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YALAN VE SAKLANAMAYACAK 
GERÇEKLER-II

Geçen ay Ermeni davası olarak ortada 
dolaşan yalanın sadece Türkleri suçlama 
yönünden değil, davanın aslı ile doğrudan 
bağlantılı konularda da geniş bir yalan yel-
pazesi kapsadığını söylemiş ve Ermenilerin 
Dünyaya,  Türklere ve en önemlisi Ermeni-
lere söyledikleri saklanamayacak yalanların 
ayrıntılarına daha sonraki yazılarda deği-
neceğimi belirtmiştim. Dizinin ilk yazısında 
vurgulanan ve bir dava olarak öne sürülen 
yalanlar topluluğunun amaca ulaşması için 
olmazsa olmaz önemde araçlar olan Ermeni 
Komitalarının isim, amaç ve eylem şekille-
rinden hareketle, başlangıçta ileri sürülen ve 
ulvi görünen amacın karşılanmadığını, aksi-
ne çok farklı amaçların açıkça ortaya koyul-
duğunu vurgulamıştım. 

Bu ayın konusu ise Ermenilerin diğer Er-
meniler ve Dünyaya söyledikleri İttihat ve 
Terakki hareketinin planlı bir şekilde Os-
manlı Coğrafyasında yaşayan Ermenileri or-
tadan kaldırmayı planladığı ve yaşananların 
tümüyle bu plan çerçevesinde gerçekleştiği 
yalanıdır.

Bu iddianın doğru olup olmadığını anla-
manın en iyi yolu İttihat ve Terakki hareketi-
nin kuruluş ve gelişme süreçleri içinde Erme-
niler hakkındaki düşünceleri ve Ermenilerle 
ilişkilerini gözden geçirmektir. Yazının sınır-
larının darlığı nedeniyle bu süreç konusunda 
birkaç noktaya temas etmekle yetineceğim.

1. İttihat ve Terakki o dönem için Erme-
nilerin yabancı destekçilerinden istedikleri 
Doğu’da ıslahat fikrine hiçbir zaman çok ya-
bancı olmamıştır. Onlar içinde bulunulan si-
yasi şartları anlıyor, ıslahat programını Doğu 
Anadolu’nun da elden çıkmaması için elzem 
görüyorlardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 
kuruluş aşamasını tamamlar tamamlamaz 
düşüncelerini açığa vurduğu ilk çalışması 
olan Vatan Tehlikede başlıklı risalede cemi-
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Uludağ Üniversitesi bünyesinde 
Bursa Türk Ocağı Gençlik Kollarının 
faaliyet gösterdiği Türk Dünyası ve 
Kültürü Topluluğu 8 Mayıs 2015 ta-
rihinde saat: 10’ da Eğitim Fakül-
tesi Uğur Mumcu Salonunda Fırat 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
BURAN konuşmacı olarak katıldı. 
Uludağ Üniversitesinden öğretim 
üyeleri; Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Muammer 
DEMİREL, Türkçe Bö-
lümü Başkanı Prof. 
Dr. Kazım YOLDAŞ, 
Prof. Dr. Hatice ŞA-
HİN, Prof. Dr. Muhlis 
Özkan,  Doç. Dr. Keli-
me ERDAL, Yar. Doç. 
Dr. Minara ALİYEVA, 
Yrd. Doç. Dr. Gülay KA-
SAP, Dr. Şükrü BAŞ-
TÜRK,Dr.  Mustafa 
ULUOCAK katıldı.  

S u n u c u l u ğ u n u 
topluluk üyesi Ay-
büke İPEK’ in yaptığı 
konferansta Salonda 
topluluk üyeleri B. Feyyaz ABDİOĞLU, Kübra 
YILMAZ, Sergen ÇELEBİ görev aldılar. 

 Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı okunmasıyla başladı, ardından 
Türk Dünyası ve Kültürü Toplulu-
ğunun 2014-15 eğitim yılında ger-
çekleştirmiş olduğu etkinliklerin 
slayt gösterildi. Konferansın açış 
konuşmasını Eğitim Fakültesi 
Dekanı Muammer DEMİREL yap-
tı. Açılış konuşmasından sonra 
konuşmacının kısa özgeçmişi 
okunup “ Dilimizin ve Bilimimizin 

Soykırımı: Katledilen Türkoloji”  konferansı 
gerçekleşti. Konferansta Türklere karşı yapı-

lan katliamlar, Türk tarihinden 
kesitler sundu. 

Soru cevap bölümünün ar-
dından Türk Dünyası ve Kültürü 
Topluluğu adına konuşmacıya 
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kazım 
YOLDAŞ  “ Türk Dünyası işle-
meli saat”  hediye takdim etti. 

Bu dönemki son etkinliği-
mizde Topluluğumuza destek 
veren herkese teşekkür ediyo-
ruz. 

Haber: Kubilay YILMAZ. 
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yetin temel kaygılarından birisinin Doğu Ana-
dolu ve Ermeniler olduğu vurgulanmış, Doğu 
vilayetlerinde yapılması kaçınılmaz gibi gö-
züken ıslahat sayesinde isyan ve ayrılıkçı fi-
kirlerin önüne geçilmesi ve o bölgenin bütün-
lüğünün temin edilmesinin mümkün olacağı 
ümidi belirtilmiştir1.

2. İttihat ve Terakki yetkilileri bu reformla-
rın düzenlenmesi ve denetlenmesi için özel-
likle Ermeniler için çok makbul bir müttefik 
olan İngiltere’den yardım istemiştir2.

3. İttihat ve Terakki hareketinin hâkimiye-
tinde olan Osmanlı yönetiminin reformlar yö-
nündeki siyasi iradeleri kendi memleketlerine 
iki yabancı (İngiliz) genel müfettiş atanması-
nı kabul etmeleri ve İttihat ve Terakki Cemi-
yeti içindeki çok sayıdaki Ermeni’nin en önde 
gelenlerinden birisi olan ve Taşnak ve Hınçak 
liderleriyle dostane ilişkileri olan Bedros Hal-
laçyan vasıtasıyla “aile içi sorunların yabancı 
güçlerin müdahalesi olmadan çözüme kavuş-
turulması” isteğini Ermeni siyasi örgütlerine 
iletmiş olmalarından bellidir3. Osmanlı yöne-
timinin o dönemdeki hâkim unsuru olan İtti-
hat ve Terakki Cemiyeti bütün bu davranışla-
rıyla istenen ıslahatın sonuç verebilmesi için 
egemenliğini bölüşerek önemli ölçüde devret-
meye hazır olduğunu ortaya koymuştur4. 

4. İttihatçılar 1915’e kadar geçen sürede 
Hınçak ve Taşnak partileriyle iş birliği ve kar-
şılıklı görüşme isteği içinde bulunmuşlardır5.

5. 1909’da Adana’da gerçekleşen olaylara 
kadar İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Ermeni-
ler arasında bir çatışma olmamıştır. Adana 
olayları iki grup arasındaki kopuş açısından 
özel öneme sahiptir çünkü 1098’den bu yana 
Ermeni İsyanlarını tehdit olarak görmesine 
rağmen İttihat ve Terakki cemiyeti bu olaylara 
kadar Ermenilere doğrudan müdahalede bu-
lunmamış, müdahaleyi savunmamış, hatta 
kendi amaçlarını gerçekleştirirken çok sayı-
da Ermeni’den destek almış ve bu amaçların 
gerçekleşmesi Ermenileri çeşitli yönlerden 
memnun etmiştir. 1909 Adana olayları İtti-
hat ve Terakki Partisi ile şeriat yanlısı gruplar 
arasında 12-13 Nisan 1909 tarihlerinde gerçek-
leşen olayların 13 Nisan’da Hareket Ordusu 
tarafından bastırılmasından (Hicri takvime 
göre 31 Mart) bir gün sonra 14 Nisan’da patlak 
vermiştir. Zamanlamanın ordunun meşgul 

