete mensub olanların muhtelif cins esliha ile teslîh
edildiği anlaşılmaktadır.
2) Şimdiye kadar ciddî ve umumî bir harekât-ı ihtilâlkârâneye cür’et edemeyen bu gibilerin
nazik anlarda âtiyen hiçbir suretle ibrâz-ı faâliyet edememeleri esbâbının istikmâli ve vukuât zuhuru
hâlinde şiddetli icraâtla men‘-i tevessü‘ ve sirayeti zımnında vilâyâtla kolordu vekâletlerine icab eden
evâmir tebliğ edilmiştir.

ATASE, BDH, 2820.69.3

Tehcire Giden Yol

ZEYTUN’DAKİ TEKKE AHALİSİYLE ON

RELOCATION OF THE POPULATION

BİR KÖY HALKININ

OF TEKKE AND OF 11 VILLAGES IN

SÜRÜLMESİ

ZEYTUN

Z e y t u n ’ a g e l e n Fa h r i Pa ş a ’ n ı n Te k ke
ahalisiyle, son olaylara katılan bin dört
yüz seksen bir nüfustan ibaret on bir köy
halkının sürülmeleri emrini verdiği.

A n o r d e r w a s g i v e n b y Fa h r i Pa s h a,
who arrived in Zeytun, concerning the
relocation of the population of Tekke and
of 11 villages, consisting of 1481 persons,
who involved in the recent incidents.

14 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Zeytun
Numara: 672
Tarih: 2 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
29/30 Mart [1]331 telgraf[a] lâhikadır:
Dün Dördüncü Ordu Kumandan Vekili Fahri Paşa Zeytun'a geldi. Mahrûk Tekye ahalisiyle
öteden beri şakâvetle me’lûf olan bu defaki hâdiseye de iştirak eylemiş bulunan on bir karye ahalisinin
tağrîb ve teb‘îdleri emrini verdi. Ale's-sabah birkaç koldan zâbitler kumandasında olarak müfrezeler
gönderildi. Sicill-i nüfusa nazaran mezkûr mahalle ile köyler sekenesi nüfusu bin dört yüz seksen
birden ibarettir. Bunların Maraş'a vusûllerinde defterlerinin tanzimi //
makam-ı livâya tebliğ edildiğinden tağrîb olunan nüfusun mikdar-ı hakikîsi anlaşılacağı ma‘rûzdur.
Fî 1 Nisan sene [1]331

DH.ŞFR, 467/84

Zeytun’da Maraş
Mutasarrıfı
Mümtaz
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DEVELİ'DE ERMENİ KOMİTECİLERE

SEIZURE OF WEAPONS,

AİT SİLAH, MÜHİMMAT VE

AMMUNITION AND PHOTOGRAPHS

FOTOĞRAFLAR ELE

BELONGING TO THE ARMENIAN

GEÇİRİLMESİ

COMMITTEE MEMBERS IN DEVELI

Develi’de Ermeni ihtilal komitesine ait silah,
bomba, fişek ile Ermenistan olarak kabul
edilen yerlerin isimleri ve yıkılan binalarını
gösteren fotoğrafların ele geçirildiği.

Weapons, bombs, shells and photographs,
illustrating the names of the regions that
were accepted as Armenia and the ruined
buildings there, belonging to the Armenian
Revolutionar y Committee were seized in
Develi.

15 Nisan / April 1915

Kayseri Sancağı Mutasarrıflığı
Tahrirât Müdüriyeti
Umumî: 1529
Hususî: 29
Hulâsa: İki aded fotoğrafın takdimine dair
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Devletli Efendim Hazretleri;
Develi kazâsı merkezinde izhâr olunan Ermeni tertibât-ı ihtilâliyesinde alâkadar olanlardan elde
edilen esliha-i harbiye ile bombalar ve fişenk ve barut gibi ecza-yı nâriyeden bir kısmını ve Ermenistan
addedilmek istenilen memâlikin isimleri menkûş ve a‘sâr-ı sâbıkada mevcud iken ser-nigûn olmuş
binâ-yı istiklâlin enkaz ve ahcârını irâe eden bir tasviri hâvî levhanın manzarasını gösteren fotoğrafın
iki adedi manzûr-ı sâmî-i Nezâret-penâhîleri buyurulmak üzere leffen arz u takdim kılınmış olmakla
ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 1 Cumâdelâhir sene [1]333 ve fî 2 Nisan sene [1]331

DH.EUM.2.Şb, 6/1

Kayseri Mutasarrıfı
Ahmet Mithat

Tehcire Giden Yol

ŞATAK’TAKİ OLAYLARIN GENEL

ŞATAK INCIDENTS AS THE

BİR ERMENİ KALKIŞMASININ

BEGINNING OF AN ALL-OUT

BAŞLANGICI OLDUĞU

ARMENIAN REVOLT

Şatak’ta bir Ermeni öğretmenin
tutuklanması üzerine kasabada ve çevre
Ermeni köylerinde olaylar çıktığı, kopan
telgraf hattının tamiri için Gevaş’tan
gönderilen çavuş ile iki jandarmanın
kaybolması üzerine aramak için giden
müfrezenin ihtilalciler tarafından pusuya
düşürüldüğü, Şatak merkezinde çıkan
çatışmada yedi jandarmamızın şehit
olduğu ve Havasor ’la Şatak arasında bir
karakolun kuşatıldığı. Bütün bu olayların,
beklenen genel bir kalkışmaya başlangıç
olacağı anlaşıldığından ona göre tedbir
alındığı.

Upon the arrestment of an Armenian
teacher in Şatak, incidents occurred in
the town and the surrounding Armenian
villages. A platoon went to Şatak to look
for the sergeant and two gendarmes, who
were sent from Gevaş to repair the broken
telegraph line and were lost. This platoon
was ambushed by the revolutionaries.
7 gendarmes were martyrized in the
armed conflict in Şatak town center and
a guardhouse between Havasor and Şatak
was surrounded. The necessar y measures
were taken as it was understood that
all these events were expected as the
beginning of an all-out revolt.

16 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: 3257
Tarih: 3 Nisan sene [1]331
Müsta‘celdir.
Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi Hazretlerine
Şatak kazâsı merkezinde polise muhakkirâne muamelesinden dolayı derdest ve üzerinde mavzer
tabancası ve kazâ teşkilâtına aid evrak zuhur etmekle tevkif olunan bir Ermeni mualliminin tevkifini
müteâkib kasabada ve civar Ermeni köylerinde nümâyiş yapıldığını Kaymakam makine başında
bildirmişti. Tahkikâtın oraca devamı hâdiseye sebebiyet vereceği melhûz olduğundan mevkûf-ı
merkûmûn merkeze i‘zâmı lüzumunu bildirmiştim. Sabahleyin telgraf hattı kırıldı. Ahz-ı malumât
için civar kazâ ve nahiyeden müfrezeler sevk etmiştim. Şimdi Gevaş Kaymakamı'ndan aldığım
malumâtta Gevaş'tan hattın tamiri için gönderilen çavuş ile iki jandarmanın gâib ve müteâkiben ahz-ı
malumât zımnında çıkarılan küçük bir müfrezenin yolda ihtilâlcilerin pususuna uğrayıp vuku bulan
müsâdemede iki neferin mecrûh düştüğü //
ve Gevaş kazâsı merkezi olan Vastan kasabası civarındaki Akkilise manastırında müsellah birçok eşhâs
görülmeğe başladığı beyân olunuyor. Havasor Müdürü de malumât almak üzere gönderilen müfrezenin
ilerleyemediğini ve haricen alınan malumâta nazaran Şatak merkezinde vuku bulan müsâdemede yedi
jandarmamızın şehid ve Havasor'la Şatak arasında bulunan on beş kişilik bir karakolun muhasaraya
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alındığını bildiriyor. Bu hâdisâtın müntazar olan ihtilâl-i umumiyeye mukaddime olacağı anlaşılmakla
ona göre tertibât alınmıştır. Hafîyyen vuku bulan istihbâra nazaran merkez komitesi henüz berfle
mestûr olan geçidlerin tamamen açılarak ahvâlin kendileri için daha müsaid bir şekil alması emeliyle
vakit kazanmak istediklerinden Şatak mıntıkasında gösterilen isticalden memnun görünmüyorlar. //
Hatta şimdi Vramyan nezd-i acizâneme geldi ve sükûneti te’min için Şatak'a gitmek arzusunu
izhâr etti. Kabul ettim efendim.
Fî 3 minh [Nisan sene 1331]
Vali
Cevdet
DH.ŞFR, 467/95

Tehcire Giden Yol

RUSLARI KURTARICI OLARAK

ALL ARMENIANS WHO CONSIDERED

GÖREN BÜTÜN ERMENİLERİN

THE RUSSIANS AS THEIR

ELDE SİLAH FIRSAT

RESCUER WERE WAITING FOR AN

BEKLEDİKLERİ

OPPORTUNITY AS BEING ARMED

Rusların Başkale ve havalisini de işgallerini
fırsat bilen Ermenilerin, Müslüman ahalinin
elinden silahlarını aldıktan sonra kan
dökmeden ar zularını gerçekleştirmeyi
çıkarlarına daha uygun bularak sükuneti
muhafaza etmeye çalıştıkları, ancak
çekilmeye mecbur olan Ruslardan
gelecekte yardım sözü aldıkları, Rusları
kurtarıcı olarak gören bütün Ermenilerin
elde silah fırsat bekledikleri.

The Armenians disarmed the Muslim
community and tried to keep the peace
by taking advantage of the occupation
of Başkale and its vicinity by the Russians,
as they found more appropriate to act
bloodlessly for the sake of their interests.
However they were given promise by the
retreated Russians that they would be
supported by the Russians in the future.
All the Armenians who considered the
Russians as their rescuer were waiting for
an opportunity as being armed.

16 Nisan / April 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Van
Numara: 3231
Tarih: Fî 3 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi’ye
Ermenilerin vaziyet-i hâzırasını münhasıran arz edeyim: Ruslar[ın] Başkale ve havalisini de
işgalleri[ni] muhakkak farz eden komiteciler; aşâyirin, umumiyetle ahali-i İslâmiyenin silahlarını
ahz ettikten sonra kan dökmeden arzularını icray[ı] menfaatlerine muvâfık bularak düşmanın dahil
olmadığı yerlerde sükûneti muhafaza etmişlerdi. Ancak çekilmeğe mecbur olan Ruslar ve Ruslarla
beraber bulunan çeteler umumî bir harekâtta kendilerine [muâvenet]1 edilmediğinden dolayı pek
münfa‘il olmuşlar ve ikinci defa ileride de ne şekilde müzâheret görecekleri va‘d-ı kavîsini almıştır.
Rusları halâskar telakki eden bütün Ermeniler elde //
silah, fırsata muntazırdırlar. Timar vekâyi‘-i ahîresi, ketm-i hiss ve maksada muvaffak olamayan
köylülerin bir galeyanından ileri gelmişti. Bu vakitsiz tezâhürâttan memnun kalmayan komite
rüesâsının gayreti [ve] Hükûmetin takibe devam etmemesi üzerine vâkı‘a umumîleşmemiştir.
Erzurum'dan celb olunan esliha ve cephânenin tevzî‘i için zaman kazanmakla beraber birinci kuvve-i
seferiyenin takarrübü ve Tahsin Bey'le bi'l-muhabere bir haftaya kadar geleceği anlaşılan Bahaeddin
Şakir Bey'in i‘tâ edecekleri emre intizâren şu muvakkat ve zâhiri sükûnu idareye çok çalıştım ve
çalışıyorum. Hükûmet haysiyeti //
1

Metindeki cümle düşüklüğünden “muâvenet” anlamına gelecek bir kelimenin atlandığı anlaşılmaktadır.
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nâmına fedakârlık etmek kendilerine pek mülâyim ve müsaid bulunmakla beraber mukaddes ihtilâle
hazırlanıp kabına sığmayan Ermeni gençleri[ni] sükûn ve salâha takrîb mümkün olamıyor. Her an
mühim bir hâdiseye intizâr vaziyetindeyiz ve şu hâle nazaran Vramyan'ı Erzurum'a göndermekten
şimdilik sarf-ı nazar etmeyi muvâfık buldum, efendim.
Fî 2/3 Nisan sene [1]331
Vali
Cevdet
DH.ŞFR, 467/99

Tehcire Giden Yol

HAFİK’TE YAPILAN ARAMALARDA

A GREAT NUMBER OF WEAPONS

ÇOK SAYIDA SİLAHIN ELE

WERE SEIZED IN THE SEARCHES IN

GEÇİRİLDİĞİ

HAFİK

Hafik’in Horsana Ermeni köyünde yapılan
aramalarda Ermenilere ait çok miktarda
silah ele geçirildiği ve aramalara devam
edildiği.

A great number of weapons belonging to
Armenians were seized in the searches in
the Armenian village of Horsana in Hafik.
Searches were in process.

18 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Sivas
Numara: 7056
Tarihi: Fî 5 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Hafik kazâsına merbût Horsana Ermeni karyesinde yapılan taharriyât neticesinde bir sandık
gra tüfengi ve bir sandık onlu mavzer revolveri ve bir sandıkta bir çok dinamit ve dört aded mükerrer
ateşli gra ve bir aded Rus sergey elde edilip taharriyâta devam edilmekte bulunulduğu lede'l-malumât
ma‘rûzdur.
Fi 4/5 Nisan sene [1]331
Vali
Muammer

DH.ŞFR, 467/107
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ŞATAK VE HAVASOR’DA ERMENİ

ARMED CONFLICTS BROKE OUT

EŞKIYASI İLE ÇATIŞMALAR

WITH THE ARMENIAN BANDITS IN

ÇIKTIĞI

ŞATAK AND HAVASOR

Şatak kazası yollarını kesen ve karakolların
etrafını saran eşkıyanın üzerine gönderilen
birliklerin eşkıyayla çatışmakta olduğu,
Havasor ’da da Ermenilerle çatışmaların
başladığı, Erçek ve Timar nahiyelerinde
bulunan Ermeni köylerinde de olağan dışı
faaliyetler görüldüğü.

An armed conflict broke out between
the bandits and the troops which were
sent upon the bandits who blocked the
roads to Şatak district and surrounded the
guardhouses. Conflicts with the Armenians
in Havasor started, as well. Unusual activities
were seen in the Armenian villages of the
townships of Erçek and Timar.
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18 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van Vali Konağı
Numara:126
Tarih: Fî 6 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Müsta‘celdir
Dahiliye Nezâretine
Şatak kazâsı yollarını kat‘ eden eşkıya[yı] mevkilerinden ref‘ ve kahr ve sarılan karakollar
efrâdını tahlîs etmek üzere gönderilen müfrezeler müsâdeme etmektedir. Cebren Havasor nahiyesi
Ermenileri vazifelerine devam eden bu müfrezelerimizi arkadan tehdid ve iki ateş arasında şaşırtmağa
teşebbüs ettiklerinden Havasor'da da müsâdeme başlamıştır. Diğer mahall[erde] hâsseten Timar1 ve
Erçek2 nahiyeleri dahilinde bulunan Ermeni karyelerinde3 de fevkalâde faâliyet görülmekte ve köyler
arasında irtibâtı kat‘ edecek surette tertibât alınmakta //
olduğu bildirilmektedir.
Fi 5 minh. [Nisan sene 1331]
Van Valisi
Cevdet

DH.ŞFR, 467/116

1
2
3

Metinde "Terfeler" şeklinde yazılmıştır.
Metinde "Bezçek" şeklinde yazılmıştır.
Metinde "karyesinde" şeklinde yazılmıştır

Tehcire Giden Yol

ŞATAK’TA İSYANCI ERMENİLERİN

NEARLY TWENTY SOLDIERS WERE

YİRMİ KADAR ASKERİMİZİ ŞEHİT

MARTYRIZED BY THE ARMENIAN

ETTİKLERİ

REBELS IN ŞATAK

Tatvan’a gönderilen Vramyan’ın Bitlis ’e
sevk olunduğu, Şatak ’ta isyan halinde
olan Ermenilerin yirmi kadar askerimizi
şehit ettikleri, merkez ile Hoşap arasında
bulunan bir jandarma karakolunun yüz
kadar eşkıya tarafından kuşatıldığı haberi
alınması üzerine kuvvet sevk edildiği,
planlı hücumlara maruz kalınmaması
düşüncesiyle silahlı görülen Ermenilerin
derhal tepelenmesinin tamimen
emredildiği.

Vramyan, who has been sent to Tatvan, was
dispatched to Bitlis. Nearly 20 soldiers were
martyrized by the Armenian rebels in Şatak.
Forces were sent on the bandits upon the
information about the surrounding of a
gendarmer y station between city center
and Hoşap by approximately 100 bandits.
It was ordered to chasten the armed
Armenians in order not to be come under
their planned attacks.

18 Nisan / April 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Van
Numara: 3412
Tarih: Fî 6 Nisan [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi Hazretlerine
1) Vramyan dün gece istimbotla Ta[t]van İskelesi'ne gönderilmişti. Bugün vâsıl olmuş
ve gelen müfreze tarafından Bitlis'e sevk olunmuştur. 2) Şatak'ta müretteb bir isyan yapan
Ermeniler kasaba dahilinde ve köylerde yirmi kadar askerimizi şehid etmişlerdir. Her
cihetten kuvvet i‘zâm olunduğundan yakında yolların açtırılması kasabada bulunanların kahr
ve tenkîli me’mûldür. 3) Hoşap kazâsı dahilinde bulunan birkaç Ermeni köyü civarından geçen

müfrezelerimize //

ateş açtırılmakla kâmilen tepelenmişlerdir. 4) Merkez ile Hoşap arasında Başkale caddesi üzerinde
bulunan bir jandarma karakolumuzun yüz kadar eşkıya tarafından muhasara olunduğu şimdi haber
verildi ve kuvvet sevk edildi. 5) Ermenilerin müretteb hücumlarına ma‘rûz kalmamak üzere müsellah
görülenlerin derhal tepelenmesini ta‘mimen emrettim.
Fî 5 Nisan sene [1]331
Van Valisi
Cevdet

DH.ŞFR, 467/125
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VAN’IN HAVASOR NAHİYESİNDEKİ

EXACERBATION OF CONFLICTS IN

ÇATIŞMALARIN ŞİDDETLENDİĞİ

HAVASOR TOWNSHIP OF VAN

Van’ın Havasor nahiyesindeki çatışmaların
şiddetlendiği, müfrezelerin yollarını
ke s m e y e t e ş e b b ü s e d e n i s y a n c ı l a r ı n
şiddetli hücumlara dayanamayarak
köylere çekildikleri.

Conflicts in Havasor township of Van
intensified; the rebels who attempted to
block the ways of platoons retreated back
to villages as they could not resist the
severe attacks.

18 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: 3337
Tarih: Fî 6 Nisan [1]331
[Şifre]
Pek mühim ve müsta‘celdir
Dahiliye Nezâretine
Havasor müsâdemâtı şiddetlendi. Müfrezelerin yollarını kesmeğe teşebbüs eden ihtilâlciler
vuku bulan şiddetli hücumlara mukâvemet edemeyerek kiliselere, köylere kapanmışlardır. İdin(?)
köy[ün]de ve bir kilisedeki ihtilâlcilerin kâmilen mahv edildiği ve diğer yerlerde müsâdemeler şiddetli
devam etmekte bulunduğu alınan raporlardan anlaşılmakla arz-ı malumât olunur.
Fi 5 minh. [Nisan sene 1331]
Vali
Cevdet

DH.ŞFR, 467/126

Tehcire Giden Yol

SİVAS VALİSİ MUAMMER BEY’İN

OPINIONS OF MUAMMER BEY,

ERMENİLER HAKKINDAKİ

SİVAS GOVERNOR, ABOUT

GÖRÜŞLERİ

ARMENIANS

Sivas Valisi Muammer Bey ’in; Ermeniler
ile bu memlekette kardeş olarak
yaşayamayacağımıza kani olduğu, biz
onları ezmez isek onların bizi ilk fırsatta
yok etmeye çalışacakları, Sivas’ta onları
kuvvetten düşürmeye ve Müslümanları
güçlendirmeye çalışıldığı, Ermeni halkına
ilişilmediği şeklindeki görüşleri.

Sivas Governor Muammer Bey expressed
his conviction that it was not possible
to live brotherly with Armenians in this
countr y. He also stated that if we do not
overpower the Armenians, they would try to
exterminate us at the earliest opportunity;
it was tried to get weaken the Armenians
and to strengthen the Muslims in Sivas;
Armenian community was not disturbed.

18 Nisan / April 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Sivas
Numara: 707
Tarih: Fî 5 Nisan sene [1]331
Mahrem ve hususîdir
Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi Hazretlerine
C[evab] 1 Nisan sene [1]331:
Ermeniler ile bu memlekette kardeş olarak yaşayamayacağımıza kâni‘im. Biz onları ezmez isek
onlar bizi ilk fırsatta hiç acımayarak mahva kıyâm eyleyeceklerdir. Burada Ermeniler hakkında takib
eylediğimiz program: 1) Onları kuvvetten düşürmek, unsur-ı İslâmı kuvvetli bulundurmak. 2) Dimâğ
vazifesini gören ve her işi tedvir eyleyen rüesâdan onları mahrum etmektir. Birinci maddeyi tatbik
eylemek için silahları toplanıyor, //
İslâmları teslîh eyliyor, şirketler teşkil ile iktisaden de hâkim olmağa, san‘atı da ellerinden almağa
çalışıyoruz. Bugün için muzır görmediğimiz avâma ilişmediğimiz, kemiyetten ziyade keyfiyete
ehemmiyet verdiğimizden, nüfusça fevkalâde tenâkus yoktur. Diğer emriniz (---) edildiği ma‘rûzdur.
Fi 5 Nisan [1]331
Sivas Valisi
Muammer

DH.ŞFR, 467/127
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GEVAŞ, ŞATAK VE HAVASOR’DA

ONGOING CONFLICTS BETWEEN

ERMENİ İHTİLALCİLER İLE

THE ARMENIAN REVOLUTIONARIES

MÜFREZELERİMİZ ARASINDA

AND OUR PLATOONS IN GEVAŞ,

ÇATIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİ

ŞATAK AND HAVASOR

H a v a s o r n a h i y e s i n d e i s y a n a ka l k ı ş a n
dört Ermeni köyünün mevzilerinin tahrip
edildiği; Gevaş kazasıyla vilayet merkezi
ve Havasor nahiyesinin bağlantısını kesmek
üzere toplanan altı yüz kadar ihtilalci ile
müfrezelerimiz arasında çatışmaların
devam ettiği.

Emplacements in four Armenian villages
of which population attempted to revolt in
the township of Havasor were destroyed.
Armed conflicts between our platoons and
nearly 600 revolutionaries who gathered to
block the way from Gevaş district to the
province center and Havasor township
were continuing.
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19 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: 3455
Tarih: 6 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Müsta‘cel
Dahiliye Nezâretine
1) Havasor nahiyesi dahilinde isyana sarılan Ermeni köylerinden dördü, müfrezeler tarafından
muhasara ve tahassun ettikleri mevkileri top ateşiyle tahrib olunarak kâmilen mahv edilmiştir. 2)
Gevaş kazâsıyla merkez-i vilâyet ve Havasor nahiyesi râbıtasını kat‘ etmek üzere Ata[lan]1 ve Gersi
karyelerinde ictimâ eden ve mikdarları altı yüz kadar tahmin edilen ihtilâlciler ile müfrezelerimiz
arasında bugün şiddetle müsâdeme devam etmektedir. 3) Şatak merkezinde ve Şatak'la Gevaş arasında
müsâdeme devam ediyor ve Gevaş ile merkez arasında telgraf //
muhaberâtı kat‘ olunmuş ve tamirine teşebbüs edilmiştir.
Fî 6 minh. [Nisan sene 1331]
Van Valisi
Cevdet

DH.ŞFR, 468/21

1

Metinde “Atay” şeklinde geçmektedir.

Tehcire Giden Yol

ERMENİ İSYANININ İHTİLALE

ARMENIAN REVOLT STARTED IN

EN UYGUN OLAN VAN’DA

VAN, THE MOST CONVENIENT

BAŞLADIĞI

PLACE FOR REVOLUTION

Van’ın bazı nahiyelerinde Ermenilerin ihtilal
başlatıp askeri kuvvetler ile çatıştıkları,
şu durumda Ermeni ihtilalinin en uygun
olan Van’da başlamış olduğu, isyancıların
Bayazıt tarafında Ruslarla bağlantı kurmak
istedikleri, Şatak’ın ihtilalin merkezi olduğu.

Armenians revolted in some townships of
Van and conflicted with militar y forces.
Thus Armenian revolution started in Van,
the most convenient place for it. The
rebels intended to establish a connection
with Russians in the vicinity of Bayazıt. Şatak
was the center of revolution.

19 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Erzurum
Numara: 7152
7 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Bizzat halli
Dahiliye Nezâretine
Cevdet Bey Van'ın bazı nevâhîsinde Ermenilerin ihtilâl ve kuvve-i askeriye ile müsâdeme
ettiklerini yazıyor. Şu hâlde Ermeni ihtilâli en müsaid olan Van'da başlamış demektir. Buradan Van'a
silah sevk ediyoruz. Dün Mahmud Kamil Paşa ile görüştüm. İcab ederse buradan va‘d-i muâvenet
ettiler. Cevdet Bey'den sordum. Bir jandarma taburu ihzâr ettik. İhtilâlcilerin vaziyetine nazaran
Bayazıt cihetindeki Ruslarla te’min-i irtibât etmek istedikleri anlaşılıyor. Bitlis Valisi ile de muhabere
ediyoruz. Şatak merkez-i ihtilâl olduğundan Bohtan cihetinden Kürtleri sevk etmesini yazdım. Muş'ta
da bir hareket me’mûl ise de //
şimdi talimât taburları orada olduğundan zorca hareket edeceklerdir. Maamâfih artık meseleyi bihakkın halletmek zamanı geldi. Erzurum'da Ermeniler kımıldanamayacaklardır. Hilmi Bey'i Van
cihetine göndermek, Bahaeddin Şakir Bey'e talimât-ı lâzıme verilerek gönderilmesi icab eder. Bu
talimât Sivas'a da tebliğ olunmalıdır. Cevdet Bey buradan fazla kuvvet istemiyor. Zaten Kürtler
tamamen sevk olunursa maksad hâsıl olur. İhtirâm.
Fi 6 Nisan sene [1]331
Erzurum Valisi
Tahsin

DH.ŞFR, 468/24
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VAN MERKEZİ İLE HAVASOR

ONGOING CONFLICTS WITH

VE GEVAŞ’TA İHTİLALCİLERLE

REVOLUTIONARIES IN VAN CITY

ÇATIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİ

CENTER, HAVASOR AND GEVAŞ

Van merkezinde çoğunluğu asker kaçağı
olan ihtilalcilerle çatışmanın devam
ettiği; Gevaş-Bitlis hattından başka bütün
telgraf hatlarının kesildiği; ayaklanmanın
genel olduğu, Havasor ’daki çatışmada
ihtilalcilerin tepelendiği ve Havasor ile
Gevaş arasındaki köylerde toplanan asilere
hadlerini bildirmeye gayret edildiği.

Armed conflicts were continuing with
r e v o l u t i o n a r i e s, m o s t o f w h o m w e r e
deserters, in the center of Van. All the
telegraph lines, except the Gevaş-Bitlis
line, were cut off. This was an all-out revolt.
Revolutionaries were overpowered in the
conflict in Havasor. Efforts were shown in
order to bring the rebels, who gathered in
the villages between Havasor and Gevaş,
into line.

20 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van Vali Konağı
Numara: 171
Tarih: Fî 7 Nisan sene [1]331
Pek mühimdir
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Şehirde müsâdeme şiddetle devam ediyor. Kısm-ı küllîsi asker firarîsi olan ihtilâlciler pek
muntazam hareket ediyorlar. Gevaş-Bitlis hattından mâadâ bütün telgraf telleri kat‘ olundu. Kıyâm
umumîdir. Havasor'daki müfreze pek faâliyet göstermiş ve karşılarına çıkan ihtilâlcileri tepelemişlerdir.
Şimdi merkezle Havasor ve Gevaş arasındaki köylerde ictimâ eden âsileri te’dîbe gayret etmekte[dir].
Lutf-i Hakk'la o cihette vazifelerini çabuk bitirerek şehrin muâvenetine şitâb edeceklerini ümid ederim.
Fî 7 Nisan sene [1]331
Vali
Cevdet

DH.ŞFR, 468/35

Tehcire Giden Yol

ERÇEK VE GEVAŞ’TA ERMENİ

ONGOING SEVERE CONFLICTS

İSYANCILARLA ŞİDDETLİ

WITH ARMENIAN REBELS IN ERÇEK

ÇATIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİ

AND GEVAŞ

Erçek nahiyesinden geçen müfrezelerimize
saldıran Ermeni asiler ile girilen çatışmada
yüz yetmiş kişinin itlaf edildiği, bizden ise on
sekiz şehit, yirmi dört yaralı olduğu. Gevaş
ilçesinin Atalan köyünde çatışma devam
ederken Piltinis köyünün top ateşiyle tahrip
edilerek yakıldığı; Van şehrinde Ermeni
mahallelerinde çokça silahlı şahısların
dolaştığının görüldüğü ve civar köylerdeki
isyancıların şehrin kuzey doğusu ile Erek
dağında toplandıkları.

As a result of the armed conflict with
Armenian rebels, who attacked our platoons
going through Erçek township, 170 rebels
were killed; on the other hand our 18 soldiers
were martyrized and 24 wounded. Armed
conflicts were continuing in Atalan village
of Gevaş district and Piltinis village was
destroyed by artillery fire. A large number of
armed men were seen around the Armenian
neighborhoods in Van. The rebels from
surrounding villages were gathered in the
northeast of the city and on Erek Mountain.

20 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numarası: 3474
Tarih: Fî 7 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Gâyet müsta‘celdir
Dahiliye Nezâretine
1) Erçek nahiyesi dahilinden geçen müfrezelerimizin yollarını kesmeye teşebbüs eden iki
Ermeni karyesi âsileriyle vuku bulan şiddetli müsâdeme neticesinde ihtilâlcilerden yüz yetmiş kişi telef
edilmiştir. Müfrezelerimizden on sekiz şehid ve yirmi dört mecrûh vardır. 2) Gevaş kazâsı ile Havasor
nahiyesi arasında posta güzergâhı ve pek mühim bir nokta olan Atalan ve Piltinis karyelerinde sabahtan
beri müsâdeme devam ediyor. Telgraf hattı kırıldığından neticeden henüz malumât alınamamış ise de
yakın bulunan diğer nahiyelerden verilen malumâta nazaran Piltinis karyesi top ateşiyle tahrib ve ihrâk
edilmiş Atalan'da hâlâ müsâdeme devam ediyormuş. 3) Şehre hâkim yüksek bir mevki‘de vuku bulan //
tarassudda Ermeni mahallelerinde pek çok müsellah eşhâsın dolaştıkları görülmüş ve civar karye
âsilerinin şehrin şark-ı şimâlisinde Erek1 Dağı'nda ictimâ etmekte oldukları haber alınmış olmakla
tedâbîr-i lâzımeye tevessül olunmuştur.
Fî 6/7 Nisan sene [1]331
DH.ŞFR, 468/37
1

Metinde "Verek" şeklinde yazılmıştır.

Van Valisi
Cevdet
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ZEYTUN ERMENİLERİNİN BÜYÜK

MAJORITY OF ZEYTUN ARMENIANS

KISMININ KONYA’YA SEVK EDİLDİĞİ

DISPATCHED TO KONYA

Konya’ya sevk edilen Zeytun Ermenilerinin
sayısının üç bin dört yüz kırk altı nüfusa
ulaştığı, geride az kişinin kaldığı, yerlerine
de göçmen gönderilerek iskân edildiği.

Number of Zeytun Armenians who
were dispatched to Konya reached to
3446. Small number of them remained.
Immigrants were relocated instead of
Zeytun Armenians.

21 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Maraş
Numara: 2011
Tarih: Fî 9 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Bugüne kadar Konya'ya sevk edilen Zeytun Ermenilerinin mikdarı üç bin dört yüz kırk altı
nüfusa bâliğ olmuştur. Bakıyyesi az kalmıştır. Yerlerine muhacir i‘zâm ve iskân edilmektedir.
Fî 8 Nisan sene [1]331

DH.ŞFR, 468/47

Maraş Mutasarrıfı
Mümtaz

Tehcire Giden Yol

SİVAS TUZHİSAR’DAKİ İSYANCI

SURRENDER OF THE ARMENIAN

ERMENİLERİN TESLİM OLDUĞU

REBELS IN TUZHİSAR IN SİVAS

Sivas Tuzhisar ’daki çatışmanın bir kaç
Ermeni’nin ölmesiyle sonuçlandığı, diğer
Ermenilerin teslim oldukları, o bölgede
silah aranmasına devam edildiği.

The armed conflict in Tuzhisar in Sivas was
ended up with killing of three Armenians.
Other Armenians surrendered. Searches for
weapons in that region were in process.

21 Nisan / April 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Sivas
Numara: 7970
Tarih: 8 Nisan sene [1]331
Şifre
Dahiliye Nezâretine
Zeyl 7 Nisan sene [1]331:
Tuzhisar'daki müsâdemede birkaç Ermeni ölmesiyle vak‘a neticelendi. Diğer Ermeniler
dehâlet ettikleri gibi, kemâl-i sükûnetle o mıntıkada esliha taharriyâtına devam edilmekte bulunduğu
ma‘rûzdur.
Fî 8 Nisan sene [1]331
Vali
Muammer

DH.ŞFR, 468/52
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VAN’DAKİ YÜZLERCE ERMENİ

ATTACK BY HUNDREDS OF

İHTİLALCİNİN KALEYİ ELE

ARMENIAN REVOLUTIONARIES IN

GEÇİRMEK İÇİN HÜCUM

VAN IN ORDER TO CAPTURE THE

ETTİKLERİ

FORTRESS

Sur ve Kaledibi Ermeni mahallelerinde
görülen yüzlerce ihtilalcinin kaleyi ele
geçirmeye çalıştıkları, askerimizden zayiat
olduğu; isyancıların Müslüman evleri ile
Düyun-ı Umumiye, Posta, Reji ve Osmanlı
Bankası dairelerini yaktıkları.

Hundreds of Armenian revolutionaries
seen in Sur and Kaledibi neighborhoods
attempted to capture the fortress. There
occurred casualties from our soldiers.
Muslim homes and buildings of Debt
Administration (Düyun-ı Umumiye), Post
Office, Regie Company and Ottoman
Bank were set on fire by the rebels.

21 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: Fevkalâde 20
Tarih: Fî 8 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Müsta‘celdir
Dahiliye Nezâretine
Bu gece sabaha kadar şehrin her tarafında ateş devam etti. Kısmen Sur'la, Kaledibi Ermeni
mahallelerinde görülen yüzlerce ihtilâlcilerin gece gafleten hücum ile kaleye sahib olunmak üzere
oraya müretteb oldukları anlaşıldı. Gündüz kaleden yağdırılan balyemez toplarının tahribâtına rağmen
askerimize zâyiât verdiler ve gece bombalarla İslâm hâneleri, Düyûn-ı Umumiye, Posta, Reji ve Bank-ı
Osmani dairelerini ihrâk ve tahrib ve bu karışıklıktan istifade ile firaren hurûca teşebbüs etmişler ise
de muvaffak olamadılar. Şimdi yine kaleden eski toplarla ateşe //
başlandı. Bu gece bizi tahmin fevkinde iz‘âc eden bu la‘înleri tepelemeye son derece çalışıyor[uz].
Şehrin bağlar kısmında İslâm hânelerine nisbeten toplu bulunan Ermeni mahallelerinden gece taarruz
edilmiş ise de hamdolsun def‘ edilebilmiştir. Müsâdeme devam ediyor.
8 minh. [Nisan sene 1331]
Vali
Cevdet

DH.ŞFR, 468/55

Tehcire Giden Yol

ERMENİ KOMİTELERİNİN

ARMAMENT OF 30.000 ARMENIANS

SİVAS’TA OTUZ BİN ERMENİ’Yİ

IN SIVAS BY THE ARMENIAN

SİLAHLANDIRDIĞI

COMMITTEES

E r m e n i ko m i t e l e r i n i n ko n t r o l ü a l t ı n d a
Suşehri ’nde on altı Ermeni köyünde
ihtilal mıntıkası hazırlanarak ordumuzun
başarısızlığı halinde diğer Ermeni köyleriyle
birlikte orduyu arkadan tehdit edecekleri,
vilayetten otuz bin Ermeni tertip edilerek
silahlandırıldığı, bunlardan on beş bininin
Rus ordusuna katıldığı, on beş bininin
de ordumuzu arkadan meşgul etme ile
görevlendirildiği.

Revolution districts were prepared in the
16 Armenian villages in Suşehri under the
control of Armenian committees. If our
army was defeated, they would become
a threat to our army from behind together
with the other Armenian villages. 30.000
Armenians were organized from the
province and armed. 15.000 of them
joined the Russian army and the rest of
them were tasked with engaging our army.

22 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Sivas
Numara: 10343
Tarih: 10 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
1) Vilâyet mülhakâtından Karahisâr'a merbût Suşehri'nin Pürk karyesiyle civarında merkez
sancağına mülhak Hafik kazâsının Tuzhisar ve Beyşehir, Resane(?) karyeleriyle Ulaş nahiyesinde icra
olunan taharriyât ve takibât neticesinde bir hayli esliha-i memnû‘a ve dinamit bulundu. [2.] Evvelce
arz olunduğu üzere Ermeni komitelerinin idare ve murâkabesi tahtı[nda] ve Suşehri'nde on altı Ermeni
karyesinde ihtilâl mıntıkası ihzâr olunarak her mıntıkaya ma‘rûf Ermenilerden üçer kumandan tayin
ve mıntıkaların vazifesi Hüdâ ne-kerde Ordumuzun adem-i muvaffakiyeti hâlinde vilâyetin Ermeniler
ile meskûn diğer karyelerdeki unsurlarıyla tevhîd-i mesâî eyleyerek Orduyu arkadan //
tehdidden ibaret bulunduğu bu vilâyetten otuz bin Ermeni tertib ve teslîh edilip on beş bininin birer
suretle Rus Ordusu'na iltihak eylediğini ve on beş bininin de Ordumuzu arkadan işgal vazifesiyle
mükellef tutulduğu derdest edilen maznûnların ifadeleriyle te’eyyüd eylemiştir. 3) Ermenilerin
ilkbahar hulûlüyle dağlarda barınmak imkânı hâsıl olduğunda hareket-i ihtilâliyeye cür’etleri me’mûl
bulunduğu evvelce arz edilmiş idi. Van'da hareket-i isyaniyenin başlamış, bu vilâyet dahilinde şimdiye
kadar taharrî olunan mahallerde esliha ve dinamit elde edilmesi komite rüesâsından bazılarının hâl-i
firarda bulunması bu hâli te’yid etmektedir. 4) Vilâyetin Karahisâr, Suşehri, Divriği, Hafik, Tonus,
Gürün, Amasya, Tokat, //
Merzifon ve havalisi Ermenilerin temerküz eylediği mahallerdir. 5) Hafik'in Tuzhisar karyesinde
komite rüesâsından Murad'ın tahassun eylemesiyle sevk olunan müfreze ile müsâdeme vuku bulup
o günkü vak‘ada birkaç Ermeni'nin telef olup yirmi kişisinin istîmân eyleyerek bir kısmı da firar
etmişlerdir. Firarîler takib olunmaktadır. Müsâdemeye sâbit ve seyyar jandarma müfrezeleri iştirak
etmiştir. Ancak kuvvetü'z-zahr olmak üzere cihet-i askeriyeden taleb olunan kuvvetle bir müfreze
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de Hafik merkezine gönderildi. 6) Bu kuvvete istinâden isyan hazırlığında bulundukları anlaşılan
köylerin vesait ve levâzım-ı taarruziye ve tecavüziyeden tecridleri ve yekdiğeriyle olan irtibâtlarının
kat‘ı esbabına tevessül olunmuştur. 7) Bu hareket-i isyaniyeyi idare //
eden komite rüesâsından elde edilenler taht-ı nezârete ve tarassuda alınmaktadır. Netice-i takibâttan
peyderpey arz-ı malumât olunacaktır, efendim.
Fi 9/10 Nisan sene [1]331
DH.ŞFR, 468/64

Vali
Muammer

Tehcire Giden Yol

VAN ŞEHİR MERKEZİ İLE MURADİYE,

SEVERE COMBATS WITH THE REBELS

TİMAR VE ERÇEK NAHİYELERİNDE

IN VAN CITY CENTER AND IN THE

ASİLERLE ŞİDDETLİ ÇARPIŞMALARIN

TOWNSHIPS OF MURADİYE, TİMAR

YAŞANDIĞI

AND ERÇEK

İhtilalcilerle şehirde çarpışmaların devam
ettiği, yirmi kadar şehit ve yaralıların olduğu,
Muradiye ile Timar nahiyesi arasında iki yüz
kadar ihtilalcinin tamamen mahv edildiği,
Erçek nahiyesi taraflarında Müslüman
köylere saldıran asilerle müfrezeler
arasında şiddetli çarpışmaların devam
ettiği, çatışmaların olduğu bölgelerde
telgraf tellerinin kesik olduğu.

Combats with revolutionaries continued
i n t h e c i t y. 2 0 o f o u r s o l d i e r s w e r e
martyrized and wounded. Approximately
200 revolutionaries were killed in the
region between the townships of Muradiye
and Timar. Severe combats continued
between the battalions and the rebels,
who attacked the Muslim villages in the
vicinity of Erçek township. The telegraph
lines were cut off in the combat area.

