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ALMAN KAYNAKLARINA GÖRE CEMAL PAŞA 

Ramazan ÇAL!K 

Yakın tarihimiz üzerine, farklı görüş ve düşünceler ihtiva eden kaynak 
zenginliği söz konusudur. Günümüze ı şık tutması bakımından fevkalade önem 
arz eden bu dönemin, tekrar tekrar araştırılıp incelenmesinçte fayda görülmekte
dir. Bu sebeple dönemin önemli bir şahsiyeti olan Cemal Paşa hakkında, onun 
devrio olaylan ndaki katkısını , düşüncelerini ve rolünü Alma n kaynakları 

ış ığında araştırmaya çalıştı~. 

a- Hayat Hikayesi ı 

~ Askeri eczacı Mehmet Nesip Bey'in oğlu olan Ahınel Cemal Paşa, 6 Mayıs 
\. 1872'de M idilli'de dünyaya geldi. Babası gibi askeri eğitim alarak, 16 Ocak 

1985'de kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisini bitirdi. Bundan sonra 
Osmanlı Devleti' nin Avrupa vilayetlerinde görev aldı. Daha sonra 1898 yılında 
Üçüncü Ordu'ya bağlı Redi f Fırkas ı Erkan-ı Harbiye Reisi olarak SeHinik'te 
görevlendirild i. Burada Enver, Fethi, İsmai l Hakkı, Faik, Canpolat, Hasan 
Rıza ve birçok subay gibi "İttihat ve Terakki" komitesine bağlandı. Bu komite, 
kısa süre önce Refik Bey, Talat Bey ve diğer birkaç kişi tarafından yeniden 
teşkilatlandırılmıştı. Cemal Paşa, enerjik tavırlarıyla kısa 'sü rede kendini 

Cemal Paşa 'nın hayat hikayesi için bkz.: Generalmajor Frhr. v. KRESS," Ahmed
Djemal Pascha als Soldat", Mitteilwıgen des Bundes des Asienkanıpfers, 4. Jg. Nr. 9, 1. 9. 
1922, s. ı -5, Berlın 1 922; Cemiii Paşa, Hatıralar (İttihat ve Terakki, 1. Dünya Savaşı Anılan) 
Tamamlayan ve Düzenleyen: Behçeı Cemal, Çağdaş Yayınları , !stanbul ı977; G. HERLT, 
"Aus Zeitschriflen und Zeitungen", Der Neue Orient, Bd. V, 5. Okıaber ı9 ı 8, Numnıcr 1, s. 
2 ı 8, Berlin; M. Şükrü HANIOGLU , "Cemiil Paşa•·, Türkiye Diyanet Vakfı Islam 
Ansiklopedisi, Cilt 7, Istanbul ı993; Türkei 159, R. 13803, N. 2, Bd: 18-ı9 , Pera'dan 9 
November ı 917: Willy Meyer, "Djemaı Pascha", Germania. 19 Februar 1923. N. 49. 
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gösterdi ve bu gizli toplulukta cemiyetin askeri ö rgütünü oluşturınakta büyük 
rol oynadı. 1908 Jöntürk ihtilalinden sonra, İstanbul 'da siyasi durLıınu kontrol 
altında tutmak üzere gönderilen on kişilik heyette yer aldı. 

Aktif subay olarak hizmet etmesinin yanında, politika ile de içi i dış h oldu. 
Hüseyin Hilmi Paşa Kabinesi tarafından Heyet -i Is lahiye üyeli·ği göreviyle 
Ocak 1909'da Anadolu'ya gönderildi. 31 Mart Vakıası'nın bastırılmasından 

sonra, 6 Mayıs 1909' da Üsküdar Murasarrıflığı , Ağustos 1909' da Adana Vali
liği ve 14 Ağustos 1911 'de Bağdat Valiliği 'ne atandı. 2 1 Eylül 1912'de Mah
mut Muhtar Paşa' nın emri yle, Konya Redif Fı rkası'na komuta etti. Balkan 
Harpleri esnasında Pınarhisar ve Vize Muharebelerine katıld ı. Mağlup ordu
suyla geri çekildiği Çatalca' da, kaleraya yakalandı ve bu nun üzerine İ stanbul 'a 
getirildi. Bu Cemal Paşa'nın asli görevi ile ilgili ilk mağlubiyetiydi. 

O sıra Sadrazam olan Kamil Paşa ile İttihat-Terakki'nin arası iyi değildi. 
O, Kamil Paşa kabinesine karşı isyan hazırlayan lardan biri olabi leceği zannıyla 

tutuklandı ve Divan-ı Harb-i Örfi'ye teslim ed ildi . Serbest bırakılmasından 
sonra II. Kolordu 'nun IV. Tümenine komuta etmek üzere Çatalca'ya geri gön
derildi. 