olduğu ve memleketin çalkantı içinde bulun-
duğu bir kesite rastlaması çok manidardır. Er-
menilerin isyanı özellikle kilise tarafından ör-
gütlenmiştir. Meşrutiyetin ilanı ile Müslüman 
olmayanların silah satın almalarına müsaade 
edilmiş olması da gerekli silah birikiminin 
sağlanabilmesine vesile olmuştur. Bu iddia-
nın gerçekliği Mısır’dan kaçmış olan Piskopos 
Muşeg’in silahlanma ve öldürme sözlerinden 
açıkça anlaşılmaktadır: “intikam; cinayete 
karşı cinayet; silah satın alınız. 1895’teki her 
Ermeniye karşı bir Türk”, “bir ceketi olan onu 
satıp silah almalıdır”. Aynı kesitte Adana’daki 
bazı yerel gazetelerin Müslüman ahaliyi kış-
kırtan yayınlar yaptıkları da gerçektir. Pisko-
pos Muşeg’in intikamının alınmasında söz 
ettiği 1895’teki olaylar ise 1894-1896 tarihleri 
arasında Ermeni milisleri ile Hamidiye alayları 
arasında doğu vilayetlerindeki çatışmalardır. 
Hamidiye Alaylarının neden ve kim tarafın-
dan kurulduğu, kimlerden oluştuğu dikkate 
alındığında, konunun İttihat ve Terakki ile 
alakası olmadığı kolayca anlaşılabilir. Çünkü 
Cemiyet 1889’da kurulmuş olmasına rağmen 
iktidarda etkili olduğu yıllar 1908-1918 arasın-
dadır. Ayrıca Hamidiye Alaylarını oluşturanla-
rın Osmanlı tebaasının belli bir grubuna dâhil 
oldukları da açıktır.

6. 1909’da Adana’da yaşanan olayların ar-
dından kurulan mahkemelerin hâkimlerinin 
kimler olduğu da çok dikkat çekicidir. Olaylar-
dan sonra biri Adana diğeri Osmaniye’de iki 
Savaş mahkemesi kurulmuştur. Birisi Mersin 
Mutasarrıfı Esad Bey başkanlığındadır ve ya-
nında Devlet Şurası üyesi Faik Bey ile Cinayet 
Mahkemesi üyesi Artin Mosmorciyan vardır. 
İkinci mahkeme Meclis Üyesi Yusuf Kemal 
(Tengirşenk) başkanlığında Tekirdağ Mebusu 
Hagop Babikyan, Arif Bey ve Musdikyan Efen-
diden oluşmuştur. Görüldüğü gibi her iki mah-
kemede de yönetimde etkili önemli isimler 
bulunmaktadır ve adı geçen 7 kişiden 3 tanesi 
Ermeni’dir. Mahkeme süreci sonucuna Türkler 
ve Müslümanlar penceresinden bakarsak bir 
müftü de dâhil olmak üzere Adana’nın zengin 
ve itibarlı ailelerinin çocuklarını da kapsayan 
geniş bir kitle cezalandırılmış, bir kısmı idam 
edilmiştir. Bu arada Müslüman ahaliye yöne-
lik kışkırtıcı yayınlar yapan İtidal gazetesinin 
sahibi İhsan Fikri Bey’de yargılanmıştır.

Daha fazla uzatmamak için şimdilik burada 
kesiyorum. Ancak İttihat ve Terakki Cemiye-
ti’nin Ermeni meselesi konusunda yukarıda 
sıralanan yaklaşımları, dönemin siyasi ger-
çekleri ve Ermeni Cemaati ile İttihat ve Terak-

ki Cemiyeti arasındaki ilişkilerin soğumasına 
neden olan gerçekler göz önünde bulundu-
rulduğunda kimin hatalı olduğu açıkça görül-
mektedir. Zaten İttihat ve Terakki bu nokta-
dan sonra da Ermeni örgütleri ile ilişki kurma 
ve görüşme gayretlerini sürdürmüştür. 