22 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: Fevkalâde
Tarih: Fî 9 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Aceledir
Dahiliye Nezâretine
Bugün şehirde akşama kadar müsâdeme oldu ve bazı cihetlerde hâlâ devam ediyor. İhtilâlciler
dün gece yaptıkları taarruzlarına bugün aynı şiddetle devam edemediler. Dün Hazaberi(?) sarılarak
müte‘addid hücumlara ma‘rûz kalan Hamidiye Karakolu'nda bulunan bir bölüğümüzle irtibât te’sis
edildi. Âsilerin işgal ettiği birkaç noktadan taarruz olundu. Bugün askerden yirmi kadar şehid ve
mecrûhumuz vardır. Havasor cihetinde bulunan müfrezelerimiz Hazaberi'ye(?) akşam yetişti. Timar
nahiyesiyle Muradiye kazâsı merkezi arasında bulunan Körzort //
karyesinde ictimâ eden iki yüz kadar ihtilâlci, Muradiye Kaymakam Vekili maiyyetinde hareket
eden müfrezeler tarafından sarılarak kâmilen mahv edildiğine dair Bitlis tarîkıyla bir telgraf aldım.
Gece şehre gelebilen Erçek nahiyesi ahali-i İslâmiyesinden birinin ifadesine nazaran o tarafta kurâ-i
İslâmiyeye taarruza cür’et eden âsilerle Muradiye ve Saray'dan yetişen müfrezeler arasında şiddetli
müsâdemât devam etmekte imiş. Teller kırık olduğundan neticeden malumât alınamamıştır. İnşâallah
yarın vaziyet daha müsaid olur, kuvvetli bir müfreze göndererek te’sis-i irtibâta çalışıyorum.
Fî 8/9 Nisan sene [1]331
Van Valisi
Cevdet
DH.ŞFR, 468/67
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VAN KALESİ’NE HÜCUM İÇİN

ONGOING CONFLICTS WITH

SİPERLER OLUŞTURAN YEDİ YÜZ

NEARLY 700 ARMENIAN REBELS

KADAR ERMENİ İSYANCIYLA

ENTRENCHING IN ORDER TO

ÇATIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİ

ATTACK THE VAN FORTRESS

Van Kalesi ’ni ele geçirmek için Ermeni
komitesince seçilen yedi yüz kadar
oldukları tahmin edilen ve evlerin içlerine
siperler yapan Ermeni asilerin kasabanın
önemli bir kısmını ateşe vererek direndikleri.

The Armenian rebels, estimated to be
nearly 700, who were selected by the
Armenian committee in order to capture
the Van fortress, entrenched in the homes
and burned a considerable part of the city.

23 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: 4
Tarih: Fî 10 Nisan sene 1331
[Şifre]
Gâyet mühim, te’hiri gayr-i caizdir
Dahiliye Nezâretine
Bugün müsâdeme şiddetle devam etti. Arz olunduğu vechile kaleye hücum için komitece şehrin
ve köylülerin en muharib efrâdından intihâb olunduğu anlaşılan ve yedi yüz kadar tahmin edilen
ihtilâlcilerle bizzat uğraşmak üzere kaleye gittim. Bütün gayrete rağmen hâneler dahilinde mahfûz
siperler yapan ve pek ziyade faâliyet göstererek, kasabanın mühim bir kısmını ateşe veren âsileri işgal
ettikleri mahallerin umumundan çıkararak //
tepelemek mümkün olmadı. Ma-hâzâ etraftan kuvvet gelmeye başladı, daha şiddetli taarruz ediyoruz.
Fî 9/10 Nisan [1]331
Van Valisi
Cevdet

DH.ŞFR, 468/76

Tehcire Giden Yol

VAN’DA İÇERİ VE YUKARI ŞEHİRDE

ONGOING CONFLICTS IN THE

ÇATIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİ

INNER AND UPPER REGIONS OF
THE PROVINCE OF VAN

Van’da içeri ve yukarı şehirde çatışmanın
devam ettiği; şehrin içinde birkaç hanenin
yakıldığı, Başkale tarafından seksen kişilik bir
kuvvetin Van’a yardıma yetiştiği; Mahmudi
Kaymakamı maiyyetindeki mücahitlerin
Erçek nahiyesi civarındaki İslam köylerine
taarruza çalışan asilerle çatışarak Van’a
yaklaştığı; Van’a gelmekte olan Muradiye
Kaymakamı Ziya Bey ’in ihtilalcilerin şiddetli
taarruzundan dolayı ilerleyemediği.

Conflicts were continuing in the inner and
upper regions of the province of Van. A
few houses in the city were burned down.
A militar y force consisting of 80 soldiers
c a m e f r o m B a ş ka l e t o Va n ’ s r e s c u e.
Mujahids in the company of the District
Governor of Mahmudi were closing to
Van by conflicting with the rebels who
attempted to attack the Muslim villages
in the vicinity of Erçek township. Ziya Bey,
District Governor of Muradiye, could not
move on due to the severe attack of
revolutionaries on his route to Van.

24 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numarası: Fevkalâde
Tarih: Fî 11 Nisan sene [1]331
Müsta‘celdir
Dahiliye Nezâretine
Yukarı ve içeri şehirde müsâdeme devam etti ve ediyor. İçeri şehirde daha birkaç hâne zabt ve
tekrar işgal edilmemek üzere ihrâk edildi. Başkale tarafından seksen kişilik bir kuvvet bugün akşam
Van'a yetişti. Mahmudi Kaymakamı maiyyetinde bulunan mücahidler Erçek nahiyesi civarında İslâm
köylerine taarruza çalışan âsilerin mühim bir kısmını te’ehhur(?) ederek Van'a yaklaşmıştı. Yarın
Hoş Gediği'ni tutan şakîlere taarruz edilecektir. Timar1 nahiyesinden gelen Muradiye Kaymakamı
Ziya Bey Tasmalı Gediği'nde ictimâ eden külliyetli ihtilâlcilerin şiddetli hücumuna ma‘rûz kalarak
ilerleyemediği, Erçek kuvvetinin vürûduyla //
beraber Timar2 tarafına bir müfreze sevk olunacaktır.
Fî 10/11 Nisan sene [1]331
Van Valisi
Cevdet
DH.ŞFR, 468/91

1
2

Belgede "Hısınmar" şeklinde geçmektedir.
Belgede "Tedmar" şeklinde geçmektedir.
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DEVLET ALEYHİNDE FAALİYETLERDE

CLOSURE OF THE BRANCHES OF

BULUNAN HINÇAK, TAŞNAK

ARMENIAN COMMITTEES LIKE

VE BENZERİ ERMENİ KOMİTE

HINDJAK AND DASHNAK WHICH

ŞUBELERİNİN KAPATILMASI

ACTED AGAINST THE OTTOMAN STATE

Ermeni komitelerinin Osmanlı ülkesinde
ayrılıkçı fikirlerle muhtariyet elde etme
teşebbüsleri, Taşnak Komitesinin Rusya’da
bulunan Ermenileri kışkırtma çabaları,
ü l ke n i n s a v a ş h a l i n d e o l m a s ı n ı f ı r s a t
bilerek Anadolu ’nun birçok vilayetinde
isyan çıkarmaları, bomba, silah tedarikleri,
gönüllü alaylar oluşturmaları ve Ruslarla
birlikte hareket ederek Osmanlı Ordusu’nu
tehdit etmeleri bu komitelerin faaliyetlerine
bir son vermeyi gerektirdiğinden; Hınçak,
Taşnak ve benzeri Ermeni komitelerin
vilayetlerdeki şubelerinin kapatılmasına,
her türlü evraklarının yok edilmelerine
meydan bırakılmayarak ele geçirilmesine,
komite ile işbirliğinde olan Ermenilerin
takip ve gözaltına alınmalarına, ellerindeki
silahların toplatılmasına ve tutuklanan
şahısların Divan-ı Harbe sevk olunmasına
karar verildiği.

It required to put an end to the activities
of Hindjak, Dashnak and similar Armenian
committees as they attempted to obtain
an autonomy in the Ottoman territor y with
separatist ideas; as Dashnak committee
attempted to provoke the Armenians
in Russia; as they revolted in various
provinces of Anatolia by taking advantage
of the war conditions in the countr y; as
they provided the rebels with the bombs
and weapons; as they set up volunteer
regiments; and as they became a threat
to the Ottoman army by acting together
with the Russians. Consequently, it was
decided to close the branches of these
Armenian committees in the provinces,
to capture all the documents of these
committees by not allowing them to be
destroyed, to follow and take into custody
the Armenians collaborating with the
committee, to seize the weapons in their
hands and to bring the arrested persons
into the Court-Martial.

24 Nisan / April 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Şifre
Müsta‘cel, mahrem, bizzat halli
Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, Bitlis,
Halep, Hüdavendigâr, Diyarbakır, Sivas, Trabzon, Konya,
Mamuretülaziz, Van Vilâyetlerine; Urfa, İzmit, Bolu, Canik, Karesi,
Kayseri, Niğde, Eskişehir, Karahisâr-ı Sahib, Maraş Mutasarrıflıklarına
Ermeni komitelerinin Memâlik-i Osmaniyye'deki teşkilât-ı ihtilâliye ve siyasiyeleriyle öteden

Tehcire Giden Yol

beri kendilerine muhtâriyet-i idare te’minine ma‘tûf olan teşebbüsleri ve ilân-ı harbi müteâkib Taşnak
Komitesinin Rusya'da bulunan Ermenilerin derhal aleyhimize hareketine ve Memâlik-i Osmaniyye'deki
Ermenilerin dahi Ordunun dûçâr-ı za‘f olmasına intizâr ederek o zaman bütün kuvvetleriyle ihtilâl
eylemelerine dair ittihâz ettikleri mukarrerâtları ve her fırsattan istifade etmek suretiyle memleketin
hayat ve istikbaline te’sir edecek harekât-ı hainâneye cür’etleri bilhassa devletin hâl-i harbde bulunduğu
şu sırada Zeytun ile Bitlis, Sivas ve Van'da vuku bulan hâdisât-ı ahîre-i isyaniye ile bir kere daha
te’eyyüd etmiş ve esasen merkezleri memâlik-i ecnebiyede bulunan ve el-yevm unvanlarında bile
ihtilâlcilik sıfatını muhafaza eden bütün bu komiteler mesâîsinin Hükûmet aleyhine olarak her türlü //
esbâb ü vesâite müracaat suretiyle nuhbe-i âmâlleri olan muhtâriyeti istihsâl maksadı etrafında toplandığı
ve Kayseri ve Sivas ile mahâll-i sairede meydana çıkarılan bombalarla ve Rus Ordusu'nda gönüllü
alayları teşkil ederek Ruslarla birlikte memlekete saldıran ve an-asl Osmanlı memleketi ahalisinden
olan Ermeni komite rüesâsının harekâtı ve Ordu-yı Osmani'yi arkadan tehdid etmek suretiyle ve pek
büyük bir mikyâsta alınan tertibât ve neşriyâtları ile tahakkuk eylemiştir. Bittab‘ Hükûmet kendisi için
bir mesele-i hayatiyet teşkil eden bu kabîl tertibât ve teşebbüsâtın temâdîsine hiçbir zaman nazar-ı
iğmâz ve müsâmaha ile bakamayacağı ve menba‘-ı mefsedet olan komitelerin hâlâ mevcudiyetini
meşrû‘ telakki edemeyeceği cihetle bilumum teşkilât-ı siyasiyenin ilgâsına lüzum-ı âcil hissetmiştir.
Binâenaleyh Hınçak, Taşnak ve emsali komitelerin vilâyet dahilindeki şu‘abâtının derhal sedleri ile
şube merkezlerinde bulunacak evrak ve vesâikin kat‘iyyen ziyâ‘ ve imhasına imkân bırakılmayarak
müsâderesi ve komiteler rüesâ ve erkânından müteşebbis eşhâs ile Hükûmetçe tanılan mühim ve muzır
Ermenilerin hemen tevkifi ve bulundukları mahallerde devam-ı ikametlerinde mahzur görülenlerin
vilâyet/sancak dahilinde münasib görülecek mevâki‘de toplattırılarak //
firarlarına imkân bırakılmaması ve icab eden mahallerde silah taharrîsine başlanılarak her türlü hâl ve
ihtimale karşı kumandanlarla bi'l-muhabere kuvvetli bulunulması ve icraâtın hüsn-i tatbiki esbâbının
te’min ve istikmâliyle zuhur edecek evrak ve vesâikin tedkiki neticesinde tevkif olunan eşhâsın
Divan-ı Harblere tevdî‘i Ordu-yı Hümâyûn Başkumandanlığı Vekâletiyle bi'l-müzâkere takarrür
etmiş olmakla icab eden tedâbîrin bi'l-etraf istikmâliyle derhal tatbiki ve tevkif olunan eşhâs adediyle
icraâttan peyderpey malumât i‘tâsı *(ve şu icraât sırf komitelerin teşebbüsâtına karşı bir hareket
mahiyetini haiz olmasına binâen buna ahali-i İslâmiye ile Ermeni unsuru arasında mukâteleyi intâc
edeceği bir şekil verilmemesi) kemâl-i ehemmiyetle tavsiye olunur.
Fî 11 Nisan 1331

Nâzır

* [Kavseyn] içinde bulunan ve üstleri çizilen cümle yalnız Bitlis, Erzurum, Sivas, Adana, Maraş
için yazılacaktır.

DH.ŞFR, 52/96, 97, 98
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VAN-SARAY YOLUNU KESEN

ARMENIAN REBELS, BLOCKED

İSYANCI ERMENİLERİN

THE VAN-SARAY ROAD, WERE

TEPELENDİĞİ

OVERPOWERED

Van-Saray yolunda yol kesen eşkıyadan
üç yüzünün tepelendiği, şehirde isyancı
Ermenilerin el bombalarına karşılık, kaledeki
eski top mermi tanelerinden bomba
yapılarak kullanıldığı, bunun neticesinde
tahrip edilen bir hanede yirmi dokuz Ermeni
isyancının öldürüldüğü.

300 of the bandits, blocked the Van-Saray
road, were overpowered. Bombs were
made from the old cannon balls in the
fortress and used against the Armenian
rebels in return for the hand grenades
used by them in the city. As a result, 29
Armenian rebels were killed in a house that
was destroyed by the bombs.

25 Nisan / April 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Van
Numara: 13
Tarih: Fî 12 Nisan sene 1331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Saray tarîkı üzerinde Van'a pek yakın Hoş Gediği'nde metrisler yaparak yolu kat‘ eden âsiler
üzerine iki cihetten sevk olunan sunûf-ı selâseden mürekkeb kuvvetli müfreze pek şiddetli hücum
yapmıştır ve üç yüzden mütecâviz ihtilâlcileri kâmilen tepelemiştir. Şehir dahilinde şâyân-ı hayret
derecede muharebe eden Ermeniler dağlarda müfrezelerimizin taarruzuna kat‘iyyen mukâvemet
edememekte, buna nazaran merkezdeki lutf-i Hakk'la imha edilince isyanın neticeleneceğine şübhe
yoktur. Bugün de şehir içerisinde pek müşkilâtla on iki hâne işgal ve ihrâk olundu. Ermenilerin el
bombalarına mukabil kalede bulunan eski topların dânelerini //
bomba hâline ifrâğ ederek isti‘mâl ediyoruz. Bugün bir hâneye atılan bomba hâneyi tahrib etmiş ve
bizi pek ta‘ciz eden ihtilâlcilerden yirmi dokuzunu telef eylemiştir. Şimdiye kadar her gece yaptıkları
müte‘addid hurûc neticesiz kaldı.
Fî 11/12 Nisan [1]331
Van Valisi
Cevdet

DH.ŞFR, 468/109

Tehcire Giden Yol

OSMANLI MÜFREZESİNİN KARKAR

NEARLY 100 ARMENIAN BANDITS

DERESİ’NDE YÜZ KADAR ERMENİ

OPENED FIRE ON THE OTTOMAN

EŞKIYASININ ATEŞİNE MARUZ

BATTALION IN KARKAR

KALDIĞI

STREAM

Va n ’ a b a ğ l ı G e v a ş k a z a s ı n ı n Ka r k a r
nahiyesinde bulunan Karkar Deresi ’nde
Gevaş’a sevk edilmiş olan müfreze
ile sayıları yüz kadar olan Ermeni asiler
arasında çıkan çatışma sonucu içlerinde
dördü reislerinden olmak üzere elliyi aşkın
asinin öldürüldüğü, diğerlerinin Gevaş
tarafına firar ettiği.

As a result of the armed conflict between
the battalion sent to Gevaş and nearly
100 Armenian rebels in Karkar stream in
Karkar township of Gevaş district in Van,
more than 50 rebels, including four of their
leaders, were killed and the rest run away
to Gevaş vicinity.

25 Nisan / April 1915

[Telgrafnâme]
Mahreci: Bitlis
Numara: 2990
Tarih: 12 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Vilayet Jandarma Kumandanı'nın kumandasında Tatvan-Reşadiye-Hizan tarîkleriyle Gevaş'a
sevk edilen kuvvetlerden Gevaş kazâsına merbût Karkar nahiyesine giden Hizan müfrezesi Karkar
Deresi'nde Horodis ve Tap karyelerine yaklaşmadan yüz kadar eşkıyanın ateşine ma‘rûz kalmış ve
yedi saat devam eden şiddetli müsâdeme neticesinde usât -dördü isim ve hüviyetleri tanınmış komite
rüesâsından olmak üzere- elliden ziyade maktûl bırakarak Gevaş cihetine firar etmiştir. Horodis,
Tap, Miçkanis karyeleri müfrezemiz tarafından işgal olunmuştur. Nahiye Müdürü olan bir Ermeni,
müfrezemizin Karkar›a muvâsalatından iki gün evvel firar ettiği bi't-tahkik anlaşılmıştır.
Fî 12 [Nisan sene 1331]
Bitlis Valisi
Mustafa

DH.ŞFR, 468/110
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OSMANLI ERMENİLERİNİN GÖNÜLLÜ

OTTOMAN ARMENIANS WENT TO

OLARAK RUSYA’YA GİTTİKLERİ

RUSSIA VOLUNTARILY

Altmış kadar Osmanlı Ermenisinin gönüllü
olarak Rusya’ya gittiği.

About sixty Ottoman Armenians went to
Russia voluntarily.

25 Nisan / April 1915

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-i Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Mühimme Kalemi
Kayd Numarası: 375
Tarih: 12 Nisan sene [1]331
Dahiliyeye
16 Şubat sene [1]330 tarihli ve 61902/2492 numaralı tezkire-i senâverîye zeyldir:
Altmış kadar Osmanlı Ermeni'[si]nin Efrencî Nisan'ın yirmi birinde gönüllü olarak Rusya'ya
azîmet ettikleri İbrail Şehbenderliğinden iş‘âr olunmaktadır, efendim.

HR.SYS, 2879/19

Tehcire Giden Yol

SAMSUN'DA HINÇAK VE TAŞNAK

ARRESTMENT OF THE LEADING

İLERİ GELENLERİYLE, ŞÜPHELİ

MEMBERS OF THE HINDJAK AND

VE MUZIR TAKIMINDAN ON

DASHNAK COMMITTEES AND OF 10

ERMENİ'NİN TUTUKLANDIĞI

SUSPECT AND HARMFUL ARMENIANS

Hınçak ve Taşnak Komitesi ileri gelenleriyle,
şüpheli ve muzır takımından on Ermeni'nin
tutuklanarak gereken yerlerde arama
yapıldığı, araştırma ve kovuşturmalara
devam edilmekte olup gerekli güvenlik
önlemlerinin alınmış olduğu.

The leading members of the Hindjak and
Dashnak Committees and 10 suspect
and harmful Armenians were arrested;
search was made in required places;
investigations and prosecutions continued;
necessar y security measures were taken.

25 Nisan / April 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Samsun
C[evab] 11 Nisan sene [1]331:
Hınçak ve Taşnak Komitesi erkânıyla şübheli ve muzır takımından on Ermeni'nin tevkif ve icab
eden yerlerin taharrî edildiği ve mülhakâta da tebligâtı lâzıme ifa kılındığı ve tedkikât ve tahkikâta
devam edilmekte olup tedâbîr-i mukteziye-i inzibâtiyenin tamamen ittihâz edilmiş olduğu.
Fî 12 Nisan sene [1]331

DH.EUM.2.Şb, 7/21-15

Mutasarrıf
Necmi
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ERMENİLERİN KONYA YERİNE

DISPATCH OF ARMENIANS TO HALEP,

HALEP, ZOR VE URFA’YA SEVKLERİ

URFA AND ZOR INSTEAD OF KONYA

Zeytun, Maraş, İskenderun, Dörtyol ve
Haçin gibi yerlerden çıkarılacak Ermenilerin
tamamen Konya ’ya sevk edilmelerinin
o bölgede toplanmalarına ve eylem
birliği yapmalarına sebep olacağından
bundan böyle sevk edileceklerin Haleb’in
güneydoğusu ile Zor ve Ur fa yöresine
gönderilmeleri.

The dispatch of all Armenians to be
displaced from places like Zeytun, Maraş,
İskenderun, Dörtyol and Haçin to Konya
would cause them to gather in that region
and to make union of action. Hereinafter,
those to be dispatched were to be sent to
the southeast of Aleppo and to the region
of Zor and Urfa.

26 Nisan / April 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Hususî: 14
Şifre
Dördüncü Ordu-yı Hümâyûn Kumandanı Cemal Paşa Hazretlerine
Zeytun, Maraş ve civarından ihrac edilen Ermenilerin tamamen Konya'ya sevkleri bilâhare
kendilerinin o muhitte de toplu bir hâlde bulunmalarını ve bir müddet sonra yine o civardaki Ermenilerle
tevhîd-i faâliyet etmelerini intâc edeceğinden şimdiye kadar gönderilenlerden başka artık o mıntıkaya
Ermeni gönderilmemesi ve İskenderun, Dörtyol, Adana, Haçin, Zeytun, Sis gibi mevâki‘den tard ve
ihracına lüzum görüleceklerin Başkumandan Vekili Paşa'nın da fikri vechile Haleb'in cenûb-ı şarkîsi
ile Zor ve Urfa havalisine sevklerinin icab edenlere emir ve tebliğ buyurulması.
Fî 11 Nisan sene [1]331

Nâzır
Talat

DH.ŞFR, 52/93

**
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Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
[Şifre]
Mahremdir
Maraş Mutasarrıflığına;
Adana ve Halep Vilâyetlerine
Zeytun, Maraş, İskenderun, Dörtyol, Haçin gibi mevâki‘den inde'l-icab çıkarılacak Ermenilerin
tamamen Konya'ya sevkleri bilâhare kendilerinin o muhitte de toplu bir hâlde bulunmalarını ve bir
müddet sonra yine o civardaki Ermenilerle tevhîd-i faâliyet etmelerini intâc edeceğinden şimdiye kadar
gönderilenlerden başka artık Konya'ya Ermeni gönderilmemesi ve çıkarılacakların Haleb'in cenûb-ı
şarkîsi ile Zor ve Urfa havalisine sevkleri lüzumu Dördüncü Ordu-yı Hümâyûn Kumandanlığına
yazılmış ve müşârunileyh tarafından da keyfiyet tasvîb olunarak icab edenlere tebliğ-i keyfiyet edilmiş
olmakla ana göre muamele ifası.
Fî 13 Nisan sene [1]331

DH.ŞFR, 52/112

Nâzır
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VAN’DA ERMENİ İSYANCILARA

ARMENIAN REBELS COULD NOT

CEPHANE YETERSİZLİĞİNDEN

BE ATTACKED IN VAN DUE TO THE

HÜCUM EDİLEMEDİĞİ

LACK OF AMMUNITION

Van şehrinde cephanesizlikten Ermeni
isyancıların yukarı mahallelerde kazdıkları
siperlere hücum edilemediği, Havasor
taraflarından kaçıp şehre girmek isteyen
ihtilalcilerden bir kısmının Norguh Gediği’nde
sarılıp kırk dördünün öldürüldüğü; cephane
yetiştirilmezse durumun felaket olacağının
Orduya bildirildiği; çoğu süvari bin beş yüz
kişilik düşman kuvvetinin iki topla beraber
Kotor Deresi’nden ilerlemekte olduğu.

Trenches which Armenian rebels digged in
the upper neighborhoods of Van could not
be attacked due to the lack of ammunition;
some of the revolutionaries, who escaped
from Havasor and wanted to enter the
city, were surrounded in Norguh Gap and
44 of them were killed; it was reported
to the Army that they would meet with
a disaster if ammunition not provided in
time; enemy forces of 1500 men, mostly
cavalr y, advanced from Kotor River with
two cannons.

27 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: 452
Tarih: Fî 14 minh. [Nisan sene 1331]
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
1) Şehirde müsâdeme bugün daha az devam etti. Cephânesizlikten âsilerin ictimâ ettikleri
yukarı mahallelere kazdıkları siperlere hücum edilemedi. Havasor taraflarından kurtulanlar, şehre
dahil olmağa teşebbüs eden ihtilâlcilerden bir kısmı Norguh Gediği'nde sarılmış ve kırk dördü telef
edilmiştir. Cephâne yetiştirilmezse felâket olacağı[nı] Orduya te’kîden yazdım. 2) Mahmudi kazâsı
telgraf hattı tamir olundu. Kaymakam ve Kotor Mıntıka Kumandanlığından aldığım telgrafta kısm-ı
küllîsi süvari olmak üzere bin beş yüz //
kişilik düşman kuvvetinin iki topla beraber Kotor Deresi'nden ilerlemekte olduğu ve iki günden beri
vuku bulan muharebeler neticesinde Kotor Deresi'ndeki kıta‘âtımızın Razi Boğazı'na çekildiği beyân
olunmuştur. Lezer(?) mıntıkasında bulunan kuvveti düşmanın hatt-ı ric‘atine düşmek üzere sevk
etmesi[ni] Jandarma Fırka Kumandanı Kazım Bey'e yazdım. Erçek'te bulunan müfrezelerimizi Kotor
kuvvetimize muâvenete gönderdim ve hududun Karşıdere mevkiinden dahile girmeye teşebbüs eden
elli-altmış süvariden ibaret bir Ermeni çetesi müfrezelerimiz tarafından üçü telef //
edilmek suretiyle def‘ edilmiştir.
Fî 13/14 Nisan sene [1]331
Van Valisi
Cevdet
DH.ŞFR, 468/143

Tehcire Giden Yol

PERVARİ SINIRINDA

THE REBELS ATTACKED OUR

MÜFREZELERİMİZE SALDIRAN

BATTALIONS ON PERVARİ BORDER

ASİLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ

WERE KILLED

Pe r v a r i s ı n ı r ı n d a s a l d ı r ı y a u ğ r a y a n
müfrezelerimizin iki gün süren çatışma
sonucunda Ermeni komitecilerin en önemli
sığınma yerlerinden olan Üzim köyünü işgal
ve tahrip ettiği, çatışmalarda kırk kadar
asinin öldürüldüğü.

Our battalions, who were attacked on
Pervari border, occupied and ruined the
village of Üzim, one of the most important
shelters of Armenian committee members,
as a result of two-day conflict; nearly 40
rebels were killed in the conflicts.

27 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Bitlis
Numara: 3140
Tarih: 15 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Pervari'den Üzim tarîkıyla Müküs nahiyesine tahrik edilen müfrezelerimiz Müküs hududunda
Üzimlilerin yolun kat‘ıyla silah isti‘mâli suretiyle taarruzuna uğramış ve iki gün devam eden şiddetli
müsâdeme neticesinde menâ‘at-ı mevki‘iyesi ve kesret-i nüfusu hasebiyle komitenin en mühim
ilticagâh ve tahassungâhlarından biri addolunan Üzim karyesi işgal ve tahrib edilmiştir. Üzim
müsâdemâtında usât kırk maktûl vermiştir. Müfrezelerimize evvel verilen talimât mûcebince Müküs
nahiyesine gitmeleri ve orada Van'dan, Gevaş'tan yeni talimâta intizâr etmeleri tebliğ olundu.
Fî 14 Nisan sene [1]331
Bitlis Valisi
Mustafa

DH.ŞFR, 468/144
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VAN’DA ASİLERLE ÇATIŞMALARIN

ONGOING CONFLICTS WITH

DEVAM ETTİĞİ, YARDIM GELMEZ İSE

REBELS IN VAN; IF ASSISTANCE NOT

ŞEHRİN DÜŞEBİLECEĞİ

PROVIDED, THE CITY MIGHT BE
INVADED

Kotor ’da durdurulamayan çetelerin yollarını
ke s m e k i ç i n m ü f r e z e l e r g ö n d e r i l d i ğ i,
Va n ’ d a ç a t ı ş m a l a r ı n d e v a m e t t i ğ i ,
cephanenin azaldığı, yardım gelmez ise
şehrin düşebileceği, müfrezelerimizin Timar
nahiyesi civarındaki asilerden yüz ellisini
imha ettiği.

Battalions were sent to block the gangs
who could not be stopped in Kotor; the
conflicts continued in Van; ammunition
decreased; if assistance not provided,
the city might be invaded. Our battalions
annihilated 150 of the rebels around Timar
township.

28 Nisan / April 1915

[Telgrafnâme]
Mahreci: Van
Numara: 66
Tarih: Fî 15 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Kotor Deresi'nden ilerleyen düşman kuvvetinin dün taarruza devam etmediği mıntıka
kumandanı tarafından bildiriliyor. Bu kuvvet Ermeni çetelerini geçirdikten sonra derhal Hoy'a avdet
[edecektir]1. Kotor'daki taburlarımızın tevkife muvaffak olamadıkları anlaşılan çetelerin yollarını kat‘
etmek üzere müfrezeler sevk olunmuştur. Bugün şehirde altı hâne işgal ve ihrâk olundu. İki adi cebel
topunun cephânesi pek az kaldığından devamlı ve te’sirli ateş edemiyoruz. Tatvan'dan çıkarılan bir
mikdar top cephânesi yarın bitiyor ve başka bir taraftan mühim bir şey olmaz ise içeri şehrin dört-beş
güne kadar //
kâmilen işgal veya ihrâk olunacağı kaviyyen me’mûldür. Yukarı mahallelerde fâsılalı müsâdemât
devam ediyor. Usâtın lağımlar kazarak dinamitle ber-hevâ ettikleri iki hânede bulunan efrâd vaktiyle
haberdâr olarak çıkabilmiş, yalnız lağımı bulmak üzere uğraşan üç nefer mecrûh düşmüştür.
Muradiye'den Timar nahiyesine ilerleyen [müfreze] buradan gönderilen beş yüz kadar süvariden
ibarettir. Müfrezelerimiz Timar merkezi olan Canik karyesi civarında usâttan yüz ellisini telef etmiş,
Van'a dört saat mesafeye kadar gelmiştir.
Fî 14/15 Nisan [1]331
Van Valisi
Cevdet
DH.ŞFR, 468/166

1

Metinde: “etmek urulacaktır” şeklinde geçmektedir.

Tehcire Giden Yol

HINÇAK, TAŞNAK KOMİTELERİ

HEADQUARTERS OF HINDJAK AND

MERKEZ-İ UMUMİSİNİN SİLAHLI

DASHNAK COMMITTEES GAVE

HAREKET İÇİN TÜM ŞUBELERE

NOTICE TO ALL BRANCHES FOR

TEBLİGAT GÖNDERDİĞİ

ARMED MOVEMENT

Ka y s e r i ' d e y a ka l a n a n H ı n ç a k, Ta ş n a k
komitelerinin ileri gelenlerinin itiraflarına
g ö r e; d ö r t a y e v v e l H ı n ç a k M e r ke z- i
Umumisinden yapılan tebligat üzerine
silahlı hareket için girişimlere başlanıldığını,
H ı n ç a k , Ta ş n a k k o m i t e l e r i M e r k e z - i
Umumisinin telkinleriyle aralarında
oluşturulan bir heyetçe fedai cemiyeti
b e l i r l e n i p, s i l a h l a r ı n d a ğ ı t ı l d ı ğ ı , s i l a h
temininde Sancak Genel Meclisi ve İdare
Meclisi azalarının da parmağı olduğunun
anlaşıldığı, şimdilik çok miktarda yasak
silah, patlayıcı maddelerle birlikte
yakalanan ihtilal tertipçileri sayısının otuzu
aştığı.

According to the confessions of the leading
members of the Hindjak and Dashnak
committees captured in Kayseri, upon the
notice given by the Headquarters of Hindjak,
attemps were started for armed movement
four months ago; a bouncer association
was designated by a board formed by
the suggestions of the Headquarters of
Hindjak and Dashnak committees. Weapons
were distributed; it was understood that
the members of General Assembly and
Administrative Council of District (Sancak)
had a hand in the supply of weapons; the
number of revolution organizers, who were
captured with a large amount of prohibited
weapons and explosive materials, exceeded
30 so far.

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Kayseri

28 Nisan / April 1915

C[evab] 11 Nisan sene [1]331:
Buraca mümkün olan tedâbîr-i inzibâtiyeye tevessül ile icabında Ermeni mahallelerinde
tutulacak nikât, bulunacak mikdar-ı kuvvet tayin ve âni vuku bulacak hâdiseye karşı ittihâzı muktezî
muamele, askerî kumandanı [ve] memurîn-i inzibâtiye ile kararlaştırıldı. Yalnız kumandan ve inzibât
rüesâsından bulunmak üzere hafî talimâtnâmeye rabt edilmiş ayrıca elliyi mütecâviz Müslüman
mahalle bekçisi tayin olunup hususât-ı saire nazar-ı itibara alınmıştır. Develi'de bomba infilâkından
beri şiddetle takibâtın hüsn-i te’siriyle başkaca bir hâdise îkâ‘ına mücâseret eden olmamıştır. Bu
kere takibât tevsî‘ edilmiş, Ermeni Kulübleri sed olunmuştur. Devam olunmakta bulunan tahkikâtın
neticesi olmak üzere Develi'de bu defa da boşaltılmış üç bomba bulunduğu gibi silahlar külleyevmin elde edilmektedir. Bu defa Kayseri merkezinde derdest olunan Hınçak, Taşnak komitelerinin
Kayseri rüesâsı itirafâta başladılar. Dört ay evvel Hınçak, Taşnak komiteleri Merkez-i Umumîsinden
vâki olan telkinât üzerine aralarında müteşekkil bir hey’etçe fedai cemiyeti ta‘ayyün ettiğini, esliha
tevzî‘ olunduğunu söylediler. Balkan Harbi'nden sonra Bükreş'e davet olunan Amerika, Avrupa'daki
Ermeni komiteleri rüesâsıyla, sair Ermeni komitecileri tarafından bu ictimâda Ermeni komitelerinin
hafî bir vaziyetle Hükûmet-i Osmaniyye aleyhine hareketleri takarrür ettikten sonra Kozan Mebûsu
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Boyacıyan Hamparsum ile fırkaların şu‘abâtına tebliğ olunduğunu ve Bükreş İctimâ‘ı mukarrerâtının
bir tedbir-i ihtiyâtî bir vaz‘-ı ca‘lî olmak üzere güya ol vakit Hınçak Merkez-i Umumîsince kabul
edilmemiş olduğunu ve fakat dört ay evvel Hınçak Merkez-i Umumîsinden vuku bulan tebligât
üzerine müsellahan hareket için teşebbüsâta ibtidâr olunduğunu ifade ediyorlar. Silah celbi maksadıyla
Meclis-i Umumî-i Livâ Meclis-i İdare azâları dahi dahil olduğu hâlde para dercinde faâliyet ibrâz
edildiği anlaşılmış külliyetli mikdarda esliha-i memnû‘a ecza-yı nâriye şimdilik dokuz dinamit, dom
dom kurşunları ile ihtilâl mürettiblerinin derdestine //
ibtidâr olunup el-yevm mevkûfların adedi otuzu mütecâviz bulunmuştur. Polisin mesbûk olan ciddî
gayretiyle tertibât-ı ihtilâliyenin burada izhâr edilmekte bulunduğu peyderpey arz-ı malumât edileceği
ma‘rûzdur.
Fî 15 Nisan sene [1]331

DH.EUM.2.Şb, 7/21-13, 14

Kayseri Mutasarrıfı
Ahmet Mithat

Tehcire Giden Yol

VAN VE GEVAŞ’TA ERMENİ

ONGOING CONFLICTS WITH THE

İSYANCILARLA ÇATIŞMALARIN

REBELS IN VAN AND

DEVAM ETTİĞİ

GEVAŞ

Van şehir merkezi ile Gevaş’ın Narik, Pagan
ve civarındaki köylerinde isyancılarla
çatışmaların devam ettiği.

Conflicts with the rebels continued in
Van city center and Narik, Pagan and
surrounding villages of Gevaş.

29 Nisan / April 1915

Telgrafnâme
Mahrec: Van
Numara: 142
Aded: 143
Tarih: Fî 17 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Bugün de şehirde müsâdemâta devam edilmiş ve şâyân-ı arz bir muvaffakiyet elde edilememiştir.
Bitlis'ten gelen ve Gevaş'tan gönderilen müfrezeler Gevaş'ın Narik, Pagan ve civar karyelerinde
bulunan âsilerle müsâdeme etmiş ve ihtilâlcilerin başlıcalarından sekizi telef ve köyleri ihrâk ed[il]
miştir.
16 minh. [Nisan sene 1331]
Van Valisi
Cevdet

DH.ŞFR, 468/184
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KAYSERİ ERMENİ MAHALLESİNDE

SEIZURE OF A GREAT NUMBER OF

ÇOK SAYIDA BOMBA VE SİLAHIN ELE

BOMBS AND WEAPONS IN THE

GEÇİRİLDİĞİ

ARMENIAN NEIGHBORHOOD IN
KAYSERİ

Hınçakların Kayseri şubesindeki evrakının
tamamen ele geçirildiği, Ermeni
M a h a l l e s i ’ n d e s e k i z d i n a m i t, o n d ö r t
kapsüllü bomba daha bulunduğu, yetmiş
kadar tüfek, on binden fazla fişek ve
kundaklı revolver toplandığı.

All documents of Hindjaks in the Kayseri
branch were seized. 8 dynamites and 14
encapsulated bombs were found. Nearly
70 rifles, over 10.000 cartridges and
revolvers were collected.

29 Nisan / April 1915

[Telgrafnâme]
Mahreci: Kayseri
Numara: 2679
Tarih: Fî 16 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Mühim ve müsta‘celdir
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Dünkü telgrafnâmeye zeyldir:
Hınçakların buradaki şubesinin evrakı kâmilen elde edildi ve dünkü gün ma‘rûz dokuz
dinamitten mâadâ bugün sekiz dinamit, on dört kapsüllü bomba Kayseri Ermeni Mahallesi'nden
çıkarıldı. Ermenilerden bugün alınan manliher, gra, martin tüfenklerin adedi yetmişi mütecâvizdir.
On binden fazla fişek ile kundaklı manliher revolverleri toplanıyor. Bu tedâbîr-i inzibâtiye mükemmel
olduğundan lehü'l-hamd kemâl-i sükûn muvaffakıyyetle tertibât-ı ihtilâliye âmilleri, bomba imal eden
eşhâs derdest olunmakta. İhzârât-ı ihtilâliyenin delil-i muhikkını Hükûmetin yed-i muvaffakiyetinde
gören ahali-i İslâmiye surûr yaşlarıyla Hükûmet-i meşrûtamıza, ricâl-i muhteremesine dua etmekte[dir.]
Fî 16 Nisan sene [1]331

DH.ŞFR, 468/182

Kayseri Mutasarrıfı
Ahmet Mithat

Tehcire Giden Yol

DİYARBAKIR'DAKİ ERMENİ

SEIZURE OF A GREAT NUMBER OF

KÖYLERİNDE ÇOK SAYIDA SİLAHIN

WEAPONS IN ARMENIAN VILLAGES

ELE GEÇİRİLDİĞİ

IN DİYARBAKIR

Beşiri kazası Ermeni köylerinde yapılan
aramalar sonucunda yüz kırk beş yasak
silahın elde edildiği.

145 prohibited weapons were seized as a
result of searches in Armenian villages of
Beşiri district.

29 Nisan / April 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
113
Mahreci: Diyarbakır
14 Nisan sene [1]331 telgrafa zeyldir.
Merkezce taharriyât ve takibâta devam edilmekte ve daha birçok esliha-i memnû‘a elde
edilmekte olduğu gibi Beşiri kazâsı Ermeni köylerinde icra kılınan taharriyât neticesinde de yüz kırk
beş esliha-i memnû‘a elde edildiği ma‘rûzdur.
Fî 16 Nisan sene [1]331
Vali
Reşit

DH.EUM.2.Şb, 7/21-12
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KAYSERİ’DE ÇOK MİKTARDA SAVAŞ

SEIZURE OF A LARGE QUANTITY OF

SİLAHI ELE GEÇİRİLDİĞİ

WARFARE WEAPONS IN KAYSERİ

Kayseri merkezinde devam etmekte olan
aramalar üzerine ele geçirilen silahların
yüz elliye vardığı, on sekiz bomba daha
bulunduğu, tutuklanan Ermenilerin sayısının
da yüze ulaştığı.

T h e w e a p o n s, s e i z e d i n t h e o n g o i n g
searches in the center of Kayseri, reached
to 150; 18 more bombs were found. The
number of arrested Armenians reached
to 100.