Kamil Paşa kabinesinin yıktimasından ve yeni bir Jöntürk kabinesinin 
göreve gelmesinden son~·a, bu arada albaylığa terfi eden Cemfıl Paşa, İstanbul 
şehrinin muhafızı oldu. 

Kısa bir süre Nafia Nazırlığı yaptı. Sait Halim Paşa kabinesinde Bahriye 
Nazırı oldu . Türkiye'nin, Alınanya'nın başını çektiği Üçlü İttifaka bağlanma
sından sonra Suriye ve Filistin'deki IV. Ordu'nun Korgeneral rütbesiyle komu
tanı oldu. Fakat onun komuta ettiği Kanal seferi umulan neticeyi alamadığı gibi 
hezimetle sonuçlandı. 

Bu arada Cemal Paşa, Türkiye' nin büyük bölümünü gezdi. Bahriye Nazırı 
o larak da Fransa'yı ve A~ustos 19 I 7' de Müttefik Devletleri ziyaret etti. 

Askeri ve siyasi hayattaki iniş- çıkışa rağmen, Binbaş ı Hasan Bey'in kızı 
Seniha Hanımla evliliğinden beş çocuğu olan Cemal Paşa'nın aile hayatı mutlu 
ve düzenli idi. 

Cemal Paşa, diğer İttihat ve Terakki liderle ri Enver ve Talat Paşalarla 
birlikte 19 1.8 yılın ın Ekim ayı sonu nda ü lkeni n sürük lendiği feci sonu 
ön leyeınenin acısı içinde ve düşmanlarının eline geçmemek amacıyla vurdu 
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terk ederek,2 Almanya'ya3 iltica ettı. Oradan Rusya'ya, Rusya'dan Afganis
tan' a, Afganistan'dan tekrar Moskova'ya, oradan Tifli s'e gitti. Burada 22 
Temmuz 1922'de yaverleriyle birlikte şehit edildi. Ölümü ile geniş bilgi, daha 
sonraiki bir bölümde veri lecektir. Buraya kadar özetlemeye çalıştığımız Cemal 
Paşa'nın hayatından, belli kesitierin verilmesi faydalı olacaktır. 

b- Cemal Paşa'nın , Devletin Birinci Dünya Savaş ı 'na Girmesine Katkısı 

Yüzyıllarca üç kıtada huzur ve barış içinde hükmeden Osmanlı Dev leti, 
son yıllarda büyük toprak kayıpları veriyordu. Uzun süreli savaşlar, Türk 

Milleti' ni yorgun düşürmüştü. Ordu da, büyük. bir savaşa hazır değildi. Fakat 
memleketi yeniden toparlamak, kaybedilen toprakları geri almak, kapitülasyon
Jardan , soyutlanmadan kurtulmak ve muhteşem Türk Devleti' ni yeniden 
oluşturmak için tarafsız kalınamayacağı4 duygu ve düşüncesiyle bazı devlet 

2 Ziya ŞAKİR, Ycıkın Tarihin Üç Biiyük Adamı, Ta/{it , Enver, Cemtil Paşalar, 
Istanbul 1944 adlı eserinde şöyle yazar: Cemal Paşa, mcmlekcıi terk ederken Enver Paşa ile 
aralarında şu konuşma geçer: Azizim .. . Başımızı alıp gidiyoruz ama, ne ile gideceğimizi hiç 
düşünmüyoruz ... Benim yirmi-otuz lira param var. Tabiidir ki onları çocuklara bırakacağım . 
Fakat gittigirniz yerde ne yapacağım ? 

Daha sonra ai lesi ilc veda ederken , içi sızi aya s ızi aya rcfikasını tesciliye çalı şıyor ve 
adeta ağlamaya müheyya bir çocuk gibi dudakları kıvrıla kıvrıla ona şöy le söylüyordu: " 
Ancak senin çok iyi bildigin bir şey vardır ki, ne senin ne de ev lat l arıının kursaklarına bir 
lokma haram şey sokmadım. Sizi, ancak hizmeıimc mukabil ald ı gırn para ile yaşattı ın". 

3 Cemfil Paşa 'ya Almanya'da da huzur yoktu. Türk Askeri Mahkemesi, Enver ve 
Cemfil Paşaların asker kaçağı olarak rütbelerinin geri alınmasına ve bir yıl mahkumiyeline 
karar vermişti. Der neue Orietıl, V. Bd., Nr. 7 1 8, s.272; ayrıca Berlin ' dekı Türkiye Büyük
elçiliğ i , Ermeni katliamında onların katkıları olduğu ve Istanbul'dan ayrılırken kamunun 
parasını yanlarında götürdökleri iddiasıyla, kısa süre önce Berlın'e iltica etmiş olan Cemal 
Paşa, Milli Eğitim Bakanı Dr. Nasım Bey, eski Genel Vali Bcdri Bey, Ittihat ve Terakki üyesi 
Şakir Bey'in TürkiY.e'yc geri gönderilmesini istedi. Alman Devleti. Türkiye Büyükelçi liği' ne, 
bahsedilen şah ı s ların geri sevklerinin kabulüne hazır olduğu cevabın ı verdi. Ancak bunun 
gerçekleşmesi için ll Ocak 1917 tarihli Türk-Alman sevk antlaşmasının şartlarına uyup uy
madığınının araştırılması gerektiği belirtildi. Von KÜHLMANN. ''Türkischer Staaısmanner'', 
Türkei 159, Nr. 2, R. 13801. . 