Son olarak sadece şunu söyleyelim. Erme-
nilerin Milli Düşman olarak kabul ettikleri 
Talat Paşa ile 26 Şubat 1921 tarihinde Al-
manya’nın Hamm şehrindeki görüşmelerini 
nakleden İngiltere Avam Kamarası mensubu 
Aubrey Herbert şunları anlatmıştır: “Talat 
Ermenilerin yok edilmeye kalkışılmasına baş-
tan beri karşı olduğunu, zaten böyle bir şeyi 
gerçekleştirmenin de imkânsız olduğunu ve 
bu tür metotlar uygulayan bir ülkenin kendi-
siyle medeniyet arasındaki bağları koparmış 
olacağını söyledi”, “azınlıklara en üst düzeyde 
özerklik sağlanmasından yanaydı ve kendisi-
ne getirilen her teklifi mütalaa etmeye hazır-
dı”6

Acaba kim iyi, kim kötü niyetliydi ya da 
kim kısa vadede elde edebileceği kazanımları 
yanlış tespitler ve kabullerle uzun vade için 
kurduğu hayallere feda etti, kim kısa vade ka-
zanımların gerçekleştirilebilir olduğuna ikna 
etmek için kendi insanlarına yalan söyledi, 
kim dış güçlerin hiçbir zaman gerçekleştir-
meyecekleri ve sadece kendilerine gerektiği 
zaman ve gerektiği kadar kullanmak için ileri 
sürdükleri vaatlere kanıp komşusunun kanına 
girdi. 

Bir şeye daha dikkat etmekte fayda var. 
Ermenilerin başlangıçtaki talepleri ve onların 
arkasına gizledikleri emelleri bu gün bize bir 
şeyleri hatırlatıyor mu? İttihatçıların o günün 
şartlarında zorunlu olarak da olsa düşündük-
leri çözüm önerileri ve başarısızlıkları gelece-
ğe yönelik uyarılarda bulunuyor mu? Ne der-
siniz?
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Bursa Türk Ocağı Eskişehirde Gerçekleştirilen Türk Ocağı Bölge Toplantısına Katıldı
Geleneksel hale gelen Türk Ocağı Bölge Top-

lantısı bu yıl Eskişehir Türk Ocağı ev sahipli-
ğinde 9 Mayıs 2015 saat 11’ de Anemon Otelde 
başladı. 

Bölge Toplantısına Genel Başkan Prof. Dr. 
Mehmet ÖZ ve Genel Merkez yönetimi ve 10 
şube hazır bulundu. Bölge Toplantısına Bur-
sa Türk Ocağını temsilen; Şube Başkanı Prof. 
Dr. Selçuk KIRLI, Ocak Sekreteri Dr. M. Mete 
ATEŞ, Gençlik Kolları Başkanı Eray YÜCEYURT 
ve Gençlik Kolları üyesi Kubilay YILMAZ katıldı.

Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim 
ÜNAL’ ın açış konuşmasıyla başlayan toplantı-
nın ilk bölümünde sırasıyla Türk Ocakları Genel 
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Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz ve Eskişehir Valisi 
Sayın Güngör Azim TUNA konuşma yaptılar.

 Bölge toplantısı ikinci oturumunda şube ra-
porları ve faaliyetleri değerlendirilmesi yapıldı. 
Bursa Türk Ocağı adına Şube faaliyetlerini Ocak 
Sekreteri Dr. M. Mete ATEŞ, Gençlik Kolları fa-
aliyetleri hakkında Gençlik Kolları üyesi ve UÜ 
Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu Başkanı Ku-
bilay YILMAZ sunum yaptılar. 

Bölge Toplantısının üçüncü bölümünde Eski-
şehir Şubesi faaliyet sunumu ve Genel Başkan 
değerlendirmesiyle son buldu. 

Haber: Kubilay YILMAZ. 

Hukuk Fakültesinden öğrenci arkadaşlarımız  
Ocağımızı Ziyarette Bulundular…

Uludağ Üniversitesi Gemlik Hukuk 
Fakültesinde eğitim hayatını sürdüren 
öğrenciler 14 Mayıs 2015 tarihinde Bursa 
Türk Ocağını ziyarette bulundular. 