1 Mayıs / May 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Kayseri
Numara: 2887
Tarih: Fî 18 Nisan sene [1]331
Şifre
Dahiliye Nezâretine
Diğer telgrafnâmeye zeyldir:
Devam etmekte olan taharriyât üzerine esliha-i harbiye mikdarı Kayseri merkezinde yüz elliye
bâliğ olmuştur. Büyük revolverlerle fişenkler pek küllîdir. Daha on sekiz bomba elde edilmiştir. Delâil-i
fi‘liyeye müsteniden mevkûf olan Ermenilerin mikdarı yüze bâliğ olmuştur. Sükûn hüküm-fermâdır.
Fî 18 minh. [Nisan sene 1331]

DH.ŞFR, 469/35

Kayseri Mutasarrıfı
Ahmet Mithat

Tehcire Giden Yol

VAN GÖLÜ ETRAFINDAKİ

REMOVAL OF ARMENIANS AROUND

ERMENİLERİN SÜRÜLMESİ

THE LAKE VAN

Van Gölü etrafındaki Ermenilerin sürekli
isyan ve ihtilal ocağı halinde bulunmaları
nedeniyle oradan kaldırılarak ya Rusya
sınırları içerisine sürülmeleri ya da
Anadolu'nun değişik yerlerine dağıtılmaları
gerektiği hakkında Başkumandanlığın
Dahiliye Nezaretine yazısı.

The letter by the Supreme Militar y
Command to the Ministr y of the Interior
concerning that as the Armenians around
the Lake Van were in non-stop position of
rebellion and revolution, it was necessar y
either to remove them into the Russian
borders or to dispatch them to the different
regions of Anatolia.

2 Mayıs / May 1915

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 1
Numara: 2049 M.
Tarih-i Tebyizi: 19 Nisan [1]331
Gayet mahremdir
Tahrirât
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Van Gölü etrafında ve Van Vilayetince bilhassa malum olacak mevâki‘-i muayyenedeki
Ermeniler isyan ve ihtilâl için daimi bir ocak hâlindedirler. Bu halkın oradan kaldırılarak isyan
yuvasının dağıtılması fikrindeyim. Üçüncü Ordunun verdiği malumâta nazaran Ruslar 7 Nisan'da
hududları dahilindeki Müslüman ahaliyi çıplak bir hâlde hududumuz dahiline sürdüler. Hem buna
mukabele-i bi'l-misl olmak ve aynı zamanda yukarıda söylediğim makdadı hâsıl etmek üzere: Ya
merkûm Ermenileri ve ailelerini Rusya hududu dahiline sürmek yahud merkûm Ermenileri ve ailelerini
Anadolu dahiline muhtelif yerlere dağıtmak lâzımdır. Bu iki şıktan münasibinin //
intihâbıyla icrasını rica ederim. Bir mahzur yoksa usât ailelerini ve isyan merkezlerini hudud haricine
sürmeyi ve onların yerine hudud haricinden gelen İslam halkı yerleştirmeyi tercih ederim. Ol bâbda.
İsmet

ATASE, BDH, 1/1.155.2
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ÇIKARILAN KANUNLA ERMENİLERİN

SEIZURE OF WEAPONS AND BOMBS

ELLERİNDEKİ SİLAH VE

BELONGING TO ARMENIANS BY THE

BOMBALARIN ALINMASI

ENACTED LAW

Silah, cephane ve ateşli silahların
askeriyeye teslimi hakkındaki 26 Nisan 1915
tarihli geçici kanunun özellikle Ermenilerin
ellerindeki silah ve bombaların alınmasına
yönelik olduğu ve buna göre muamelede
bulunulmasına dikkat edilmesi.

A provisional law was enacted on 26 April
1915 concerning the delivery of weapons,
ammunition and firearms to the army. It
was particularly for the seizure of weapons
and bombs belonging to Armenians
and attention should be paid to act
accordingly.

2 Mayıs / May 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Hususî: 4024
Şifre
Mahremdir, bizzat halli
Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, Bitlis, Halep, Hüdavendigâr, Diyarbakır, Sivas, Trabzon,
Kastamonu, Konya, Mamuretülaziz ve Van Vilâyetleriyle; Urfa, İzmit, Bolu, Canik, Karesi, Teke,
Kayseri, Maraş, Niğde ve Eskişehir Mutasarrıflıklarına
18 Nisan [1]331 tarihli tebligât-ı umumiyeye zeyldir:
Silah, cephâne ve mevâdd-ı müşte‘ilenin cihet-i askeriyeye teslimi hakkında tebliğ olunan
13 Nisan [1]331 tarihli kanun-ı muvakkat unsur-ı gayrimüslime ve bilhassa Ermenilerin ellerindeki
esliha ve bombaların alınmasını te’min maksadına ma‘tûftur. Binâenaleyh bu salâhiyet-i kanuniyeden
hakkıyla istifade edilmek üzere kumandanlarla müzâkere olunarak münasib mehl ve müddet tayini
ile en ziyade hissedilen mevâki‘de muntazaman tatbikata başlanması ve tebligât-ı mezkûrenin bittab‘
ahali-i İslâmiyeden de silah toplamak manasını tazammun edemeyeceği cihetle icab edenlerin nazar-ı
dikkatinin celbiyle her tarafta bu daire dahilinde muamele ifası esbâbının istikmâli ehemmiyetle
tavsiye olunur.
Fî 19 Nisan 1331

DH.ŞFR, 52/188

Nâzır

Tehcire Giden Yol

İZMİR VE MANİSA’DA ERMENİ

30 ARMENIAN SUSPECTS WERE

KOMİTE MENSUPLARININ

ARRESTED AS A RESULT OF

EVLERİNDE ARAMA YAPILARAK

SEARCHES IN THE HOUSES OF

OTUZ ŞÜPHELİ ERMENİ’NİN

ARMENIAN COMMITTEE MEMBERS

TUTUKLANDIĞI

IN İZMİR AND MANİSA

İzmir ve Manisa ’da komiteye mensup
şüpheli Ermenilerin evlerinde yapılan
aramalarda komiteye ait evrak ve resimler
bulunduğu, şüpheli otuz Ermeni ’nin
tutuklandığı.

As a result of searches in the houses of
suspected Armenian committee members
in İzmir and Manisa, documents and
pictures belonging to the committe
were found; 30 Armenian suspects were
arrested.

3 Mayıs / May 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
26
Mahreci: İzmir
C[evab] 11 ve 16 Nisan sene [1]331:
Tebligât-ı aliyyeleri Ermeni bulunan mülhakâta yazıldı. İzmir ve Manisa'da dün şübheli ve
komiteye mensub Ermenilerin ikametgâhları taharrî ettirildi. Bunlarda silah ve bomba çıkmadı. Yalnız
Ermeni komitesine müte‘allik bazı resimlerle bir takım evrak zuhur etmiştir. Resimler hıfz olunmuş
ve otuz Ermeni maznûnen tevkif edilmiştir. Gerek bu evrakın ve gerek Manisa'da iki Ermeni'nin
hânesinde bulunan el yazısıyla muharrer evrak ve defâtirin tedkikâtı icra ettirilmektedir. Ödemiş'te
bugün yapılacak taharriyât ile mevcud evrak üzerine icrasına başlanan tedkikât neticesi arz olunacaktır.
Fî 20 Nisan sene [1]331
Vali
Rahmi

DH.EUM.2.Şb, 6/35
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VAN VE ŞATAK’TA ERMENİ

ONGOING CONFLICTS BETWEEN

İHTİLALCİLERLE ASKER ARASINDA

ARMENIAN REVOLUTIONARIES AND

ÇATIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİ

SOLDIERS IN VAN AND ŞATAK

Va n ’ ı n y u ka r ı E r m e n i m a h a l l e l e r i n d e
şiddetli çatışmaların devam ettiği, Şatak’a
gönderilen askeri birliğin asilerin bir kısmını
öldürerek Şatak’a girdiği.

Severe conflicts continued in the upper
Armenian neighborhoods of Van; the troop
sent to Şatak killed some of the rebels and
entered Şatak.

3 Mayıs / May 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Van
Numara: 259
Tarih: Fî 21 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
1) Bugün de yukarı Ermeni mahallelerinde müsâdeme devam etti. Şiddetli ateşe rağmen yine
birkaç hâne işgalinden başka mühim bir te’sir yapamadık. Topla delik deşik ettiğimiz ve bir-iki
tarafından ateşlediğimiz hâlde müdafaaya fevkalâde sâlih olan toprak binaların zemin katında açılan
mazgallardan müdafaaya devam ediyorlar. Tamamı kârgir ve mahv olmayınca hâneyi terk etmiyorlar.
Bugün de on iki şehid on dört mecrûhumuz vardır. 2) Şatak'a gönderilen bir müfrezemiz //
istihkâm isti‘mâl[iyle] Ran(?) Dağı'nda yolu kat‘ eden âsilerden kırk birini itlâfa muvaffak olmuş ve
Şatak'a girmiştir. 3) Timar nahiyesinde de müfrezeler şiddetle takibe başladılar.
20 minh. [Nisan sene 1331]
Vali
Cevdet

DH.ŞFR, 469/78

Tehcire Giden Yol

VAN ŞEHRİNİN SON DURUMUYLA

REQUEST OF INFORMATION ABOUT

İLGİLİ BİLGİ VERİLMESİ

THE CURRENT SITUATION IN VAN

Va n ş e h r i n i n s o n d u r u m u v e ş e h r i n
nerelerinin Ermenilerin elinde olduğu,
Ermenilerin saldırıları sonucunda şimdiye
kadar asker ve Müslüman halktan ne
kadar ölü ve yaralı olduğu, resmi kurum ve
binalarından ne kadarının zarar gördüğü,
Ermenilerden ve eşkıya reislerinden kaçının
öldürüldüğü, asker ve yardıma ihtiyaç olup
olmadığı konularında bilgi verilmesi.

Information was requested about the
current situation in Van concerning the
below issues: which part of the city were
in the hands of Armenians; how many
of the soldiers and Muslim people were
killed and wounded so far as a result of
Armenian attacks; how many of the official
institutions and buildings were damaged;
how many of the Armenians and bandit
chiefs were killed; soldier and assistance
were needed or not.

3 Mayıs / May 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Kalem-i Hususî
Şifre
Müsta‘cel ve mahremdir, bizzat halli
Van Vilâyetine
1) Şehirde en son vaziyetiniz nasıldır ve şehrin nereleri Ermenilerin elindedir?
2) Şimdiye kadar Ermenilerin taarruz ettikleri mahallâtta asker ve ahali-i İslâmiyeden ne kadar
telefât ve mecrûh vardır?
3) Mebânî ve devâir-i emîriye ve resmiyeden ve hususî mebânîden muhterik olan ve tahrib
edilen ne kadardır ve hangi dairelerdir. Hasarât ve zarar derecesi ne mikdardadır?
4) Eşkıya rüesâsından ve Vilâyetçe ma‘rûf eşhâstan kaç kişi telef olmuş ve bugüne kadar
merkezde ne kadar ve mülhakâtta tahminen kaç Ermeni maktûl düşmüştür?
5) Bilfi‘l isyana ve harekâta iştirak edenler kaç kişidir ve bunlar en ziyade hangi menâtıktan
kuvvet ve silah almıştır?
6) Vukuâtın zuhurundan beri ne kadar kuvvetle mukabele ve müdafaa edilmiş ve merkez ve
mülhakât ahali-i İslâmiyesinden ne nisbette istifade olunabilmiştir?
7) Komitenin vaziyet ve tertibâtına dair vesâik elde olunabilmiş midir?
8) Komitecilerden mevkûf var mıdır? Tamamıyla izâleleri için kuvvetiniz kâfi midir? Ordudan
ne suretle muâvenet görüyorsunuz? Başka kuvvete ihtiyacınız var mıdır? Başkumandanlık nezdinde
teşebbüsâtta bulunmak üzere serî‘an ve mufassalan inbâsı.
Fî 20 Nisan 1331
DH.ŞFR, 52/200
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KAYSERİ VE DEVELİ'DE ÇOK SAYIDA

SEIZURE OF A LARGE NUMBER OF

SİLAHIN ELE GEÇİRİLDİĞİ

WEAPONS IN KAYSERİ AND DEVELİ

Kayseri ile Develi'de bugüne kadar yüz kırk
altı bomba, yirmi altı dinamit, iki yüz yirmi
martin, gra, manliher gibi harp silahları ele
geçirildiği ve aramalara devam edildiği.

Until now, 146 bombs, 26 dynamites, 220
war weapons such as martin, gra and
mannlicher were seized in Kayseri and
Develi; searches continued.

3 Mayıs / May 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Kayseri
C[evab] 19 Nisan sene [1]331:
Hınçakların evrakı tercüme ettirilmektedir. Bugün Develi merkezinde daha on yedi bomba
bulundu. Kayseri ile Develi'de bugüne kadar elde edilen bombaların adedi yüz kırk altı, dinamit yirmi
altıdır. Martin, Gra, Manliher gibi esliha-i harbiye iki yüz yirmi adeddir. Taharriyâta muvaffakiyetle
devam olunduğundan peyderpey arz-ı malumât edilecektir.
Fî 20 Nisan sene [1]331

DH.EUM.2.Şb, 7/21-3

Kayseri Mutasarrıfı
Ahmet Mithat

Tehcire Giden Yol

BOYACIYAN HAMPARSUM’UN

CAPTURE AND DISPATCH OF

YAKALANIP GÖNDERİLMESİ

BOYACIYAN HAMPARSUM

Kayseri’de Ermeni ayaklanmasını tertip ve
idare eden Kozan Milletvekili Boyacıyan
Hamparsum’un İstanbul ’da yakalanarak
gönderilmesine müsaade olunması.

Permission was asked for the capture
and dispatch of the Deputy of Kozan,
Boyacıyan Hamparsum, who organized
and managed the Armenian uprising in
İstanbul.

4 Mayıs / May 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Kayseri
Numara: 3711
Tarih: 21 Nisan sene [1]331
Şifredir, müsta‘celdir
Dahiliye Nezâretine
Kayseri Ermeni tertibât-ı ihtilâliyesini idare eden Kozan Mebusu Boyacıyan Hamparsum'un
İstanbul'da bulunduğu dokuz ay evvel gönderdiği adresin Beyoğlu posta kutusu dört numara olduğu
anlaşıldığından merkûmun bi't-taharrî derdest ve i‘zâmına müsaade buyurulması.
Fî 21 Nisan sene [1]331

DH.ŞFR, 469/107

Kayseri Mutasarrıfı
Ahmet Mithat
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KAYSERİ’DE BOMBA VE TÜFEKLER

SEIZURE OF BOMBS AND RIFLES IN

ELE GEÇİRİLDİĞİ

KAYSERİ

Kayseri merkezde devam eden
aramalarda on bomba ve otuz martin
tüfek elde edildiği, bombalardan birinin
Ermeni kilisesinde bulunduğu.

10 bombs and 30 martini rifles were seized
in the ongoing searches in Kayseri city
center; one of the bombs was found in
the Armenian Church.

4 Mayıs / May 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Kayseri
Numara: 3736
Tarih: 21 Nisan sene [1]331
Şifre
Dahiliye Nezâretine
Dün gece Kayseri'de daha on bomba ile otuz martin elde edilmiştir. Bombaların biri Pasariç
nâmındaki Ermeni kilisesinden çıkarılmış ve taharriyâta devam edilmekte bulunmuştur.
Fî 21 Nisan sene [1]331

DH.ŞFR, 469/108

Kayseri Mutasarrıfı
Ahmet Mithat
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VAN MERKEZİ BAĞLAR TARAFINDAKİ

MARTYRIZATION OF 19 SOLDIERS IN

ÇATIŞMALARDA ON DOKUZ ŞEHİT

THE CONFLICTS AROUND BAĞLAR

VERİLDİĞİ

IN THE CENTER OF VAN

Van’ın bağlar tarafında çatışmada on
dokuz şehit verildiği, Timar nahiyesindeki
askeri birliğin altmış kadar ihtilalciyi etkisiz
hale getirdiği.

19 soldiers were martyrized in the conflicts
around Bağlar in Van. Troops in Timar
township killed nearly 60 revolutionaries.

4 Mayıs / May 1915

Telgrafnâme
Mahrec: Van
Numara: 311
Tarih: Fî 22 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Bugün bağlar cihetinde devam eden müsâdeme yine birkaç hânenin işgalinden ibaret kaldı. On
dokuz şehid, yirmi üç mecrûhumuz vardır. Muhtelif noktalarda şiddetle ateşe devam ediyoruz. Timar
nahiyesi dahilinde faâliyette bulunan müfrezelerimiz altmış ihtilâlciyi telef etmişlerdir.
Fi 21 minh. [Nisan sene 1331]
Van Valisi
Cevdet

DH.ŞFR, 469/98
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VAN VE ÇEVRESİ ERMENİ

CURRENT SITUATION OF THE

İSYANINDAKİ SON

ARMENIAN REBELLION IN VAN AND

DURUM

AROUND

Va n v e ç e v r e s i n d e E r m e n i i s y a n ı n ı n
başlamasından bu yana dört yüz kadar
asker ve aşiretlerden şehit ve yaralı olduğu,
merkezin dışındaki şehit ve yaralı sayısının
b i l i n m e d i ğ i , Va n ş e h i r m e r k e z i n d e k i
çatışmaların devam ettiği, şehirdeki devlet
binaları, Müslüman dükkanları ve İngiliz
Konsolosluğunun Ermeniler tarafından
y a k ı l d ı ğ ı , Ta ş n a k Ko m i t e s i n i n Va n ’ d a
Vramyan, Aram ve İşhan olmak üzere üç
reisinin bulunduğu, bunlardan Aram’ın
isyancılara liderlik ettiği, silahlı isyancıların
beş-altı bin civarında olduğunun tahmin
edildiği.

Nearly 400 of the soldiers and tribe
members were martyrized and wounded
in Van and around since the beginning
of the Armenian rebellion; the number
of killed and wounded people in outlying
areas was unknown; conflicts in Van city
center were continuing; public buildings,
Muslim shops and the British Consulate
were set on fire by the Armenians. Dashnak
Committee had 3 chiefs, Vramyan, Aram
and Ishan in Van; Aram leaded the rebels.
It was estimated that the number of armed
rebels was around five or six thousand.

4 Mayıs / May 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: 306
Tarih: 22 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Mahrem, müsta‘celdir
Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi Hazretlerine
C[evab] 20 Nisan sene [1]331:
İç şehirdeki ihtilâlciler son günlerde kuvvetten düşmüş görünüyorlar. Kalede bulduğum eski iki
havan topuyla fitilli humbaralar attırıyorum. Tesadüf ettiği hâneleri delip patlıyor ve atılan yüzlerce
balyemez toplardan daha ziyade müessir oluyor. Ateşe devam etmekle beraber bugün âsilere teslim
teklif ettim. Yukarı mahallelerde ve Erek Dağı eteklerinde yapılan istihkâmâtta külliyetli âsi vardır.
Uğraşıyoruz. Hamd olsun ihtilâlciler şehrin her tarafında müdafaayı ihtiyara mecbur kaldılar. Günden
güne vaziyet iyileşecektir. //
Şimdiye kadar asker ve aşâirden şehir dahilinde dört yüz kişi şehid-mecrûhumuz vardır. Aşâirden
yaralıların bir kısmı ısrarımıza rağmen tedavi olunmak üzere köylere gidiyorlar. Hastahânelerde iki
yüz yirmi mecrûhumuz bulunuyor. Haricde muhtelif mahallerde müsâdemeler olduğundan şehid
ve mecrûhların mikdar-ı hakikîsi malum olamadı ise de şehre nisbeten haricde zâyiât azdır. Âsiler
dağda[ki] köyler[de] müfrezelerin hücumuna mukâvemet edemiyor. Şehirde toprak hânelerin zemin
katında duvar diplerini kazıp zemin hizasında mazgallar açtıklarından hânelerin üst kısımları tahrib

Tehcire Giden Yol

edildiği hâlde terk-i mevki etmiyorlar. Haricden bakmak ta mümkün olamıyor. Bu yüzden müşkilât //
çekiliyor ve iç şehirde Düyûn-ı Umumiye, Reji, Bank-ı Osmani, Telgraf ve Posta daireleri ihtilâlin ilk
gecesi yandı. İslâm dükkânlarına ateş verdiler. Çarşıya tahassun ettiklerinden oraya hücum edildiği
zaman yakıp çıktılar. Tarafeyn işgal olunan hâneleri yakmağa çalıştıklarından bu suretle iç şehirde elli
küsûr hâne de yandı. Şehr[in] bağlar tarafında Müslüman mahalleleri dahilinde bulunan Ermeniler
daha Timar vak‘ası sırasında hemen umumen yukarı Ermeni mahallelerine çekildiklerinden boş olan
hâneler şehrin idraksiz, cebîn ahali-i İslâmiyesi tarafından tutuşturuldu. Beyhûde yere iki yüz kadar
hâne yakıldı. Bundan böyle boş olan hânelere ateş verecek olanların idam olunacağı ilân olundu.
İngiliz //
Konsolatosuna bırakılan on beş kişilik bir müfreze ihtilâlciler tarafından üç gün ihâta olunmuş efrâddan
biri şehid, biri mecrûh olup mütebâkîsi müşkilâtla kurtarılabilmişti. Âsiler Konsoloshaneyi de yaktılar.
Taşnak Komitesinin burada başlıca üç reisi var idi. Biri Mebus Vramyan diğerleri aslen Rusyalı olup
ilân-ı harbi müteâkib tâbiiyet-i Osmaniyye'ye dahil olan ve on-on iki seneden beri bu havalide riyâset
etmekte bulunan Aram ve İşhan idiler. İşhan Şatak'a gittiği sırada çete rüesâsından Şataklı Mihran,
Vanlı Vahan daha iki neferi beraber götürüyordu. Bunlarla beraber itlâf olundu ve Vramyan da //
Bitlis'e gönderildi Şimdi Aram ve Murahhasa Vekili Yeznik Rahible iç şehir komite reisi olan Ermenak
riyâset etmektedirler. En ziyade harb eden, köylerden vaktiyle merkeze celb ve cem‘ olunmuş
komitecilerle askerden, jandarmadan firar etmiş efrâddır. Erciş'te itlâf olunan Ermenilerin mikdar-ı
resmîsi bin dokuz yüz otuzdur. Havasor nahiyesi köylerinde Başkale Jandarma Kumandanı Binbaşı
Ahmet Bey gayretiyle binden ziyadesi telef edilmiştir. Bunların içinde üç yüz küsûru müsellah muharib
efrâddır. Gevaş, Adilcevaz kazâlarıyla Erçek, Timar nahiyelerinde ve merkezde gebertilenlerin mikdarı
her hâlde //
dört bini tecavüz etmiştir. Şehirde bi'l-müsâdeme telef olanların kısm-ı a‘zamı arkadaşları tarafından
hâneden hâneye nakl olunduğundan meydanda pek az cesed görülmektedir. Şatak'ta ilân-ı ihtilâl ve
müsâdemâta iştirak eden âsilerin mikdarı altı yüz[ü] mütecâviz tahmin edilmektedir. Şehirde de Erek
Dağı eteklerindeki istihkâmâtta tahminen bin tüfenk ve iki bini mütecâviz kundaklı mavzer tabancası
ile müsellah efrâd bulunmaktadır. Erçek ve Timar nahiyelerinde de altı-yedi yüz müsellah Ermeni
olduğu anlaşılıyor. Gevaş ve Karçıkan ile Karkar nahiyesi dahilindeki âsilerin yedinde her hâlde silah
olacaktır. Küçük tabancalar da dahil-i hesab edilirse beş-altı bin müsellah âsi ile //
uğraşıyoruz demektir. Taşnak Komitesinin vaktiyle merkezde ve köylerde iddihâr eylediği silah ve
cephâneden iki bin silah ve iki milyon kadar fişenk, üç yüz yirmi üç senesinde müsâdere olunmuş
idi. Bu müsâdere silahlarının bir kısmı ve bilhassa külliyetli cephâne Kolordu Kumandanı mütekâid
Cabir Paşa tarafından bir vesile ile Ermenilere verildiği anlaşılıyor. Komite ilân-ı hürriyetten sonra
Rusya'dan, İran'dan yine pek çok silah celb etmiştir. Mavzer tabancaların kısm-ı küllîsi posta ile
İstanbul'dan gelmiştir. İlân-ı harbden beri hatt-ı harbden ve jandarma kıta‘âtından firar edenlerin bir
kısmı da silah ve cephânelerini beraber getirmişlerdir. Şimdi hudud sıkıca tarassud edildiğinden bittab‘
cephâne ve silah celb edemiyorlar. Ancak üç gündür cephânemizin vusûlünden beri //
bağlar cihetindeki müsâdemede usâtın şiddetli ateş ettiği görüldüğünden külliyetli cephâneleri
bulunduğuna hükmediyorum. Müsâdemâtın ibtidâsında merkezde dört yüz mevcudlu bir Depo Taburu
hududdan beraberce getirdiğim ki beş yüz kişilik bir kuvvet ve kısm-ı küllîsi acemi üç yüz mevcudlu
Bitlis Seyyar Jandarma Taburu ile üç yüze karîb jandarma efrâd-ı cedîdesinden ve altı-yedi yüz kadar
milisten ibaret idi. Van ahali-i İslâmiyesi cebîn ve kansız, ahlâksız insanlar olduğundan merkezdeki
milisten pek istifade edemiyoruz. Şatak vak‘asını müteâkib Havasor'a doğru ilerleyen Binbaşı Ahmet
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Bey, Havasor nahiyesindeki âsileri te’dîb ve tenkîl ederek ihtilâlin üçüncü günü beş yüz mevcudla //
yetişti. Bilâhare Muradiye, Mahmudi Kaymakamları maiyyetinde ilerleyen kuvvetler de yolları açarak
ve Ermeni köylerini tarayarak merkeze geldiler. Muhtelif yerlerden dört-beş yüz aşiret süvarisi de
dahil oldu. Bunların bir kısmını Şatak, Timar, Erçek taraflarına çıkardım. Şimdiki hâlde Van'da merkez
milisleriyle beraber üç bin küsûr silah, iki aded adi ateşli cebel topumuz vardır. Erzurum'dan sevk
olunan altı yüz mevcudlu iki Jandarma Taburu ile bir adi cebel bataryası üç güne kadar vâsıl olacaktır.
Mebus Vramyan'ın hânesinde bulunan evrakı toplatmıştım. Vilâyet tercümanı Ermenak Efendi ve
bütün Ermeni memurlar yukarı mahallelerde //
kaldılar. Evrakı tercüme için Bitlis'e gönderiyorum. Maamâfih komite pek dikkatlidir. Mühim bir
şey olacağını zannetmem. İhtilâlcilerden Van'da mevkûf olamaz. Hatta o sırada i‘zâmını münasib
bulduğum Vramyan'ı elden çıkardığıma müteessifim. Ordudan pek muhtac olduğumuz bir seri ateşli
batarya istemiştim. Adi ateşli bir batarya geldi. Bununla da iş görmeğe çalışacağız. Silah ve cephâne
hususunda Ordu Kumandanı Paşa Hazretlerinin ahîren pek ziyade muâvenetlerini görmekteyim.
Teşekkür ederim. Tahsin Beyefendi'ye de yazdığım vechile kuvvete değil fakat topa ihtiyacımız var.
Gözle görülmedikçe mukâvemet-i mu‘annidânenin derecesi takdir olunamaz, efendim.
21 minh. [Nisan sene 1331]
Van Valisi
Cevdet

DH.ŞFR, 469/102
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DİYARBAKIR’DA EL KONULAN

DISPATCH OF BOMBS SEIZED IN

BOMBALARIN VAN’A GÖNDERİLDİĞİ

DİYARBAKIR TO VAN

Diyarbakır ’da Ermenilerden müsadere
edilen bomba ve fitillerden otuz bomba,
iki kutu dinamit barutu ve bir miktar fitil ile
bomba kapsülünün Van Valiliğinin talebi
üzerine Van’a gönderildiği.

30 bombs, 2 boxes of dynamit gunpowder
and some wick and bomb capsules of the
bombs and wicks, which were seized from
Armenians in Diyarbakır, were sent to Van
upon the request of the Governorship of
Van.

5 Mayıs / May 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Diyarbakır
Numara: 7870
Aded: 143
Tarih: Fî 22 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Ermenilerden müsâdere olunan bomba ve fitillerden otuz bomba, iki kutu dinamit barutu ve bir
mikdar fitil ve bomba kapsülü Van Vilâyetinin talebi üzerine bu gün Van'a gönderildiği ma‘rûzdur.
Fi 22 Nisan sene [1]331
Vali
Reşit

DH.ŞFR, 469/121
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RUS ORDUSU’NA KATILMAK

REVOLUTIONARIES AND FUGITIVE

İSTEYEN İHTİLALCİLERLE ASKER

SOLDIERS WHO WANTED TO

FİRARİLERİNİN ÖLÜ OLARAK ELE

JOIN THE RUSSIAN ARMY WERE

GEÇİRİLDİKLERİ

CAPTURED DEAD

Rus Ordusu’na firar etmek isteyen silahlı Van
Ermeni ihtilalcileriyle asker firarilerinden yüz
altmış yedi kişinin Tutak, Tercan, Bayburt ve
İspir kazalarında takip sonucu ölü olarak ele
geçirildikleri, Erzincan’da yetmiş, Bayburt’ta
kırk yedi silah elde edildiği, Erzurum Taşnak
Kulübü evrakına el konulduğu.

167 of the armed Armenian revolutionaries
of Van and of fugitive soldiers, who wanted
to escape to the Russian Army, were
captured dead as a result of pursuits in
the districts of Tutak, Tercan, Bayburt and
İspir. 70 weapons in Erzincan, 47 weapons
in Bayburt and the documents of Erzurum
Dashnak Club were seized.

5 Mayıs / May 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Erzurum
Numara: 9121
Tarih: Fî 23 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Mahremdir
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Van Ermeni ihtilâlcilerinden olup Hamur cihetinden Rus Ordusu'na firar etmek isteyen otuz
yedi müsellah Ermeni Tutak kazâsında meyyiten elde edilmişlerdir. Ermeni askeri firarîlerinden yüz
on nefer, polis müdürü müfrezesi tarafından Tercan kazâsında, on yedi nefer Bayburt'ta, üçü İspir
kazâsında bi't-ta‘kib meyyiten elde edilmişlerdir. Erzincan merkez civarındaki Ermenilerden yetmiş,
Bayburt kazâsında kırk yedi büyük silah, otuz iki tabanca alınmıştır. Erzincan sancağında yetmiş
sekiz, Erzurum merkezinde otuz dört Taşnak erbâb-ı mefsedet tevkif //
olunmuş, merkez Taşnak Kulübünün evrakı tamamen zabt edilmiştir.
Fi 22 Nisan sene [1]331
Erzurum Valisi
Tahsin

DH.ŞFR, 469/132
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VAN HAVASOR’DA ERMENİ

31 MEMBERS OF AN ARMENIAN GANG

ÇETESİYLE ÇIKAN ÇATIŞMADA

WERE KILLED IN THE CONFLICT IN

OTUZUNUN İTLAF EDİLDİĞİ

HAVASOR TOWNSHIP OF VAN

Van’ın Havasor nahiyesinde kırk iki kişilik
Ermeni çetesiyle girişilen çatışmada
otuzunun itilaf edildiği, kiliseye sığınan
diğerlerinin de kuşatıldığı.

31 members of an Armenian gang of
42 people were killed in the conflict in
Havasor township of Van; the others who
took shelter in the church were surrounded.

6 Mayıs / May 1915

[Telgrafnâme]
Mahreci: Van
Numara: 324
Tarih: 23 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
[1] Bugün şehirde ehemmiyetsiz müsâdeme oldu.
2) Havasor nahiyesinin Senin(?) karyesinde bulunduğu haber alınan kırk iki kişilik bir Ermeni
çetesi müfrezelerimiz tarafından sarılmış ve müsâdeme neticesinde otuzu itlâf edilmiştir.
3) Kilisesinde tahassun eden âsiler müfreze tarafından ihâta olunmuştur. Müsâdeme neticesinden
henüz malumât alınamamıştır ve başka cihette şâyân-ı zikr bir şey yoktur.
Fî 22/23 Nisan sene [1]331
Vali
Cevdet

DH.ŞFR, 470/10
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KONYA’YA ZEYTUN’DAN DÖRT BİN

ARRIVAL OF 4022 ARMENIANS

YİRMİ İKİ NÜFUS ERMENİ’NİN

IN KONYA FROM

GELDİĞİ

ZEYTUN

Konya’ya şimdiye kadar Zeytun’dan dört
bin yirmi iki nüfus Ermeni ’nin geldiği,
bunların iskân ve iaşe masrafları için aylık
iki yüz bin kuruşa ihtiyaç olduğu.

Till now 4022 Armenians arrived in
Konya from Zeytun; 200.000 kurush per
month needed for their settlement and
subsistence costs.

6 Mayıs / May 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Hususî: 21
Şifre
Konya Vilâyetine
C[evab] 17 Nisan sene [1]331:
Oraya gönderilen Ermenilerin iskân ve iâşeleri masrafının masârıf-ı gayr-i melhûza tertibinden
tesviyesi takarrür ederek Maliye Nezâretine tebligât-ı mukteziye ifa olunmuştur. Ancak bu cihet
için oraca sarfına ihtiyac görülen mebâliğin tahakkuk ettirilerek Maliye Nezâretine yazılmak üzere
mikdarının ve berây-ı iskân şimdiye kadar vürûd eden Ermenilerin nerelerden geldiğinin ve kaç
hânede ne kadar nüfus olduğunun iş‘ârı.
22 Nisan sene [1]331

Nâzır

DH.ŞFR, 52/235

**

Tehcire Giden Yol

Telgrafnâme
Mahreci: Konya
Numara: 6725
Aded: 129
Tarih: Fî 23 Nisan sene [1]331
Müsta‘cel
Dahiliye Nezâretine
C[evab] 17 Nisan sene [1]331:
Şimdiye kadar bin beş yüz hânede dört bin yirmi iki nüfus Zeytun'dan gelmiştir. Bugün kâffesi
Sultaniye'ye i‘zâm olundu. Bunların iâşeleri için yevmî dört bin ve sevk iskânları masârıfı da dahil
olduğu hâlde mâhi tahminen iki yüz bin kuruşa ihtiyac vardır. Havalenâmesinin bu mikdar üzerinden
sür‘atle irsâli ma‘rûzdur.
Fi 23 Nisan sene [1]331
Vali
Azmi

DH.ŞFR, 469/146
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KOMİTE MENSUBU OLAN VE

ARMENIAN OFFICERS, WHO

SADAKATSİZLİK GÖSTEREN

SHOWED DISLOYALTY AND WERE

ERMENİ MEMURLARIN GÖREVDEN

COMMITTEE MEMBERS, TO BE

ALINMALARI

DISCHARGED

Maliye Nezaretine mensup Ermeni
memurlardan komite mensubu olanlarla,
sadakatsizlik gösterdikleri kesinleşenlerin
azledilmeleri ve icap edenlerin de Ermeni
bulunmayan vilayetlere gönderilmeleri.

Armenian officers of the Ministry of Finance,
who were determined to be committee
members and to show disloyalty, would
be discharged and sent to the provinces
where Armenians not settled.

6 Mayıs / May 1915

Maliye Nezâreti
Memurîn ve Levâzım Müdüriyeti
Dahiliye şifresiyle telgraf
Erzurum, Bitlis, Van, Sivas, Mamuretülaziz, Diyarbakır Vilâyetlerine
Ermeni memurlarından kısm-ı a‘zamının hiss-i vazifeden ziyade gayret-i milliye ile hareket eder
komite mensubîni olduğu [şimdiye] kadar birçok vesileler ile ta‘ayyün eylemiş olduğundan vilâyet
ve mülhakâtında müstahdem ve Maliyeye mensub Ermeni memurlarından bu vechile komitelere
münasebetleri veya muhalif-i sadakat ve tâbiiyet hâlleri mahsûs ve meşhûd olanların merci‘leri
bulunan defterdar ve muhasebeciler ile bi'l-istişâre azilleri ve icab edenlerin bi'l-muhabere Ermeni
bulunmayan vilâyât-ı saireye tahvîlleri ile netice-i icraâttan malumât i‘tâsı.
Fî 23 Nisan sene [1]331

DH.ŞFR, 52/249

Maliye Nâzırı Vekili
Talat

Tehcire Giden Yol

BİTLİS’TE ERMENİ ÇETELERİYLE

CONFLICTS WITH ARMENIAN

ÇIKAN ÇATIŞMALAR

GANGS IN BİTLİS

M u tk i ’de A ro i s i m l i fes atçı Erm eni ’n i n
askerlerimizle girdiği çatışmada iki
yardakçısının öldürüldüğü, askerlerimizden
birinin yaralandığı, Reşadiye nahiyesinin
Göllü köyünde de sekiz kişilik Ermeni
çetesiyle girilen çatışmada yedisinin
öldürüldüğü, bir askerimizin yaralı birinin
de şehit olduğu.

Two assisters of factious Armenian named
Aro were killed in the conflict with our
soldiers in Mutki, one of our soldiers was
wounded. 7 members of the Armenian
gang of 8 people were killed, one was
wounded and one was martyrized from
our soldiers in the conflict in Göllü village
of Reşadiye township.

8 Mayıs / May 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Bitlis
Numara: 4660
Tarih: Fî 26 Nisan sene [1]331
Şifre
Dahiliye Nezâretine
1) Harekât-ı mefsedetkârânesinden dolayı mukaddemâ teb‘îd edilen Aro nâm şerîr oradan
firarla Mutki kazâsının Oşut karyesinde müfrezemizle yaptığı müsâdemede avenesinden ikisi maktûl
düşmüştür. Müfrezemizden bir nefer mecrûh oldu.
2) Gevaş'a merbût Reşadiye nahiyesinin Göllü karyesi civarında Ziyaret mevkiinde sekiz kişilik
bir Ermeni çetesiyle müfreze arasında vuku bulan müsâdemede çeteden yedisi itlâf edilmiş ve müfreze
efrâdından biri şehid ve ikisi mecrûh düşmüştür.
Fî 25 Nisan sene [1]331
Vali
Mustafa

DH.ŞFR, 470/44
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VAN, ERZURUM VE BİTLİS

DISPATCH OF ARMENIANS OF

ERMENİLERİNİN GÜNEYE

VAN, ERZURUM AND BİTLİS

SEVK EDİLMESİ

SOUTHWARD

Va n G ö l ü e t r a f ı n d a k i E r m e n i l e r i s y a n
ve ihtilal için daimi bir ocak halinde
bulunduklarından yoğunlukta bulundukları
yerlerden çıkarılarak güneye doğru
s e v k l e r i n i n ka r a r l a ş t ı r ı l d ı ğ ı , b u ka r a r ı n
derhal uygulanması için valilere her türlü
yardımın yapılması lüzumunun Üçüncü ve
Dördüncü Ordulara tebliğ edildiği, bu sevk
teşebbüsünün Van ile birlikte Erzurum’un
güney taraflarıyla Bitlis’in bazı kısımlarını
da kapsaması için gerekli tebliğlerde
bulunulduğu, icap eden tedbirler alınarak
hızlı ve düzenli bir şekilde uygulamaya
başlanması.

As the Armenians around the Lake Van
were consistently standing ready for
rebelling and revolting, they were decided
to be displaced from locations where they
predominated and to be dispatched
southward. The Third and Forth Armies were
ordered to assist governors in all respects
for the immediate implementation of this
decision. Required notifications were also
issued for the inclusion of southern parts of
Erzurum and some regions of Bitlis together
with Van in this dispatch. The required
measures were to be taken and rapidly
and regularly implemented.

9 Mayıs / May 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Kalem-i Hususî: 4095
Şifre
Bizzat hallolunacaktır
Erzurum Valisi Tahsin Bey’e
Van Gölü etrafında ve Van Vilâyetince bilhassa malum olan mevâki‘-i muayyenedeki Ermeniler
is[yan] ve ihtilâl için daimi birer ocak hâlinde bulunduklarından bunların mütekâsif olduk[ları]
mahallerden tard ve ihracıyla cenûba doğru sevkleri takarrür etmiş ve bu kararın derhal tatbiki [için]
valilere mümkün olan her türlü muâvenetin ifası lüzumu Başkumandanlık Vekâletinden [Üçüncü] ve
Dördüncü ordular kumandanlarına tebliğ edilmiştir. Esasen pek müfîd neticeler vere[cek] şu teşebbüsün
Van ile beraber Erzurum'un cenûb cihetiyle Bitlis merkezine merbût mühim kazâlara ve Muş ve Sason
ile Talori civarına da teşmîli ve tamamî-i tatbikine aid tedâbîrlere [Ordu] Kumandanıyla bi'l-müzâkere
zât-ı âlîleri tarafından ittihâzı ve Bitlis ve Van valileriyle de muhabere olunarak kendilerine talimât
i‘tâsı muvâfık görülmüş ve mezkûr vilâyetlere de tebligât ifa kılınmış olmakla icab eden tedâbîrin
bi'l-istikmâl serî‘an ve muntazaman icraâta ibtidâr olunması ve şifre kopyasının telgrafhâneden ahzı.
Fî 26 Nisan 1331

DH.ŞFR, 52/281

Nâzır

Tehcire Giden Yol

VAN, ERZURUM VE BİTLİS

DISPATCH OF ARMENIANS OF

ERMENİLERİNİN GÜNEYE

VAN, ERZURUM AND BİTLİS

SEVK EDİLMESİ

SOUTHWARD

Va n G ö l ü e t r a f ı n d a k i E r m e n i l e r i s y a n
ve ihtilal için daimî bir ocak hâlinde
bulunduklarından yoğunlukta bulundukları
yerlerden çıkarılarak güneye doğru
s e v k l e r i n i n ka r a r l a ş t ı r ı l d ı ğ ı , b u ka r a r ı n
derhal uygulanması için valilere her türlü
yardımın yapılması gereğinin Üçüncü ve
Dördüncü Ordulara tebliğ edildiği, bu sevk
teşebbüsünün Van ile birlikte Erzurum’un
güney taraflarıyla Bitlis’in bazı kısımlarını
da kapsaması için gerekli tebliğlerde
bulunulduğu, icap eden tedbirler alınarak
hızlı ve düzenli bir şekilde uygulamaya
başlanması.