4 Theodor WERNER de, Die Türkeıı ımter der brilisclıen Faust 1918-1923, Berlin 
1940 adlı eserinde, Türkiye için iki yol vardı der: Ya Almanya ilc ya da ltilfif Devletlerinin 
biriyle anlaşma yapacaktı. Türkiye için tarafsızlık, emniyeti açısından garanti olmazdı''. s.8. 
Ayrıca Werner, Atatürk"ün Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması hakkındaki düşüncelerini 
Mersinli Cemal Paşa'ya 10 Ekim 1919 tarihli mektubunda şöyle yazdığını ifade eder: ''Kötü 
sonuçundan dolayı bugün insanların nefret ettiği savaşa kaıılınaınış olsaydık çok hoş olurdu. 
Ama katılmaktan başka alternati f yoktu. Çünkü savaşa katılınamak da silahl ı bir tarafsızlığı 
gerektiriyordu yani Boğazların kapatılmasını. Memleketimizin coğrafi yapısı , Istanbul'un 
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adamları, savaşa katılmayı istiyordu. Bunların başında Enver Paşa vardı. Hatta 
o, savaşı Almanları n kazaoacağına inanıyordu. Fakat meclisde, savaşa katılıp 
katılınama ve savaşa kimin yanında katı lınacağı konusunda fikir ayrılıkları 

mevcuttu. Savaşa katılınayı istemeyenler, savaşı Alınan ların kazanacağını dü
şünenler ve savaşı İtilafDevletlerinin kazanacağıını ümit edenler olmak üzere üç 

\ .-rc;'(\ ayrı görüşün temsi lcileri vardı. Tarafs ız olanlar, kabinede sayı olarak fazla 
~\{..; idiler. Onlar, ya tamamen savaşın karşısında ya da heme n bir tarafı kabul Q)' __ etmeme, bilakis memleketin ~enfaati için beklemeyi savunanlardı. Tarafsızlığı 

temsil edenler, Post~Ozkan Efendi, Tarını ve Ticaret Bakanı Süleyman .,. 
~ \<t Efendi, Maliye Bakanı Cavit, ayrıca başlangıçta Bahriye Nazırı Cemal Paşa, 
\'?d! sonuncusu Türk- Alman ittifak antlaşmasını sağlayan ve imzalayan Sadrazam 

ve Dışişl eri Bakanı Sait Halim Paşa idi. Bu devlet adamları, İtilaf Devletlerinin 
zaferi durumunda Türkiye'yi tehdit edecek tehlikeyi iyi idrak ediyorlardı. Bu 
sebeple onlar, Türk dış politikasının gerçekleşmesi umudunu sağ layacak Üçlü 
İttifakın zaferini arzu ediyorlardı. Stratejik olarak çok önemli bir durumda olan 
Türkiye'yi sürekli olarak savaşdan uzak tutmanın zorluğunu da biliyorlardı.5 

Büyük bir Cihan Devleti' nin sadece Anadolu'ya sıkı ş ıp kal masını 

sağlayan bu savaşla ilgili olan komutanlardan konumuz gereği, Cemal Paşa' nın 
Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasındaki rolü üzerinde durulacaktır. 

stratejik durumu ve Rusya'nın ilil11f Devletleri saflıında yer alması, bizim seyirci olarak kal
mamıza mUsaade etmedi. Ayrıca ne paramız, ne si l fih ımız, ne sanayimiz, ne de silahlı taraf
sız lığı uygulayabilecek çaremiz vardı. ftiHif Devletlerinin özellikle ingiltere'nin gemileriınize 
el koyması ve donanma için halktan toplanan· yedibuçuk milyon parayı gasp etmesi, aynı 
zamanda ltiHlf Devletlerinin savaş ilan etmesi ( bizim savaşa katılmamızdıııı dört ay önce), 
Osmanlı Devleti yok etme pahasına Ermeni Cumhuriyeti oluşturma kararının açıklanmas ı , ve 
son olarak Bolşevikler tarafından iHin edilen gizli anlaşmaya göre, Istanbul'un Çarlık 
Rusya'ya söz verilmiş olması, bizi İt ilaf Devletlerine karşı savaşmamızı gerektiren 
gerçeklerdi. s.8-9. 