Ocak yöneticisi Hamit SARAÇ ev sahi-
bi olarak hazır bulunduğu ziyarette Türk 
Ocakları tarihi, amaçları ve faaliyetleri 
hakkında bilgiler sundu. Genç Hukukçular 
Hukuk Fakültesinde yaptıkları faaliyetler 
hakkında sunum yaptıktan sonra ken-
di imkânlarıyla çıkarttıkları “ Genç Fikir”  
dergilerini Bursa Türk Ocağına hediye et-
tiler.

Haber: Kubilay YILMAZ

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ BAYRAMI
ÖZEL KONSERİ

6 Mayıs 2015 tarihinde düzen-
lenen 3 Mayıs Türkçülük günü 
özel konseri Türk Ocakları Bur-
sa Şubesi tarafından Tayyare 
Kültür Merkezinde düzenlendi. 
Yoğun katılımın olduğu etkinlik 
saygı duruşu ve İstiklal Marsının 
söylenmesinin ardından BUR-
SA TÜRK OCAĞI Şubesi Başkanı 
Prof. Dr. Selçuk Kırlı günün anlam 
ve önemini belirten bir konuşma 
yaptı.  Konuşmasında Türklüğün 
tarihinden, öneminden ve Türk 
olmanın verdiği gururu taşımayı 
anlatan konuşmasını yaptı. Konuşmasın da 
Türklerin Türk müziği eşliğinde coşmasını 
arzuladığını belirtti. Şube Başkanı Kırlı’ nın 
konuşmasının ardından Bursa Devlet Klasik 
Türk Müziği Korusunun katkılarıyla Türk-

çülük Günü özel konserinin 
ilk bölümü gerçekleştirildi. 
Birinci bölüm bittikten sonra 
kısa bir ara verilip ikinci bö-
lüme geçildi.  İkinci bölümde 
T.C. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Türk Dünyası Müzikleri 
Topluluğu sanatçıları Çiğdem 
GÜRDAL ve Cem GÜRDAL 
yer aldılar Türk Dünyasının 
çeşitli yörelerinden -Kırgız, 
Uygur,  Kırım, Kıbrıs vs.- Türk 
müziklerinin sunulduğu ikinci 
bölümde Türk Dünyası sevda-

lısı dinleyicilerin coşkusu görülmeye değerdi. 
Zaman zaman türkülere halk oyunları ekip-
leri de sahnede performanslarını sergiledi-
ler. Sanatçılara çiçek takdimiyle etkinlik son 
buldu.

Bırak git toprak
Toprak diye midir değersiz vatan?
Bayrak sökülüp de taşınır mı bey?
Vatan toprağı bu bırakıp kaçan,
Adama hiç adam deninir mi bey?

Bombalattın, yaktın, yıktın türbeyi
Toplayıp her şeyi kaçmak oldu mu?
Bayrağımı alıp, korkak tepeyi,
Paçavra yanına açmak oldu mu?

Ben Yılmaz’ım sözüm Türk’e göredir.
Vatan namusundur; sana yük değil!
Vatan satılmaz bu Türk’e töredir,
Anlamazsın tabi soyun Türk değil!

Doğanay YILMAZ
Konya Üniversitesi Öğrencisi

Allah’ım
Allah’ım;

Yüceliğin hücrelerimin her zerresince anılır.
Ululuğun beni benden eder hücrelerim canlanır.

Allah’ım;

Seni anmamak kendime ihanet
Seni yaşayamayan kendime lanet.!

Hamit Saraç 
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     YABANCILARIN  ERMENİ MEZALİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
YAZININ BAŞLANGICI 86 SAYIDA YAYINLANMIŞTIR.