As the Armenians around the Lake Van
were consistently standing ready for
rebelling and revolting, they were decided
to be displaced from locations where they
predominated and to be dispatched
southward. The Third and Forth Armies were
ordered to assist governors in all respects
for the immediate implementation of this
decision. Required notifications were also
issued for the inclusion of southern parts of
Erzurum and some regions of Bitlis together
with Van in this dispatch. The required
measures were to be taken and rapidly
and regularly implemented.

9 Mayıs / May 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Kalem-i Hususî: 4090
Şifre
Bizzat hallolunacaktır
Van Valisi Cevdet Bey’e
Bitlis Valisi Mustafa Abdülhalık Bey’e
Van Gölü etrafında ve Van Vilâyetince bilhassa malum olan mevâki‘-i muayyenedeki
Ermeniler isyan ve ihtilâl için daimî birer ocak hâlinde bulunduklarından bunların mütekâsif oldukları
mahallerden tard ve ihraclarıyla cenûba doğru sevkleri takarrür etmiş ve bu kararın derhal tatbiki için
valilere mümkün olan her türlü muâvenetin ifası lüzumu Başkumandanlık Vekâletinden Üçüncü ve
Dördüncü ordular kumandanlarına tebliğ edilmiştir. Esasen pek müfîd neticeler verecek şu teşebbüsün
Van'la beraber Erzurum'un cenûb cihetiyle Bitlis merkezine merbût mühim kazâlara ve bilhassa Muş
ve Sason'la Talori civarına da teşmîli ve tamamî-i tatbikine aid tedâbîrin Ordu Kumandanıyla bi'lmüzâkere Erzurum Valisi Tahsin Bey tarafından ittihâzı muvâfık görülerek keyfiyet kendisine de
yazılmış olmakla Erzurum'la muhabere olunarak karar-ı mezkûrun, icab eden tedâbîrin istikmâliyle
serî‘an ve muntazaman tatbiki ve şifre kopyasının telgrafhâneden ahzı.
Fî 26 Nisan 1331
DH.ŞFR, 52/282

Nâzır
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ZEYTUN ERMENİLERİ’NİN

DISPLACEMENT OF ZEYTUN

ÇIKARILMASI

ARMENIANS

Zeytun Ermenilerinin tamamının çıkarılması
gerektiğinin Başkumandanlığa yazıldığı.

It was written to the Supreme Militar y
Command that the displacement of all
Zeytun Armenians needed.

9 Mayıs / May 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Hususî: 14
Şifre
Maraş Mutasarrıflığına
C[evab] 25 Nisan sene [1]331:
Evvelce de iş‘âr olunduğu vechile Zeytun'daki Ermenilerin tamamının ihracı lâzımdır. Keyfiyet
Başkumandanlığa yazılmıştır.
Fî 26 Nisan sene [1]331

DH.ŞFR, 52/286

Nâzır

Tehcire Giden Yol

VAN VE ÇEVRESİNDE ERMENİ

ONGOING SEVERE

İHTİLALCİLERLE ŞİDDETLİ

CONFLICTS WITH ARMENIAN

ÇATIŞMALARIN DEVAM

REVOLUTIONARIES IN VAN AND

ETTİĞİ

AROUND

Van çevresi ile Muradiye, Mahmudi ve
Şatak kazalarında Ermeni isyancılarla
şiddetli çatışmaların devam ettiği

Severe conflicts with Armenian revolutionaries
around Van and in the districts of Muradiye,
Mahmudi ve Satak were continuing.

9 Mayıs / May 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Van
Numara: 556
Tarih: Fî 26 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
1) Bugün şafakla beraber Erek Dağı eteğinde bulunan Kobans ve Şoşans karyelerindeki usât
mevziine taarruz edildi. Her iki karye ile etrafındaki siperler işgal ve usâttan yüz ellisi itlâf olunmuş
bizden on iki şehid, yirmi bir mecrûh vardır. Bağlar cihetindeki mahallelerde bulunan usât bu
meşguliyetten bi'l-istifade şehre karîb Sıhke karyesinde bulunan kuvvetimize taarruz etmek istemişler
ise de püskürtülmüşlerdir. Şoşans sırtlarındaki siperlerden birinde bir Rus bayrağı gördüm. 2) Muradiye
kazâsına tâbi Körzort karyesi manastırında tahassun eden yüzü mütecâviz usât, müfrezemiz tarafından
ihâta ve muhasara olunmuştu. Dün gece hurûc eden usâttan on dördü kurtulmuş diğerleri kâmilen
mahv edilmiştir. Müfrezemizden iki şehid, on dört mecrûh vardır. Gevaş kazâsının Göllü karyesinde
dokuz kişilik bir Ermeni çetesi takib //
ve sekizi itlâf edilmiştir. Biri firara muvaffak olmuştur. 3) Muradiye kazâsında Bayazıt sancağı
hududunda bulunan Gevrişamyan karyesine dün öğleden sonra dört yüz seyyare, üç yüz kadar
süvari tahmin olunan düşman kuvvetinin taarruz ve On Yedinci Aşiret Alayına mensub süvariler
Meşdağı(?), Desina, Gevrişamyan ve Tepeli karyelerini işgal ile ileri hareketine devam ettiği Aşiret
Livâ Kumandanlığından beyân olunmakta ve bu kuvvetle üç makineli tüfenk beraber bulunduğu ifade
edilmektedir. Bu kuvvetin Rus zâbitânı idaresinde kuvvetli Ermeni çetesi olduğuna hükmediyorum.
Karşılamak üzere üç yüz mevcudlu bir taburla bir top gönderiyorum. 4) Mahmudi kazâsı hududunda
Karadere mevkiinden hududumuza duhûla teşebbüs eden iki yüz kişilik bir Ermeni çetesiyle bugün
müsâdeme olmuştur ve devam etmektedir. O istikâmete de bir müfreze yetiştirmeğe çalışacağım. 5)
Şatak kazâsı merkezinde ictimâ eden ve mikdarları altı yüz kadar tahmin olunan Şatak merkez ve civar
ihtilâlcileriyle //
jandarma ve aşiretlerin müsâdemesi devam etmektedir.
Fi 25/26 Nisan sene [1]331
DH.ŞFR, 470/75

Vali
Cevdet
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VAN VE ÇEVRESİNDE ERMENİ

ONGOING SEVERE CONFLICTS

ÇETELERİYLE ŞİDDETLİ

WITH ARMENIAN GANGS IN VAN

ÇATIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİ

AND SURROUNDINGS

Van çevresinde Ermeni isyancılarla şiddetli
çatışmaların devam ettiği, sınırı geçmeye
çalışan Ermeni çetelerinin bir Rus askeri
b i r l i ğ i t a r a f ı n d a n ko r u n d u ğ u, D i y a d i n
taraflarında toplanan Ermeni çetelerinin
Rusların koruması altında Abaga taraflarına
sarkmak istedikleri.

Severe conflicts with Armenian rebels
c o n t i n u e d i n Va n a n d s u r r o u n d i n g s.
Armenian gangs tr ying to pass the border
was protected by a Russian troop. Armenian
gangs gathered in Diyadin and around
wanted to advance towards Abaga sides
under the protection of Russians.

10 Mayıs / May 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: 602
Tarih: 27 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
1) Dün Şoşans ve Kobans karyelerinde tenkîl olunamayıp Yalnızkilise mevki‘-i mühimmine
tecemmu‘ eden usâtdan bugün yirmi ikisi itlâf edilmiş mütebâkîsi Erek Dağı kayalıkları arasında
gâib olmuştur. Van'la alâkaları kesilen bunların takiblerine müfreze gönderilmiştir. İhrâk olunan kilise
müştemilâtında gizlendiği anlaşılan pek çok bomba ateş almış, hamd olsun asker ve aşirete bir zarar
yapmamıştır. 2) Abaga hududundan Suvalaksu karyesine kadar ilerleyen düşman müfrezesi karyeyi
ihrâk ile Gevrişamyan'a çekilmiş //
Aşiret Alayıyla müsâdeme etmektedir. 3) Karadere'den hududu tecavüze tasaddî eden kuvvetli Ermeni
çeteleri bir Rus müfrezesi tarafından himaye edilmektedir. Bu akşam henüz haber alınmamış ise de
sabah vuku bulan muhabereden müsâdemenin hududda devam etmekte olduğu beyân olunmaktadır.4)
Diyadin cihetlerinde toplanan Ermeni çetelerinin Rusların himayesi tahtında Abaga ve Yaşdinan(?)
üzerine sarkmak teşebbüsünde bulundukları haber alınmıştır. Bugün şehir ve civarında vuku bulan
müsâdemede üç şehid, sekiz mecrûhumuz vardır.
Fi 26/27 minh. [Nisan sene 1331]
Vali
Cevdet

DH.ŞFR, 470/91

Tehcire Giden Yol

ERMENİLERİN DERSİM KÜRTLERİNİ

PROPOSAL OF ARMENIANS TO ALLY

İTTİFAKA DAVET ETMELERİ

WITH THE KURDS OF DERSIM

Mamuretülaziz’de tutuklama ve aramalara
devam edildiği, yakalanan yasak silahların
üç yüzü geçtiği, Dersim’de yakalanan bir
firari üzerinde bulunan belgeden Dersim
Kürtlerini de ittifaka davet ettiklerinin
anlaşıldığı.

Arrestments and searches continued
in Mamuretülaziz. Captured prohibited
weapons exceeded 300. It was understood
from the document, found on a fugitive
c a p t u r e d i n D e r s i m, t h a t A r m e n i a n s
proposed the Kurds of Dersim to ally.

12 Mayıs / May 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Elaziz
Numara: 11787
Tarih: Fî 29 Nisan sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Tevkifât ve taharriyâta devam ediliyor. Şimdiye kadar elde edilen esliha-i memnû‘a yekûnu
üç yüzü mütecâvizdir. Dersim'de derdest edilen Çemişgezekli bir firarî üzerinde elde edilen bir (...)1
nin sağında Fransız ve solunda Rus ve ortasında İngiliz bayrağı tersîm edilmiş ve altında İngilizce
“Allah'ın ismi İsa'nın kudretiyle biz tahkikât-ı mükemmele ederiz. Sizin mesleğinizi kabul ve
sadakatimizi musaddak burayı Ekrâd rüesâsı imza ederiz” ibareleri yazılmış bulunduğu ve şu suretle
Dersim Ekrâdını da ittifaka davet eyledikleri anlaşılmıştır. Bu mel‘ûnların harekât-ı hainânelerinin
lutf-ı Hakk ile kendi başlarına bela tevlîd etmekten başka netice vermeyeceğini ve bu gibi eşhâsın (...)2

DH.ŞFR, 470/128

1
2

Metinde burada bir kelime ya da cümle eksiktir.
Belgenin devamı eksiktir.
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HAÇİN VE DÖRTYOL’DAN

NUMBER OF ARMENIANS DISPLACED

ÇIKARILAN ERMENİLERİN MİKTARI

FROM HAÇİN AND DÖRTYOL AND

İLE NERELERE GÖNDERİLECEKLERİ

THEIR RESETTLEMENT AREA

Haçin’den bin kadar hanenin sevk
olunacağı, Dörtyol’da ise sevk olunacak
altı yüzden fazla hanenin hazırlanmakta
olduğu fakat bunların nerelere
gönderileceğinin henüz bildirilmediği
için sevkiyata başlanmadığı, bunların
sevkinden sonra buralara vilayette iskân
olunmamış muhacirlerin gönderileceği.

Nearly 1000 households would be
dispatched; over 600 households to
be dispatched were prepared but the
dispatches were not implemented as the
resettlement area was not informed yet.
After their dispatch, non-settled immigrants
would be sent to these places.

13 Mayıs / May 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Hususî: 19
Şifre
Adana Vilâyetine
C[evab] 25 Nisan sene [1]331:
Haçin, Dörtyol ve sair mevâki‘den şimdiye kadar ne kadar Ermeni çıkarılmıştır ve nerelere
sevk edilmiştir.
Fî 29 Nisan sene [1]331

Nâzır
Talat

DH.ŞFR, 52/338

**

Tehcire Giden Yol

Telgrafnâme
Mahreci: Adana
Numara: 3885
Aded: 192
Tarih: 30 Nisan sene [1]331

[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
C[evab] 29 Nisan sene [1]331:
Haçin'de taharriyât icrası ve hânelerin nakli için Fahri Paşa ile olan muhabere üzerine bir
tabur ile eski süvari bölüğünden mürekkeb kuvvet tahrik edilmiş ve merkezden de Jandarma Alay
Kumandanı gönderilmiştir. Henüz işin1 olduğuna dair bir haber yok. Taharriyât ile birlikte nakliyât
başlayacak. Haçin'den bin kadar hâne sevk olunacaktır. Bunların gidecekleri yeri[n] de Fahri Paşa
tayin olunacağını bildirmiş idi. Henüz bu bâbda bir iş‘âr sebk etmedi. Bugün yine te’kîd ettim. Benim
niyetim iş‘âr-ı Nezâret-penâhîleri vechile Haleb'in cenûb-ı şarkîsi ile Zor cihetlerine göndermektir.
Dörtyol'da bulunmakta olan Mutasarrıf-ı Livâ ile Seyyar Jandarma Kumandanı nakledilecek hâneleri
ihzâr etmekte ise de arz eylediği üzere bunların gidecekleri mevki cihet-i askeriyece bildirilmediği
için henüz sevkiyâta başlanmadı. Merkez ve mevâki‘-i sairedeki nakliyât ta buna intizâr etmektedir.
Dörtyol'dan //
altı yüz hâneyi mütecâviz nakliyât olacak ve bu yerlere derhal vilâyet dahilinde henüz iskân olmamış
muhacirler gönderilecektir. Zeytun cihetlerine şimdiye kadar yüz hâne kadar muhacir sevk edildi.
30 Nisan sene [1]331
Vali
Hakkı

DH.ŞFR, 470/115

1

Metinde “işe” şeklinde geçmektedir.
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İHTİLAL TERTİPÇİSİ

DISPATCH OF NEĞYAZARYAN, THE

NEĞYAZARYAN’IN KAYSERİ’YE

REVOLUTION ORGANIZER, TO

GÖNDERİLMESİ

KAYSERİ

Divan-ı Harb-i Ör fice Kayseri ’de ihtilal
hazırlıklarını idare ettiği bildirilen
Neğyazaryan’ın, silahların ortaya çıkarılması
için Kayseri’ye gönderilmesi.

Upon the notification by the Court-Martial,
Neğyazaryan who organized the revolution
preparations in Kayseri was sent to Kayseri
to bring out the weapons.

13 Mayıs / May 1915

Telgrafnâme
Mahrec: Kayseri
Numara: 4354
Tarih: Fî 1 Mayıs sene [1]331
[Şifre]
Müsta‘celdir
Dahiliye Nezâretine
İstanbul Divan-ı Harb-i Örfî Riyâseti’ne
C[evab] 29 Nisan sene [1]331:
Ohannes veled-i İstepan'a Neğyazaryan'ın Kayseri Ermeni Hınçak Cemiyeti Kitâbeti'nde ve
Hey’et-i İdare azalığında bulunduğu sırada Reis Azapyov Skavik(?) ile birlikte bombalar ve silahlar
tedarik ederek ism-i mahsûs tahtında teşkil olunan takımlara tevzî‘ suretiyle tertibât-ı ihtilâliyeyi idare
eylediği Divan-ı Harb-i Örfî Müdde‘î-i Umumîliğinden bildirilmiş ve burada bazı eslihayı meydana
çıkarması için vücuduna ihtiyac bulunmuş idüğünden imkân müsaid olduğu takdirde i‘zâmı.
Fî 30 Nisan sene [1]331

DH.ŞFR, 470/142

Mutasarrıf
Ahmet Mithat

Tehcire Giden Yol

MURADİYE’YE GİREN DÜŞMAN

MASSACRE BY THE

KUVVETLERİNİN KATLİAM

ENEMY FORCES IN

YAPTIKLARI

MURADİYE

Muradiye’yi zabt eden düşman kuvvetlerinin
ka ç ı ş y o l u ke s i l e n H a y d a r a n l ı a ş i r e t i
köylerinden bir kısmının halkını katlettikleri.

Enemy forces which occupied Muradiye
massacred the population of some
villages belonging to the Haydaranli tribe
whose escape route was blocked.
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14 Mayıs / May 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Van
Numara: 734
Tarih: Fî 1 Mayıs sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
1) Düşmanın dün Kotor'a giren müfrezesinden kuvvetli bir keşif kolu Razi sırtlarında
kuvvetimizle iki saat müsâdeme etmiş Kotor'a avdet eylemiştir. 2) Şormeşeyan'dan(?) gelen düşman
müfrezesi ileri hareketine devam etmiş ve bugün iki bölük süvari Muradiye merkezine girip akşama
doğru bölük köy köprüsünü de zabt etmiştir. Hatt-ı ric‘atı kesilen Haydaranlı aşireti:köylerinden bir
kısmının halkı[nı] katliâm ettirmişlerdir. Düşmanın kuvveti gelen raporlarda üç tabur piyade iki bölük
süvari olarak gösterilmektedir. 3) Karadere cihetinde Koçkıran taraflarında düşmanın yalnız keşif
kolları görülmüş Düşce(?) karyesi //
civarında aşiretlerle müsâdeme anlaşılmış ise de netice anlaşılmadı. Merkezden tefrîk ve sevk olunup
bir top ve mecmû‘u dört yüz elli kadar süvari ve piyadeden ibaret olan kuvvetimiz Şine(?) sırtlarında
bulunuyor. Düşman ileri hareketine devam ederse yarın müsâdeme olacaktır. Yüz elli süvarimiz Timar
nahiyesi dahilinde Tasmalı Gediği'nde bulundurulmaktadır.
Fî 1 Mayıs sene [1]331
Vali
Cevdet

DH.ŞFR, 471/2
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ÇARSANCAK ERMENİ

THE ARMENIAN BISHOP OF

MURAHHASASI’NIN DİVAN-I HARBE

ÇARSANCAK WAS BROUGHT INTO

SEVKİ

THE COURT MARTIAL

Çarsancak Ermeni Murahhasası Kigork
Efendi’de altmış adet yasak silah fişeği ile
bir takım muzır evrak bulunması üzerine
tutuklanarak Divan-ı Harbe verilmek üzere
Mamuretülaziz’e sevki.

60 prohibited gun cartridges and a
number of harmful documents belonging
to Armenian Bishop of Çarsancak, Kigork
Efendi, were found; upon this he was
arrested and dispatched to Mamuretülaziz
to be brought into the Court-Martial.

15 Mayıs / May 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Elaziz
Numara: 12174
Tarih: Fî 3 Mayıs sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye
Çarsancak Ermeni Murahhasası Kigork Efendi'nin sandığında altmış aded memnû‘ esliha
fişengi ile Ermenistan'ı muhayyil muzır levha ve bir takım evrak çıktığı Dersim Mutasarrıflığından
bildirilmekle, merkûm murahhasanın tevkifiyle Divan-ı Harbe tevdî‘ edilmek üzere evrakıyla beraber
mahfûzen buraya i‘zâmı cevaben Mutasarrıflığa tebliğ edildiği ma‘rûzdur. Fermân.
Fî 2 minh. [Mayıs sene 1331]
Elaziz Valisi
Sabit

DH.ŞFR, 471/34

Tehcire Giden Yol

ERZURUM VİLAYETİNDEKİ

ARMENIANS IN ERZURUM

ERMENİLERİN SİVAS’A

PROVINCE STARTED TO BE SENT

GÖNDERİLMEYE BAŞLANDIĞI VE

TO SİVAS AND MUSLIMS IN VAN

VAN’IN DÜŞMESİYLE BURADAKİ

DEPARTED TO BİTLİS DUE TO THE

MÜSLÜMANLARIN BİTLİS’E

FALL OF VAN

GİTTİKLERİ
E r z u r u m v i l a y e t i v e b a ğ l ı ka z a l a r d a k i
otuz bin Ermeni ’nin Erzincan yolu ile
Sivas’a gönderilmeye başlandığı ve bu
sevkin üç günde bitirilerek Ermenilerin
boşalttığı köylere Müslüman göçmenlerin
iskânına başlandığı. Van’ın Rusların ve
Ermeni çetelerinin eline geçtiği, Ayrıca
Van’ın batı ve doğu sahillerindeki yüz
bin Müslüman’ın Bitlis’e doğru gittikleri,
Van’ın düşmesiyle Bitlis ’teki Müslüman
göçmenlerin iki yüz bine ulaşacağı,
Rusların eline geçen Bulanık, Muradiye
v e d i ğ e r ka z a E r m e n i l e r i n i n R u s l a r ı n
saflarına katılıp Müslümanları katlettikleri
için Muş ve Bitlis ’in diğer kazalarında
bulunan Ermenilerin Diyarbakır ’a sevk
edilerek yerlerine Müslüman muhacirlerin
yerleştirilmesi gerektiği, Van’ın düşmesinin
iki yüz bin Müslüman’ın ezilmesine sebep
olduğu.

30.000 Armenians in Erzurum province
and its districts started to be sent to Sivas
through Erzincan road; and this dispatch
completed in three days, the settlement
of Muslim immigrants in the villages,
where Armenians left, was started. Van
was captured by Russians and Armenian
gangs. Also, 100.000 Muslims in western
and eastern coasts of Van went towards
Bitlis. With the fall of Van, the number
of immigrants in Bingöl would reach to
200.000. As Armenians in Bulanık, Muradiye
and other districts, which were captured by
Russians, joined Russians and massacred
Muslims, it deemed necessary to dispatch
Armenians in other districts of Muş and
Bitlis to Diyarbakır and to settle Muslim
immigrants instead of them. The fall of
Van caused the oppression of 200.000
Muslims.

17 Mayıs / May 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Erzurum
Numara: 823
Aded: 86
Tarih: Fî 4 Mayıs sene [1]331
[Şifre]
Gâyet müsta‘celdir ve mahrem
Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi Hazretlerine
Erzurum merkez, Hasankale, Tortum kazâlarıyla Ilıca, Aşkale nahiyelerinde meskûn otuz bin
Ermeni'nin Erzincan tarîkı ile iki günden beri Sivas'a nakline başlanmış ve bu naklin üç güne kadar
arkasının alınması mukarrer bulunmuştur. Ermenilerden tahliye edilen kurâ- //
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ya muhacirîn-i İslâmiye iskânına başlanmıştır. Hınıs kazâsı Ermenilerinin Bitlis tarîkı ile Diyarbakır'a
sevkini Kaymakamlığa yazdım. Ermenilerin terk ettikleri erzak, menzil nâmına Orduya alınmış,
eşya-yı beytiyeleri taht-ı muhafazada bulunmuştur. Van Gölü'nün garb ve şark sahillerinden yüz bin
muhacirîn-i İslâmiyenin Bitlis'e //
doğru gittikleri ve el-yevm Bitlis'te elli bin muhacirîn sefil ve perişan bir hâlde toplandıkları ve Van'ın
sükûtuyla Bitlis'teki muhacirlerin iki yüz bine bâliğ olacağı Vali Bey tarafından bildirildi. Bitlis ve
Muş Ermenilerinin Diyarbakır'a sevkiyle yerlerine muhacirîn-i İslâmiyenin iskânını Mustafa Bey'den
rica ettim. //
Taraf-ı devletinizden de tebliği münasib olur. Bulanık ve Muradiye ve diğer sukût eden kazâ
Ermenilerinin Ruslara ilhâk ve ahali-i İslâmiyeden ellerine geçirdiklerini katlettikleri Bitlis'ten,
Muş'tan bildiriliyor. Binâenaleyh işbu hareket-i şenâ‘at-kârânelerine karşı Muş ve Bitlis Ermenilerinin
dahile sevki farz oldu. Sivas'a gidecek Erzurum vilâyeti Ermenilerinin //
Kastamonu'ya ve diğer bir vilâyete nakli için icab edenlere emir buyurulması. Van pek adi Rus
Kazaklarıyla Ermeni çetelerine karşı sukût etti. Bir taraftan ihtilâle diğer cihetten Rus taarruzuna karşı
Cevdet Bey mukabele edemezdi. Erzurum'dan gönderdiğimiz seyyar taburlardan başka elinde kuvvet
yok idi. Van'ın böyle //
acı bir surette sukûtu elbet herkesi ağlattı. Halil Bey'in yetişmesi için Canbolat Bey vasıtasıyla
musırran istirhâmda bulunmuş idim. Van'ın sukûtu iki yüz bin İslâmın ezilmesini mûcib oldu. Halil
Bey Gevar'dan geliyor, inşâallah Hoşap'ta //
Cevdet Bey'le birleşerek bu hafta Van'ı parlak muvaffakiyyetle istirdâd ederler. Düşmanın Kürtlerin
firarından, Ermenilerin isyanından istifade ederek pek sathi ve adi kuvvetleriyle Van'a ve Muş'a
dayandığı Narman cihetinden Tortum'a kadar olan taarruzâtının da bu //
maksadı te’min için nümâyişten ibaret bulunduğu tahakkuk etti. Ne çare ki ahali-i İslâmiye bütün
mevcudiyetlerini terk ile ta Bitlis'i buldular. Ketm-i hakikat ve hissiyât edersek vatana hıyanet etmiş
olmamak için gördüklerimizi duyduklarımızı arza mecburum. Can ve malca son fedakârlığı //
yapan adeta mahv olan bu vilâyetler halkı bize taht-ı nazarla bakmaya başladı. “-Mahv olsun, Ruslar
buraya dayandı, bari namusumuzu kurtarsak, intikamımızı alsak” sözleri köylünün lisanından
işitilmeye başladı. //
Erciş'ten firar eden bazı İslâmların çocuklarını kurtaramayarak suya attıkları ve bunun gibi pek çok
sûzişli hikâyeler cereyân ettiği bir sırada halkta kuvve-i maneviye kalmaz. Bütün bu ahvâl inşâallah
neşe-i zaferle zâil olur. Fi'l-hakika intikam alınmazsa ileride sulhen [ve] siyaseten te’min edilecek
mevcudiyet mahv [u] harâb olan //
bu millete gıda-yı ruh teşkil edemez ve bu maneviyatla iş görülemez. Lutf-i Hakk'la Çanakkale'deki
muvaffakiyet, muzafferiyet edecektir. Buradaki vaziyet malum-ı âlîniz, hatta Beşinci Kolordunun
hareketi lüzumu bu kanaate müstenid idi. Aradan geçen zaman yalnız elbisesiz ikmâl efrâdının
gelmesinden ibarettir. Bu sâhalar harbde de milletin gıda-yı ruhunu //
teşkil ve te’min edecekse zafer için vakit ve zamanıyla davranılması ve çünkü vakit geçtikten sonra
işin yama kabul edemeyeceğini arz ederim.
Fî 4 minh. [Mayıs sene 1331]
DH.ŞFR, 471/62

Vali
Tahsin

Tehcire Giden Yol

URFA’DA GÖZALTINA ALINAN

ARMENIAN COMMITTEE MEMBERS

KOMİTELERE MENSUP ERMENİLERİN

DETAINED IN URFA WERE ABOUT

RAKKA’YA GÖNDERİLMEK ÜZERE

TO BE SENT TO

OLDUĞU

RAKKA

Urfa’da gözaltına alınan komitelere mensup
on dokuz Ermeni’nin Rakka’ya gönderilmek
üzere olduğu, evlerinde komite teşkilatına
ait belgeler çıkan iki kişinin de Divan-ı
Harbe sevk olunacakları.

19 Armenian committee members
detained in Urfa were about to be sent to
Rakka. Other two men, in houses of whom
documents related to the committee were
seized, would be brought into the CourtMartial.

17 Mayıs / May 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Urfa
Numara: 1891
Aded: 239
Tarih: Fî 6 Mayıs sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
18 Nisan sene [1]331 [tarihli] şifreye zeyldir:
Öteden beri müte‘addid komite ve cemiyetlere mensub ve her fırsattan istifadeye kıyâm
teşebbüsünü haiz bulunan on dokuz Ermeni taht-ı nezârete alınarak Rakka kazâsına derdest-i teb‘îd
olup, kırk beş nüfustan ibaret olan aileleri efrâdı da müteâkiben sevk olunacaklardır. Diğer iki
şahsın ikametgâhlarında elde edilen evrak miyânında komite teşkilâtına müte‘allik ve câlib-i dikkat
vesâik bulunduğu tahkikât-ı evveliyelerin hitâmında Halep Divan-ı Harb-i Örfîsine sevk olacakları
ve Diyarbakır'daki komiteye iştiraki olduğu anlaşılan bir Ermeni'nin de vilâyet-i mezkûreye sevk
olunacağı ma‘rûzdur.
Fî 4 Mayıs sene [1]331

DH.ŞFR, 471/61

Mutasarrıf Vekili
Nazmi
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DİYARBAKIR’DA ÇOK SAYIDA

SEIZURE OF A LARGE NUMBER OF

SİLAH ELE GEÇİRİLEREK İHTİLAL

WEAPONS AND THE ARRESTMENT

HAZIRLIĞI YAPAN ERMENİLERİN

OF ARMENIANS PREPARING FOR

TUTUKLANDIĞI

REVOLUTION IN DİYARBAKIR

Diyarbakır Ermenilerinin haince hareketlerini
ispat eden bomba, dinamit ve silahlara
ait iki adet fotoğrafın gönderildiği, ihtilal
hazırladıkları için tutuklananlar hakkında
yapılan tahkikatın sürdürüldüğü.

Two photographs illustrating the bombs,
dynamites and weapons, which proved the
treacherous movements of the Armenians
of Diyarbakır, were sent. Investigation on
Armenians who were arrested for revolution
preparations continued.

18 Mayıs / May 1915

Diyarbakır Vilâyeti
Polis Müdüriyeti
Umumî: 81
Hususî: 9
Emniyet-i Umumiye Müdüriyet-i Aliyyesine
Beyefendi Hazretleri;
Diyarbakır Ermenilerinin harekât-ı hainânelerini isbat ve irâe eden bomba, dinamit ve eslihanın
iki aded fotoğrafı leffen arz u takdim kılındı. Maamâfih harekât-ı ihtilâliyeyi ihzâr edenlerin birçoğu
tevkif edilmiş ve haklarında tahkikât-ı amîka icra olunmakta bulunmuş olduğundan neticesiyle hüsn-i
hizmet ve ibrâz-ı faâliyet eden memurîne aid muamele bilâhare bildirileceği arz olunur. Ol bâbda emr
u irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 5 Mayıs sene [1]331
Polis Müdürü
(İmza)

DH.EUM.2.Şb, 7/13

Tehcire Giden Yol

ERZURUM’DAN ÇIKARILAN

DISPATCH OF ARMENIANS

ERMENİLERİN URFA VE MUSUL’UN

DISPLACED FROM ERZURUM TO

GÜNEYİ İLE ZOR SANCAĞINA

URFA, SOUTHERN MOSUL AND ZOR

GÖNDERİLMELERİ

DISTRICT

Erzurum’dan çıkarılan Ermenilerin
Kastamonu ve Sivas ’ta iskânları uygun
o l m a d ı ğ ı n d a n, b u y ö n e s e v k e d i l e n
Ermenilerin yoldan çevrilerek Ur fa ve
Musul’un güneyi ile Zor sancağına
gönderilmeleri.

As it was not appropriate to settle the
Armenians, displaced from Erzurum, in
Kastamonu and Sivas, the Armenians
dispatched to this direction were to be
turned off and be sent to Urfa, Southern
Mosul and Zor district.

18 Mayıs / May 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Kalem-i Hususî: 4247
Şifre
Mahrem ve müsta‘cel
Erzurum Vilâyetine
C[evab] 4 Mayıs sene [1]331:
Oradan çıkarılan Ermenilerin Kastamonu ile Sivas'ta iskânları kat‘iyyen muvâfık olamaz.
Bunların cenûba sevkleri evvelce de taraf-ı âlîlerine tebliğ olunmuş idi. Binâenaleyh Erzincan tarîkı
ile Sivas'a sevk olundukları bildirilen Ermenilerin hemen yoldan çevrilerek Urfa ve Musul'un havali-i
cenûbiyesiyle Zor livâsına gönderilmesi ve ba‘demâ ihrac edileceklerin de münhasıran o cihete
i‘zâmları.
Fî 5 Mayıs sene 1331

DH.ŞFR, 53/48

Nâzır
Talat
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İZMİR’DE DAVA VEKİLİ PARSİH

SEIZURE OF DYNAMITES AND

GÜLBENKYAN’IN EVİNDE YAPILAN

BOMB MOULDS IN THE HOUSE OF

ARAMADA DİNAMİT VE BOMBA

ATTORNEY PARSİH GÜLBENKYAN IN

KALIPLARININ ELE GEÇİRİLDİĞİ

İZMİR

Önceden Ermeni Taşnaksüyun Kulübü iken
Dava Vekili Parsih Gülbenkyan tarafından
satın alınarak mesken olarak kullanılan eski
Taşnaksütyun Kulübü binasında yapılan
a r a m a d a o n g a z t e n e ke s i i ç e r i s i n d e
(yaklaşık 230 kg.) dinamit ile dokuz adet
boş bomba kabının ele geçirildiği.

Dynamites in 10 gas cans (about 230 kg.)
and 9 empty bomb containers were seized
in the search in former Dashnaktsutyun
Club, which was bought and used as
residence by Attorney Parsih Gülbenkyan.

19 Mayıs / May 1915

Aydın Vilâyeti
Polis Müdüriyeti
Tahrirât Kalemi
Umumî: 387
Hususî: 52
Emniyet-i Umumiye Müdüriyet-i Aliyyesine
Evvelce Ermeni Taşnaksütyun Kulübü iken bundan beş sene mukaddem dava vekillerinden
Parsih Gülbenkyan Efendi tarafından bi'l-iştirâ mesken ittihâz edilen Ermeni Mahallesi'nin Moda
Sokağı'nda kırk beş numaralı hânenin matbah döşemesi altında dinamit mevcud olduğu bi't-tahkik
anlaşılması üzerine mezkûr hânede şehr-i Nisan'ın yirmi altıncı Pazar günü icra kılınan taharriyât
ve amele marifetiyle icra ettirilen hafriyâtta mezkûr döşemeler altında ve zeminin otuz dört santim
umkunda tesadüf edilen çürümüş bir sandık derûnunda on gaz tenekesine mevzû‘ yüz seksen kıyye
dinamit ile dokuz aded boş bomba kabı zuhur etmiştir. Tahkikât icra edilmekte olup mevâdd-ı
mezkûrenin Kolordu Mühimmât Anbarı'na teslim edildiği ve esna-yı hafriyâtta çektirilen iki kıt‘a
fotoğrafın manzûr-ı âlîleri buyurulmak üzere leffen savb-ı âlî-i müdüriyet-penâhilerine takdim
kılındığı ma‘rûzdur. Ol bâbda.
6 Mayıs [1]331 Çarşamba
Polis Müdürü
(İmza)

DH.EUM.2.Şb, 7/16

Tehcire Giden Yol

DİYARBAKIR’DAKİ İSYAN

REVEALING THE REBELLION

HAZIRLIKLARININ ORTAYA

PREPARATIONS IN

ÇIKARILDIĞI

DİYARBAKIR

Ermeni komiteleri hakkındaki soruşturmalar
derinleştirildikçe birçok isyan hazırlığının
ortaya çıkarıldığı, Diyarbakır ve bağlı
yerlerde yüzlerce silah ve binlerce fişek
ele geçirildiği, Ermeni komitecilerinin
itiraflarından; Cenova ve İstanbul ’da
t o p l a n a n ko m i t e c i l e r i n, R u s l a r ı n ş a r k
vilayetlerine hücum etmeleri halinde
onlara destek kararı aldıkları, Van, Bitlis ve
Mamuretülaziz vilayetlerinde çıkarılacak
karışıklık ve ihtilale Ermenilerin hazırlanması
için şifahi talimatlar verdikleri, bu kararları
alan kişiler hakkında İstanbul’da daha mühim
bir meseleden dolayı tahkikat yapılmıyorsa
Diyarbakır ’a gönderilmeleri.

As investigations on Armenian committees
were deepened, several rebellion
preparations were revealed. Hundreds
of weapons and thousands of cartridges
were seized in Diyarbakır and its attached
districts. According to the confessions of
Armenian committee members, it was
learnt that the committee members who
gathered in Genova and İstanbul decided
to support Russians in case of Russian
attack against eastern provinces; they
gave verbal instructions to the Armenians
to prepare for disorder and revolution in the
provinces of Van, Bitlis and Mamuretülaziz.
Owner of these desicions would be sent to
Diyarbakır, if they were not investigated for
a more important issue in İstanbul.

21 Mayıs / May 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Diyarbakır
Numara: 2137
Tarih: Fî 8 Mayıs sene [1]331

[Şifre]
Mahremdir
Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi Hazretlerine
5 Mayıs sene [1]331 [tarih ve] 186 numaraya zeyldir:
Ermeni komiteleri hakkındaki tahkikât ve ta‘mîkât tevsî‘ ettikçe birçok teşkilât-ı ihtilâliye bütün
vuzûhuyla tebeyyün ve tezâhür etmektedir. Buradaki rüesânın ikrar ve itiraf neticesi olarak mülhakâta
gönderildiği anlaşılan bombalardan Siverek'te on dört ve Çermik'te dahi üçü bulunmuştur. 5 Mayıs
sene [1]331 tarihinden beri de mülhakât ve merkez-i vilâyet[te] altı yüz yirmi beş muhtelifü'l-cins
tüfenk ve beş yüz seksen bir tabanca revolveri ve beş bin beş yüz kırk dört fişenk, birçok âlât-ı câriha
elde edilmiştir. Taht-ı tevkife alınan azâ ve rüesâ-yı faâliyesinin ikrar ve itiraflarına nazaran Balkan
Muharebesi'nin akabinde Cenova [ve] İstanbul merkezlerinde cereyân eden müzâkerede Rusların
vilâyât-ı şarkiyeye hücumları hâlinde //
fi‘len muâvenet [ve] müzâherette bulunulmasına ve Van ve Bitlis ve Mamuretülaziz vilâyetlerinde
çıkarılacak iğtişâş ve ihtilâle iştirak için umum Ermeni milletinin hazırlanmasına karar verildiği
ve Balkan Harbi netâyicinden büyük bir ümid hâsıl olarak komite teşkilâtına fevkalâde ehemmiyet
verildiği ve teşkilât ve tertibât-ı ihtilâliye için her yere adam-ı mahsûslar gönderilerek şifahen talimât
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verildiği ve bu mühim mukarrerât-ı leîmânenin de aslen Kafkasyalı Agnuni ve Azadamard Gazetesi
Müdürü Rupen Zartaryan ve Vahan Papasyan ve Malumyan ve Vartkes Kapril Noradunkyan ve
Zohrab1 ve Diran Kelekyan ve Vramyan ve Maral ve Karabet Sasonyan //
ve Karabet Pastırmacıyan efendilerin huzur ve müzâkeresiyle ve Cenova'da Mihail Vrentyan(?) ve
Karakin Pastırmacıyan ve Araratyan ve daha bu kabîl eşhâsın kararıyla tebligât ve talimât ifa olduğu
anlaşılmış olmakla merkûmûn haklarında oraca daha mühim meseleden dolayı tahkikât icra edilmiyor
ise buraya i‘zâmları ma‘rûzdur.
8 minh. [Mayıs sene 1331]
DH.ŞFR, 472/3

1

Metinde "Zeab" şeklinde geçmektedir.

Diyarbakır Valisi
Reşit

Tehcire Giden Yol

MAMURETÜLAZİZ’DE

ARRESTMENT OF THE COMMITTEE

KOMİTECİLERİN TUTUKLANDIĞI,

MEMBERS IN MAMURETÜLAZİZ,

ÇOK SAYIDA SİLAH VE PATLAYICI

SEIZURE OF A LARGE NUMBER OF

MADDE ELE GEÇİRİLDİĞİ

WEAPONS AND EXPLOSIVE MATERIALS

Mamuretülaziz ’de tutuklanan komiteci
Ermenilerin ikisi Ermeni murahhası olmak
üzere üç yüzü geçtiği, altı yüzden fazla
yasak silah yanında dört bomba ve dokuz
paket dinamit ele geçirildiği, komitelerin
çok önemli evrak ve kararlarının da elde
edildiği.

The number of Armenians, including two
Armenian delegates, who were arrested in
Mamuretülaziz exceeded 300. Over 600
prohibited weapons, 4 bombs, 9 packs
of dynamites and crucial documents and
committee decisions were seized.