5 Cari MÜHLMANN, Deutsclıland urıd die Türkei /9/3-1914. Die Berufung der 
deutsclıe11 Militarmission-naclı der Türkei 1913, das deııtsclı-türkisc/ıe Biindnis 1914 und der 
Eintrüt der Tiirkei in den Weltkrieg, Berlin 1929, s.53; Karl KLINGHART, Denkwürdig
keiten des Marsdıalls lz:z;eı Pasclıa, Leipzig I 927, s. 270; Ayrıca bkz. Said Halim Paşa, 
Bulıranlarımız ve Son Eserleri (Hazırlayan: M. Ertuğrul tJüzdağ), İstanbul I 991, s. 31 O vd. da 
Osmanlı Devleti'ni tarafsı z tutmanın zorluğuna, hatta öncelikle devletin Alınanlar saflıında 
değil de ltil i\f Devletleri yanında bulunmak isted iğine a ma İti l af Devletlerinin buna "asla" 
yanaşmadıkianna dikkat çekili r. Sadrazam Halim Paşa'nın dUşünees i "müsellah bir bitaran ık" 
(si l11hlı tarafsızlık) tır, s. 315. Ama maalesef bu da başarılamaını ştır. Onun için Paşa, kendi" 
görüşUne aykırı olarak" devletin harbe sokulması ilzerine" gücenerek istifaya karıır vermiş" 
ama istifası kabul edilmemiştir. 



227 

Savaşın ilk günlerinde Cemal Paşa, şöyle düşünüyordu : "Türkiye, kısa 
zamanda seferberlik ve savaş hazırlıkları nı zor da o lsa bitirmeli . Bu işlerini 

tamamlamadan önce savaşa girmemeli ve savaşan taraflardan birinin yanında 
gizli olarak yer almalı". Enver Paşa'nın Kara Avrupa'sıy in bağlantılar kurduğu 

esnada, o da İtilaf Devletlerinin büyükelçileriyle ve temsilci leriyle kişisel ilişki
leri vasıtasıy la aynı meseleleri tartışıyordu. O zamandan beri Cemal Paşa hak
kında, Alman düşman lığı spekülasyon ları devam edip gelmektedir.6 Yukanda 
bahsedilen düşüncelerine rağmen Cemal Paşa, az da olsa İtilaf Devletleri sempa
tisine sahipti. Bu sebeple Enver Paşa' nın duygu ve düşüncesinin karşısında 
idi. O, en tehlikeli faktörle iyi geçinmeyi, uyanıklığın kanunu o larak görüyor
du. Bu da Üçlü İtilaf idi.? 

İzzet Paşa da, Cemal Paşa' nın ilk günlerde böyle düşündüğünü şu ifadeler
le doğruluyor: "Parlamento toplantısı günü Sultan, meclis' i ayan ve mebusan 
üyelerine Yıldız bahçesinde çay verdi. Eve dönüşte Cemal Paşa, beni arabasına 
aldı. Giderken sordu : Hangi tarafta savaşa girmemiz gerekir? Cevap verdim: 
Hiç bir tarafta. Ona, hangi tehlikelerin, İtilaf Devletleri tarafından bizi tehdit 
ettiğini ve tarafsız olursak bizim için hangi avantajların olabileceğini açık l adım . 

Bu arada o, ne pahasına olursa olsun İtilaf Devletleri tarafında olmamızı isti
yordu. Bu yolla Ege Denizi'ndeki adaları tekrar geri alma ümidini taşı yordu. O 
zaman tamamen fantastik gelen fikirleri ona aktarma teşebbüsünden vaz geçtim. 
Ertesi günü Paşa, Fransızları memleketlerine götüren geminin güvertesine gitti 
ve Fransa' nın iyiliği üzerine heyecanlı bir konuşma yaptı".8 Başlangıçta böyle 
düşünen, daha sonraki günlerde olayların farklı gelişmesinelen dolay ı , Enver ve 
Talat Paşaların da tesiriyle Cemal Paşa' nın düşünces i değişıneye başlar. İtilaf 

Devletleriyle müzakereler kesitdikten sonra, Cemal Paşa bütün kalbiyle İttifak 
Devletleri tarafına geçer. Çünkü İstanbul' un geleceğiy le ilgili Rusya'ya veri len 
sözlerden dolayı İtilaf Devletleri, Türkiye ile ittifakı reddetmeştİ ve Türkiye'den 
tarafsız kalmasını i stemişti " .9 Bu Cemal Paşa'nın tutumunun zamanla 

6 MÜHLMANN, s. 56; KRESS, s. 4. 

7 KRESS, s. 3; MÜHLMANN, s. 29. 

8 KLINGHARDT, s. 270; Bu bilgiyi bizzat Ahmcı !zzet Paşa. hatıratında doğrula-
maktadır. Yalnız·· lıilaf tarafını seçersek italya'dan Trablusgarb'ı alabiliriz" görüşündcdir. 
Paşa, Ege Denizi'ndeki adalardan söz ermemektedir. Bkz. Ahmet lzzeı Paşa, Feryadım, c.l, 
Istanbul 1992, s. 1 81-182. 