“Ilıca kasabasında ise vaziyet içler acısıydı. 
Kaçamayam Türklerin hepsi öldürülmüştü. 
Yollarda kör baltalarla enselerinden kesilmiş 
çocuk cesetleri yığılıydı. Köylere giden yollar-
da uzuvları tahrip edilmiş pek çok ceset vardı. 
Her geçen Ermeni bu cesetlere tükürüyor ve 
küfür ediyordu. 800 metre karelik bir 
cami avlusunda üstüste yığılı cesetlerin yük-
sekliği bir buçuk metreyi bulmuştu. Bunla-
rın arasında her yaşta kadın, erkek, çocuk ve 
yaşlılar vardı. Kadın cenazelerinde zorla ırza 
geçme izleri açıkça görülüyordu. Birçok kadın 
ve kızların mahrem yerlerine tüfek fişekleri 
sokulmuştu.”...

Bu manzara karşısında Yarbay Grizyanof, 
Ermenile hakkındaki görüşünü de şöyle ifa-
de eder:“Ermeniler,dedi, hattâ kadın bile ol-
salar, alçak ve vahşi bir millettir.”(age.s.199)
Rus subaylarından Yüzbaşı İvan Gkilaviç Pil-
yat, bizzat gözüyle gördüklerini şöyle anlatı-
yor: 

“25 Şubat’ta (1918) Erzurum Demiryolu 
İstasyonunda birtakım Ermeniler silahsız 
ve muti İslâm ahaliden on kişiden fazlasını 
kurşuna dizmişler, bunları korumak ve sakla-
mak teşebbüsünde bulunan Rus subaylarını 
ölümle tehdit etmişlerdir. Bu sırada, hiç suçu 
olmayan bir Türk’ü öldürdüğünden dolayı, bir 
Ermeniyi hapsetmiştim.Umum Kumandan, 
divanıharp kurulmasını emretmişti. Eski ka-
nuna göre, cinayet işleyenler idam edilecek-
ti. Ermeni subaylarından birisi, bu Ermeniye, 
cinayetinin cezası olarak asılacağını söylediği 
zaman tutuklu olan Ermeni kızarak bağırmış-
tı: Bir Türk için, bir Ermeninin asıldığı nerede 
görülmüş?” (ege.s.201) 

Ermeni mezalimi, Doğu Anadolu bölge-
sinde aralıksız 1920’ye kadar devam etmişti. 
Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı 
ve Van illerinde köyler, kasabalar yakılmış, 
suçsuz günahsız kadın, erkek, yaşlı, genç 
binlerce insan öldürülmüştü. Kars’tan Tiflis’e 
giden Rum göçmenleri yollarda gördüklerini 
şöyle anlatıyorlar:

“Erzurum’u kurtarıp ilerleyen Türk ordusu 
karşısında geri çekilen Ermeni asker birlikleri 
silahlı Ermeni kaçkınları, yol uğraklarındaki 
Müslüman köylerini silerek,  her nesneyi ateş-
ten ve kılıçtan geçiriyor ve düşünülmesi bile 
imkansız bir vahşete ve yıkıma uğratıyorlar. 
Galip Ermeni ordusu(!)şavaş ganimetleri, yani 
süngü ucuna takılmış süt emer çocuklarla, 
geçtikleri yollar üzerinde Müslüman kadınla-
rını çırılçıplak soyunduruyorlardı.”(age.s. 211)

Bu Rum göçmenleri, Ermeni komitecile-
rinin “bir köye baskın yaparak namuslarına 
tecavüz ettikleri genç kızların gözlerini çıkarıp 
bir ipe tesbih gibi dizdiklerini bilmiyorlardı. Bir 
başka köyde 3 yaşında bir kız ve 5 yaşında oğ-
lan çocuğunun kollarını ateşte kızartarak du-
vara çivilediklerini ve bir tarafa dişi şiş kebabı, 

öbür tarafa da erkek şiş kebabı diye yazdık-
larını” görmemiş ve duymamışlardı(age.s.211)

15 mart 1921 günü Talat Paşa, Berlin’de bir 
Ermeni genci tarafından şehit ediliyor yakala-
nan Ermeni genci, Alman mahkemesince be-
rat ettiriliyor. Bu mahkemenin kararına  karşı 
isyan eden Alman generali Bronzat Schellen-
dorf şunları yazıyor:

“Teyleryan davasında dinlenen şahitler, 
ya hadise hakkında ifade veremiyecek yahut 
tahkik edilecek hadiseleri başkalarından işit-
miş olan kimselerdir. Hakikati gören kimseler 
mahkemeye çağrılmamışlardır. Türkiyedeki 
Ermeni mezalimi sırasında bu vakaların cere-
yan eden yerlerde hizmet eden Alman subay-
ları neden dinlenmemiştir?