22 Mayıs / May 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Elaziz
Numara: 22226
Aded: 25
Tarih: 10 Mayıs [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Şimdiye kadar tevkif edilen komiteci Ermenilerin yekûnu üç yüzü mütecâvizdir. Bunlar
miyânında iki de Ermeni murahhası vardır. Elde edilen altı yüzü mütecâviz esliha-i memnû‘adan başka
dört tane bomba ve dokuz paket dinamit bulunmuştur. Diğer esliha ile mevcud olması muhakkak olan
bombalar da birkaç gün içinde tamamen elde edileceği me’mûl-i kat‘îdir. Komitelerin pek mühim
evrak ve mukarrerâtı da elde edilmiş olduğu ve takibât ve taharriyât derecesinden yine ara sıra arz-ı
malumât olunacağı ma‘rûzdur. Fermân.
Fî 9 Mayıs sene [1]331
Vali
Sabit

DH.ŞFR, 472/16
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ZEYTUN VE DÖRTYOL

DISPATCH OF ARMENIANS OF

ERMENİLERİNİN SEVKİ

ZEYTUN AND DÖRTYOL

Zeytun ve Dörtyol Ermenilerinin Halep ve
Suriye’nin kuzey kısmına nakilleri hakkında
Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal Paşa’nın
Halep Valisi’ne tebligatta bulunulması ricası.

Request of Cemal Pasha, the Commander
of the Fourth Army, to the Governor of
Aleppo for making a notification concerning
the dispatch of Armenians in Zeytun and
Dörtyol to Aleppo and Northern Syria.

23 Mayıs / May 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
1837
Mahreci: Karargâh-ı Kudüs
Zeytun ve Dörtyol ve saire Ermenilerin Halep havalisine ve Suriye'nin şimâl taraflarına
nakilleri hakkında Halep Valisi hâlâ bir emr-i sarîh almadı zannındayım. Lutfen ma‘rûzât-ı mesbûkam
dairesinde tesrî‘-i tebligât buyurulması mercûdur.
Fî 10 Mayıs sene [1]331

DH.EUM.2.Şb, 7/25

Dördüncü Ordu
Kumandanı
Cemal

Tehcire Giden Yol

SEVK EDİLECEK ERMENİLER

INSTRUCTIONS REGARDING THE

HAKKINDA YAPILACAK

PROCEDURE TO BE IMPLEMENTED

UYGULAMAYA DAİR TALİMAT

ABOUT THE DISPATCH OF ARMENIANS

Van, Bitlis ve Erzurum vilayetlerinden Musul,
Urfa ve Zor taraflarına gönderilecek Ermeniler
hakkında yapılacak uygulamalarla ilgili
talimat: Gönderilecek Ermenilerin Hükûmet
tarafından belirlenen yerlere nakil ve iskân
edilecekleri, iskân yerlerine gelenlerin
ayrı ayrı şekilde köy ve kasabalara inşa
edecekleri evlere veya devlet tarafından
belirlenen yerlerde yeniden kuracakları
köylere yerleştirilecekleri, iskân yerlerinin
Bağdat tren hattına ve diğer demir yollarına
en az yirmi beş kilometre uzakta bulunması
gerektiği, nakledilen Ermenilerin taşınır mal
ve eşyalarını yanlarında götürebilecekleri.

Instructions regarding the procedure to be
implemented about the Armenians to be
dispatched to Mosul, Urfa and Zor from the
provinces of Van, Bitlis and Erzurum: Armenians
are to be dispatched and settled in the places
determined by the Government; Armenians
reaching the settlement area are to be
settled individually in houses to be added
to existing villages and towns or in newly
established villages in places to be fixed by
the government; settlement areas must be at
least 25 kilometers distant from the Baghdad
railway and other railways; Armenians who
are to be transferred may take any moveable
objects and properties they own.

23 Mayıs / May 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti

Şifre

Musul Vilâyetine, Urfa, Zor Mutasarrıflıklarına
Van, Bitlis ve Erzurum vilâyetlerinden o taraflara gönderilecek Ermeniler hakkında tatbiki icab
eden muameleye mütedâir talimâtın bazı aksâmı ber-vech-i âtî tebliğ olunur: Gönderilecek Ermeniler1
taraf-ı Hükûmetten tayin edilen mahallere nakl ve oralarda iskân edileceklerdir. Mahâll-i iskâniyelerine
vürûd eden Ermeniler icab-ı hâl ve mevki‘e göre ya müteferrik surette mevcud kurâ ve kasabâta inşa
edecekleri hânelere veyahut taraf-ı Hükûmetten tayin edilecek mahallerde yeniden te’sis edecekleri
köylere yerleştirileceklerdir. Ermeni iskân edilecek kurâ ve kasabâtla yeniden te’sis edilecek Ermeni
köyleri hududunun Bağdat şimendiferiyle iltisak hatlarının ve diğer hutût-ı hadidiyeden lâ-ekal yirmi
beş kilometre uzak bulunması şart[tır]. Nakli icab eden Ermenilerin te’min-i sevk ve iskânı mahallî
memurîn-i idariyesine aiddir. Mahâll-i iskâniyelerine sevk edilen Ermenilerin muhafaza-i can ve
mallarıyla te’min-i iâşe ve istirahatları güzergâhlarında bulunan memurîn-i idareye aiddir. Nakledilen
Ermeniler kâffe-i emvâl-i menkûle ve eşyalarını birlikte götürebilirler.
Fî 10 Mayıs sene [1]331
DH.ŞFR, 53/91
1

Nâzır

Urfa Mutasarrıflığına: "Livânın Ermeni meskûn olan merkezi civarı müstesna olmak üzere", Musul Vilâyetine: "Vilâyetin kısm-ı
cenûbisinde".
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ERZURUM, VAN VE BİTLİS

SETTLEMENT OF ARMENIANS OF

ERMENİLERİNİN MUSUL, ZOR VE

ERZURUM, VAN AND BİTLİS IN

URFA’YA YERLEŞTİRİLMELERİ

MOSUL, ZOR AND URFA

E r z u r u m, Va n v e B i t l i s v i l a y e t l e r i n d e n
çıkarılan Ermenilerin Musul vilayetinin
güney kısmı ile Zor ve Urfa sancaklarında
tayin edilen yerlere yerleştirilecekleri, nakil
sırasında can ve mallarının her bakımdan
korunması görevinin mahalli idarecilere ait
olduğu, taşınır mal ve eşyalarını yanlarında
götürebilecekleri.

Armenians who would be removed from
the provinces of Erzurum, Van and Bitlis
would be settled in the determined places
in the southern part of Mosul province and
in the districts of Zor and Urfa. Responsibility
for the protection of Armenians’ life and
properties in all aspects would be belonged
to the local administrators during their
dispatch. They may take any moveable
objects and properties they own.

23 Mayıs / May 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Şifre
Erzurum, Van, Bitlis Vilâyetlerine
Vilâyet dahilindeki kurâ ve kasabâtta sâkin Ermeniler münasebet-i mevkiiye nazar-ı dikkate
alınarak Van vilâyeti ile hem-hudud olan kısm-ı şimâlîsi müstesna olmak üzere Musul vilâyetinin
kısm-ı cenûbîsi ile Zor sancağı ve merkezi müstesna olmak üzere Urfa sancağında taraf-ı Hükûmetten
tayin olunan mahallere nakil ve iskân edileceklerdir. Mahâll-i iskâniye karyelerine vürûd eden
Ermeniler icab ve hâl ve mevki‘e göre ya müteferrik surette mevcud kurâ ve kasabâta inşa edecekleri
hânelere veyahut taraf-ı Hükûmetten tayin edilecek mahallerde yeniden te’sis edecekleri köylere
yerleştirilecektir. Nakli icab eden Ermenilerin te’min-i sevk ve iskânı mahalli memurîn-i idaresine
aiddir. Mahâll-i iskâniyelerine sevk edilen Ermenilerin muhafaza-i can ve mallarıyla te’min-i iâşe ve
istirahatleri, güzergâhlarında bulunan memurîni idareye aiddir. Nakledilen Ermeniler kâffe-i emvâl-i
menkûle ve eşyalarını birlikte götürebilir. Bu sevkiyât bittab‘ harekât-ı harbiyenin müsaade ettiği
mahallerde icra olunur.
Fî 10 Mayıs sene [1]331

DH.ŞFR, 53/93

Nâzır

Tehcire Giden Yol

ERMENİLERİN NERELERE SEVK

INSTRUCTIONS REGARDING

EDİLİP İSKÂN EDİLECEĞİ İLE BU

WHERE AND HOW THE ARMENIANS

İŞLERİN NASIL YAPILACAĞINI

TO BE TRANSFERRED AND

GÖSTEREN TALİMAT

SETTLED

E r z u r u m, Va n, B i t l i s, A d a n a v e H a l e p
vilayetleriyle Maraş sancağındaki
Ermenilerin belirlenen yerlere sevkleri
hakkında uygulanacak muameleye dair
talimat: Gönderilecek Ermenilerin Hükûmet
tarafından belirlenen yerlere nakil ve iskân
edilecekleri, iskân yerlerine gelenlerin
ayrı ayrı şekilde köy ve kasabalara inşa
edecekleri evlere veya devlet tarafından
belirlenen yerlerde yeniden kuracakları
köylere yerleştirilecekleri, iskân yerlerinin
Bağdat tren hattına ve diğer demir yollarına
en az yirmi beş kilometre uzakta bulunması
gerektiği, nakledilen Ermenilerin taşınır mal
ve eşyalarını yanlarında götürebilecekleri,
gayrimenkullere dair talimatın ayrıca tebliğ
edileceği.

Instructions regarding the procedure to
be implemented about the transfer of
Armenians in the provinces of Erzurum,
Van, Bitlis, Adana, Aleppo and the district of
Maraş to the determined places: Armenians
are to be transferred and settled in the
places determined by the Government;
Armenians reaching the settlement area
are to be settled individually in houses to
be added to existing villages and towns or
in newly established villages in places to be
fixed by the government; settlement areas
must be at least 25 kilometers distant from
the Baghdad railway and other railways;
Armenians who are to be transferred may
take any moveable objects and properties
they own; instructions regarding real
estates are to be issued seperately.

23 Mayıs / May 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Hususî: 226
Şifre
Dördüncü Ordu-yı Hümâyûn Kumandanlığına
Vilâyât-ı saireye naklolunacak Ermeniler hakkında tatbik olunacak muameleye dair müttehaz
karar ve talimât sureti ber-vech-i âtî tebliğ olunur. İcab eden vilâyâta da malumât verilmiştir.
1) Erzurum, Van, Bitlis vilâyâtı,
2) Nefs-i Adana, nefs-i Sis ve nefs-i Mersin müstesna olmak üzere Adana, Mersin, Kozan,
Cebel-i Bereket livâları,
3) Nefs-i Maraş müstesna olmak üzere Maraş sancağı,
4) Halep vilâyetinin merkez kazâsı müstesna olmak üzere İskenderun, Belen, Cisr-i Şugur ve
Antakya kazâları dahilindeki kurâ ve kasabâtta sâkin Ermeniler bulundukları kurâ ve kasabâttan çıkarılacak ve bunlardan Van, Erzurum, Bitlis vilâyetlerinden ihrac olunanlar [V]an vilâyetiyle hem-hu-
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dud olan kısm-ı şimâlisi müstesna olmak üzere Musul vilâyetinin kısm-ı cenûbîsi ile Zor sancağı
ve merkezi müstesna olmak üzere Urfa sancağında ve Adana, Halep ve Maraş mülhakâtından ihrac
olunacaklar da Suriye vilâyetinin kısm-ı şarkîsi, Halep vilâyetinin şark ve şark-ı cenûbîsi cihetlerinde
taraf-ı Hükûmetten tayin edilen mahallere nakl ve oralarda iskân edileceklerdir. Muamelât-ı ihraciye
ve hususât-ı müteferri‘asına nezâret etmek üzere Adana mıntıkasına; refakatinde bir mülkiye müfettişi ile Maliyeden de bir memur-ı mahsûs bulunmak üzere mülkiye müfettişlerinden Ali Seydi Bey,
Halep ve Maraş için de aynı suretle Hamit Bey tayin edilmiş ve Ali Seydi Bey müteheyyi’-i azîmet
bulunmuştur.
Mahall-i iskâniyelerine vürûd eden Ermeniler icab u hâl ve mevki‘e göre ya müteferrik surette
mevcud kurâ ve kasabâtta inşa edecekleri hânelere veyahut taraf-ı Hükûmetten tayin edilecek mahallerde yeniden te’sis edecekleri köylere yerleştirileceklerdir. //
Ermeni iskân edilecek kurâ ve kasabât ile yeniden te’sis edilecek Ermeni köyleri hududunun
Bağdat şimendiferiyle iltisak hatlarının ve diğer hutût1-ı hadidiyeden lâ-ekal yirmi beş kilometre uzak
bulunması şarttır.
Nakli icab eden Ermenilerin te’min-i sevk ve iskânı mahallî memurîn-i idaresine aiddir.
Mahâll-i iskâniyelerine sevk edilen Ermenilerin muhafaza-i can ve mallarıyla te’min-i iâşe ve
istirahatları güzergâhlarında bulunan memurîn-i idareye aiddir.
Nakledilen Ermeniler kâffe-i emvâl-i menkûle ve eşyalarını birlikte götürebilirler.
Emvâl-i gayr-i menkûlelerine dair olan mufassal talimât derdest-i tebliğdir.
Fî 10 Mayıs sene [1]331
Nâzır

DH.ŞFR, 53/94

1

Metinde "hudud" şeklinde yazılmıştır.

Tehcire Giden Yol

GEVAŞ, ADİLCEVAZ VE TATVAN

CONFLICTS WITH ARMENIAN

ÇEVRESİNDE ERMENİ ÇETELERİ

GANGS AND FUGITIVE TRIBES

VE FİRARİ AŞİRETLERLE YAPILAN

AROUND GEVAŞ, ADİLCEVAZ AND

ÇATIŞMALAR

TATVAN

Gevaş Keşif Kolu’nun bir Ermeni çetesini
püskürttüğü, Ermeni tayfanın Gevaş
İskelesi ’nde bir jandarmayı şehit ederek
vapuru kaçırdıkları, Tatvan’a saldıran firari
aşiretlerin jandarma ile çatışarak yağma
ve çapula giriştikleri, düzenli jandarma
birliklerinin harp bölgesine gönderildiğinden
emniyeti sağlamak için vilayette kuvvet
kalmadığı, Van tarafından muhacirlerin
devamlı gelmesinin halkın maneviyatını
bozduğu, imkan var ise bir Nizamiye
kuvvetinin sayıları beş binden fazla olan
silahlı firari aşiretlerin alçaklıklarını önlemek
ve harp hattına iade eylemek üzere Bitlis
yoluyla sevki.

Gevaş Reconnaissance Team repelled
an Armenian gang. Armenian crew
martyrized a gendarme on the Port of
Gevaş and hijacked the ship. The fugitive
tribes attacking Tatvan conflicted with
gendarmery forces and began plundering
and pillaging. As the regular gendarmer y
troops were sent to combat area, no forces
remained in the province to ensure the
safety. The ongoing arrival of immigrants
from Van and around demoralised the
public. If possible, militar y forces were
asked to be sent through Bitlis road in order
to prevent the enormities of fugitive armed
tribes of over 5000 men and to return them
to combat area.

23 Mayıs / May 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Bitlis
Numara: 6258
Aded: 97
Tarih: Fî 11 Mayıs sene [1]331

[Şifre]

Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
1) Bu saate kadar Cevdet ve Halil Beylerden bir malumât alamadım. 2) Gevaş Keşif Kolu,
Melek karyesi civarında bir Ermeni çetesiyle müsâdeme etmiş ve çeteyi püskürtmüştür. Çeteden altı
maktûl olduğu gibi beş-altı kişi de İngil Suyu'nda boğulmuştur. 3) Vapurla yapılan keşifte de Van'dan
Vastan'a doğru âsilerin keşif kolları görülmemiştir. 4) Vapur kaptanının eser-i ihmal ve teseyyüb olarak
vapurun Ermeni taifesi bugün Gevaş İskelesi'nde muhafız jandarmayı itlâf ile vapuru maa't-teessüf
kaçırmışlardır. Vapur kaptanının tevkifini Gevaş'a yazdım. 5) Van'dan aileleriyle gelip fırtına hasebiyle
üç gün evvel Adilcevaz taraflarına çıkanlara //
taarruz ile on dört kişiyi şehid, onunu cerh eden bir Ermeni çetesi dün Parkat karyesi civarında
bastırılarak otuzu itlâf olunmuş, dördü mecrûhen elde edilmiştir. Ellerinde Ermenice “Ermenistan'a
Âzâd” kelimelerini hâvî bir bayrak ta tutulmuştur. 6) Dün sabah Tatvan civarında bulunan firarî
aşâir Tatvan'a hücum ile yağma ve gârete başlamış ve yağmaya mümâna‘at eden jandarmalarımız
ile firarî aşâir arasında müsâdeme vuku bulmuştur. Bir jandarma ve Van'dan gelen İslâmlardan iki
erkek mecrûh, bir kadın maktûl ve bir kadın mecrûh ve mütecâvizlerden dört maktûl ve üç mecrûh
düşmüştür. Bütün müsâdemeye rağmen pek kesîr olan firarîler köye girmeğe muvaffak olmuş ve
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Ermeni evleriyle Van'dan gelen ailelerin eşyasını yağma ve mikdarı henüz anlaşılamayan Tatvan, //
Van Ermenilerinden bir kısmını katl ve cerh eylemiştir. 7) Vilâyetteki muntazam jandarma kolları
kâffeten mıntıka-ı harbiyeye sevk olunduklarından idâme-i emniyet için elde kuvvet kalmamıştır
ve teslîh edilebilen ahali-i İslâmiye bu vazifede istihdam olunmakta bulunmuştur. 8) Van tarafından
muhacirînin devamı ahali-i İslâmiyenin kuvve-i maneviyelerini haleldâr ettiğinden imkânı var ise Halep
ve Diyarbakır tarîkıyla yukarıya sevk edilecek nizâmiye kuvvetinin ahalinin kuvve-i maneviyesini
yerine getirmek ve müsellah mikdarı beş bini mütecâviz firarî aşâirin fazâhatlarına mümâna‘at ve
hatt-ı harbe iade eylemek üzere Bitlis tarîkıyla sevkine inâyet buyurulması.
Fi 10 minh. [Mayıs 1331]
Bitlis Valisi
Mustafa

DH.ŞFR, 471/57

Tehcire Giden Yol

TAŞNAK VE HINÇAK

IT WAS CERTAINED THAT DASHNAK

KOMİTELERİNİN TERTİPLEDİKLERİ

AND HINDJAK COMMITTEES

İSYAN VE FAALİYETLERLE BAĞIMSIZ

WORKED FOR AN INDEPENDENT

ERMENİSTAN İÇİN

ARMENIA BY ORGANIZING

ÇALIŞTIKLARININ KESİNLEŞTİĞİ

REBELLIONS AND ACTIVITIES

Ermeni Hınçak Komitesinin maksadının
Avrupa kontrolü altında önce idari özerklik
sonra ise bağımsızlık elde etmek olduğu,
son zamanlarda Ermeni komitelerinin
Hükûmet ve memleketin aleyhine olacak
her türlü teşebbüslerde birlikte hareket
e t t i k l e r i, m e m l e ke t i n b a z ı k ı s ı m l a r ı y l a
doğu vilayetlerinde meydana gelen bütün
olayları bu Ermeni komite ve şubelerinin
tertiplediği, bir çok yerde ortaya çıkarılan
i s y a n h a z ı r l ı k l a r ı y l a H ı n ç a k v e Ta ş n a k
komitelerinin Devlet’in hâkimiyetini kaldırıp,
İslam unsurunun imhasına ve bağımsız
bir Ermenistan kurulmasına çalıştığının
kesinleştiği.

The purpose of Armenian Hindjak Committee
was to gain administrative autonomy
at first and then independence under
European control. Recently, Armenian
committees acted in unison in all kind of
attempts against the Government and the
countr y; these Armenian committees and
their branches organized all the events
occurring in eastern provinces and some
parts of the countr y. It was certained that
the Hindjak and Dashnak committees
strived to end the State’s sovereignty, to
destroy the Islamic factor and to establish
an independent Armenia by preparing for
rebels revealed in several regions.

24 Mayıs / May 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Kalem-i Hususî
4297
Gâyet mahrem
Divan-ı Harb-i Örfî Riyâset-i Vâlâsına
5 Mayıs [1]331 tarih ve 831 numaralı tezkire-i vâlâları cevabıdır:
Ermeni Hınçak Komitesi 1878 senesinde teessüs etmiş bir cemiyet-i ihtilâliyedir. Program
itibariyle sosyal demokrattır. Meşrûtiyet'ten sonra asıl takib ettikleri maksad (Hükûmetin bi'l-iltizâm
ıslâhât yapmadığı ve diğer milletleri Türkleştirmek için uğraştığı) iddiasıyla Avrupa kontrolü altında
Ermenistan'da bir muhtâriyet-i idare te’sis ve ba‘dehû te’min-i istiklâlidir. Son zamanlarda komite
rüesâsının ve bilhassa Akno'nun gayretiyle komiteler Hükûmetin, memleketin aleyhinde olacak her
türlü teşebbüsâtta tevhîd-i faâliyet ve iştirak için itilâf etmişler idi. Binâenaleyh o zamandan beri
gerek vilâyât-ı şarkiyede ve gerek Memâlik-i Osmaniyye'nin aksâm-ı sairesinde zuhur eden bilumum
vukuât bu komitelerin tertibâtıyla teşkil ettikleri şu‘abâtın talimât ve idaresiyle ve rüesânın muzâheret
ve delâlet-i fi‘liyeleriyle vuku bulmuştur.
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Vilâyât-ı şarkiyede zuhur eden vekâyi‘e gelince; Bitlis, Hizan, Muş civarında umumiyetle komite
rüesâsının bizzat idareleri altında bulunan Ermeniler birçok vekâyi‘-i ihtilâliye ihdâs etmişlerdir. Diğer
cihetten yine bu komitelerin en mühim isyan merâkizinden biri olan Zeytun havalisinde de büyük
mikyâsta teşebbüsât-ı isyaniye vuku bulmuş ve kuvve-i müsellaha ile bir kısmı te’dîb edilebilmiştir.
Van vilâyetinin Şatak ve Gevaş cihetlerinde başlayan isyan ise bilâhare Van kasabasında daha müdhiş
bir surette parlamış ve hemen bir iki aydan beri devam eden ihtilâl esnasında yerli ve Rusya'dan
gelen Hınçak ve Taşnak komiteler rüesâsının idaresi altında bulunan âsiler bombalar ve dinamitlerle
Reji, Duyûn-ı Umumiye, Banka, Postahâne ve sair bazı mebânî-i emîriyeyi tahrib ve asker ve
milisle ahaliden yüzlerce efrâdı şehid etmişlerdir. Diğer vilâyâtta ve ale'l-husus Kayseri, Diyarbakır,
Mamuretülaziz, Samsun, Ankara, Sivas, Halep, Adana, Maraş, İzmit'te icra kılınan taharriyâtta da
kısm-ı mühimmi Hınçakist olan Ermenilerden külliyetli mevâdd-ı infilâkiyye, esliha-yı memnû‘a elde
edilmiştir. Kayseri ve Diyarbakır'a aid iki kıt‘a fotoğraf yine iade olunmak üzere merbûtân irsâl kılındı.
Hemen cümlesi Memâlik-i Osmaniyye ahalisinden olup komiteler teşvikiyle Amerika,
Bulgaristan ve Romanya'dan Rus Ordusu'na gönüllü giden Ermenilerden Hınçak ve Taşnak çeteleri,
Erzurum Mebusu Pastırmacıyan , Balkan Muharebesi sırasında Edirne ve civarında ahali-i İslâmiyeye
karşı irtikâb ettiği mezâlim ve vahşetlerle şöhret alan Antranik ve refîkleri idaresinde Bayazıt ile hudud
civarında uğradıkları karyeleri tahrib ve ahali-i İslâmiyeyi tamamen katliâm etmişlerdir.
Esasen merkezleri Rusya ve memâlik-i saire-i hariciyede bulunan ve el-yevm unvanlarında
bile ihtilâlci sıfatını muhafaza eden Ermeni komiteleri ve bilhassa Hınçak Komitesi dahildeki
teşkilât-ı ihtilâliye ve siyasiyeleri neşriyâtı ile memleketin hayat ve istikbaline te’sir edecek harekât-ı
hainâneden hiçbir zaman geri kalmamıştır. Hükûmetin harbe girdiği sırada komiteler Ordunun dûçâr-ı
za‘f olmasına intizâr ederek vakt-i merhûnunda bütün kuvvetleriyle ve her yerde ihtilâl için müttehiden
i‘tâ-yı //
karar etmişlerdi. Vilâyât-ı şarkiye ile Sivas mıntıkasında Ordu-yı Osmani'yi arkadan tehdid için büyük
mikyâsta aldıkları tertibât ve askerden firar eden Ermenilerin teslîhi ile çete halinde Hükûmete karşı
kullanmış ve birçok mevâki‘in silah ve mevâdd-ı infilâkiye deposu hâline konulması mezkûr kararı
isbat ve te’yid etmiştir.
Ahvâl-i mesrûdeye nazaran bütün bu harekât-ı ihtilâliye ve isyaniyenin sırf istiklâl maksadını
takib eden Hınçak ve Taşnak Komitesinin tertibi ve mülhakâttaki şu‘abâtı vasıtasıyla idare edildiğini
ve bunlara mensub olup gerek memâlik-i ecnebiyede ve gerek dahilde bulunan eşhâsın aynı gâye
altında hâkimiyet-i Osmaniyye'nin mahvına ve İslâm unsurunun imhasına ve müstakil bir Ermenistan
teşkiline çalıştıklarını isbat eder vesâik-i kat‘îyedir, efendim.
Fî 11 Mayıs sene 1331

ATASE, BDH, 2328.89.3 (1)

Dahiliye Nâzırı
Talat

Tehcire Giden Yol

GEVAŞ’TAN BİTLİS’E DOĞRU

DISPATCH OF A REGULAR MILITARY

İLERLEYEN DÜŞMAN VE

FORCE AGAINST ENEMIES AND

ERMENİLERE KARŞI DÜZENLİ ASKERİ

ARMENIANS MOVING TOWARDS

BİR KUVVETİN YETİŞTİRİLMESİ

BİTLİS FROM GEVAŞ

Gevaş’ta tamamı Ermenilerden oluşan
düşman müfrezesi ile çarpışmanın devam
e t t i ğ i, Re ş a d i y e ’ y e d o ğ r u ç e k i l m e k t e
olan birliklerimize Hizan ve Tatvan’dan
Müslüman ahaliden derlenmiş kuvvetler
gönderildiği, bunların düşman kuvvetlerini
püskürtebileceklerinin zor göründüğü,
Vastan’ın düşman ve Ermenilerin eline
geçmesi Cevdet ve Halil beylerle irtibatı
ke s t i ğ i, j a n d a r m a l a r ı n h e p s i n i n A h l a t
taraflarında harp hattında olmasından
dolayı vilayette asayişi sağlayacak kuvvet
kalmadığı, az da olsa düzenli kuvvetlerin
bir an önce gönderilmesi gerektiği.

Conflicts with an enemy battalion, entirely
consisting of Armenians, were continuing;
the forces consisting of Muslim population
in Hizan and Tatvan were sent to assist
our troops withdrawing towards Reşadiye;
it seemed difficult for these forces to be
able to repel the enemies; capture of
Vastan by enemy and Armenians broke
off the contacts with Cevdet Bey and
Halil Bey; as all of the gendarmes were
in the war zone around Ahlat, no forces
remained in the province to ensure the
safety; regular forces, at the least, should
be sent as soon as possible.

24 Mayıs / May 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Bitlis
Numara: 6314
Tarih: Fî 12 Mayıs sene 1331

[Şifre]

Dahiliye Nezâretine
Bu sabah Gevaş Kaymakamlığından aldığım bir telgrafnâmede hemen cümlesi Ermenilerden
mürekkeb olmak üzere dört-beş yüz kişilik bir düşman müfrezesi önünde ric‘ate mecbur olduklarını
müsâdemenin devam ettiğini yazıyordu. Telgrafnâmeyi aldıktan sonra bu saate kadar Reşadiye
vasıtasıyla Gevaş'ı aradım. Teller yerde görülüyor. Vastan'da bulunmuş olan milislerle Depo Taburu
efrâdının ve müsellah ahali-i İslâmiyenin dağılarak Kaymakam'ın yanında yüz elli kişi kalmış idi.
Reşadiye üzerine ric‘at etmekte olan bu müfrezeyi takviye için Hizan'dan yüz on ve Tatvan'dan //
müsellah ahali-i İslâmiyeden mürekkeb kuvvetler gönderdim. Ancak mikdarları kesîr olan bu
kuvvetlerin ekseriya pek adi sebeblerle dağıldığı emsaliyle müsbit olduğundan bunlardan ne
derecede istifade edileceğini ve düşman kuvvetini püskürtmek kâbil olup olamıyacağını takdir gayr-i
mümkündür. Vastan'ın düşman veya Ermeniler yedine geçmesi Cevdet ve Halil beylerle te’sis-i irtibâtı
imkânsız bıraktığı gibi vapurun Ermeniler elinde bulunması hasebiyle ileride kuvve-i seferiyeye
karadan da erzak yetiştirilmek kâbil olamayacaktır. Keyfiyeti Ordu Kumandanlığına yazdım. Henüz
bir cevab alamadım. Jandarmaların tamamen //
Bulanık ve Ahlat cihetlerindeki hatt-ı harbe sevki hasebiyle vilâyette idâme-i emniyet ve asayiş için
elde hiçbir kuvvet kalmadı. Firarî aşâir yağma, gâret ve kıtâlde devam ediyor. Anarşi vilâyetin her
tarafında baş göstermeye başladı. Düşmana karşı jandarma kuvvetleri yerine ikame edecek muntazam
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başka bir kuvvetimiz olmadığından jandarmalar hatt-ı harbden geri alınamıyor. Hizan, Bitlis ve
Tatvan'dan Gevaş'a doğru çıkar[ılan] gayr-i muntazam kuvvetler düşmanı tard edemez. Düşman
müfrezesi Karçıkan'a ve Tatvan'a kadar gelirse Muş ve //
Bulanık ile Ahlat cihetindeki gayr-i muntazam kuvvetlerin de gâile ilcâsıyla dağılması kaviyyen
melhûzdur. O takdirde panik sebebiyle Bitlis'e iltica eden ve mikdarı on bin hâneden fazla olan ahali-i
İslâmiye büyük sefalete giriftâr kalacaktır. Buraca imkân dahilinde olan her tedbire tevessülden
geri kalınmayacaktır. Ancak zararı nef‘inden pek fazla olan gayr-i muntazam kuvvetlere itimad
edilemeyeceğinden velev ki pek cüz’î olsun kâbil olan bir mahalden muntazam bir kuvvetin
yetiştirilmesine delâlet buyurulması müsterhamdır.
11 minh. [Mayıs sene 1331]
DH.ŞFR, 472/64

Vali
Mustafa

Tehcire Giden Yol

ÇOĞUNLUĞU ERMENİLERDEN

CAPTURE OF GEVAŞ AND ŞATAK

OLUŞAN DÜŞMAN KUVVETLERİNİN

BY ENEMY FORCES, MOSTLY

GEVAŞ VE ŞATAK’I ELE GEÇİRDİĞİ

CONSISTING OF ARMENIANS

Vastan’daki birliğimizin Tahmanis’e geri
çekildiği, Şatak kazasının da çoğunluğu
Ermenilerden oluşan düşmanın eline
geçtiği, aşiretlerin Garzan’da Hıristiyan
köylerine saldırarak katl ve yağmada
bulunduğu, Rızvan nahiyesinde köylülerden
kırk kişiyi katlettikleri, jandarmanın da
saldıranların on altısını itlaf ettiği, düşman
müfrezesini Karçıkan’da durdurmamız
gerektiği, durduramaz isek durumun pek
fenalaşacağı.

Our troop in Vastan retreated to Tahmanis;
the district of Şatak was captured by the
enemy, mostly consisting of Armenians.
Tribes attacked the Christian villages in
Gar zan and began to massacre and
plunder; they murdered 40 peasants in
Rızvan township; also gendarmes killed
16 of the attackers. We have to stop the
enemy battalion in Karçıkan; if we could
not stop, the situation would get worse.

25 Mayıs / May 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Bitlis
Numara: 6351
Tarih: 13 Mayıs sene [1]331
[Şifre]
Mahrem ve Müsta‘celdir
Dahiliye Nezâretine
Vastan'daki müfrezemiz Tahmanis'e ric‘ate mecbur oldu. Tahmanis'e yarına kadar imdad
yetişmezse orada kalacağı ve düşman müfrezesi piyadesinin ekserîsi Ermeni ise de Ermenilerin içinde
Ruslardan mâadâ Kürt te olduğunu Gevaş Kaymakamı yazıyor ve Siirt'ten alınan malumâta nazaran
Şatak kazâsı da düşman eline geçmiştir. Düşman müfreze ve çeteleri içinde Bedirhaniler de var.
Şatak'tan bir çetenin Bohtan tarafına geçerek orasını da karıştırmaya çalışması pek melhûzdur. Anarşi
devam ediyor. Garzan' //
da aşâir Hıristiyan karyelerine tecavüz ile katl ve yağmada bulundu. Rızvan nahiyesi merkezinde
köylülerden kırk kişiyi katlettiler. Jandarmalar da mütecâvizlerden on altısını itlâf ettiler. Aynı
zamanda kurâ-yı İslâmiyede tecavüz vuku buldu. Mutkililer merkez-i kazâya taarruz etti. Kumandan
Paşa ile makine başında görüştüm. Ahvâli bildirdim. Diyarbakır'dan gelecek kuvve-i nizâmiyenin
tesrîʻ-i hareketi ve imkân-ı askerî var ise Hınıs'tan da bir nizâmiye ve süvari kuvvetinin yetiştirilmesini
rica ettim. Düşman müfrezesini Karçıkan'da tevkife mecburuz. Tevkif edemez isek vaziyet pek
fenalaşacaktır. Vastan ve Şatak düşman //
elinde bulundukça Van Valisi ve birinci kuvve-i seferiye ile irtibât te’sisi mümkün değildir. Kop'ta
vaziyet gayr-i mütebeddildir.
Fî 12 minh. [Mayıs sene 1331]
DH.ŞFR, 472/69

Vali
Mustafa
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DİYARBAKIR’DA YAKALANAN

CRIMINALS FROM AMONG THE

İHTİLALCİLERDEN SUÇLU

REVOLUTIONARIES, CAPTURED IN

OLANLARIN DİVAN-I HARBE

DİYARBAKIR, WERE BROUGHT INTO

SEVKİ

THE COURT-MARTIAL

Ötede beride bazı Ermeni çeteleri
görüldüğü, köyleri yağmaya yeltenen
aşiretlerin önünün alındığı, Ermeni çeteleri
ve yağmacıların yola getirildiği, yakalanan
ihtilalcilerin miktarının bin kişiden fazla
olduğu, suçları delilleriyle sabit olanların
Divan-ı Harbe sevki, diğerlerinin ise Musul
ve Cizre’ye sürülmelerinin gerekli olduğu.

Armenian gangs were seen here and there.
It was tackled with the tribes attempted
to plunder the villages; Armenian gangs
and pillagers were chastened. Number of
captured revolutionaries was over 1000.
Those who were proved to be guilty needed
to be brought into the Court-Martial; the
others needed to be removed to Mosul
and Cizre.

25 Mayıs / May 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Diyarbakır
Numara: 25599
Tarih: 13 Mayıs sene [1]331
[Şifre]
Mahrem ve müsta‘cel dir
Dahiliye Nezâretine
12 Mayıs sene [1]331 [tarih ve] 194 [numaraya] zeyldir:
Ötede beride bazı müsellah Ermeni komitelerinin mevcudiyeti görülmek ve Ermeniler de
köyleri terkle öteye beriye savuşmaktadır. Aşâir de bu fırsattan istifade ederek köyleri yağmaya
teşebbüs etmişlerse de her tarafa gönderilen müfrezeler bu yağmagirliğin önünü almış ve Ermeni
çeteleriyle ve yağmagirlerle bir-iki müsâdeme vuku bularak mecrûh olduğu hâlde cümlesi tenkîl ve
derdest edilmiştir. Derdest edilen ihtilâlcilerin mikdarı bini tecavüz etmesine nazaran bunların burada
uzun müddet taht-ı tevkifte kalmaları //
mahzurdan sâlim olamayacağı gibi tevkifhâne de hapishâne de istî‘âb etmemektedir. Cürmleri delâil
ve berâhin-i kâtı‘a ile sâbit olanlar Divan-ı Harbe tevdî‘ olunmak üzere diğerlerinin Musul ve Cizre'ye
tağrîb ve teb‘îdleri icabât-ı zarurîyeden olduğu.
Fî 12 minh. [Mayıs sene 1331]
Vali
Reşit

DH.ŞFR, 472/67

Tehcire Giden Yol

RUS HUDUDUNA YAKIN OLMASI

URGENT REMOVAL OF ARMENIANS

DOLAYISIYLA ERZURUM’DA

INHABITING IN ERZURUM DUE TO

BULUNAN ERMENİLERİN ACİLEN

THE REGION’S PROXIMITY TO THE

ÇIKARILMASI

RUSSIAN BORDER

Rus hududuna yakın olması dolayısıyla
Erzurum’da bulunan Ermenilerin yerlerinden
acilen çıkarılmaları, Diyarbakır, Harput ve
Sivas Ermenilerinin ise çıkarılmasına lüzum
görülmediği.

Armenians inhabiting in Erzurum were to
be removed urgently due to the region’s
proximity to the Russian border. It was
not deemed necessar y to remove the
Armenians in Diyarbakır, Harput and Sivas.

27 Mayıs / May 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Hususî: 17
Şifre
Erzurum Vilâyetine
C[evab] 12 Mayıs sene [1]331 ve 105:
10 Mayıs sene [1]331 tarihli şifre sureti zîre naklolundu.
Takib olunan nokta-i nazar vilâyetin Rus hududunda bulunması dolayısıyla orada hiçbir Ermeni
bırakmamak esasına müsteniddir. Bazı kısımlardaki Ermenilerin âcilen ihracı ve bazı cihetlerdekilerin
tecil-i sevki bittab‘ takdir-i âlîlerine mevdû‘dur. Diyarbakır, Harput, Sivas Ermenilerinin ihracına
lüzum ve ihtiyac görülmemiştir.
Fî 14 Mayıs sene [1]331

DH.ŞFR, 53/129

Nâzır
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SİVAS’TA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ

CAPTURE OF FUGITIVES PREPARING

FİRARİLERİN YAKALANDIĞI

FOR ATTACK IN SIVAS

Sivas Hafik ’te siper olarak hazırlanmış
mahzenlerde silahlı kırk sekiz Ermeni
fedaisinin yakalandığı, bunların müstahkem
siperlerde bulunması ileride yapılacak
saldırılara dayanak olarak görüldüğünden
bu gibi Ermeni köylerinin uygun başka
köylere dağıtılması yoluna gidildiği.

48 armed Armenian bandits were captured
in vaults prepared as trench in Hafik, Sivas.
As their capture in fortified trenches was
seen as a basis for future attacks, such
Armenian villages were distributed to the
other appropriate villages.

29 Mayıs / May 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Sivas
Numara: 18836
Tarih: Fî 16 Mayıs sene [1]331
Şifre
Mahremdir
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Hafik kazâsının Horsana karyesinde bu kere altı hâne derûnunda iki metre irtifâ‘ında siper için
müstahkem altı mahzen bulunmuştur. Derûnunda firarî Murat avenesinden gizlenmiş genç ve dinç,
fedailiğe elverişli kırk sekiz kişi elde edildiği gibi birkaç haftalık yiyecek ve birtakım esliha, çadır,
iki Fransız şapkası bulunmuştur. Tuzhisar ve Pürk karyelerinde de bu suretle birtakım asker firarîleri
tutulmuştur. Bunların böyle müstahkem siperlerde bulunması, zamanında bir taarruz ve tecavüz için
nokta-i istinâd olduğu şübhesiz görüldüğünden bu kabîl Ermeni köylerin münasib karyelere tevzî‘iyle
dağıtılması münasib görülerek icabına tevessül olunduğu ve muhitten merkeze doğru kemâl-i sükûnetle
takib ve taharriyâta devam olunmakta bulunduğu ma‘rûzdur.
Fî 16 Mayıs sene [1]331
Vali
Muammer

DH.ŞFR, 472/158

Tehcire Giden Yol

MECLİSİ VÜKELA’NIN

DECISION OF THE COUNCIL OF

ERMENİLERİ SEVK

MINISTERS CONCERNING THE

KARARI

DISPATCH OF ARMENIANS

Düşmanla işbirliği yapan, masum halkı
katleden ve isyan çıkaran Ermenilerin, harp
harekat alanlarından uzaklaştırılarak Musul,
Zor, Halep ve Suriye’nin bazı bölgelerine
sevkleri için Dahiliye Nezaretinin 26 Mayıs
1915 tarih ve 270 numaralı tezkiresi üzerine
Meclisi Vükelaca alınan sevk kararı.

Decision of the Council of Ministers issued,
upon the memorandum of the Ministry of the
Interior dated 26 May 1915 and numbered
270, for the dispatch of Armenians, who
collaborated with the enemy, massacred
innocent people and caused uprising, to
Mosul, Zor and Aleppo and some regions
of Syria, out of the war zone.