9 KRESS, s. 4 . 
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değişmesine vesile olmuştu. Rus Büyükelçisi Giers de, Cemal Paşa'nın tutu
munun zaman la netleştiğini, onun İngiliz Büyükelçisiyle bir konuşmasında, 
Türkiye'nin yerinin merkezi güçler in yan ı olduğunu açıkca söylediğini 

yazmaktadı r. to 

Ayrıca Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu mali sıkıntıdan dolayı para 
meselesi öneml i rol oynuyordu. Alınan Devleti, Türkiye'y i maddi olarak 
koruma sözü veriyordu. B unun üzerine savaş için 500 milyon Frankı T ürki
ye'ye gönderdi. Bundan başka Türkiye'nin buradaki bir Alman bankasında 
bulunan 5 milyon Türk lirasını kullanması vaadinde bulundu. ı ı Türkiye, bu 
yardımlada acil ihtiyaçlarını karşılama düşüncesindeydi ve onun için çok cazip 

geliyordu. Bu maddi yardım T ürkiye' nin Almanya'nın yanında alelikele savaşa 
iştirak etmesinde rol oynayan ögelerden bir tanesiydi. 

Giers de, 16 Eki m tarihli raporunda, maddi yardımı doğru lamaktadır. 

Wangenheim, Enver Paşa ve Talat Bey arasında vuku bulan bir konuşmada 
Türkiye' nin, bağlayıcı açıklamayı yapmış olduğunu ve temel şart olarak maddi 
yardımı öne sürdüğü ve bunun üzeıine yardımın kısa süre sonra başladığını 
yazar. t2 

Osmanlı ordusunda Liman von Sanders'in yaveri olarak hizmet etmiş olan 

Cari Mühlmann ise, "Almanya ve Türkiye" adlı eserinde, Türkiye' nin savaşa 
kendi menfaatleri açısından girdiğini yazınaktadır. Böylece Türkiye'nin soyut
lanmadan ve kapütülasyonlardan kurtu lmuş olduğunu belirtmekted ir. Cemal 
Paşa' nın da hatıratında bel i rttiği gibi, o, Türkiye' nin tarafs ız kalmasının 

mümkün olmadığın ı yazmaktadır 13. O, 2 Ağustos Türk-Alınan dostluk 

ı O M ai Rudolf KAUFMANN, "Zehn Jahrc JungLUrkentum ",Der Neue Orie11t. Bd. 4, 
ı 9 ı 8, s. 260. 

1 1 MÜHLMANN, s. 74. 

ı2 KAUFMANN, s.260; Alınanların yardımının karşılıksız değil , "borç" mahiyetinde 
olduğunun özellikle hatırda tutulmasında fayda vardır. 

13 Ceınlil P~a. Hatıraları'nda Osmanlı Devleti 'nin l9!4' teki acıktı halini çok açık an
latır. Fransızlara yaptığı şu açıklama, durumu bütün vehameti ortaya koymaktadır: 
"Memleketin üç siliihlı kuvveti vardır: Birincisi ordusu, ikincisi donanınası, üçüncüsü de jan
darması ! Biz bunlardan birincisinin ıslahını Almanlara, ikincisinin ıslahını lngilizlere, 
üçüncüsünUn tensikini Fransıziara bırakmışız. Şimdi bunda mUnakaşayı ınucib ne görüyor
sunuz? Ordumuzu Rusların tensikine bırakınamızı ını arzu ediyorsunuz?( s.91). Cemiii Paşa, 
hatıratarının devamında konu ile ilgi li detay bilgi de verir. Asl ında Ingilizlere teslim ve havale 
edilen iş sadece donanmanın ıslahı değildir. Bağdat Demiryollarının Basra'ya doğru uzatılınası, 
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antlaşmasının yapılmasından sonra Alman Hükümeti ve ordu kumandanları
nın , Ruslara karşı Osmanlı Devleti'ni tahrik ettiğini ve 29 Ekim hareketi için 
bütün sorumluluğu Başkumandan Vekili olan Enver Paşa'nın aldığını 

vurgulamaktadır.14 

Gizli Türk-Alman görüşmelerinden ve Enver Paşa'nın Talat ve Cemal 
Paşalarla müzakerelerinden sonra savaşa Almanya'nın yanında iştirak etme 
konusunda herhangi bir tereddüt kalmaz. Alman Genel Kurmayı'nın sürekli 
baskısı ve İmparator'un Türkiye'nin hemen savaşa girmesi isteği üzerine15 
Enver Paşa, 22 Ekim'de filo şefi Amiral Souchon'a şu emri verdi: "Türk filosu, 