(…) Ermeni isyanı hakkındaki görüşlerini de 
“ele geçen vesikalardan, beyanna- melerden, 
silahlardan anlaşılıyor ki, isyan uzun zaman-
dan beri hazırlanmış ve Rusya tarafından ge-
liştirilmiş ve finanse edilmisti.” 

Ermeniler cephede Ruslar tarafından dur-
durulmuş olan Türk ordusunun yanlarına ve 
gerilerine tesir etmekle yetinmiyor ve bu böl-
gelerdeki Müslüman halkı da  silip sürüyor-
lardı. Şahidi bulunduğum Ermeni mezalimi, 
üstelik Türklere yükletilmek istenenden çok 
daha feci idi.”(…)

 “Seferberlik sırasında Ermenilerde Rus tü-
fekleri bulundu ve Türkiye Ermenileri ile Rus 
ordusu komutanı arasında kararlaştırılmış bir 
anlaşmanın metni Türk ordu komutanının eli-
ne geçti. Bu vesikaya göre Ermeniler, sabotaj 
yapmayı ve Türk kıtalarının gerilerine taaruz 
etmeyi kabul ediyorlardı.”

“İsyanda, adı geçen vesikalarda yazıldığı 
gibi tatbik edildi. Türkler, isyan için Ermenile-
re hiçbir vesile vermediler. Bu yüzden hadise-
lerin büyük kabahati Ermenilere aittir.”(age.s. 
272-273) Burada Van’ın Zeve köyünde  Erme-
nilerin yaptığı kaliama şahit olan Kıymet Ba-
şıbüyük adlı kadının gördüklerini aktarmadan 
edemiyeceğim.

“Ermeni komitecileri hamile kadınların kar-
nını süngü ile yırtıp çıkardıkları çocukları yine 
süngülerinin başında oynatıyorlardı. Kadın ve 
kızların kollarındaki altın bilezikleri almak için 
çok kolay bir usûl bulmuşlardı. Hemen kasa-
turayı atıp kolu tamamen kesiyorlar, ondan 
sonra da bilezik veya yüzük gibi ziynet eşya-
larını alıyorlardı.” (age.s. 227)

1914-1915 ve 1919 tarihlerinde Ermenilerin 
Iğdır’da yaptığı mezalimi Iğdır Belediye Baş-
kanı Nurettin Aras şöyle anlatıyor: “Iğdır’da 
Ermeniler tarafından 50 bin Müslüman (Türk) 
öldürülmüştür. 16 köyümüzde toplu mezarlar 
bulunuyor. Yine vatandaşlardan Feraiz Du-
man , “Benim dedemi, babamı, çocuğumu Er-
menler öldürdü. Şimdi bazı aydınlar, Ermen-
ler’den özür dileme kampanyası açmışlar. Ben 
Ermenilerden  niye özür dileyecekmişim. Özür 
dilemek isteyenler bana göre Türk değiller. 
Ben onların Türklüğünden şüphe ediyorum. 

Ermeniler, Kurban Bayramın-
da köyümüzü kana buladılar, 
insanlarımızı kestiler.

Muş’taki Ermeni mezalimini Muşlu Meh-
met Resul şöyle anlatıyor:

“Ben asker olarak harpte bulunuyordum. 
Aldığım yaradan ötürü Bitlis’e doğru çekilen 
birliği takip edemediğim gibi, yaralı ve sakat 
üç erle geri kaldık. Az sonra Rus kazaklarının 
öncüleri olan Ermeniler yanımıza geldiler. Ar-
kadaşlarımızdan Harputlu Hüseyin adındaki 
erin gözlerini çıkararak, “Kalk bak,Türk askeri 
geliyormu?” dediler. Sonra zavallıyı kurşun-
layarak şehit ettiler. Diğer erin sağ yanından 
derisinin bir kısmını yüzerek çanta şekline 
koydular. Bu zavallıya da, ‘ Elini sok, bu çanta-
da padişahınızın parası var mı? diye işkenceye 
başladılar, sonra şehit ettiler.