30 Mayıs / May 1915

Meclis-i Vükelâ
Müzâkerâtına Mahsûs Zabtnâme
Sıra numarası: 163
Tarih: 15 Receb sene [1]333
17 Mayıs sene [1]331
Hulâsa-i Meâli
Menâtık-ı harbiyeye civar mahallerde sâkin Ermenilerden bir kısmının hudud-ı Osmaniyye'yi
a‘dâ-yı devlete karşı muhafaza ile meşgul olan Ordu-yı Hümâyûn'un harekâtını tas‘îb ve erzak ve
mühimmât-ı askeriye nakliyâtını işkâl ve düşman ile tevhîd-i âmâl ve ef‘âl ve bilhassa sufûf-ı a‘dâya
iltihak ve memleket dahilinde kuvâ-yı askeriyeye ve ahali-i masumeye müsellahan taarruz ve şuhûr
ve kasabât-ı Osmaniyye'ye tasallut ile katl ve nehb ü gârete ve düşman kuvâ-yı bahriyesine erzak
tedarikiyle mevâki‘-i müstahkemeyi irâeye cür’etleri bu gibi anâsır-ı ihtilâliyenin sâha-i harekâttan
uzaklaştırılmasını ve usâta üssü'l-harekât ve melce’ olan köylerin tahliyesini icab ederek bu bâbda bazı
gûnâ icraâta başlanıldığı ve mine'l-cümle Van, Bitlis, Erzurum vilâyâtıyla nefs-i Adana, nefs-i Sis ve
nefs-i Mersin müstesna olmak üzere Adana, Mersin, Kozan, Cebel-i Bereket livâları ve nefs-i Maraş
müstesna olmak üzere Maraş sancağı ve Halep vilâyetinin merkez kazâları müstesna olmak üzere
İskenderun, Belen, Cisr-i Şugur ve Antakya kazâları kurâ ve kasabâtında sâkin Ermenilerin vilâyât-ı
cenûbiyeye sevkine bi'l-ibtidâr Van vilâyetiyle hem-hudud olan kısm-ı şimâlîsi müstesna olmak üzere
Musul vilâyetine ve Zor sancağına ve nefs-i Urfa müstesna olmak üzere Urfa sancağının kısm-ı
cenûbîsine ve Halep vilâyetinin şark ve şark-ı cenûbî kısmına ve Suriye vilâyetinin kısm-ı şarkîsinde
tayin ve tahsis edilen mahallere nakil ve iskânına mübâşeret ve devam edilmekte bulunduğu beyânıyla
menfaat-i esasiye-i devlete muvâfık telakki edilen bu cereyânın bir usul ve kaide-i muttarideye rabtı
lüzumuna ve bu bâbda bazı ifadâta dair Dahiliye Nezâretinin 13 Mayıs sene [1]331 tarihli ve 270
numaralı tezkiresi okundu.
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Kararı
Fi'l-hakika devletin muhafaza-i mevcudiyet ve emniyeti uğrunda tevâlî eden icraât ve ıslâhât-ı
fedakârîsi üzerinde icra-i sû’-i te’sire sebeb olan bu kabîl harekât-ı muzırranın icraât-ı müessire ile
imha ve izâlesi kat‘iyyen muktezî ve Nezâret-i müşârunileyhâca bu emirde ibtidâr olunan icraâttaki
isabet bedîhî olduğundan tezkire-i mezkûrede dermiyân kılındığı üzere muharrerü'l-esâmî kurâ ve
kasabâtta sâkin Ermenilerden nakli icab edenlerin mahâll-i mürettebe-i iskâniyelerine müreffehen
sevk ve îsâlleriyle güzergâhlarında te’min-i istirahat ve muhafaza-i can ve malları ve muvâsalatlarında
keyfiyet-i îvâlarıyla suret-i kat‘iyyede iskânlarına kadar Muhacirîn Tahsisâtından iâşeleri ve ahvâl-i
sâbıka-i maliye ve iktisadiyeleri nisbetinde kendilerine emlâk ve arazi tevzî‘i ve içlerinden muhtac
olanlara taraf-ı Hükûmetten mesâkin inşası ve zurrâ‘ ve muhtacîn-i erbâb-ı san‘ata tohumluk ve
âlât ve edevât tevzî‘i ve terk ettikleri memlekette kalan emvâl ve eşyalarının veyahut kıymetlerinin
kendilerine suver-i münasibe ile iadesi ve tahliye edilen köylere muhacir ve aşâir iskânıyla emlâk
ve arazinin kıymeti takdir edilerek kendilerine tevzî‘i ve tahliye edilen şuhûr ve kasabâtta kâin olup
nakledilen ahaliye aid emvâl-i gayr-i menkûlenin tahrîr ve tesbit-i cins ve kıymet ve mikdarından
sonra muhacirîne tevzî‘i ve muhacirînin ihtisas ve iştigâlleri haricinde kalacak zeytinlik, dutluk, bâğ
ve portakallıklarla dükkân, han, fabrika ve depo gibi akârâtın bi'l-müzâyede bey‘ veyahut icârı ile
bedelât-ı bâliğasının kendilerine i‘tâ edilmek üzere ashâbı nâmına emaneten mal sandıklarına tevdî‘i
ve muamelât ve icraât-ı mesrûdenin ifası zımnında vuku bulacak sarfiyâtın Muhacirîn //
Tahsisâtı'ndan tesviyesi zımnında Nezâret-i müşârunileyhâca tanzim edilmiş olan talimâtnâmenin
bi-tamamihâ tatbik-i ahkâmıyla emvâl-i metrûkenin te’min-i muhafaza ve idaresi ve muamelât-ı
umumiye-i iskâniyenin tesrî‘ ve tanzimi ve tedkik ve teftişi ve bu hususta talimâtnâme ahkâmı ve
Nezâret-i müşârunileyhâdan ahz ve telakki edilecek evâmîr dairesinde mukarrerât ittihâz ve tatbiki ve
tâlî komisyonlar teşkili ile maaşlı memur istihdamı vazife ve salâhiyetlerini haiz olmak ve doğrudan
doğruya Dahiliye Nezâretine merbût bulunmak ve bir reis ile biri memurîn-i Dahiliyeden ve diğeri
memurîni Maliyeden intihâb ve tayin edilecek iki azâdan terekküb etmek üzere komisyonlar teşkil
edilerek mahallerine i‘zâmı ve komisyon gönderilmeyen mahallerde mezkûr talimâtnâmenin valiler
tarafından icra-yı ahkâmı tensîb edilmiş olduğunun cevaben Nezâret-i müşârunileyhâya tebliği ve
devâir-i müte‘allikaya malumât i‘tâsı tezekkür kılındı.
(Meclisi Vükelâ
azâlarının imzaları)

MV, 198/24
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TAŞNAK KOMİTESİNİN

CAPTURE OF MIGIRDIÇ, ONE OF

SİVAS ELEBAŞILARINDAN

THE CHIEFS OF THE SİVAS BRANCH

MIGIRDIÇ’IN DİVRİĞİ’DE

OF THE DASHNAK COMMITTEE, IN

YAKALANDIĞI

DİVRİĞİ

Taşnak Komitesinin Sivas ve havalisindeki
faaliyetlerinde öne çıkan Mıgırdıç’ın Divriği
kazasında yakalandığı, üzerindeki evrak ile
çok sayıda tüfek, bin yüz on iki fişek, fitil ile
eşyanın alındığı.

Mıgırdıç, one of the prominent chiefs in
the activities of the Dashnak Committee
in Sivas and its vicinity, was captured in
Divriği district; documents, a great number
of rifles, 1112 cartridges, detonator and
belongings he possessed were seized.

6 Haziran / June 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Havza
Numara: 681
Tarih: Fî 25 Mayıs sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Taşnak Komitesinin en meşhur rüesâsından ve komitenin Sivas ve havalisindeki teşkilatına pek
fazla hizmet etmiş olan Pizza Mıgırdıç dün Divriği kazasında derdest edilmiş ve üzerinde zuhur eden
bazı evrak ile müteaddid tüfenk ve bin yüz on iki fişenk ve bir lağım fitili ve bir kat hâkî elbise ile iki
çanta, bir dürbün al[ın]mıştır.
24 Mayıs sene [1331]
Sivas Valisi
Muammer

DH.ŞFR, 474/52
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SUŞEHRİ ERMENİLERİNİN SEVKİ

DISPATCH OF SUŞEHRİ ARMENIANS

Suşehri ’ndeki Ermenilerden ilk kafilenin
Cizre taraflarına yarından itibaren sevk
olunacakları.

The first convoy of Armenians in Suşehri is to
be dispatched to Cizre from tomorrow on.

11 Haziran / June 1915

[Telgrafname]
Mahrec: Sivas
Numara: 21854
Tarih: 29 Mayıs sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Suşehri'ndeki Ermenilerden ilk kafilesi el-Cezîre taraflarına gitmek için yarından itibaren sevk
olunacaktır. Bunların Refahiye'den ileriye sevkinin de Erzurum Vilâyetine yazılmış olduğu ma‘rûzdur.
Fî 29 Mayıs sene [1]331
Sivas Valisi
Muammer

DH.ŞFR, 475/16
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SUŞEHRİ ERMENİLERİNİN SEVK

DISPATCH OF SUŞEHRİ ARMENIANS

EDİLEBİLECEĞİ

WAS APPROVED

Suşehri Ermenilerinin sevkinin uygun olduğu,
fakat Sivas ’tan Ermenilerin çıkarılması
şimdilik uygun görülmediğinden bundan
sonra çok gerekli görülmedikçe ve Dahiliye
Nezaretinin görüşü alınmadıkça Ermeni
sevk olunmaması.

Dispatch of Suşehri Armenians was
approved; but as the removal of Armenians
from Sivas was not considered appropriate
for the moment, hereinafter Armenians
would not be transferred unless it ’s really
necessar y and without the opinion of the
Ministr y of the Interior.

14 Haziran / June 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Hususî: 34
Şifre
Sivas Vilâyetine
C[evab] 29 Mayıs sene [1]331:
Suşehri Ermenilerinin ihracı muvâfıktır. Maamâfih vilayetinizden Ermenilerin ihracı şimdilik
münasib görülmediğinden ba‘demâ lüzum ve icab-ı kat‘î görülmedikçe ve buranın fikir ve mütâlaası
alınmadıkça Ermeni sevk olunmaması lâzımdır.
Fî 1 Haziran sene [1]331

DH.ŞFR, 54/7

Nâzır
Talat
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KARAHİSAR ERMENİLERİNİN İSYAN

REBELLION OF KARAHİSAR

ETTİKLERİ

ARMENIANS

Karahisar ’da Ermenilerin isyan ederek
ş e h r i n ka l e s i n e ka p a n ı p, ka l e d e n v e
evlerden ateş etmeye başladıkları, iki
şehit ile üç yaralımızın olduğu, çatışmanın
devam ettiği.

A r m e n i a n s i n Ka r a h i s a r r e b e l l e d a n d
guarded themselves in the city castle,
then started to shoot from the castle
and houses; we had two martyrized and
three wounded soldiers; the conflict was
continuing.

15 Haziran / June 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Sivas
Numara: 22872
Tarih: Fî 2 Haziran sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Karahisar Mutasarrıflığından alınan telgrafı aynen arz ediyorum. Makine başında keyfiyeti
sordum. Bugün sabahleyin Ermeniler şehrin kalesine tahassun ile gerek kaleden ve gerek hânelerden
silah atmaya başlayarak bu suretle alâ’im-i isyan ve ihtilâl izhârına başlamışlar. Vak‘ada iki şehidimizle
üç mecrûhumuz vardır. Müsâdeme devam eyliyor. Alucra ve Suşehri'ne lâzım gelen tebligât ifa
edildi ve icab eden tedâbîr ittihâz olundu. Mutasarrıf Hilmi Bey'in acz-i idaresi hakkında müteaddid
defalar ma‘rûzâtta bulunduğum cihetle tekrarına mahal görmedim. Netice-i icraattan arz-ı malumât
olunacaktır, efendim.
Fî 2 [Haziran sene 1331]
Vali
Muammer
Suret
Bugün merkez-i livâdaki Ermeniler Hükûmetin icraatına karşı silahla müdafaaya kıyâm ve
müsâdeme //
devam etmekte olduğundan eldeki kuvvetle tedâbîr-i tenkîliyeye müracaat olunduğu.

DH.ŞFR, 475/81
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KARAHİSAR’A ÇEVREDEN

ARRIVAL OF FORCES IN

GÖNDERİLEN KUVVETLERİN

KARAHİSAR FROM THE

ULAŞTIĞI

SURROUNDINGS

Karahisar’a çevreden gönderilen kuvvetlerin
ulaştığı, çatışmanın devam ettiği, şehit
ve yaralılar yanında isyancılardan yüz
elliden fazla maktul bulunduğu, Ordu
Kumandanlığının talebi üzerine Sivas’ta
bulunan askeri kuvvetlerle toplardan ikisinin
gönderildiği.

The forces sent from the surroundings
arrived in Karahisar; the conflict was
continuing; apart from the martyrized
and wounded soldiers, over 150 of rebels
were killed; upon the request of the Army
Commandership, the militar y forces and
two of the cannons in Sivas were sent.
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16 Haziran / June 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Sivas
Numara: 23477
Tarih: 3 Haziran [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Zeyl 2 Haziran sene [1]331:
Karahisar'a Alucra, Koyulhisar, Suşehri'nden tahrik edilen kuvvetler vâsıl oldu. Müsâdeme
devam ediyor. Şimdiye kadar mecrûh ve şehidimiz ve usâttan yüz elliyi mütecâviz maktûl vardır.
Kuvve-i askeriye ile burada bulunan toplardan ikisi dahi Ordu Kumandanlığının iş‘ârı üzerine
gönderiliyor. Avn-i Hakk'la usâtın karîben ve kâmilen tenkîl edileceğinin me’mûl bulunduğunu arz
ederim.
Fî 3 Haziran sene [1]331
Sivas Valisi
Muammer

DH.ŞFR, 475/118
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KARAHİSAR’DA

REPRESSION OF THE UPRISING

MAHALLELERDEKİ İSYANIN

IN THE NEIGHBOURHOODS OF

BASTIRILDIĞI

KARAHİSAR

Ka r a h i s a r ’ a S u ş e h r i v e A l u c r a ’ d a n
gönderilen kuvvetlerin ulaştığı, Ermeni
Mahallesi’nin yakıldığı, isyancıların
yola getirildiği, yalnız kilise ile kaleye
kapananların kaldığı, infilaklardan, yanan
evlerde pek çok cephane olduğunun
anlaşıldığı.

The forces which were sent from Suşehri
and Alucra arrived in Karahisar. Armenian
Neigborhood was set on fire and rebels
were chastened; only those, who guarded
themselves in the church and castle,
remained. It was understood from the
explosions that lots of ammunition existed
in the burning houses.

17 Haziran / June 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Sivas
Numara: 23358
Tarih: 3 Haziran [3]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Zeyl Haziran sene [1]331:
Karahisar Mutasarrıflığı Vekâletine Suşehri Kaymakamı gönderildi. Suşehri ve Alucra'dan
gönderilen kuvvetler de vâsıl oldu. Ermeni Mahallesi tamamen ihrâk ve mahallâttaki usât kâmilen
tenkîl edildi. Yalnız kilise ile kalede mutehassın olanlar kaldı. Onların da avn-i Hakk'la tenkîlleri
muhakkaktır. Yanan hanelerde pek çok cephâne olduğu husûle gelen infilaktan anlaşılmıştır. Karahisar
el-ân yanmaktadır, efendim.
Fî 3/4 Haziran sene [1]331
Sivas Valisi
Muammer

DH.ŞFR, 476/14
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KARAHİSAR KALESİNDEKİ ASİLERİN

REBELS IN KARAHİSAR CASTLE WERE

KUŞATILDIĞI

SURROUNDED

Karahisar ’da çatışmanın devam ettiği,
yangının yön değiştirip Müslüman
mahallelerine de sıçradığı, Hükûmet dairesi
de dahil olduğu halde kasabanın büyük
kısmının ve resmi evrakın hepsinin yandığı,
kaledeki asilerin kuşatıldığı, gönderilen
askeri kuvvetler ile topların yarın ulaşacağı.

The conflict in Karahisar was continuing.
The fire changed direction and also
spreaded into the Muslim neighborhoods;
a great part of the town, including the
Government building, and all of the
official documents were burned down. The
rebels in the castle were surrounded. The
dispatched militar y forces and cannons
would arrive next day.

17 Haziran / June 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Sivas
Numara: 23517
Tarih: 4 Haziran sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Karahisar Mutasarrıf-ı sâbıkından alınan telgrafnâmede müsâdemenin devam ettiği ve harîkın
tebdil-i istikâmet ile ve çarşı ile İslam mahallâtına da sirayetle Hükûmet dairesi de dahil olduğu hâlde
kasabanın kısm-ı a‘zamı ve evrak-ı resmiyenin kâffesi yandığı bildirilmiştir. İşe mübâşeret eden
Mutasarrıf Vekili'nden şimdi alınan telgrafnâmede yangın hasebiyle zâyiât-ı maddî olmuş ise de nüfus
zâyiâtının önü //
alındığı ve ahalinin maneviyatı takviye edilerek müteferrik bir surette dağılan kuvvetler cem‘ olunarak
kasabaya hakim bulunulduğu, ahali-i İslâmiyenin yangından masûn kalan diğer hânelere ve bahçe
evlere yerleştirildiği ve idâdî binasının Hükûmet dairesi ittihâz olunduğu ve kaledeki usâtın tamamen
muhasara ve kale yolları muhafaza //
altına alındığı ve intizamın te’min edildiği iş‘âr kılınmıştır. Buradan tahrik edilen toplarla kuvâ-yı
askeriye yolda olup yakında Karahisar'a vâsıl olacaktır. Avn-i Hakk'la karîben âsilerin tamamen tenkîl
ve sükûnun iadesi muhakkaktır. Ahalinin istirahatleri için iktizâ eden levâzım gönderildi. Ancak bu
bâbda tahsisata ihtiyaç mess edeceğinden mikdar-ı kâfi //
tahsisat i‘tâsı müsaade buyurulmasını istirhâm eylerim.
Fî 4 minh. [Haziran sene 1331]
Sivas Valisi
Muammer

DH.ŞFR, 476/16
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KALEDEKİLER DIŞINDA

REBELS OF KARAHİSAR, EXCEPT

KARAHİSAR ASİLERİNİN YOLA

THE ONES IN THE CASTLE, WERE

GETİRİLDİĞİ

CHASTENED

Karahisar çarşısında Ermenilerin istihkama
ç e k i l d i k l e r i Ta ş h a n ’ ı n e l e g e ç i r i l d i ğ i,
kaledekilerin dışarı ile irtibatları kesildiğinden
bunların da yakında yola getirilerek
sükunetin sağlanacağı, asilerden telefatın
çok olduğu.

Taşhan in the Karahisar bazaar, where
was the fortification area of Armenians,
was captured; As the rebels in the castle
lost their contacts with the outside, they
would also be chastened soon and peace
would be ensured. The rebels had a great
number of casualties.

18 Haziran / June 1915

[Telgrafnâme]
Mahrec: Sivas
Numara: 23549
Tarih: Fî 4/5 minh. [Haziran sene 1331]
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Karahisar'dan şimdi alınan malumâta nazaran çarşı derûnunda Ermenilerin tahassun eyledikleri
Taşhan teslim alındı. Şehirde intizam te’min olunmakla beraber kaleye tahassun eden usâttan ve kadın
ve çocuklardan mâadâ haricde Ermeni bırakılmadı. Kaledekiler şiddetli mahsûr ve haric ile irtibatları
münkatı‘ olmasına mebnî bunların da karîben tenkîlleriyle sükûnun tamamen iadesi me’mûldur.
Usâttan telefat çoktur. Neticeden peyderpey arz-ı malumât olunacaktır.
Fî 4/5 Haziran sene [1]331
Sivas Valisi
Muammer

DH.ŞFR, 476/25
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TRABZON, SİVAS, DİYARBAKIR

DISPATCH OF ARMENIANS IN THE

VE MAMURETÜLAZİZ

PROVINCES OF TRABZON, SİVAS,

VİLAYETLERİNDEKİ ERMENİLERİN

DİYARBAKIR AND MAMURETÜLAZİZ

DE ZOR VE MUSUL HAVALİSİNE SEVKİ

TO THE VICINITY OF ZOR AND MOSUL

S i v a s, D i y a r b a k ı r v e M a m u r e t ü l a z i z
vilayetlerindeki Ermenilerin Erzurum, Van
ve Bitlis vilayetlerindeki Ermenilerle aynı
emelde oldukları elde edilen silah ve ortaya
çıkan teşkilat, tertibat ve meydana gelen
hadiselerle sabit olduğu, Ordunun iaşe ve
emniyeti açısından, dış düşmanla savaşıldığı
bir sırada kuvvetlerinin bir kısmının içerdeki
düşmanlara ayrılmasının büyük bir tehlike
oluşturduğu, ileride daha kötü durumlara
kalmamak için şark darü’l-harbini oluşturan
vilayetlerden Trabzon, Sivas, Diyarbakır ve
Mamuretülaziz vilayetlerindeki Ermenilerin
de Zor ve Musul havalisine sevk ve iskanına
müsaade edilmesi.

The seized weapons, emergent organizations
and equipment, and the occurred incidents
showed that the Armenians in the provinces
of Sivas, Diyarbakır and Mamuretülaziz
pursued the same goal with the Armenians
in the provinces of Erzurum, Van and Bitlis. It
would be great danger for the subsistence
and safety of army to use some part of the
forces against the inner enemies during the
war against the foreign enemies. In order
to prevent worser conditions in the future, it
must be permitted to transfer the Armenians
in the provinces of Trabzon, Sivas, Diyarbakır
and Mamuretülaziz to the vicinity of Zor and
Mosul and to settle them.

19 Haziran / June 1915

Harbiye Nezâreti
Tahrirât Dairesi
Tahrîrât Kalemi

Mahrem ve zâta mahsustur

Üçüncü Ordu Kumandanı Mahmud Kâmil Paşa’dan gelen 6/4/[13]31 tarihli şifre
Şark dârü'l-harbi; Erzurum, Trabzon, Van, Bitlis, Mamuretülaziz, Diyarbakır, Sivas vilâyetlerinden
ibaret olup, harekât-ı harbiye bu sahada ... etmekte olduğu gibi ordunun muhtaç olduğu mevâdd-ı iâşe
de bu vilâyetlerden tedârik edilmektedir. Erzurum, Van, Bitlis vilâyâtı dahilindeki Ermeniler düşmana
firâr ve iltihâk ve çeteler teşkiliyle yolları kat‘, ahaliyi katl ve depoları yağma ve tahrib suretiyle
izhâr-ı mâhiyet ettiler. Sivas, Diyarbakır, Mamuretülaziz vilâyâtında meskûn Ermenilerin aynı maksad
ve emelde oldukları elde edilen esliha, bomba, mevâdd-ı müşta‘ile ve meydana çıkan teşkilat ve
tertibâtlarıyla mütebeyyin ve ahîren Karahisar'da zuhur eden vak‘a ile müsbittir. Binâenaleyh Orduyu
iâşe edecek mıntıkanın ve menzil hutûtumuzun geçtiği havalinin âmâl-i hasmâne ile meşbû‘ bu unsurla
meskûn bulunmasını Ordunun iâşesi ve emniyeti nokta-i nazarından tehlikeli görüyorum. Ordu, harici
düşmana kemâl-i müşkilâtla mukâvemet ettiği bir anda ikmâl efrâdının ve kuvâ-yı cedîdesinin bir
kısmını husemâ-yı dahiliyeye ifrâz ederek büyük bir tehlikeye ma‘rûz kalıyor. Binâenaleyh istikbâlen
daha vahim ahvâl karşısında kalmamak için şimdiden mârrü'l-arz vilâyetlerdeki Ermenilerin de Zor ve
Musul havalisine sevk ve iskanına müsaade ve valilere bu bâbda Orduca yapılacak tebligâtın sektedâr
edilmemesine inâyet buyurulmasını ve bu bâbdaki muvâfakat-ı sâmîlerinin sür‘at-i iş‘ârını istirhâm
eylerim.
ATASE, BDH, 401.1580.1-22
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KARAHİSAR KALESİ’NDEKİ ERMENİ

200 OF ARMENIAN REBELS

ASİLERDEN İKİ YÜZÜNÜN SİLAHLI

IN KARAHİSAR CASTLE

OLDUĞU

WERE ARMED

Karahisar ’da asayişin sağlandığı,
Ermenilerden yaklaşık sekiz yüz nüfusun
kaleye kapandığı, asilerden iki yüz kadarının
silahlı olduğunun tahmin edildiği, kalenin
kasaba ile irtibatının kesilerek muhasara
altına alındığı, fakat sarp mevkiinden
dolayı zayiat vermeden hücumun mümkün
olamadığı.

Public order in Karahisar was ensured.
Nearly 800 Armenians guarded themselves
in the castle; it was estimated that around
200 of the Armenians were armed. Contact
of the castle with the town was lost and the
castle was surrounded. An attack without
casualties was not possible because of its
steep location.

18 Haziran / June 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Sivas
Numara: 23687
Tarih: Fî 6 Haziran sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nezâretine
Karahisar taht-ı inzibâta alındı. Ermenilerden takrîben sekiz yüz nüfus kaleye tahassun etmiştir.
Usâttan müsellah olanlar iki yüz kadar tahmin olunuyor. Kısmen kadın ve çocuklar da kalede beraber
bulunuyorlar. Kalenin kasaba ile irtibâtı tamamen münkatı‘ ve mahsurdur. Usât muhtelif nikattan
müdafaa etmekte ise de kuvve-i maneviyeleri münkesirdir. Kalenin menâ‘at-ı mevkiiyesi hasebiyle
zayiatsız hücum mümkün olamıyor. Ermeni mahallelerinin ihrâkı kalenin (…) te’min eylemiştir.
Harîkta ahali-i İslâmiyeden nüfusça zayiat yoktur. Tahrik olunan kuvve-i askeriye yarından sonra
yetişir. Neticeden arz-ı malumât edilecektir, efendim.
Fî 5/6 Haziran sene [1]331
Sivas Valisi
Muammer

DH.ŞFR, 476/42
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ÜÇÜNCÜ ORDUNUN DİYARBAKIR,

THE THIRD ARMY REQUESTED

HARPUT, SİVAS VE TRABZON

THE DISPATCH OF ARMENIANS IN

ERMENİLERİNİN SEVKİNİ

DİYARBAKIR, HARPUT, SİVAS AND

İSTEDİĞİ

TRABZON

Üçüncü Ordu Kumandanı Mahmut
K a m i l Pa ş a ’ n ı n D i y a r b a k ı r, H a r p u t,
Sivas, Trabzon vilayetleri Ermenilerinin
d e s e v k i n i E n v e r Pa ş a ’ y a y a z d ı ğ ı ,
bu teklifin desteklenip uygulamaya
konması için de Dahiliye Nazırı’nın
yardımını ve emir vermesini rica ettiği.

Mahmut Kamil Pasha, the Commander
of the Third Army, wrote a letter to Enver
Pasha for the dispatch of Armenians in
Diyarbakır, Harput, Sivas and Trabzon. He
also requested the Minister of the Interior
to afford assistance and to give order
for supporting and implementing this
proposal.

21 Haziran / June 1915

Telgrafnâme
Mahreci: Erzurum Hükûmet Konağı
Numara: 14
Tarih: Fî 8 Haziran sene [1]331
[Şifre]
Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi Hazretlerine
Kumandan Paşa Diyarbakır, Harput, Sivas, Trabzon vilâyetleri Ermenilerinin de dahile sevkini
Enver Paşa Hazretlerine yazmış. Bu iş‘ârın tervîc ve icrası için zat-ı sâmîlerinden de muâvenet
buyurulmasını ve bu bâbdaki emrinizi rica ettiklerini şimdi telgrafla söylediler ve alacağım cevabı
hemen yazmaklığımı emir buyurdular ve müjde olarak düşmanın Lazistan(?) cephesinden bugün
tamamen çekildiğini, yüksek tepeleri terk ettiğini ve bunun iyi bir alamet olduğunu tebşîr eylediler.
Fî 8 minh. [Haziran sene 1331]
Erzurum Valisi
Tahsin

DH.ŞFR, 476/100
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TRABZON, MAMURETÜLAZİZ,

INSTRUCTION FOR THE DISPATCH

SİVAS, DİYARBAKIR VE CANİK

OF ARMENIANS IN TRABZON,

ERMENİLERİNİN

MAMURETÜLAZİZ, SİVAS,

SEVKİ EMRİ

DİYARBAKIR AND CANİK

Trabzon, Mamuretülaziz, Sivas ve Diyarbakır
vilayetleriyle Canik sancağındaki tüm
Ermenilerin aileleriyle birlikte buralardan
çıkarılarak Musul vilayetiyle Ur fa ve
Zor taraflarına sevk edilip orada iskân
edilecekleri, adı geçen vilayet ve livalara
iskân hakkında gerekli talimatın verildiği.

All Armenians and their families in the
provinces of Trabzon, Mamuretülaziz,
Sivas and Diyarbakır and in Canik district
would be removed and dispatched to
Mosul province and to the vicinity of Urfa
and Zor and settled there. The necessar y
instruction about settlement was sent to
the mentioned provinces and districts.

21 Haziran / June 1915

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Şifre
Trabzon, Mamuretülaziz, Sivas, Diyarbakır, Vilâyetleriyle; Canik Mutasarrıflığına
Vilâyet/livâ dahilindeki kurâ ve kasabâtta bulunan bilâ-istisnâ bilumum Ermeniler aileleriyle
birlikte ihrac olunarak Musul vilâyetiyle Urfa ve Zor cihetlerine sevk olunacak ve orada iskân edilecektir.
Mezkûr vilâyet ve livâlara iskân hakkında talimât-ı lâzıme i‘tâ kılınmıştır. İhrac olunacak Ermenilerin
te’min-i sevk ve iskânı mahallî memurîn-i idaresine ve mahâll-i iskâniyelerine sevk edildikleri sırada
muhafaza-i hayat ve mallarıyla te’min-i iâşe ve istirahatleri güzergâhlarındaki memurîn-i idareye
aiddir. Çıkarılan Ermeniler kâffe-i emvâl-i menkûle ve eşyalarını birlikte götürebilirler. İcab eden
tedâbîr ve vesâitin ittihâz ve istikmâliyle hemen icraata mübâşeret olunması.
Fî 8 Haziran sene [1]331

DH.ŞFR, 54/87

Nâzır
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SAVAŞ BAŞLARINDA ERMENİLERİN

WAR REPORT BY THE THIRD

HAZIRLIK VE İSYANLARI HAKKINDA

ARMY ABOUT PREPARATIONS AND

ÜÇÜNCÜ ORDU TARAFINDAN

REBELLIONS OF ARMENIANS AT THE

HAZIRLANAN RAPOR

BEGINNING OF WAR

Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya savaş ilanına
kadar Ermenilerin Rusya’da ve Türkiye’de
yapmış oldukları isyan hazırlıkları, Türkiye’deki
Ermenilerin tutumları, savaşa girildiği sırada
Kafkas Cephesi’ndeki Ordumuzun durumu,
Türk Ordusu’ndaki Ermeni subay, doktor ve
askerlerin ve Ordunun gerisindeki Ermeni
halkın tavır ve hareketleri hakkında Üçüncü
Ordu tarafından hazırlanan rapor.

The report prepared by the Third Army
included the following issues: the rebellion
preparations of Armenians in Russia
and Turkey until the Ottoman Empire’s
declaration of war against Russia; attitudes
of Armenians in Turkey; condition of our Army
in the Caucasus Front at the beginning of
war; attitudes and movements of Armenian
officers, soldiers and doctors in the Turkish
army and of the Armenian public at home
front.