Dicle-Fırat üzerinde gemi çalışıırma meselesinin Ingilizler lehine halli, Içişleri Bakanlığına 
İngiliz Genel Müfettişi ve birkaç İngiliz dahiliye müfettişi tayini, gümrüklerin ıslahının 
İngilizlere havalesi, tersaııclerimizin ıslahının İngiliz şirketlerine verilmesi, Ermenilerin otur
duğu vilayetleri n idaresinin İngiliz memurlan na verilmek istenınesi gibi (s. 130-131) milli 
varlık ve bağımsızlıkla telif edilemeyecek ama Ingilizleri memnun edecek uygulamalar 
yapılmıştır. Böylece İngil iz-Rus anlaşması ile değişen Ingiliz siyaseti lehe döndürülınek is
tenmektedir. ( s 132). Aynı şekilde Fransızlara sadeec jandarmanın ıslahı verilmez. Lübnan 
Dağları (Cebel-i Lübnan) jandarması bile, Fransızları memnun etmek için Fransız generale 
teslim edilir. Mali işlerin ıslahı, maliye memurlarının genel müfettişliği de bir Fransıza tevdi 
edilmiştir. Yine uygun olmadığı halde Fransızlara 6 destroycr ve 2 denizaltı· ile birçok dağ 
topu sıparişi verilir. ''Fransa-Türkiye Dostluk Cemiycti" kurulur. Cemiyetin Istanbul'daki 
başkanı bizzat Cemiii Paşa'dır.(s. 132-134) Türk- Fransız yakınlaşmasında önemli gayretleri 
görülen Cemal Paşa, 1914 Temmuz'unda Fransa'ya gider. Çok açık bir şekilde Türkiye'nin 
"Üçlü ltilafa alınmasını teklif eder. (s,l39) Ama Fransa kendisine, müttefiklerden bağımsız 
karar veremeycceğini bildirerek kaypak cevap verir. Sonuç reddir. (s. 140) Cema.l Paşa'ya 
"Legion d'honneur'' nişanının verilmesi neticeyi değiştirmemiştir. Zaten kendisinden haber
siz, "Sadrazam ve Hariciyc Nazırı ile A lman Sefiri 27 Temmuz 19l4"te "Alman-Türkiye 
lttifakını" imzalamışlardır. Bunun Uzerine Talat Paşa, ''Alınan lttifakına rie dersin" diye 
sorunca; "Türkiye'yi münferit vaziyetten kurtaracak olan böyle bir ittifakı derakap kabul ed
erim" der. (s.l42) Artık 2 Ağustos 1914'tc gerçekleşecek sarih Türk-Alman ittifakının önü 
açılmıştır; Thedor Wiegand da, 21. 12. 1917 tarihinde istanbul 'a yapılan yolculukta Cemal 
Paşa' nın kendisine, Türkiye' nin Almanya'nın yanında savaşa iştirakı hakkında şöy le söyledi
ğini yazar: "Tarafsız kalsaydık, durumumuz Yunanistan'daki gibi tamamen çekilmez olurdu. 
İtilaf Devletlerine bağlanmış olsaydık ve onlar galip gclselerdi, geleceğimiz mühürlenecekti , 
çünkü galip devletler kısa süre sonra memlekelimizi taksim edcceklerdi. Bu sebeple, tehlike
leri aşabilmek için Almanya'nın yanında olmak zorundaydık. ltilaf Devletleriyle birlikte 
kazanmış olsaydık, kaderimiz yine aynı olacaktı. Şu anda Müttefik Devletlerin galip gelme 
şansının hala olması, belki bizi Rus, İngiliz ve Fransızların taksim etme tehlikesinden uzun 
süre kurtarmış olacak. Halbmond im letzıen Viertel, Briefe und Reisebericlııe aus der alten 
Türkei von Tlıeodor und Marie Wiegand 1895 bis 1918, Herausgegeben und erlautert von 
Gerhard Wiegand, München 1970. 

14 MÜHLMANN, s. 70-71. 

IS JASCHKE, Gotthard, "Zuın Eintritt der Türkei in den Weltkrieg", Die Well des 
1slams, Yolu me ı 9, Leiden, E.J. B rili, 1979, s.223. 
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Karadeniz'de deniz hükümranlığını kazanmalı. Rus fılosunu arayınız ve savaş 
ilanı yapmaksızın, nerede bulursan ız, onlara saldırınız" 16. Daha sonra 25 

Ekim'de Cemal Paşa da, Türk gemi kumandanianna Souchon'a itaat etmeleri 
emri ni verdi. Çünkü Souchon, Sultanın emriyle hareket ediyordu. Morgenthau 
ve H arry Stürmer'in Cemal Paşa'nın Souchon'un Rus liman iarına ateş etmesini 
ilk o larak daha sonraki akşam kulubü nde iş i tti ği ve hiddetten s ıçradığ ı idd i aları 

efsane dünyasına dahildir.!? 