Üçüncü arkadaşımızı yere yatırıp tenâsül 
aletini kestiler; sonra ağzına koyarak, ‘ Bu 
boruyu çal, size Osmanlı askerinden yardıma 
gelsin! Yollu hakaretlerden sonra, onu ada şe-
hit ettiler. Artık sıra bana gelmişti. Bu alçak-
lıkları yapanlar bana yabancı gelmiyorlardı. 
Yüzlerine baktım. İçlerinden üçünü tanıdım. 
Bunlardan birisi Muş Ermenilerinden ve Çı-
kar Mahallesinden Keşiş oğlu Aram. İkincisi 
ise yine Muş’un Yaş Mahallesinden Bağdasar 
Körük oğlu Alkesam, üçüncüsü yine aynı ma-
haleden avukat Herant Efendi oğlu Herant idi.

Bunlar beni bir dereye götürdüler. Yaktık-
ları ateşte tüfeklerini, şişlerini güzelce kız-
dırdıktan sonra yirmidört yerinden dağladılar. 
Yalvarmalarıma, bağırıp çağırmalarıma , sız-
lanmalarıma asla kulak vermiyordı. O sırada 
birkaç rus askeri yetişti. Bunlardan birisi beni 
ölümden kurtardı. Bu asker gizlice kulağıma 
Rusya’daki Müslümalardan olduğunu söyledi.

Artık Rus, Kazak ve Ermeni çeteleriyle bir-
likte Bitlise doğru yola çıktık. Yolda kaçak 
kafilelerine, ordunun arkasından göçen za-
vallılara rastladık.Ermeniler, bu müdafaasız 
kadın ve çocuklarla, zavallı ihtiyarlara şiddet-
le saldrıyor, yürekler parçalayıcı, insanlık dışı 
vahşilikle zavallıları katlediyorlardı. İçlerinden 
Muş’un Ziyaret Köyü ahalisinden olduğunu 
tanıdığım bir Ermeni ile altı arkdaşı, altı Müs-
lüman kızını getirdiler. Bunları rükû’a varacak 
şekilde çırılçıplak durdurdular, sonra iffetleini 
kirletmeye başladılar. Bir taraftan bu çirkin 
ve insanlık dışı işi yapıyorlar, bir taraftan da, 
‘Bundan sonra Müslümanlara böyle namaz 
kıldıracağız!’ diyorlardı. Biz onlardan ayrıldık, 
Tel Köyüne vardık. Orada üç gün kaldık. Bu 
üç günde evvelce beni kurtarmış olan Tatar 
Abdülmelik ekmek verdi. Üçüncü gün artık 
yardım edemeeceğini, zira bir Müslümanı 
himaye ettiği anlaşılırsa şiddetli ceza göre-
ceğini söyledi. Bu sebeple başımın çaresine 
bakmam lazım geldiğini anlattı. 

Gecenin karanlığından faydalanarak oradan 
kaçtım. Şafak sökerken Kızanan Köyünün 
karşısındaki tepeye yetiştim. Köyden feryat 
ve figanlar işitiliyordu. Ermeni çeteleri bir 
yandan köyü ateşe vermişler, diğer taraftan 
katliama girişmişledi. Oradan da kaçtım. Bir 
çok tehlikeler atlattıktan sonra muhacirlerle 
birlikte geri çekildik.”  (12 temmuz 2012 yeni 
şafak) Bir vatandaş da, Bizim mezarlarımız  
burada duruyor. Ermenilerin de toplu mezar-
ları varsa gelsin göstersinler, diye açıklama-
larda bulunyor.

Bu konuda vatandaşlarımızın verdiği ve 
verceği en küçük bilgi ve belge mutlaka sak-
lanmalı ve değerlendirilimelidir.
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