Haziran / June 1915

Osmanlı
Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlık Vekâleti
Türkiye'nin an-ı izmihlâli yaklaştığı her tarafta ilâna başlanıldı. İstanbul'da akdedilen büyük
kongrenin netâyicini bildirmek ve icab eden tertibâtı ittihâz etmek üzere Mebûs Papasyan ile
Vramyan Erzurum'a geldiler. Kafkasya'dan vürûd eden Taşnak murahhasları dahi hâzır olduğu hâlde
Erzurum'da büyük bir ictimâ akdettiler. Rusların Memâlik-i Osmaniyye'den zabt edecekleri araziyi
Ermenilere vererek, istiklâllerinin te’min olunacağı hakkında Ruslarla tesbit edilen suret-i itilâf
Erzurum ictimâ‘ında tezekkür edildi. Kongre Rus-Ermeni itilâfını tasdik ve hulâsaten âtîdeki mevâddı
komitelere bildirilmek üzere taht-ı karara aldı.
1) Harb ilânına kadar sükûnet ve itaatlarını muhafaza etmek, fakat bu zaman zarfında Rusya'dan
gelecek ve dahilden tedarik olunacak silahlarla mücehhez bir hâle girmek.
2) Harb ilân edilirse Türk Ordusu'ndaki Ermeni efrâdı, silahlarıyla Rus Ordusu'na iltihak etmek.
3) Türk Ordusu ilerlerse sükûneti muhafaza etmek.
4) Türk Ordusu ric‘at eder veyahud ilerleyemeyecek bir hâle gelirse, çeteler derhal Ordu
gerisinde -ellerindeki program vechile- hâl-i faâliyete geçmek.
Kongre, mukarrerâtını ittihâz ettikten ve dağıldıktan sonra Mebûs Vramyan, Erzurum Valisi
nezdine giderek âtîdeki teklifâtta bulundu: “Hükûmet-i Osmaniyye Rusya'ya ilân-ı harb ettiği takdirde
ve Osmanlı Ordusu'nun Kafkasya'ya tecavüzü hâlinde, oradaki Ermenilerin Türklerle tevhîd-i mesâî
etmelerinin te’minini propaganda etmek üzere Hükûmet-i Osmaniyye'nin //
Ermenistan'ın teşkiline dair va‘d-i kavîde bulunması ve va‘dini bilfi‘l izhâr etmesi lâzımdır.” Vramyan
yukarıdaki dört maddelik kongre mukarrerâtını imza ettikten ve kongreyi dağıttıktan sonra Erzurum
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Valisi'ne olan bu suret-i müracaatı, iki gâyenin istihsâli maksadına mübtenî idi:
1) Hükûmet-i Osmaniyye gâlib geldiği takdirde âmâl-i milliyeyi istirdâd.
2) Hükûmet-i Osmaniyye'yi iğfal ile Ermeni teşkilât-ı hafiyesinin tarassud ve tecessüsden
masûniyetinin te’mini.
Vramyan ve Papasyan Erzurum'daki işlerini bu suretle hallettikten sonra Taşnak Komitesi
rüesâsından birkaçı ile Muş'a tâbi Çengilli manastırına giderek etraftaki Ermenileri davet ile kongre
mukarrerâtını tebliğ ettiler. Papasyan, Muş ve civarını idare etmek üzere Muş'ta kaldı. Vramyan
rüfekâsıyla Van'a gitti.
Üçüncü Orduca yukarıda cereyân eden mukarrerât istihbâr ediliyor. Vali ve maiyyet
kumandanlarına müteyakkız bulunulması emr ve tenbih olunuyor.
İlân-ı Harbe Kadar Ermenilerin Rusya'da ve Türkiye'de İttihâz Ettikleri Tertibât Hakkında
Üçüncü Orduya Vürûd Eden Malumât:
1) Hudud şarkındaki (Rusya dahilinde) kurâ ve kasabâtta bulunan İslâm hâneleri taharrî edilerek
silahlar müsâdere olunuyor ve bu silahlar Ermenilere tevzî‘ olunuyor.
2) Hudud garbında (Türkiye dahilinde) ve hâsseten hududa civar kurâ ve kasabâtta bulunan
Osmanlı Ermenilerini teslîh etmek üzere Oltu, Sarıkamış, Kağızman, Iğdır mevâki‘ine külliyetli
esliha, cephâne ve bomba depo edilmekte olduğu; Van ve Bitlis vilâyetine tevzî‘ edilecek //
esliha ile âtiyen ahz edilecek tertibâtın takarrürü için Rus generallerinden Loris Melikof'un oğlunun
yanında Taşnak rüesâsından Malkon ve Ohannes olduğu hâlde Abaga tarîkıyla 27 Eylül [1]330'da
Van'a gittikleri haber alınıyor.
3) Rusya'nın İran konsolosları, İran'daki Ermenilere de Türkiye'den zabt edilecek mevâki‘de
Ermenistan te’sisi va‘dinde bulunarak, İran Ermenilerini ve hâsseten Rumiye ve Salmas'taki Ermenileri
teslîh ile hudud dahiline sevk ettikleri anlaşılıyor.
4) Kafkasya ve Türkiye Taşnak Komitesi rüesâsından bir kısmı, hudud civarında ber-vech-i âtî
surette Ermeni çete teşkilâtını vücuda getiriyor;
a) Kısm-ı a‘zamı Pasinler, Erzurum, Eleşkirt, Hınıs, Malazgirt Ermenilerinden ve asker
firarîlerinden olmak üzere altı bin Ermeni'yi Kağızman'da ictimâ ettirerek Rus Hükûmeti tarafından
teslîh ve Rus memurîni ve Ermeni rüesâsı vasıtasıyla ahali-i Müslimeden de tekâlif-i harbiye suretiyle
iâşeleri alınarak üç bin beş yüzünün İran Azerbaycanı'na 18 Teşrîn-i evvel [1]330'da gönderildiği ve
mütebâkîsinin Kağızman'da kaldığı tahakkuk ediyor.
b) Oltu, Kars, Sarıkamış'tan ve Trabzon vilâyetinden firar eden Ermenilerden bin beş yüz kişilik
bir süvari çetesi teşkil olunarak bunun bini Bayazıt ve havalisine geçmek üzere Iğdır mıntıkasına ve
beş yüzü de Hodicor mıntıkasına gitmek üzere Oltu'ya gönderildiği mevsûken istihbâr ediliyor.
c) Kısm-ı a‘zamı Bayazıt, Van ve Bitlis Ermenilerinden ve asker firarîlerinden ve Iğdır havalisi
Ermenilerinden olmak üzere altı bin Ermeni'nin //
Iğdır'da tecemmu‘ ederek, çete hâlinde tefrîk ve taksim olunarak teslîh edildikleri Rus hudud bölükleri
efrâdından iltica eden Ruslarla ve menâbi‘-i saireden alınan malumâtla sübût buluyor.
d) Makü'nün güney cihetlerinde bulunan Beyecik kilisesinde Ermeni çete teşkilâtının icra
edilmekte olduğu ve Salmas'ta teşkil olunan çetelerle Van'a geleceklerinin tahakkuk ettiği anlaşılıyor.
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5) Kars, Sarıkamış, Kağızman mıntıkalarında teşkilâta memur olanların meşhur Ermeni
sergerdelerinden Antranik, Bayburtlu Arşak, Bitlisli Aram, Iğdır ve havalisindeki teşkilâta memur
olanlar da Erciş'te öteden beri eczacılık eden Eczacı Rupen Mıgırdıçyan, Toros Karakaşyan,
Portakalyan ve Bayazıt Taşnak Murahhası Surpen olduğu tebeyyün ediyor.
6) Türk Ordusu'nun ahvâl ve harekâtından daimi surette Rus Ordusu'nu haberdâr etmek üzere
Trabzon'da, Erzurum'da, Muş'ta, Bitlis'te, Van'da ve daha gerilerde de Sivas'ta ve Kayseri'de birer
casus bürosunun teşkil kılındığı tahakkuk ediyor.
7) Hududdan geçirilen esliha ve mevâdd-ı nâriyeden fazla kalanlarının Karahisâr, Sivas, Kayseri
depolarına iddihârı anlaşılıyor.
8) Sahilden icab eden mevâdd-ı nâriye ve infilâkiyenin Türkiye'ye idhalini te’min ve Karadeniz
sahilinin Türklere aid kısmındaki Rum ve Ermenilerden istifade ile ihtilâl ve kıyâmı te’min etmek ve
Türk Ordusu'na dair vâsi‘ malumât alınmak üzere Batum'da //
Rus, Ermeni ve Rum'dan mürekkeb olmak üzere bir icraât komitesinin teşekkül ettiği tebellür ediyor.
Rusya ile İlân-ı Muhâsamâta Kadar Türkiye Dahilindeki Ermenilerin Tavır ve Hareketine Dair
Üçüncü Ordunun O Zamana Aid Dosyalarında Hulâsaten Şu Gibi Vak‘aya Tesadüf Edilmektedir:
1) Ermenilerden kanunen silah altına gelmeleri iktizâ eden efrâddan Karadeniz sahilinde HopaErzurum-Hınıs-Van hattı şarkındaki kurâ ve kasabâttaki Ermenilerin kısm-ı a‘zamı davete icabet
etmeyerek Rusya'daki teşkilâta dahil olmak üzere hududun şarkına geçtikleri görülmektedir.
2) Dördüncü İhtiyât Süvari Fırkasının tecemmu‘ mıntıkası olan Yağan-Işkı, Yağan-Köprüköy
hattına gittiği 20 Eylül [1]330'da Köprüköyü'nde Manuk oğlu Ovanes'in hânesinde ve Yağan'da
Papas'ın bulunduğu hânede külliyetli Rus silahı meydana çıkarıyor ve aynı zamanda Hasankale'de de
birkaç hânede depo edilmiş Rus eslihası bulunarak fâilleri Divan-ı Harbe tevdî‘ olunuyor ki kongre
mukarrerâtının birinci faslı tezâhür ediyor.
3) Yomra nahiyesinin İzaksa karyesinden Ekşioğlu Setrak veled-i Arakil'in kumandası altındaki
yirmi beş kişilik çete ile Hodicor mıntıkasında tenha yerlerde tesadüf ettikleri İslâmları katlettikten
sonra 5 Teşrîn-i Evvel [1]330'da Trabzon'dan Erzurum'a gelmekte olan postaya Gümüşhane civarında
taarruz ederek, sürücüyü katl ve postayı gasbla savuştuğu ve takibât neticesinde avenesinden birkaç
kişi elde edilerek Divan-ı Harbe tevdî‘ edildiği ve bunların yukarıda zikredilen Oltu'ya gelen çete
efrâdından oldukları tebeyyün ediyor. //
4) Hamas, Kötek, Mecingerd, Pasin Karakilisesi, Gürcübulak ve daha cenûbundaki hudud
karakollarımızın karşısında bulunan Rus postaları yerine Ermeni çete devriyelerinin kâim oldukları
görülüyor ve Pasin Karakilisesi hudud taburundan silahı ile firar eden Malatyalı Kegork'un yirmi
atlı ile Gürcübulak cihetinden yaptığı baskın ve Kötek hudud taburuna Karaurgan cihetinden Ermeni
çetelerinin yapmak istediği taarruz ve Eczacı Rupen ile Bayazıtlı Surpen'in Musun civarından beş yüz
mevcudları ile yaptıkları baskınlar Rus ve Osmanlı ihtilâfâtının bir an evvel hudûsunu te’min ve Rus
Ordusu'nun pîşdârlığını teşkil edecekleri anlaşılmış idi.
5) Kıta‘âtta bulunan ve hâsseten hudud taburlarında ve hududa civar bulunan kıta‘âttaki Ermeni
efrâdından bir kısmının silahlarıyla firar ettikleri ve Rusya'ya geçtikleri tahakkuk ediyor.
6) Köylere tebdil-i hava suretiyle giden veyahut münferid suretle yakalanan Müslüman
askerlerinin Ermeni köyleri civarlarında katledildikleri görülüyor ve hatta Lazistan ve Havalisi
Kumandanlığına merbût Mantelli Bataryası Mülâzım-ı Evveli Sabri Efendi'nin Hosmasa karyesinde
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ikamet etmekte olduğu hâne sahibi Ermeni Bedros tarafından suret-i fecî‘ada parçalanarak evin
bahçesine gömüldüğü ve bir hafta sonra meydana çıkması üzerine Bedros'un derdesti için giden
jandarmalara isti‘mâl-i silahla, yakalanacağı anlaşılır anlaşılmaz intihâr ettiği tahakkuk ediyor. Bu
suretle rüfekâ-yı mel‘aneti meydana çıkamıyor. Bu ve buna mümâsil bir çok vekâyi‘-i münferide
ta‘addüd ve tekessür ediyor. //
Yukarıdan beri ta‘dâd edilegelen ihzârât ve tertibâttan dahilde büyük bir hareket-i ihtilâliyenin
hazırlanmakta olduğu Üçüncü Orduca anlaşılmış idi. Esasen tertibât-ı ihtilâliyenin uzun zamandan
beri lâzım gelen mahallerde ihzâr edildiği ve muktezî esliha, mevâdd-ı nâriye ve infilâkiyenin iddihâr
edilmekte olduğu cereyân-ı hâlden istidlâl ediliyordu. Aşağıda sırası geldikçe zikredileceği vechile
vilâyât-ı şarkiyede başlıca ihtilâl merâkizi; Van, Bitlis, Erzurum, Karahisâr ve ikinci derecede olmak
üzere Sivas, Kayseri, Diyarbakır intihâb ve buralarda müfettiş-i umumîler, harb kumandanları, çete
reisleri tayin ve tesbit edildiği ve seferberlik ilânında bütün Taşnak şu‘abâtına, on üç yaşına kadar olan
erkeklerin komiteye azâ kayıd ve teslîh edilmeleri emir ve tebliğ olunduğu Sivas vekâyi‘i akîbinde
Ermenilerin Divan-ı Harbdeki ikrarlarından anlaşılmış idi.
Merkez-i ihtilâl olan mevâki‘ tedkik edilecek olursa menzil hutûtunun geçmekte olduğu başlıca
nikâtın intihâb edilmiş olduğu görülür. Esasen Hükûmet-i Osmaniyye ilân-ı seferberîde jandarma
kuvvetinin büyük bir kısmını Seyyar Orduya almış, geri menâtıkı ikinci sınıf jandarmalara terk
etmiş idi. Vuku bulacak ihtilâl, Ordudan bir kısım kuvvetin gerilere sevkini istilzâm edecek ve hatta
denilebilir ki Orduyu elîm bir vaziyete sokacak idi.
Vaktâ ki Rusya ile ihtilâfât baş gösterdi ve Rus Ordusu'ndan bir kısım kuvvetin hududu tecavüz
ettiği görüldü. Rus Ordusu'ndan bir Plaston livâsıyla Birinci Kazak Süvari Fırkasını ve bunların
ilerisinde ve Oltu, Sarıkamış, Kağızman mıntıkalarında teşekkül eden Ermeni çetelerinin yanına
makineli tüfenk, //
top terfîk ederek İd, Kötek, Pasin Karakilisesi, Bayazıt istikâmetlerinde sürdü. Bu çeteler geçtikleri
İslâm köyleri emvâlini nehb u gârât, beşikteki çocuğuna varıncaya kadar katl ve imha ederek
ilerliyorlardı. İrtikâb ettikleri fecâat ve fazâhatı işiten gerilerdeki köyler kadın ve çocukları, hânelerini
hâliyle terk ederek gerilere firar ediyorlardı. Az zaman zarfında Erzurum, Bitlis, Van birer merkez-i
sefalet oldu. Esasen, bu köylerdeki İslâm ahalinin gençleri silah altına gelmiş, mütebâkî ihtiyar, kadın,
çocuk ve aceze de ya Ermeni zulüm ve vahşetine kurban olmuş veyahut gerilerde sefaletle terk-i hayat
eylemiş idi.
(On Birinci Kolordudan gönderilen Ermeni mezâlimi kaydedilecek. İkinci Şube henüz bulamadı.
Üçüncü Ordunun müsveddesi Sadık Bey’dedir. Muhacirîn Komisyonundan alınacak liste de buraya
geçecektir.) //
İlân-ı Harb Zamanında Kafkas Cephesi’ndeki Osmanlı Ordusu’nun Vaziyeti
Üçüncü Ordu nizâm-ı harbine dahil olan kıta‘ât, Dokuzuncu, On Birinci ve Bağdat'tan gelecek
olan On Üçüncü Kolordularla, Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü İhtiyât Süvari Fırkaları ve İkinci
Nizâmiye Süvari Fırkası ve teşkil olunacak Van ve Erzurum jandarma fırkalarından ibaret olacak idi.
Henüz kısmen seferberliklerini ikmâl eden bu kıta‘ât tamamen tahaşşüd mıntıkasına gelememişlerdi.
Üçüncü Ordu nizâm-ı harbine dahil olup yukarıda beyân olunan kıta‘ât, merbût bir numaralı krokide
gösterildiği vechile kısmen yürüyüşte ve kısmen de Erzurum ve civarında idi. İlân-ı harbden on gün
evvel Ordu, Başkumandanlık Vekâletinden aldığı emir üzerine tahaşşüd mıntıkalarına gelmekte
olan kıta‘âta kışı geçirmek üzere ikamet mıntıkaları tahsis etmiş ve vürûd eden kıta‘ât ta ikamet
mıntıkalarına hareket etmiş idi. Buna nazaran Hükûmetin karar-ı siyasîsi henüz meşkûk idi. Bir kış
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harbine girmek istemediği Üçüncü Orduca anlaşılmış ve hudud civarında bulunup hicret etmek isteyen
İslâm köylerini mahallerine ve me’vâlarına avdete icbâr eylemiş idi.
Mesâib-i harbiyeyi Türk arazisine nakletmek üzere yukarıda dehşet verici olan Rus hareketi
esnasında Üçüncü Ordu zikr ve beyân olunduğu vaziyette idi. Binâenaleyh Ruslar ilk hamlede
Hasankale önlerine gelmeye muvaffak oldular. Bu vaziyette Üçüncü Ordu tecemmu‘ [ve] sevkü'lceyşini ikmâl edinceye kadar Erzurum Kalesi'nden istifade etmek üzere hudud civarındaki kıta‘âtını
geriye çekiyor ve Erzurum önünde Höyükler hattında mukâvemete karar veriyor. Fakat ileriye sürdüğü
İkinci Nizâmiye //
Süvari Fırkasının dört gün mukâvemeti ve geriden hiçbir Rus kolunun ilerleyememesi ve keşfiyât
neticesi Ermeni çetelerinden ve bir Plaston livâsıyla Kazak Süvari Fırkasından ibaret olan Rus
kuvvetleri karşısında Üçüncü Ordu aksâm-ı külliyesiyle ilerlemeye karar veriyor ve bu suretle ilerleyen
Türk kuvvetleri tesadüf ettiği Rus kuvâsını tepeleyerek Zivin mevki‘-i müstahzarı önünde tevakkufa
mecbur oluyor.
Bu Zamana Kadar Türk Ordusu’ndaki Ermeni Zâbit, Doktor ve Efrâdının ve Gerideki Ermeni
Milletinin Tavır ve Hareketine Gelelim:
Erzurum şarkına kadar ilerleyen Ermeni çeteleri bilumum Ermeni köylerini maa-aile Rusya'ya
naklederek eli silah tutanlarını kendilerine iltihak ettirdi ve geri çekilirken yukarıda ber-tafsil zikr ve
beyân olunduğu vechile İslâm köylerini yakarak yıkarak, ahalisini katlederek imha ediyorlardı. Türk
Ordusu'ndaki Ermeni efrâdı, her fırsattan istifade ederek silahlarıyla Rus Ordusu'na firar ediyordu.
Zâbitleri ve doktorları da birçok malumâtla Rus Ordusu'na iltihakları görülüyordu ve muharebenin en
buhrânlı zamanlarında cephâne, batarya ve ihtiyât mevâzi‘inin işaretle düşmana irâe edildiği defaâtle
görülüyordu. Bu cümleden olarak Pazaçur mevziinde Gümüşhaneli Ohannes oğlu Kirkor'un işaret
ettiği görülmesi üzerine Divan-ı Harbe tevdî‘inde cürmünü bilâ-tereddüd itiraf ediyordu. Bazı Ermeni
efrâdının da muharebenin en şiddetli zamanlarında Türk efrâdını firara teşvik ve bu sebebden avcı
hatlarının bozuldukları ekseriyetle görülüyor idi. Dahilde bulunan Ermeniler ise yaralı olarak gerilere
sevk edilmekte olan münferid efrâdı katlden çekinmiyorlardı ve başkaca olarak Rus Ordusu'ndaki
Ermenilerle mütemâdiyen muhabere ettikleri ve Ordumuzun vaziyet ve kuvvetinden daimî surette
Rusları haberdâr etmek ve kendilerinin ahz edecekleri vaziyeti takrîr ve tayin etmek üzere casuslukta
bulunuyorlardı. //
Bu gibi şifreli muhaberât casuslar üzerinde defaâtle elde ediliyordu. Ez-cümle hem Türk Ordusu'nun
kuvvet ve vaziyetinden haber almak ve hem de Rusların Memâlik-i Osmaniyye dahilindeki Ermenilere
silah ve cephâne göndermekte olduklarına delil olmak üzere elde edilen vesâikin birkaçını burada
zikretmek fâideden hâlî değildir.
Van'a gelmekte iken yakalanan Fika nâmındaki şahsın ceketi astarı içine dikilmiş bir bez
parçasının üzerine Ermenice Van Taşnak Komitesine yazılmış bir mektubun aynen tercümesi:
Sevgilimiz (Bu tabir ale’l-umum komiteciler arasında bir hitabdır)
Mektubunuz zamanında alındı. Bizce ve sizce malum olan mal arzu ettiğiniz tarîkle size doğru
yola çıkarıldı. (silah, cephâne, bomba murad ediliyor) Şimdi tehlikesiz surette size mal göndermek
güçtür. Yollar tutulmuş olduğu hâlde esasen hududlarda müsâdemât başlamıştır. Görünüşe nazaran
bize doğru gelen harekâtta buna iştirak etmiş olacaktır. Şekpager (dayı) (firar edip Rusya'da
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bulunan rüesânın nâm-ı müsteârıdır) tamamıyla o fikri beslemiyor. Çünkü siz takdir etmiş veyahut
işitmişsinizdir. O etrafımıza büyük mikyâsta gayr-i müteharrik şeyler yerleştirmiştir. Hem bizim için,
hem kendisi için aynı suretle zî-hayat kuvvetler ve müteharrik şeylerin vürûdu da devam ediyor...
Biz burada eşya arasında boğuluyoruz. Siz de orada ihtiyac içerisindesiniz. Bu zaten tahammül
olunamayacak vaziyettir... Derviş'in ölümü hepimize te’sir etti. Eğer bizimki size serî‘an yetişmez ise
sâ‘îmizi çabuk yola çıkarınız. Harekette olan kuvvetleri, Ordunun (asker) cins ve numaraları hakkında
yazınız (Türk Ordusu'ndan malumât taleb ediyor).
Arkadaşça selâmlarla
Minaryan
Bize yazı yazmak için mürekkep gönderiniz. ..... zaten göndermiştiniz. M. (Komiteler aralarında
bunun bir şifre olduğu muhakkakdır. Çünkü Rusya’da mürekkebe ihtiyac yokdur).//
Diğer vesika:
Mektubla haber aldık ki arkadaş Sihak (Setum)'un (10) asker ile gelmiş ve bizim köye gelmek
istiyormuş. Hem asker toplamak ve hem de bizi taharrî etmek maksadıyla takib ediyormuş. Biz
boş yere elimizle evlerimize ateş vermeye muktedir değiliz ve çocuklarımızın emri altına girmek
istemeyiz. Bize yardım için mâdem ki sizin de müstahzar kuvvetiniz yoktur. O hâlde biz cephânemizi
köyde saklamalıyız. Yahut siz de geliniz, dağa çıkalım. Eğer etrafımızda çalışmak için Yörük ve Rum
varsa Rupen'e de haber ver, muâvenete gelsin. Eğer olmazsa aksi takdirde bizim Hükûmete karşı
duracak kuvvetimiz yok. Dîvânelik etmeyelim.
Mart 1915

Hey’et-i Merkeziye
İmza

Bu vesâikten dahildeki Ermenilerin hummâ-âlûd bir faâliyetle çalışmakta oldukları tahakkuk
etmekte idi. Sarıkamış Muharebesi'ne kadar bu suretle Ruslara hizmette ve kendilerini techizde
ve gerilerde her türlü müşkilâtı îkâ‘a çalışıyorlardı. Türk Ordusu'nun kuvvetli olduğunu ve her
tarafta Rusların hudud şarkına atıldıklarını da görüyorlardı. Binâenaleyh umumî bir kıyâma cesaret
edemiyorlardı. Sarıkamış Muharebesi'nde mağlub olarak, iki numaralı krokide gösterildiği mevzie
çekilen Türk Ordusu yüz otuz binden yirmi bin râddesine inmiş idi. Orduda baş gösteren tifüs,
bakıyyetü's-süyûfu büsbütün imha ediyor idi. Maa-hâzâ Ruslar da aynı akıbete uğramıştı. Rus mukabil
taarruzu durmuş, her iki taraf, orduların ikmâliyle uğraşıyordu.
İşte bu sıralarda her tarafta Ermeni harekât-ı ihtilâliyesinin başlamak üzere olduğu haberleri
alınıyordu. Bundan mâadâ komitecilerin maiyyetleriyle hududu geçerek Van'a ve Bitlis'e dağıldıkları
ve İslâm köyleri arasında münferid bulunan Ermeni köyleri ahalisinin, toplu bulunan Ermeni köylerine
hafiyyen taşındıkları ve bu tahliye edilen köylerde ancak ihtiyar ve ma‘lûllerin berây-ı muhafaza
bırakıldıkları malumâtı alınıyordu.
Nihayet ilk harekât-ı ihtilâliye Bitlis vilâyetinde baş gösterdi. Bitlis vilâyetinde komitelerin en
muntazam ve kuvvetli teşkilâtı Muş'ta ve Van'a hem-hudud olan Hizan kazâsının Karkar havalisinde
idi. Gerek Muş'ta //
ve gerekse Hizan'da on beş gün zarfında müte‘addid mahallerde kıyâm, asker ve jandarmaların itlâfına
başlanıldı. Şöyle ki:
27 Kânûn-ı Sânî [1]330'da Hizan kazâsının Karkar nahiyesine tâbi Ahkis cihetindeki Sukur
karyesine gönderilen iki jandarmaya artık tekâlîf-i Hükûmete itaat etmeyeceklerini ve bir daha
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gelmemelerini söyleyerek jandarmaları kovarlar. Bunun üzerine sekiz jandarmadan ibaret gönderilen
müfreze köye duhûlüyle dahilde tahassun eden komitenin şedîd ateşi karşısında altısının şehid ve diğer
ikisinin firara muvaffak olduğu haberi alınıyor ve ayrıca Korsor karyesine gönderilen iki jandarmadan
da malumât alınamıyor. Korsor, Sukur, Arşin karyelerinde de külliyetli Ermeni çetelerinin toplanarak
civar İslâm köylerine taarruza başladıkları ve pek ziyade fecâyi‘ ve mezâlim îkâ‘ etmekte oldukları
haberi geliyor. Karkar havalisindeki bir kısım çete kuvvetinin de merkez-i kazâ olan Hizan'a hücum
ederek orayı zabta çalışıyor.
İhtilâl bu havalide kesb-i tevessü‘ ederek Hizan'ı zabta gelen Ermeni çeteleri merkez-i kazâda
bulunan jandarma ve ahali-i Müslimenin mukâvemeti karşısında tevakkufa mecbur oluyor.
Bitlis'ten Jandarma Alayı Kumandanı kumandasında kuvvetli bir müfreze tahrik edildiği gibi
Van Vilâyeti de haberdâr edilerek, Gevaş'tan ve ayrıca Van'dan da bir müfreze sevk olundu. Gevaş'tan
Hizan istikâmetine gelen müfreze Gevaş yolunun çeteler tarafından tutulmuş olması hasebiyle icra
edilen müsâdemede jandarmalardan altısının şehid ve birinin mecrûh olduğu anlaşılıyor. Müfreze
takviye alarak ilerliyor. Van'dan ve Bitlis'ten sevk edilen müfrezeler de Kapanyolu, Arnis //
karyelerini işgal, Hizan'ı muhasaradan kurtarıyor ve müfrezeler taarruzunu Ahkis'e tevcîh ediyor. İki
gün müsâdemeden sonra Ahkis ve Beygırı karyeleri işgal olunuyorsa da usât firara muvaffak oluyor.
4 Şubat [13]30'da müfrezeler Taso karyesinde tecemmu‘ ve tehdidkâr bir vaziyet alan usâta
tevcîh ediyor. Bir gün şedîd bir mukâvemetden sonra mezkûr karye de zabt ediliyor. Ba‘dehû Kursu,
Sukur karyeleri iki günlük muharebeden sonra işgal olunuyor. Buralarda pek çok Rus şapkası, Rus
techizâtı bulunuyor ve buralar müstahkem bir sahra mevzii hâline sokulmuş olduğu görülüyor. Vak‘a
ibtidâsında Sukur karyesinde şehid edilen jandarmaların gözleri oyulmuş, ciğerleri çıkarılmış, kafaları
ezilmiş olduğu hâlde taşlar arasında bulunuyor. Viris karyesinin esna-yı işgalinde Vanlı komite reisi
İşhan'ın damgalı kısrağı elde ediliyor. Maktûlîn miyânında Van'ın Horodis karyesinden Keşiş'in oğlu
olup Van havalisinde pek çok şöhret alan komite reisi Vahan ile Sukur karyeli Kalo'nun cesedleri
görülüyor. Vahan'ın maktûlîn arasında bulunuşu merkûmun Van'dan suret-i mahsûsada gönderildiği
anlaşılmış idi.
İhtilâlin buralarda şu suretle başlaması akabinde Muş ova köylerinde de ateş-i isyan zuhura
geldi. 28 Kânûn-ı Sânî [13]30'da yani Hizan vak‘asından bir gün sonra Muş merkez kazâsına merbût
Sironk karyesi civarından geçmekte olan müfreze âni ateşe ma‘rûz kalarak yoluna devam edemedi
ve müsâdemeye tutuştu. Müfrezeden hayvan ve insan telef oldu. Muş'tan üç zâbit kumandasında
gönderilen müfrezeler müsâdemeye yetişerek komiteyi abluka etti. //
Netice-i müsâdemede komite efrâdından dokuzunu meyyiten elde etti. Diğerleri abluka
hattını yararak firara muvaffak oldu. Aynı günde Akaan nahiyesinin Kömes karyesinde bulunan
Nahiye Müdürü ile jandarma müfrezesinin bulunduğu hâne, komite tarafından abluka edilerek
sekiz saat müsâdeme edildi ve müdürün maiyyetinde bulunan dokuz jandarmayı bir suret-i fecî‘ada
şehid ve hâne komite tarafından ateşlendi. Müdür ve maiyyetindeki bir nefer yangın alevleri
içinde gece karanlığında firara muvaffak oldu. Hâdise fâillerinin derdest ve te’dîbi için Muş Depo
Alayından gönderilen müfrezeler, komitelerle iki gün yaptığı müsâdeme de komite efrâdının firarı ile
neticelenerek, bir muvaffakiyet elde edemedi. Kömes vak‘ası günü Muş Taşnak Komitesi Murahhası
Rupen ile Muş Taşnak Komitesi rüesâsından Esro'nun bulunması ve bilâhare sevk edilen müfrezelerle
komitelerin müsâdemesi esnasında komite efrâdının bu iki şahıs tarafından sevk ve idare olunması
hususunun tahakkuk etmesi ihtilâlin mahiyet-i hakikiyesi hakkında bir fikir vermiş idi. Zaten Rupen
ile Esro'nun bu vak‘adan sonra Muş'a gelmeyerek, çeteleriyle etrafa saldırmaya ve Hükûmeti tehdit
etmeye başladılar. Kömes ve Sironk vak‘aları fâillerinin Muş'a tâbi Arak manastırına tahassun ettikleri
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Hükûmetçe haber alınarak 12 Şubat [1]330'da Mülâzım Ahmet Efendi kumandasında bir müfreze
sevk edildi. Müfrezenin manastıra takarrübü sırasında müfreze yandan ve ileriden âni ve şedîd bir
ateş içinde kaldı. Müfreze Kumandanı Ahmet Efendi ile müfrezeden dört neferin şehid ve mütebâkî
müfreze efrâdının akşama kadar müsâdemeye devamla gece karanlığında çekilmesiyle neticelendi. Bu
müfrezeyi takviye etmek üzere 14 Şubat [1]330'da Muş Depo Alayından ikinci kuvvetli bir müfreze
gönderildiyse de //
komite efrâdının firar etmiş ve manastırın tahliye edilmiş olduğunu gördü. Fakat komiteye ilticagâh
olan bu manastırı daimî işgal altında bulundurdu.
Yine 13 Şubat [1]330'da Muş'tan Sason'a giden dört jandarma neferi Geligüzan civarında
ve dere kenarında yemek yemekteler iken Geligüzan ahalisinin taarruzuna dûçâr olarak baltalarla
parçalanmış ve cesedleri bir saat mesafeye nakledilerek gömülmüş idi. Bu jandarmaların birdenbire
ortadan kaybolmaları, komiteler tarafından imha edildiği anlaşılmış idi. Tahkikâtın o nokta-i nazardan
devamı cihetine gidilerek, Geligüzan civarında ve dere kenarında fecâatin icra edildiği mahalde bazı
emâreler görülmüş, bu suretle Hükûmet takibâtını Geligüzan'a nakleylemiş idi. Netice-i tahkikâtta
fâilleri meydana çıkarılarak, derdest ve Divan-ı Harbe tevdî‘ edildi. Fâiller vak‘ayı bütün fecâatiyle
Divan-ı Harb huzurunda itiraftan çekinmediler. Artık bu gibi hâdisât yekdiğerini takib ve veli
ediyordu. Hükûmet ise tahaddüs eden isyanın, anında ve mahallinde kemâl-i şiddetle bastırması
komitecileri şaşırtmış ve Bitlis vilâyetinin her tarafında Ermenileri nisbeten sükûnete rücû‘ ettirmiş,
nüfuz-ı Hükûmetin, komite nüfuzundan daha müessir olduğunu Bitlis Ermenilerine tanıttırmış idi.
Hükûmete isti‘mâl-i silah etmeyen Ermenilerin mal ve canlarının zarardan sıyâneti daha ziyade
te’sirini göstermiş, gerek Muş'ta ve gerekse Bitlis'te Taşnak olmayan Ermeni mu‘teberânı hâdisâtı
alenen tel‘în eylemişlerdi.
Mebûs Papasyan Muş'ta bulunuyor ve bu harekâtı merkezden idare eyliyor idi. Hâdisâtın kendi
nokta-i nazarına göre halledilememesi üzerine derhal Hükûmete gelerek //
Hizan, Kömes, Sironk, manastır vekâyi‘ini ihdâs edenlerin birtakım asker firarîsi cahil kimselerden
olduğu, Kömes, Sironk hâdisâtı asker kaçaklarının hiyanetinden, manastır vak‘ası ise firaren manastıra
saklanmış olan asker firarîlerinin üzerine müfrezenin âni gitmesi, firarîlerin havfını bâ‘is olmuş ve
bu suretle müfrezeye silah isti‘mâl etmiş olduklarını ve Taşnak Komitesinin tekevvün eden bu gibi
hâdisâttan kat‘iyyen medhali olmadığını iddia etmekte ve komitenin icab ederse Hükûmete muâvenet
edeceğini teklif etmekte idi. Bu suretle bazı Ermeni firarîlerinin hiyanetlerini bahane ederek, komitenin
medhaldâr olmadığını Muş Hükûmetine keyfiyeti arz eden Mebûs Papasyan Efendi, Hükûmetin âni
ve şedîd olan icraâtı karşısında bütün tertibât-ı ihtilâlkârânesinin meydana çıkacağından korkuyordu.
Derhal İstanbul'da Ermeni Patriği'ne hâdisâtı başka tarzda anlatmak üzere mektublar gönderdi ve
Ermeni Patriği şu suretle Hükûmete müracaat etti. “Beşar Çeto ve Mehmet Emin gibi adamların ahîren
Bitlis vilâyeti asayiş ve inzibâtının muhafazasına memur edilmeleri hasebiyle, Ermenilerin felâketlere
ma‘rûz kaldıkları ve Karkar nahiyesine muzâf Halis ve Hınzorot karyeleri kahyalarının jandarmalar
tarafından katledildiğinden teheyyüc eden ahalinin de bi'l-mukâbele dört jandarmayı öldürdükleri, Ziko
karyesinde jandarmaların küçük bir çocuğu alenen öldürmeleri ve merkeze getirilmekte olan sekiz asker
firarîsinden dördünün yolda muhafızları tarafından katledilmeleri üzerine bi'l-mukâbele iki jandarma
neferinin öldürüldüğü ve jandarmaların zulüm ve ta‘addiyâtlarına karşı ahalinin mukaddesâtını
muhafaza etmeyip de ahali bizzat müdafaada muztarr kalırsa buna isyan şekli verilerek //
ihrâk-ı büyûta, yağmaya ve katl-i nüfusa kalkışması muvâfık-ı adalet olamayacağı ...” mesâilin suret-i
tahkiki ve vak‘ayı bu tarzda tekevvün etmiş ise müsebbiblerinin şedîden tecziyesini İstanbul, Üçüncü
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Ordu Kumandanlığından taleb ediyor ve başkaca olarak “Müküs1” hâdisesinin hudûsüne müdürün
sebeb olduğu hakkında Ordu Kumandanlığına Elaziz'den ihbarâtta bulunuluyor. Bunun üzerine
Ordu, 33. ncü Fırka Kumandan Vekili Miralay Veysi Bey riyâsetinde, bir hey’et-i tahkikiyenin sürat-i
i‘zâmını Elaziz'de On Birinci Kolordu Kumandanlığı Vekâletine emrediyor.
Netice-i tahkikâtta:
1) Beşar Çeto ve Mehmet Emin'in Bitlis vilâyeti asayişine memur edildiklerinin aslı olmadığını
anladı. Esasen Beşar Çeto'nun seferberlik bidayetinde gönüllü olarak maiyyetiyle Azerbaycan'a gittiği
ve o tarihten üç ay evvel Hoy Muharebesi'nde şehid olduğu tahakkuk etti. Mehmet Emin ise üç ay
evvel Azerbaycan'a giderken yolda Ermenilerin pususuna tutularak mecrûhen hânesine avdet ve el-ân
taht-ı tedavide olduğu ta‘ayyün etti.
2) Bitlis vilâyeti dahilinde katledilmiş hiçbir Ermeni kahyasının mevcud olmadığı hey’et-i
tahkikiyenin netice-i tahkikâtından anlaşıldı.
3) Ziko karyesinde katledildiği Patrik Efendi tarafından iddia olunan çocuğa gelince Ziko
nâmında Bitlis vilâyeti dahilinde bir karyenin mevcud olmadığı ve Bitlis vilâyeti dahilinde jandarmalar
tarafından bir çocuğun katli mugayir-i hakikat olduğu tebeyyün etti.
4) Patrik Efendi'nin iddiası vechile mukabele-i bi'l-misl veyahut jandarmaların zulüm ve
ta‘addîyâtına //
karşı müdâfaa-i meşrû‘a-i ani'n-nefs hâlinde olmayıp, müte‘arrız ve müte‘addî oldukları tahakkuk etti.
Tahkikât ve tedkikât-ı vâkı‘adan müstebân olduğu vechile Beşar Çeto ve Mehmet Emin'e
isnâd edilen muhafaza-i asayiş meselesinin vaktiyle şehid edilip bugün ortada bulunmayan bir adama
atfedilmesi ve vilâyetin hangi mevkiinin asayiş ve inzibâtının muhafazasına memur edildiklerinin
tasrîh edilmemesi ve vilâyet dahilinde mevcud olmayan bir köyde bir çocuğun katledildiğinin iddia
edilmesi, iddianın derece-i sıhhatine büyük bir delildir. Bu suretle Bitlis vilâyetini saran ateş-i isyan
nisbeten teskin edildi. Zaten bunu takib eden Van ve Karahisâr kıyâm-ı umumîlerinden de anlaşılacağı
vechile buradaki hareket, Hükûmeti şaşırtmak ve kuvvetlerin dağılmasına sebeb olarak, âni darbenin
Van'dan vurulmasını düşündükleri gösterdi.
Şükrü
Van
ATASE, BDH, 528.2061.21 (1-18)
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Yukarıda anlatılanlara göre "Kömes" hadisesi olması gerekmektedir.
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Cebel-i Lübnan, 193
Celal, Halep Valisi, 126
Cemal Paşa, Dördüncü Ordu Kumandanı, 193, 226,

276
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Cisr-i Şugur, 279, 291
Cizre, 288
Çanakkale, 268
Çanlı manastırı, Muş, 63
Çengilli manastırı, Muş, 146, 306
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-i menkûle, 277, 278, 280
-i metrûke, 292
Enver Paşa, Harbiye Nâzırı, 162, 193, 303
Erciş, 247, 268, 307
Kaymakamlığı, 141
Erçek nahiyesi, 204, 211, 217, 219, 228, 247, 248
Erek Dağı, 211, 246, 247, 260
Erivan, 76
Ermenak
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Ermeni, 300
âsileri, 211
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144, 158, 160, 169, 250, 284, 301, 306, 312
gönüllü alayları, 221
gönüllüleri, 95, 105, 120, 284
ihtilâlciler, 250
ihtilâli, 198, 209, 310
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mahalleleri, 302
Mahallesi, 298
mezâlimi, 308
milleti, 99, 129, 131, 162, 179, 273, 309
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mu‘teberânı, 105, 157
mütefekkirîni, 61
Patrikhânesi, 131
taifesi, 281
tertibât-ı ihtilâliyesi, 243
teşkilât-ı hafiyesi, 306
zulüm ve vahşeti, 308
Ermenice, 133, 281, 309
evrak, 143
mektub, 124
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Ermenistan, 198, 283, 284, 305, 306
Erzin, 139, 140, 149, 151
Erzincan, 250, 267
Erzurum, 63, 67, 69, 77, 83, 120, 130, 138, 202, 209,
248, 250, 257, 267, 268, 277, 279, 291, 301, 305,
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ictimâ‘ı, 305
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esir/üserâ, 82, 83, 171, 172
Eskişehir Mutasarrıflığı, 220, 238
esliha, 180, 194, 301, 306
-i memnû‘a, 144, 215, 232, 235, 261, 275, 284
Esro, Muş Taşnak Komitesi reisi, 136, 137, 311
eşkıya, 159, 161, 163, 165, 184, 204, 205, 223
rüesâsı, 241
evrak-ı resmiye, 299
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Fahri Paşa, 263

Dördüncü Ordu Kumandan Vekili, 197
fedai
cemiyeti, 231
teşkilâtı, 76
Fenese Mahallesi, Develi, 181
firar/firarî/firarîler, 68, 69, 72, 74, 81, 82, 110, 111,
112, 119, 127, 129, 130, 136, 138, 139, 140, 146,
150, 157, 158, 159, 165, 167, 176, 185, 186, 189,
194, 215, 223, 247, 250, 255, 259, 261, 268, 281,
285, 307, 308, 309, 311, 312
Fransız
bayrağı, 261
harb vapuru, 164
şapkası, 290
Fransızca, 133
evrak, 143
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Garzan, 287
Geligüzan karyesi, Sason, 73, 109, 312
Gevar, 268
Gevaş, 91, 102, 104, 106, 107, 110, 111, 113, 127,
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281, 284, 285, 286, 311
İskelesi, 281
Kaymakamlığı, 98, 285
yolu, 127, 311
Gevrişamyan karyesi, Muradiye, 84, 259, 260
Göllü karyesi, Gevaş, 259
Gümüşhane, 307
Gürcübulak, 307
Gürün, 134, 215
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Haçin, 149, 174, 178, 226, 227, 262, 263
kasabası, 191
Hafik, 215
Hakif nahiyesi, 135
Hakkâri Mutasarrıflığı, 87
Hakkı, Adana Valisi, 108, 139, 140, 149, 150, 190,
191, 263
Halep, 143, 158, 161, 169, 226, 227, 263, 276, 279,
280, 284, 291
Vilâyeti, 143, 220, 227, 238
Halil Bey, 153, 268, 281, 285
Halis karyesi, Karkar nahiyesi, 312
Hamal Kolorduları, 130
Hamidiye Karakolu, Van, 217
Hamit Ağa çetesi, Pasinler, 60
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Hamit Bey, Mülkiye Müfettişi, 280
Hamit Bey, Şatak Kaymakamı, 112, 117
Hamur ciheti, 250
Hanik
mevki‘i, 87
Müsâdemesi, 87, 88
harb, 58, 63, 64, 67, 75, 83, 87, 138, 268, 308
ilânı, 61, 305
Harbiye Nezâreti, 71, 76, 85, 95, 171
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[hareket-i kıyâmiye], 153
[hareket-i] isyaniye, 215
hainâne, 221, 261, 270, 284
ihtilâliye, 148, 215, 270, 308, 310
ihtilâliye ve isyaniye, 284
ihtilâlkârâne, 196
mefsedetkârâne, 255
muzırra, 292
Hariciye Nezâreti, 172
Harput, 79, 153, 289, 303
Vilâyeti, 78
Hasan İzzet Paşa, 3. Kolordu Kumandanı, 71, 83, 90
Hasankale, 77, 267, 307, 309
Havasor, 112, 113, 118, 204, 210, 217, 228, 247
müsâdemâtı, 206
nahiyesi, 204, 208, 211, 247, 248
Haydar Bey, Kalas Şehbenderi, 85, 95
Haydaranlı aşireti, 81
köyleri, 265
helyosta, 139, 140
hey’et-i tahkikiye, 113, 136, 189, 313
Hınçak, 148, 234, 242, 284
Komitesi, 139, 221, 225, 231, 283, 284
Merkez-i Umumîsi, 231, 232
Hınıs, 268, 287, 306
Hınzorot karyesi, Karkar nahiyesi, 312
Hilâl-i Ahmer, 83
Hilmi Bey, Karahisâr Mutasarrıfı, 296
Hizan, 98, 135, 138, 156, 223, 284, 285, 286, 311
icraâtı, 135
Kaymakamlığı, 127
vak‘ası, 311, 312
Hodicor, 306, 307
Hoff ve Westenek beyler, 131
Horodis karyesi, Karkar Deresi, 223
Horsana karyesi, Hafik, 203, 290
Hoş Gediği, Van, 219, 222
Hoşap, 205, 268
Hoy, 94, 119, 230

Muharebesi, 313
Höyükler hattı, Erzurum önü, 309
Hurşit Bey, Kumandan, 174
Hüdavendigâr Vilâyeti, 143, 220, 238
Hükûmet Dairesi, Karahisâr, 299
Hükûmet-i Osmaniyye, 57, 67, 80, 92, 231, 305, 306,
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Iğdır, 74, 306
havalisi, 306
Ilıca nahiyesi, 267
ıslâhât, 131, 283
İbrail, 105
Şehbenderliği, 105, 224
İd, 308
idâdî binası, 299
idam, 109, 190
idare-i örfiye, 149
ihrac, 226, 256, 257, 258, 271, 280, 289
ihrâk, 72, 97, 114, 117, 118, 121, 123, 127, 135, 136,
144, 147, 171, 211, 214, 219, 222, 230, 233, 260
-ı büyût, 312
-ı kurâ, 166
ihtilâl, 60, 88, 89, 118, 145, 152, 166, 202, 209, 220,
221, 232, 234, 237, 247, 248, 256, 257, 268, 273,
284, 296, 307, 308, 311, 312
cemiyeti, 196
-i umumiye, 200
merâkizi, 308
mıntıkası, 170, 215
teşebbüsü, 143
ihtilâlciler, 199, 206, 208, 209, 210, 211, 214, 217,
218, 219, 222, 228, 233, 245, 246, 248, 259, 284,
288
İkinci Nizâmiye Süvari Fırkası, 308, 309
ilân
-ı cihad, 131
-ı harb, 221, 247, 305, 306, 308
-ı hürriyet, 247
-ı ihtilâl, 247
-ı muhâsamât, 307
-ı seferberî, 308
imha, 309, 312
İngil Suyu, Van, 281
İngiliz
bayrağı, 261
efrâdı, 151
harb sefînesi, 190
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Konsolatosu, 247
lirası, 150
memurîni, 151
İngilizce, 261
İran, 79, 86, 90, 130, 247, 306
Azerbaycanı, 306
Ermenileri, 306
İranîler, 119
İrerin karyesi, Timar nahiyesi, Van, 165, 167
iskân, 130, 189, 191, 193, 212, 252, 253, 263, 268,
271, 277, 278, 280, 291, 292, 301, 304
İskeçe muhacirleri, 193
İskenderun, 139, 149, 151, 164, 179, 226, 227, 279,
291
Körfezi, 191
Kumandanlığı, 151
İslâm/lar, 62, 64, 71, 79, 88, 91, 93, 94, 102, 119, 122,
123, 130, 136, 142, 159, 172, 177, 182, 195, 201,
207, 214, 217, 221, 234, 237, 238, 241, 247, 268,
281, 282, 284, 285, 286, 299, 302, 306, 307, 308,
309, 311
İsmail (şehid jandarma), 127
İsmail, Emniyet-i Umumiye Müdürü, 180
İsmet, Başkumandanlık Vekâleti Birinci Şube Müdürü,
237
İspir, 250
İstanbul, 83, 243, 247, 273, 305, 312
istiklâl, 64, 284, 305
istila, 91
isyan, 89, 118, 135, 145, 152, 193, 205, 208, 216, 221,
222, 237, 241, 256, 257, 268, 284, 296, 312
merâkizi, 284
yuvası, 237
işgal, 86, 94, 97, 118, 119, 127, 128, 135, 147, 157,
178, 184, 201, 215, 217, 218, 219, 222, 223, 229,
230, 240, 245, 247, 259, 311, 312
İşhan, Vanlı Taşnak reisi, 156, 247, 311
İtalya Sefâreti, 171, 173
İtilâf-ı Müselles, 66
itlâf, 64, 106, 114, 130, 136, 144, 171, 172, 186, 240,
247, 251, 255, 259, 260, 281, 287, 310
İttihâd Terakkî Cemiyeti, 132
İttihâd Terakkî Hey’et-i Merkeziyesi, 149
İzaksa karyesi, Yomra nahiyesi, 307
İzmir, 239
İzmit, 284
Mutasarrıflığı, 143, 220, 238