Fakat göz ardı edilemez gerçekler, bazı devlet adamlannı sürekli rahats ız 

ediyordu. Şüphesiz Türkiye için tehlikeli olan Üçlü İtilaf idi. Çünkü Rusya, 
Küçük Asya'da doğrudan doğruya sınır komşusu durumundaydı. Karade
niz'de güçlü bir rakip olan Rusya, Türk Devleti için doğrudan ve yüzyıllardan 
beri devam eden tehlike ol uşturuyordu. H int Okyanusu 'nda ve Akdeniz'de 
deniz hükümran lığın ı elinde bulunduran İngi ltere ve Fransa, Rusların Türklere 
karşı yapacağı bir sald ırıda büyük destek verebilecek durumdaydı. Bu, 
Türkiye'yi yöneten devlet adam ların ı n dogması idi. -Meclis Başkanı Halil 
Bey'in ve Bahriye Nazırı Cemal Bey'in de-.18 

"Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'na iştirak Etmesi" adlı bi r makale 
yazan Schüle, yukanda zikredilen durumlan nazar-ı dikkate alarak, Türkiye'nin 
gerçek hedefin~ ulaştığını yazmaktadır. O, şöyle devam ediyor: "Türkiye, 
tehlikeli soyutlanınayı yendi. Türkiye, Rus sa ldırısı durumunda Müttefik 
Devletlerin yardı mını kesinleştird i . Bahriye Nazırı Cemal Paşa' nı n da daha 
sonra insan ne isterse onu söyleyebilir, ama A lmanya,· güçlü bir Türkiye' yi 
görmek isteyen tek devlettir"19 dediğin i yazmaktadır. 

Daha sonra İtiHl.f Devletleri, Osmanl ı Devleti'ne karşı savaş ilan etti. 
Sadrazam, görevi bırakmak istedi. Enver ve Cemal Paşalar, ona Almanya ile 

16 JASCHKE, s.223. 

17 Jehuda L. W ALLAH, Anaıomie eitıer Miliıarlıi{fe. Der preussisclı-deuısclıen 
Militamıissionen ilı der Türkei 1835-1919, DUsscldorf 1976, s. 166. Çev. Em. Tug. General 
Fahri ÇELI KER, Bir Askeri Yardımm Anaıomisi, Türkiye 'de ?rusya-Alman Askeri Heyetleri, 
1835-1919, Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüd. Bsk. Yayınları, Ankara 1985; 
kıyaslayınız,Hermann LOREY, Der Krieg üı de!l tiirkisclıe11 Gewassem, 1. Bd., Berlin 1928, 
s. 46-47. . 

l8 Ernst SCHÜLE, "Der Eintritt dcr TUrkci in den Wellkrieg'', Beriiner Monatslıefte, 
Berlin 1935, s. 212. 

19 SCII ÜLE, s. 215. 
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ittifak imzalandığını, Alman arkadaşlarla daha başka müzakerelerin de kabul 
edildiğini açıkladılar. Karars ız sadrazam, boyun eğdi.20 Ancak bu oldu bitti, 
kabinede bölünmeye neden oldu. Maliye Bakanı Cavit Bey ~Müslüman 
Yahudil, Posta Bakanı Oskan (Ermeni), Ziraat Bakanı Süleyman el ultanı 

(Arap), Çalışma Bakanı Çürüksulu Mahmut Paşa (Türk), savaşa karşı kon -
tular ve isti fa ettiler. Görevinde kalan bakanlar, savaşa ~atılınanın gerekliliği 
üzerinç onay için Sultanın önüne konulacak protokolü tamaml adı lar. Bunlar: 
Said Halim, Enver, Cemal, Talat, Adalet Bakanı İbrahim Bey, Milli Eğitim 
Bakanı Şükrü Bey, Şeyhülisliim Hayri Efendi, Meclis Reisi Halil Beydi.2 1 

Pomiankowski de bu konudaki görüşünü şöyle açıklı yor: " Benim 
kanaatime göre Alman korkusu Türkiye' nin aksaklığına gerekçe gösterilemez. 
Merkezi güçlere bağlanılması için politik motifler zorluyordu. Komitenin üç 
güçlü kişisi Enver, Talat ve -i lk zamanlar karşı olmasına rağmen- Cemal de 
tamamen Alınanya lehine idi l eı~·ıı. 

Türkiye'nin Müttefik Devletlerinin yanında savaşa katılmasında Cema l 
Paşa' nın rolü nisbeten az olmuştur. Enver Paşa'nın Almaniarta yapmış olduğu 

gizli görüşme ve an laşmalardan Cemal Paşa'nın haberi yoktur. Farklı bir 
alternatifin olmadığı gerçeğinin de ortaya çıkması, Enver ve Talat Beyleri n ikna 
etmesi ile Cemal Paşa da birlikte hareket gereğine inanınıştır.· Zaten İtilaf 
Devletlerinin hedefi, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirmekti. Bu 
sebeple Türkiye'nin kendilerinin yanında yer almasına hiç sıcak bakmıyorlardı. 