K
Kafkas Cephesi, 308
Kafkasya, 57, 59, 64, 67, 76, 79, 83, 90, 95, 118, 132,
171, 173, 305, 306
Kafkasyalı Agnuni (İstanbul Ermeni müzâkerisine
katılan), 274
Kağızman, 306, 308
Kalas, 85, 105
Kaledibi Mahallesi, Van, 214
Kalo, Sukur karyeli Ermeni reisi, 135, 311
kapitülasyon, 131
Karabet Pastırmacıyan Efendi (İstanbul Ermeni
müzâkeresine katılan), 274
Karabet Sasonyan (İstanbul Ermeni müzâkeresine
katılan), 274
Karacaali muhacirleri, 193
Karadeniz sahili, 307
Karadere, Mahmudi, 259, 260, 265
Karahisâr, 170, 215, 297, 298, 299, 300, 302, 307
ihtilâl merkezi, 308
kıyâm-ı umumîsi, 313
Mutasarrıflığı, 296
Mutasarrıflığı Vekâleti, 298
vak‘ası, 301
Karahisâr-ı Sahib Mutasarrıflığı, 143, 144, 220
Karakilise kazâsı, Erzurum, 69, 78, 123, 136
Karargâh-ı Umumî, 82
İstihbarat İkinci Şube Müdüriyeti, 180
Karasu köprüsü, 157
Karataş Karakol Kumandanlığı, 164
Karçıkan nahiyesi, Van, 91, 96, 104, 111, 112, 113,
117, 156, 247, 286, 287
Karesi Mutasarrıflığı, 143, 220, 238
Karkar Deresi, 223
Karkar nahiyesi, Gevaş, 135, 223, 247, 310
Kars, 60, 83, 122, 306
havalisi, 171, 172
Kasımoğlu karyesi, Van, 177
Kastamonu, 268, 271
Vilâyeti, 238
katl, 98, 101, 102, 103, 111, 117, 121, 123, 159, 163,
182, 268, 282, 287, 291, 301, 307, 308, 309, 312
katliâm, 139, 265, 284
Kavkazyan Şahbaz, Mesâha Mektebi muallimi, Eğin,
124
Kayseri, 143, 221, 231, 234, 236, 242, 243, 244, 284,
307
ihtilâl merkezi, 308
Mutasarrıflığı, 143, 220, 238
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Kazak
Süvari Fırkası, 309
süvarileri, 121
Kazım Bey, Jandarma Fırka Kumandanı, 94, 118, 228
Keşişoğlu Bedros (Yüzviran karyesinden komite başı,
Pasinler), 60
Kıbrıs, 150
Kılınç Gediği müsâdemâtı, 123
kış harbi, 309
kıtâl, 285
kıyâm, 59, 71, 79, 92, 106, 110, 112, 113, 139, 159,
210, 269, 296, 307, 310
Kızılkilise manastırı, (Muş), 147
Kibaryan Efendi (Rahib), 99
Kigork Efendi, Çarsancak Ermeni Murahhasası, 266
Kobans karyesi, Erek Dağı eteği, Van, 259, 260
Koçerik karyesi, Adilcevaz, 141
Komasor karyesi, Pasinler, 60
Konya, 75, 193, 212, 226, 227
Vilâyeti, 71, 220, 238, 252
Kop, 287
Kotor, 86, 93, 94, 97, 228, 230, 265
Deresi, 228, 230
Koyulhisar, 297
Kozan, 279, 291
Kömes
hâdisesi, 136, 147, 157, 311, 312
karyesi, Akçan nahiyesi, 136, 137, 146, 311
Köprüköy, Erzurum, 82, 307
Körzort karyesi, Muradiye, 217, 259
Köşk karyesi, Muradiye, 182
Köşker Toros oğlu Agop (idam edilen Ermeni casus),
150, 190
Kötek, 83, 307, 308
Köy bekçileri kanunu, 131
Kursu karyesi, 127
Kürecik nahiyesi, Akçadağ, 158, 160, 169, 176
Kürt/ler, 63, 77, 81, 98, 112, 117, 118, 130, 131, 169,
176, 209, 268, 287

L

Lato (Üzim karyeli Taşnak sergerdesi), 156
Lazistan ve Havalisi Kumandanlığı, 307

M

Mahmud Kamil Paşa, Üçüncü Ordu Kumandanı, 209,
301
Mahmud Paşa Hanı, Dersaâdet, 179
Mahmudi, 86, 228
Mahmut, Adana Kumandanı Vekili, 164

Makü, 81, 87, 88, 306
Malatya, 158
Malazgirt, 147, 306
Maliye Nezâreti, 252, 254, 280
Malkon, Taşnak reisi, 306
Malta, 150
Malumyan (İstanbul Ermeni müzâkeresine katılan),
274
Mamuretülaziz, 124, 145, 273, 284, 301, 313
Vilâyeti, 64, 143, 160, 176, 220, 238, 254, 304
Manisa, 239
Maral Sasonyan (İstanbul Ermeni müzâkeresine
katılan), 274
Maraş, 161, 185, 187, 197, 226, 227, 279, 280, 284,
291
Mutasarrıflığı, 126, 159, 168, 220, 227, 238, 258
mazgallar, 184, 240, 246
Mecingerd, 307
Meclis-i Mebûsân-ı Osmaniyye, 131
Meclis-i Umumiye, 131
Meclis-i Vükelâ, 193, 292
Mehmet Emin (Kürt beyi), 98, 312, 313
Mehmet Nuri, Sivil Polis Memuru, 60
Mekteb-i Harbiye, 132
Mekteb-i İdadi, 62
Melek karyesi, Gevaş, 281
memâlik-i ecnebiye, 221, 284
Memâlik-i Osmaniyye, 64, 67, 71, 93, 220, 283, 284,
305, 309
menzil, 301
hattı, 73, 136, 157
hutûtu, 308
Merdenek (Kars), 122
Merkez-i Umumî, 104
İstanbul, 90
Mersin, 164, 279, 291
Merzifon, 215
Meşdağı(?) karyesi, Muradiye, 259
Meşrûtiyet, 283
mevâdd
-ı infilâkıye, 284, 307, 308
-ı müşte‘ile, 238, 301
-ı nâriye, 307, 308
mezâlim, 121, 172, 311
Miçkanis karyesi, Karkar nahiyesi, 223
Mihail Vrentyan(?) (Cenova Ermeni müzâkeresine
katılan), 274
Milad-ı İsa yortusu, 124
milis, 91, 101, 130, 131, 153, 182, 247, 248, 284, 285
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bölüğü, 164
efrâdı, 91, 114, 142
kıta‘âtı, 79
kuvveti, 142
kuvvetler, 107
teşkilâtı, 64, 91, 153
Minaryan (Van Taşnak Komitesine mektup yazan),
310
Mirgehi karyesi, Mahmudi, 103
Muammer, Sivas Valisi, 66, 134, 144, 148, 155, 160,
169, 170, 175, 176, 188, 194, 195, 203, 207, 213,
216, 290, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 302
muhacir/în, 77, 136, 189, 193, 212, 263, 282
-i İslâmiye, 268
iskânı, 292
komisyonu, 308
tahsisâtı, 292
muharebe, 82, 87, 99, 149, 222, 228, 284, 309, 310,
311
-i umumiye, 131
muhtâriyet, 221
-i idare, 221, 283
muhtıra, 125, 129, 132
mukaddime-i isyan, 104
Murad, Tuzhisar’da Ermeni komite reisi, 215
Muradiye, 217, 230, 265, 268
Kaymakamlığı, 84
Murahhasahâne, 73, 132, 194
Murat köprüsü, 157
Mustafa (Abdulhalık) Bey, Bitlis Valisi, 61, 63, 73, 90,
104, 109, 115, 128, 136, 137, 138, 147, 157, 223,
229, 255, 257, 268, 282, 286, 287
Musul, 90, 91, 271, 278, 280, 288, 291, 304
havalisi, 301
Vilâyeti, 277
Musun, 78, 307
Muş, 63, 72, 109, 117, 130, 136, 138, 141, 145, 146,
147, 157, 209, 257, 268, 284, 286, 306, 307, 310,
311, 312
Depo Alayı, 311, 312
Hükûmeti, 312
Mutasarrıflığı, 61
ova köyleri, 311
Ovası, 73, 136, 156
müfettiş-i umumî, 308
Mümtaz, Maraş Mutasarrıfı, 159, 161, 163, 174, 178,
185, 186, 187, 189, 192, 197, 212
Münip Efendi, Mebûs, 106, 111
müsâdeme, 81, 84, 86, 87, 90, 93, 96, 97, 98, 101, 102,

107, 114, 117, 127, 134, 136, 140, 142, 156, 161,
165, 167, 177, 182, 186, 199, 204, 208, 209, 210,
211, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 223, 228, 229,
230, 233, 240, 245, 246, 247, 251, 255, 259, 260,
265, 281, 285, 288, 296, 297, 299, 309, 311, 312
müsâdere, 94, 195, 221, 247, 249, 306
Müşekniz karyesi, Suşehri, 155

N

Narik karyesi, Gevaş, 233
Narman, 268
Nastûrî, 86, 87, 119
Nazmi, Urfa Mutasarrıf Vekili, 269
Necmi (Süleyman), Canik Mutasarrıfı, 225, 235
Neğyazaryan, Kayseri Ermeni Hınçak Cemiyeti azası,
264
Niğde Mutasarrıflığı, 220, 238
Norguh Gediği, 228

O-Ö

Ocaklı karyesi, Dörtyol, 150
Ohannes, Taşnak reisi, 306
Oltu, 306, 307, 308
On Birinci Kolordu, 308
Kumandanlığı Vekâleti, 313
On Üçüncü Kolordu (Bağdat’tan gelecek olan), 308
Onuncu Kolordu Vekâleti, 196
Ordu‑yı Hümâyûn, 291
Başkumandanlığı Vekâleti, 143, 221
Osmaniye, 139, 190
Oşut karyesi, Mutki, 255
Ödemiş, 239
Ömerhan, aşiret reisi, 87

P

Pagan karyesi, Gevaş, 233
Pancas karyesi, Reşadiye, 98
Papasyan Efendi, Van Mebûsu, 136, 157, 305, 306,
312
Paris Ermeni Kilisesi, 99
Parkat karyesi, Adilcevaz, 141, 281
Parsih Gülbenkyan Efendi (dava vekili), 272
Pasariç Ermeni kilisesi, Kayseri, 244
Pasin Karakilisesi, 307, 308
Pasinler, 60, 90, 306
Pastırmacıyan, Karakin, Erzurum Mebûsu, 104, 120,
123, 136, 274, 284
Patrikhâne, 194
Payas, 139, 140
bombardımanı, 108
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Pelli köyü, Reşadiye nahiyesi, 101, 106, 111, 112, 114,
117, 118
Pervari, 229
Petersburg, 60
Pizza Mıgırdıç, Taşnak Komitesi reislerinden, 293
Plaston livâsı, 309
Poganis karyesi, Van, 177
Polis Müdüriyet-i Umumiyesi, 180
Portakalyan (Ermeni sergerdesi), 307
Portsaid, 150
Posta ve Telgraf Nezâreti, 96, 110, 114
Pürk karyesi, Suşehri, 144, 148, 155, 170, 175, 188,
215, 290

R

Rahmi, İzmir Valisi, 239
Rakka, 269
Razi
boğazı, 228
sırtları, 265
Refahiye, 294
Reni
kasabası, Rusya, 95
Limanı, Rusya, 105
Reşadiye nahiyesi, Van, 96, 98, 101, 102, 107, 115,
135, 223, 285
Reşit, Diyarbakır Valisi, 249, 274, 288
Revandiz, 87
Rıfat, İskenderun Mevki Müretteb Birinci Alay
Kumandanı, 179
Rızvan nahiyesi, 287
Romanya, 105, 284
Rostof şehri, Koban eyaleti, Rusya, 58
Rum, 122, 149, 171, 307, 310
kaçakçıları, 180
Rumeli, 88, 193
Rumiye, 86, 90, 91, 119, 306
Rupen Mıgırdıçyan, Eczacı (Ermeni sergerdesi), 307
Rupen Zartaryan (Azadamard Gazetesi Müdürü), 274
Rupen, Muş Taşnak Murahhası, 63, 136, 137, 311
Rus/lar/Rusya, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70,
74, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 95,
99, 100, 103, 104, 105, 119, 123, 124, 133, 153,
171, 172, 201, 209, 221, 224, 237, 247, 268, 273,
284, 287, 305, 306, 307, 308, 310
bayrağı, 81, 124, 259, 261
Devleti, 60, 63
esirleri, 171
hareketi, 309

hududu, 289
Hükûmeti, 59, 173, 306
Kazakları, 268
konsolosları, 75, 85
memurîni, 306
müfrezesi, 260
Ordusu, 85, 215, 221, 250, 284, 305, 307, 308, 309
postaları, 307
silahı, 307
şapkası, 311
taarruzu, 268
toprağı, 78
vapuru, 120
zâbitânı, 259
Rusça evrak, 143
Rus-Ermeni itilâfı, 305

S-Ş
Sabit, Mamuretülaziz Valisi, 124, 145, 158, 266, 275
Sabri Efendi, Mülâzım-ı Evvel, 307
Sadeddin Efendi, Yüzbaşı, 160
Salmas, 70, 86, 88, 97, 103, 119, 306
Samson, Taşnak çete reisi, 70
Samsun, 284
Saray, 86, 94, 97, 103, 104, 130, 217
Sarıkamış, 83, 306, 308
Muharebesi, 310
Sarıseki, 151
Sason, 72, 109, 257, 312
sefalet, 286, 308
seferberlik, 308, 313
ilânı, 62, 308
Servet Bey, Muş Mutasarrıfı, 62, 138
sevk, 75, 91, 139, 140, 152, 212, 226, 253, 256, 257,
262, 268, 269, 271, 277, 278, 280, 291, 294, 295,
301, 303, 304
Sıhke karyesi, Van, 259
Sibirya, 60
Siirt, 141, 287
Sirönk
hâdisesi, 157, 312
karyesi, Muş, 136, 137, 146, 311
Sis, 179, 226, 279, 291
Sithan Kordonu, Pasinler, 60
Sivas, 66, 79, 158, 160, 196, 209, 221, 267, 268, 271,
284, 289, 293, 301, 303, 307
ihtilâl merkezi, 308
Vilâyeti, 64, 78, 143, 220, 238, 254, 295, 304
Siverek, 273
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Sofya, 92
Ermeni Murahhasalığı, 92
Sefâret‑i Seniyyesi, 92
Sorp, Reşadiye nahiyesi merkezi, 114
Sukur karyesi, Ahkis, Karkar nahiyesi, Hizan, 127,
310, 311
Sumay
Müsâdemesi, 87
nahiyesi, 86
Sur Mahallesi, Van, 214
Suriye, 276, 280, 291
Surpen
Bayazıt Taşnak Reisi, 123, 307
Iğdır’da çete lideri, 74
Suşehri, 170, 195, 215, 294, 295, 296, 297, 298
Kaymakamlığı, 144, 155
Süleyman Bey, Binbaşı, Maraş Jandarma Tabur
Kumandanı, 185, 186
Şark dârülharbi, 301
Şatak, 112, 113, 116, 117, 199, 200, 204, 205, 208,
240, 247, 248, 259, 284, 287
ihtilâl merkezi, 209
Şataklı Mihran, Ermeni çete reisi, 247
Şavşat ahalisi, 121
Şefik Bey, Van Vali Vekili, 98, 101, 103, 104, 106,
112, 114, 116, 129, 142, 166, 167, 177, 183
şehid, 72, 73, 87, 97, 104, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 122, 127, 136, 141, 146, 161, 184, 186, 187,
199, 205, 211, 217, 240, 245, 246, 247, 255, 259,
260, 281, 284, 311, 312, 313
şerîr/eşirrâ, 73, 137, 146, 156, 157, 163, 255
Şeyhkara karyesi, Van, 182
Şino, İran, 87, 90, 91
Şoşans
karyesi, Erek Dağı eteği, Van, 259, 260
Şuğul kayalıkları, Gürün, 134

T

taharriyât, 133, 140, 146, 148, 151, 170, 181, 188,
194, 203, 213, 215, 235, 236, 239, 244, 261, 263,
272, 275, 284, 290
tahassungâh, 127, 135, 147, 229
Tahmanis, 287
Tahran Sefâreti, 171, 172
Tahsin Bey, Erzurum Valisi, 78, 83, 90, 104, 122, 123,
125, 138, 153, 201, 209, 248, 250, 256, 257, 268,
303
Talat Bey
Dahiliye Nâzırı, 65, 90, 93, 96, 102, 104, 107, 110,

117, 121, 138, 143, 152, 193, 199, 201, 205,
207, 226, 246, 262, 267, 271, 273, 284, 295,
303
Maliye Nâzırı Vekili, 254
Talimât Taburları, 209
Talori, 256, 257
ihtilâli, 87
Tap karyesi, Karkar Deresi, 223
Tasmalı Gediği, Timar nahiyesi, 219, 265
Taşhan, Karahisâr, 300
Taşnak, 57, 147, 155, 157
Cemiyeti, 58, 170, 196
çete rüesâsı, 70
erbâb-ı mefsedet, 250
Komitesi, 57, 58, 175, 221, 225, 231, 247, 284,
293, 306, 309, 312
Kulübü, 250, 272
Merkez Komitesi, 57
Merkez-i Umumîsi, 231
Nizâmnâmesi, 156
rüesâsı, 136, 156
şu‘abâtı, 308
Tatvan, 147, 223, 230, 281, 285, 286
İskelesi, 205
Tavuskert ahalisi, 121
teb‘îd, 105, 130, 192, 197, 255, 269, 288
Tebriz, 91
tekâlîf
-i harbiye, 62, 63, 306
-i harbiye anbarları, 163
-i Hükûmet, 310
Teke Mutasarrıflığı, 238
Tekke
ahalisi, Zeytun, 197
manastırı, Zeytun, 184, 186
telgraf hattı, 78, 91, 96, 101, 102, 104, 107, 110, 112,
114, 117, 150, 159, 199, 210, 211, 228
Tepeli karyesi, Muradiye, 259
Tercan, 250
teşkilât-ı mahsûsa, 91
Tiflis, 57, 76
tifüs, 310
Tikveş muhacirleri, 193
Timar nahiyesi, 165, 204, 217, 219, 230, 240, 245,
247, 248
Tokat, 215
Tonus, 215
Toros Karakaşyan (Ermeni sergerdesi), 307
Tortum, 267, 268
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Toryan Efendi, Edirne Ermeni Murahhasası, 92
Trabzon, 301, 303, 306, 307
Vilâyeti, 143, 220, 238, 304
Tutak, 104, 123, 250
Tuzhisar karyesi, Hafik, 213, 215, 290
Türk, 139, 305
arazisi, 309
efrâdı, 309
kuvvetleri, 309
milleti, 131
Ordusu, 305, 307, 309, 310
Türkiye, 131, 132, 305, 306, 307
Türkleştirmek, 283

U-Ü

Ulaş nahiyesi, Sivas, 215
Urfa, 226, 227, 271, 278, 280, 291, 304
Mutasarrıflığı, 143, 220, 238, 277
Üçüncü Ordu, 166, 237, 306, 307, 308, 309
Kumandanlığı, 59, 61, 64, 74, 75, 153, 172, 313
Üzeyirli karyesi, Dörtyol, 139
Üzim karyesi, Pervari, 156, 229

V

Vağnak, Karahisâr Ermeni Murahhasası, 195
Vahan
Van’ın Horodis karyeli komite reisi, 311
Vanlı Ermeni çete reisi, 247
Vahan Papasyan (İstanbul Ermeni müzâkeresine
katılan), 274
Van, 60, 80, 88, 91, 101, 102, 106, 107, 110, 112, 113,
115, 127, 130, 135, 138, 141, 145, 153, 156, 179,
209, 219, 221, 222, 229, 248, 249, 257, 260, 268,
273, 277, 278, 279, 281, 282, 284, 291, 301, 306,
307, 308, 309, 310, 311
Gölü, 237, 256, 257, 268
ihtilâl merkezi, 308
karargâhı, 98
kıyâm-ı umumîsi, 313
sükûtu, 268
Vilâyeti, 64, 90, 96, 119, 143, 220, 237, 238, 241,
249, 254, 256, 278, 311
Vartkes Kapril Noradunkyan (İstanbul Ermeni
müzâkeresine katılan), 274
Vastan, 101, 102, 106, 111, 114, 199, 281, 285, 287
Velibaba Boğazı, 78
Velibaba karyesi, Pasinler, 60
Veysi Bey, Miralay, 33. ncü Fırka Kumandan Vekili,
313
vilâyât-ı şarkiye, 153, 273, 283, 284, 308

meselesi, 59, 132
Vremyan
(İstanbul Ermeni müzâkeresine katılan), 274
Van Mebûsu ve Taşnak Komitesi reisi, 63, 106,
125, 132, 200, 202, 205, 247, 248, 305

Y

Yağan, 307
Yağan-Işkı, Yağan-Köprüköy hattı, 307
yağma, 97, 119, 121, 281, 285, 287, 288, 301, 312
Yakup Cemîl müfrezesi, 121
yangın, 299
Yirmi İkinci Alay Kumandanlığı Vekâleti, 149, 151
Yusuf İzzet Bey, 82
Yusufeli Kaymakamlığı, 67
Yüzviran karyesi, Pasinler, 59, 60

Z
Zeytun, 126, 159, 161, 163, 168, 169, 174, 178, 184,
187, 192, 193, 197, 212, 221, 226, 227, 253, 258,
276, 284
gâilesi, 189
Kaymakamlığı, 161
meselesi, 193
Ziya Bey
Bayazıt Mutasarrıf Vekili, 123
Muradiye Kaymakamı, 219
Zohrab (İstanbul Ermeni müzâkeresine katılan), 274
Zor, 226, 227, 263, 271, 278, 280, 291, 301, 304
Mutasarrıflığı, 277
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13

DH.ŞFR, 445/128

Tehcire Giden Yol

351

14

DH.ŞFR, 446/27

352

The Road to Resettlement

15

ATASE, BDH, 520.2024.3

Tehcire Giden Yol

353

16

DH.ŞFR, 446/111-1

354

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 446/111-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 446/111-3

355

356

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 446/111-4

Tehcire Giden Yol

357

17

DH.ŞFR, 456/97

358

The Road to Resettlement

18

DH.ŞFR, 457/32-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 457/32-2

359

360

The Road to Resettlement

19

DH.ŞFR, 448/13-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 448/13-2

361

362

The Road to Resettlement

20

DH.ŞFR, 448/75-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 448/75-2

363

364

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 448/75-3

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 448/75-4

365

366

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 448/75-5

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 448/75-6

367

368

The Road to Resettlement

21

DH.ŞFR, 448/81

Tehcire Giden Yol

369

22

DH.EUM.5.Şb, 3/51

370

The Road to Resettlement

23

DH.ŞFR, 450/132-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 450/132-2

371

372

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 450/132-3

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 450/132-4

373

374

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 450/132-5

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 450/132-6

375

376

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 450/132-7

Tehcire Giden Yol

377

24

DH.ŞFR, 451/19-1

378

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 451/19-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 451/19-3

379

380

The Road to Resettlement

25

DH.ŞFR, 451/62-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 451/62-2

381

382

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 451/62-3

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 451/62-4

383

384

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 451/62-5

Tehcire Giden Yol

385

26

DH.EUM.2.Şb, 3/30-4

386

The Road to Resettlement

27

DH.ŞFR, 451/65-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 451/65-2

387

388

The Road to Resettlement

28

DH.ŞFR, 451/134-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 451/134-2

389

390

The Road to Resettlement

29

DH.EUM.2.Şb, 3/16

Tehcire Giden Yol

391

30

DH.ŞFR, 48/7

392

The Road to Resettlement

31

DH.ŞFR, 454/19-1

DH.ŞFR, 454/19-2

Tehcire Giden Yol

393

32

DH.ŞFR, 453/120

394

The Road to Resettlement

33

DH.EUM.2.Şb, 3/27-3

Tehcire Giden Yol

DH.EUM.2.Şb, 3/27-1

395

396

The Road to Resettlement

34

DH.ŞFR, 454/105-1

DH.ŞFR, 454/105-2

Tehcire Giden Yol

397

35

DH.ŞFR, 48/85

398

The Road to Resettlement

36

DH.ŞFR, 454/67

Tehcire Giden Yol

399

37

DH.ŞFR, 454/87-1

DH.ŞFR, 454/87-2

400

The Road to Resettlement

38

ATASE, BDH, 520.2024.3 (1)

Tehcire Giden Yol

401

39

DH.ŞFR, 454/94-1

DH.ŞFR, 454/94-2

402

The Road to Resettlement

40

DH.ŞFR, 455/45-1

DH.ŞFR, 455/45-2

Tehcire Giden Yol

403

41

DH.ŞFR, 455/47-1

DH.ŞFR, 455/47-2

404

The Road to Resettlement

42

DH.ŞFR, 455/85

Tehcire Giden Yol

405

43

DH.ŞFR, 48/182

406

The Road to Resettlement

44

DH.ŞFR, 455/134-1

DH.ŞFR, 455/134-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 455/134-3

DH.ŞFR, 455/134-4

407

408

The Road to Resettlement

45

DH.ŞFR, 48/220

Tehcire Giden Yol

409

46

DH.ŞFR, 456/18-1

DH.ŞFR, 456/18-2

410

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 456/18-3

Tehcire Giden Yol

411

47

DH.ŞFR, 456/2

412

The Road to Resettlement

48

DH.ŞFR, 456/20-1

DH.ŞFR, 456/20-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 456/20-3

DH.ŞFR, 456/20-4

413

414

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 456/20-5

DH.ŞFR, 456/20-6

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 456/20-7

DH.ŞFR, 456/20-8

415

416

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 456/20-9

Tehcire Giden Yol

417

49

DH.EUM.2.Şb, 3/66

418

The Road to Resettlement

50

DH.EUM.2.Şb, 68/26-1

Tehcire Giden Yol

419

51

DH.ŞFR, 459/5-1

DH.ŞFR, 459/5-2

420

The Road to Resettlement

52

DH.EUM.2.Şb, 4/39

Tehcire Giden Yol

421

53

DH.ŞFR, 460/93-1

DH.ŞFR, 460/93-2

422

The Road to Resettlement

54

DH.EUM.2.Şb, 4/53

Tehcire Giden Yol

423

55

DH.ŞFR, 461/2

424

The Road to Resettlement

56

DH.ŞFR, 461/103

Tehcire Giden Yol

425

57

DH.ŞFR, 461/111-1

426

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 461/111-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 461/111-3

427

428

The Road to Resettlement

58

DH.ŞFR, 461/115-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 461/115-2

429

430

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 461/115-3

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 461/115-4

431

432

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 461/115-5

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 461/115-6

433

434

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 461/115-7

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 461/115-8

435

436

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 461/115-9

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 461/115-10

437

438

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 461/115-11

Tehcire Giden Yol

439

59

DH.ŞFR, 462/14

440

The Road to Resettlement

60

DH.ŞFR, 462/30

Tehcire Giden Yol

441

61

DH.ŞFR, 462/47-1

442

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 462/47-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 462/47-3

443

444

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 462/47-4

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 462/47-5

445

446

The Road to Resettlement

62

DH.ŞFR, 462/58-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 462/58-2

447

448

The Road to Resettlement

63

DH.ŞFR, 462/74-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 462/74-2

449

450

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 462/74-3

Tehcire Giden Yol

451

64

DH.ŞFR, 462/112-1

DH.ŞFR, 462/112-2

452

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 462/112-3

DH.ŞFR, 462/112-4

Tehcire Giden Yol

453

65

DH.ŞFR, 463/6-1

DH.ŞFR, 463/6-2

454

The Road to Resettlement

66

DH.EUM.2.Şb, 5/11-1

Tehcire Giden Yol

DH.EUM.2.Şb, 5/11-2

455

456

The Road to Resettlement

67

DH.ŞFR, 50/127

Tehcire Giden Yol

457

68

DH.ŞFR, 463/17

458

The Road to Resettlement

69

DH.ŞFR, 463/19-1

DH.ŞFR, 463/19-2

Tehcire Giden Yol

459

70

DH.ŞFR, 463/37-1

460

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 463/37-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 463/37-3

461

462

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 463/37-4

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 463/37-5

463

464

The Road to Resettlement

71

DH.ŞFR, 463/44-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 463/44-2

465

466

The Road to Resettlement

72

DH.ŞFR, 463/46-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 463/46-2

467

468

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 463/46-3

Tehcire Giden Yol

469

73

DH.ŞFR, 463/51-1

470

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 463/51-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 463/51-3

471

472

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 463/51-4

Tehcire Giden Yol

473

74

DH.ŞFR, 50/141

474

The Road to Resettlement

75

DH.ŞFR, 463/82-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 463/82-2

475

476

The Road to Resettlement

76

DH.ŞFR, 463/97

Tehcire Giden Yol

477

77

DH.ŞFR, 463/102

478

The Road to Resettlement

78

DH.EUM.2.Şb, 68/29-1

Tehcire Giden Yol

DH.EUM.2.Şb, 68/29-2

479

480

The Road to Resettlement

79

DH.ŞFR, 463/117-1

DH.ŞFR, 463/117-2

Tehcire Giden Yol

481

80

DH.EUM.2.Şb, 5/32-1

482

The Road to Resettlement

81

DH.ŞFR, 464/33

Tehcire Giden Yol

483

82

DH.EUM.2.Şb, 68/30-1

484

The Road to Resettlement

83

DH.EUM.MEM, 62/8

Tehcire Giden Yol

485

84

DH.EUM.2.Şb, 68/31

486

The Road to Resettlement

85

DH.EUM.6.Şb, 3/8

Tehcire Giden Yol

487

86

DH.ŞFR, 465/90-1

488

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 465/90-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 465/90-3

489

490

The Road to Resettlement

87

DH.ŞFR, 465/103-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 465/103-2

491

492

The Road to Resettlement

88

DH.ŞFR, 51/88

Tehcire Giden Yol

493

89

DH.ŞFR, 465/107-1

494

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 465/107-2

Tehcire Giden Yol

495

90

DH.ŞFR, 465/108-1

496

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 465/108-2

Tehcire Giden Yol

497

91

DH.EUM.2.Şb, 5/31

498

The Road to Resettlement

HR.SYS, 2363/1-8

Tehcire Giden Yol

HR.SYS, 2363/1-9

499

500

The Road to Resettlement

92

DH.ŞFR, 465/133-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 465/133-2

501

502

The Road to Resettlement

93

DH.ŞFR, 465/127

Tehcire Giden Yol

503

94

DH.ŞFR, 465/138-1

DH.ŞFR, 465/138-2

504

The Road to Resettlement

95

DH.ŞFR, 466/23-1

DH.ŞFR, 466/23-2

Tehcire Giden Yol

505

96

DH.ŞFR, 466/30

506

The Road to Resettlement

97

ATASE, BDH, 13.63.3

Tehcire Giden Yol

507

98

ATASE, BDH, 311.1264.1

508

The Road to Resettlement

99

DH.ŞFR, 466/41

Tehcire Giden Yol

509

100

DH.ŞFR, 466/43-1

510

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 466/43-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 466/43-3

511

512

The Road to Resettlement

101

DH.ŞFR, 466/38-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 466/38-2

513

514

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 466/38-3

Tehcire Giden Yol

515

102

DH.ŞFR, 466/48-1

516

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 466/48-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 466/48-3

517

518

The Road to Resettlement

103

DH.EUM.2.Şb, 5/73-2

Tehcire Giden Yol

519

104

DH.ŞFR, 466/85-1

DH.ŞFR, 466/85-2

520

The Road to Resettlement

105

DH.EUM.2.Şb, 68/35

Tehcire Giden Yol

521

106

DH.EUM.5.Şb, 83/26-3

522

The Road to Resettlement

107

DH.ŞFR, 466/125-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 466/125-2

523

524

The Road to Resettlement

108

DH.ŞFR, 466/127

Tehcire Giden Yol

525

109

DH.ŞFR, 467/29-1

526

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 467/29-2

Tehcire Giden Yol

527

110

DH.ŞFR, 467/33-1

DH.ŞFR, 467/33-2

528

The Road to Resettlement

111

DH.ŞFR, 467/70-1

DH.ŞFR, 467/70-2

Tehcire Giden Yol

529

112

ATASE, BDH, 2820.69.3

530

The Road to Resettlement

113

DH.ŞFR, 467/84-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 467/84-2

531

532

The Road to Resettlement

114

DH.EUM.2.Şb, 6/1

Tehcire Giden Yol

533

115

DH.ŞFR, 467/95-1

534

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 467/95-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 467/95-3

535

536

The Road to Resettlement

116

DH.ŞFR, 467/99-1

DH.ŞFR, 467/99-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 467/99-3

537

538

The Road to Resettlement

117

DH.ŞFR, 467/107

Tehcire Giden Yol

539

118

DH.ŞFR, 467/116-1

540

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 467/116-2

Tehcire Giden Yol

541

119

DH.ŞFR, 467/125-1

DH.ŞFR, 467/125-2

542

The Road to Resettlement

120

DH.ŞFR, 467/126

Tehcire Giden Yol

543

121

DH.ŞFR, 467/127-1

DH.ŞFR, 467/127-2

544

The Road to Resettlement

122

DH.ŞFR, 468/21-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 468/21-2

545

546

The Road to Resettlement

123

DH.ŞFR, 468/24-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 468/24-2

547

548

The Road to Resettlement

124

DH.ŞFR, 468/35

Tehcire Giden Yol

549

125

DH.ŞFR, 468/37-1

550

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 468/37-2

Tehcire Giden Yol

551

126

DH.ŞFR, 468/47

552

The Road to Resettlement

127

DH.ŞFR, 468/52

Tehcire Giden Yol

553

128

DH.ŞFR, 468/55-1

554

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 468/55-2

Tehcire Giden Yol

555

129

DH.ŞFR, 468/64-1

556

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 468/64-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 468/64-3

557

558

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 468/64-4

Tehcire Giden Yol

559

130

DH.ŞFR, 468/67-1

560

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 468/67-2

Tehcire Giden Yol

561

131

DH.ŞFR, 468/76-1

562

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 468/76-2

Tehcire Giden Yol

563

132

DH.ŞFR, 468/91-1

564

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 468/91-2

Tehcire Giden Yol

565

133

DH.ŞFR, 52/96

566

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 52/97

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 52/98

567

568

The Road to Resettlement

134

DH.ŞFR, 468/109-1

DH.ŞFR, 468/109-2

Tehcire Giden Yol

569

135

DH.ŞFR, 468/110

570

The Road to Resettlement

136

HR.SYS, 2879/19

Tehcire Giden Yol

571

137

DH.EUM.2.Şb, 7/21-15

572

The Road to Resettlement

138

DH.ŞFR, 52/93

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 52/112

573

574

The Road to Resettlement

139

DH.ŞFR, 468/143-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 468/143-2

575

576

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 468/143-3

Tehcire Giden Yol

577

140

DH.ŞFR, 468/144

578

The Road to Resettlement

141

DH.ŞFR, 468/166-1

DH.ŞFR, 468/166-2

Tehcire Giden Yol

579

142

DH.EUM.2.Şb, 7/21-13

580

The Road to Resettlement

DH.EUM.2.Şb, 7/21-14

Tehcire Giden Yol

581

143

DH.ŞFR, 468/184

582

The Road to Resettlement

144

DH.ŞFR, 468/182

Tehcire Giden Yol

583

145

DH.EUM.2.Şb, 7/21-12

584

The Road to Resettlement

146

DH.ŞFR, 469/35

Tehcire Giden Yol

585

147

ATASE, BDH, 1/1.155.2-1

586

The Road to Resettlement

ATASE, BDH, 1/1.155.2-2

Tehcire Giden Yol

587

148

DH.ŞFR, 52/188

588

The Road to Resettlement

149

DH.EUM.2.Şb, 6/35

Tehcire Giden Yol

589

150

DH.ŞFR, 469/78-1

DH.ŞFR, 469/78-2

590

The Road to Resettlement

151

DH.ŞFR, 52/200

Tehcire Giden Yol

591

152

DH.EUM.2.Şb, 7/21-3

592

The Road to Resettlement

153

DH.ŞFR, 469/107

Tehcire Giden Yol

593

154

DH.ŞFR, 469/108

594

The Road to Resettlement

155

DH.ŞFR, 469/98

Tehcire Giden Yol

595

156

DH.ŞFR, 469/102-1

596

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 469/102-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 469/102-3

597

598

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 469/102-4

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 469/102-5

599

600

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 469/102-6

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 469/102-7

601

602

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 469/102-8

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 469/102-9

603

604

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 469/102-10

Tehcire Giden Yol

605

157

DH.ŞFR, 469/121

606

The Road to Resettlement

158

DH.ŞFR, 469/132-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 469/132-2

607

608

The Road to Resettlement

159

DH.ŞFR, 470/10

Tehcire Giden Yol

609

160

DH.ŞFR, 52/235

610

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 469/146

Tehcire Giden Yol

611

161

DH.ŞFR, 52/249

612

The Road to Resettlement

162

DH.ŞFR, 470/44

Tehcire Giden Yol

613

163

DH.ŞFR, 52/281

614

The Road to Resettlement

164

DH.ŞFR, 52/282

Tehcire Giden Yol

615

165

DH.ŞFR, 52/286

616

The Road to Resettlement

166

DH.ŞFR, 470/75-1

DH.ŞFR, 470/75-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 470/75-3

617

618

The Road to Resettlement

167

DH.ŞFR, 470/91-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 470/91-2

619

620

The Road to Resettlement

168

DH.ŞFR, 470/128

Tehcire Giden Yol

621

169

DH.ŞFR, 52/338

622

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 470/115-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 470/115-2

623

624

The Road to Resettlement

170

DH.ŞFR, 470/142

Tehcire Giden Yol

625

171

DH.ŞFR, 471/2-1

626

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 471/2-2

Tehcire Giden Yol

627

172

DH.ŞFR, 471/34

628

The Road to Resettlement

173

DH.ŞFR, 471/62-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 471/62-2

629

630

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 471/62-3

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 471/62-4

631

632

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 471/62-5

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 471/62-6

633

634

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 471/62-7

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 471/62-8

635

636

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 471/62-9

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 471/62-10

637

638

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 471/62-11

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 471/62-12

639

640

The Road to Resettlement

174

DH.ŞFR, 471/61

Tehcire Giden Yol

641

175

DH.EUM.2.Şb, 7/13

642

The Road to Resettlement

176

DH.ŞFR, 53/48

Tehcire Giden Yol

643

177

DH.EUM.2.Şb, 7/16

644

The Road to Resettlement

178

DH.ŞFR, 472/3-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 472/3-2

645

646

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 472/3-3

Tehcire Giden Yol

647

179

DH.ŞFR, 472/16

648

The Road to Resettlement

180

DH.EUM.2.Şb, 7/25

Tehcire Giden Yol

649

181

DH.ŞFR, 53/91

650

The Road to Resettlement

182

DH.ŞFR, 53/93

Tehcire Giden Yol

651

183

DH.ŞFR, 53/94-1

652

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 53/94-2

Tehcire Giden Yol

653

184

DH.ŞFR, 471/57-1

654

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 471/57-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 471/57-3

655

656

The Road to Resettlement

185

ATASE, BDH, 2328.89.3 (1)

Tehcire Giden Yol

ATASE, BDH, 2328.89.3 (1)

657

658

The Road to Resettlement

186

DH.ŞFR, 472/64-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 472/64-2

659

660

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 472/64-3

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 472/64-4

661

662

The Road to Resettlement

187

DH.ŞFR, 472/69-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 472/69-2

663

664

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 472/69-3

Tehcire Giden Yol

665

188

DH.ŞFR, 472/67-1

666

The Road to Resettlement

DH.ŞFR, 472/67-2

Tehcire Giden Yol

667

189

DH.ŞFR, 53/129

668

The Road to Resettlement

190

DH.ŞFR, 472/158

Tehcire Giden Yol

669

191

MV, 198/24-1

670

The Road to Resettlement

MV, 198/24-2

Tehcire Giden Yol

671

192

DH.ŞFR, 474/52

672

The Road to Resettlement

193

DH.ŞFR, 475/16

Tehcire Giden Yol

673

194

DH.ŞFR, 54/7

674

The Road to Resettlement

195

DH.ŞFR, 475/81-1

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 475/81-2

675

676

The Road to Resettlement

196

DH.ŞFR, 475/118

Tehcire Giden Yol

677

197

DH.ŞFR, 476/14

678

The Road to Resettlement

198

DH.ŞFR, 476/16-1

DH.ŞFR, 476/16-2

Tehcire Giden Yol

DH.ŞFR, 476/16-3

DH.ŞFR, 476/16-4

679

680

The Road to Resettlement

199

DH.ŞFR, 476/25

Tehcire Giden Yol

681

200

ATASE, BDH, 401.1580.1-22

682

The Road to Resettlement

201

DH.ŞFR, 476/42

Tehcire Giden Yol

683

202

DH.ŞFR, 476/100

684

The Road to Resettlement

203

DH.ŞFR, 54/87

Tehcire Giden Yol

685

204

ATASE, BDH, 528.2061.21

686

The Road to Resettlement

ATASE, BDH, 528.2061.21-1

Tehcire Giden Yol

ATASE, BDH, 528.2061.21-2

687

688

The Road to Resettlement

ATASE, BDH, 528.2061.21-3

Tehcire Giden Yol

ATASE, BDH, 528.2061.21-4

689

690

The Road to Resettlement

ATASE, BDH, 528.2061.21-5

Tehcire Giden Yol

ATASE, BDH, 528.2061.21-6

691

692

The Road to Resettlement

ATASE, BDH, 528.2061.21-7

Tehcire Giden Yol

ATASE, BDH, 528.2061.21-8

693

694

The Road to Resettlement

ATASE, BDH, 528.2061.21-9

Tehcire Giden Yol

ATASE, BDH, 528.2061.21-10

695

696

The Road to Resettlement

ATASE, BDH, 528.2061.21-11

Tehcire Giden Yol

ATASE, BDH, 528.2061.21-12

697

698

The Road to Resettlement

ATASE, BDH, 528.2061.21-13

Tehcire Giden Yol

ATASE, BDH, 528.2061.21-14

699

700

The Road to Resettlement

ATASE, BDH, 528.2061.21-15

Tehcire Giden Yol

ATASE, BDH, 528.2061.21-16

701

702

The Road to Resettlement

ATASE, BDH, 528.2061.21-17

Tehcire Giden Yol

ATASE, BDH, 528.2061.21-18

703