20 Mahmut Kemal IN AL, Osmanlı Devrinde Son Sadrauımlar, Cüz: 12, Istanbul 1969 
(MEB), s. 1898'de Mehmed Said Halim Paşa'nın sadrazamlıktan istafa euiğini ama istifa
sının geri alış sebebini şöyle açıkladığını yazar:" O vakit düşündüm ve memlekcti böyle bir 
felaket içinde bırakıp çeki lıneği vicdanen ınuvafık görmedim. Eğer böyle düşünnıese idi m, 
kendi şahsımı kurtarırdım. Fakat memleket felakete giderken ne olursa o lsun ben çek ileyinı , 
derneğe vicdanım kail olmadı". s.1898-1899; KÜliLMANN da, Sadrazarnın formalite rol 
oynadığını, Rusya'ya karşı düşmanlığın başlamasına şaşırdığını ve bu sebeple görevi 
bırakmak istediğini, Komitenin şiddetli baskısından dolayı görevinde kaldığını yazar.Türkische 
Ministerien", Türkei 161. R. 13820, Bd. 5, Pera, 5 Februar 19 17. 

21 Kurt ZİEMKE, Die Neue Tiirkei, Politisclıe EniiVicklung 1914 - 1929, Berlin und 
Leipzig, s. 36-37; 

22 Joseph POMIANKOWSKl, Der Zıısammenbr11clı des Otcomanisclıen Reiclıe.r, 
Erinnerungen an die Tiirkei aus der Zeit des Weltkrieges. Aına l tea-Yerlag, Zürich-Wien
Leipzig, s.76.Türk. Çev. Kemal TURAN, Osmanlı lmptırtıtorluğu'mm Çökü~·ii, istanbu l 
1990. Çevirinin iyi yapılmadığı hakkında Taner Akçaın, "Bir kitap çevrisi üzerine" adlı tenkit 
yazısı yazar. Tari/ı ve Topl11m , Sayı 120, Aralık 1993. s.59-61. 
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Bu çok aşikardı. Onlar, uz.un yıllardır mevcut olan emperyalist düşüncelerini 
Anadolu'da gerçekleştirmek istiyorlardı. 

Netice bilinmektedir. ·osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda 
fiilen dünyaya gözlerini kapatmıştır. Onun sonunu hazırlayan bu savaşta Türk 
insanı, çok acı çekmiştir. Zor şartlarda birçok cephede savaşan Türk Milleti, 
her cephede yenil memesine rağmen, sonunda Mondros Silah Bırakması 
Antiaşması'yla teslim olmuştur. 

c- Almanya Şam Konsolosu Loytved Hardegg'in Cemal Paşa 

Hakkında Başbakanına Yazdığı Bir Ekim 1915 Tarihli 

Rapor 

Özellikle Sultan U. Abdülhamit'le başlayan Türk-Alman dostluğu ve iŞbir
liği Osmanlı Devleti'nin son döneminde doruk noktasına ulaşmıştır. Bu sebep
le Almanlar, Türkleri yakinen tanıyorlar ve haklarında her türlü bilgiye sahipler
di. Bu işbirliği neticesinde Osmanlı Devleti bünyesinde görev alan bir çok Al
man, Türklerhakkında görüşlerini ihtiva eden eserler yazmıştır. Aşağıdaki yazı 

da bunlardan bir tanesidir. Burada metnin Türkçesi verilmektedir: 

"Cemal Paşa'nın tclgrafla daveti üzerine geçen ayın 23'ünde Filistin' e gittim ve 
ordu karargahında ayın 27'sine kadar misafir olarak kaldım. Paşa, benim oraya gidişim 
ve geri dönüşüm için kendi arabasını emri me tahsis eıti . Daha önce Cemal Paşa, beni 
uzun bir süre için Air Sofar'a davet etmişti. Bu son daveti için herhangi bir resmi 
sebep bulunmuyordu. O, sadece beni görmek istiyordu. Çünkü, benim kişisel dostlu
ğuma değer verdiğini ve benimle fikir teatisinde bulunmuk istediğini tekrar göstermek 
istiyordu. Onunla iyi diyalog kurmam resmi görevim açısından gerekli olduğu için, 
onun davetine hiç tereddütsüz icabetmek gerektiğine inanıyordum. Bu diyaloglar 
vasıtasıyla bir çok resmi işlerin yoluna konulması koluylaşacaktı. O, Suriye'de her 
türlü meseleye müdahele edebiliyordu. Hemen hemen bütün ricalarımı anında yerine 
getirdi. Şam ve Hayfa' daki sivil memurlar, Cemfil Paşa ilc iyi diyaloğumu ve telefon 
edeceğimi bildikleri için korkulanndan resmi işlerime karşı zorluk çıkaramıyorlardı. 
Ayrıca onunla samimi görüşmelerim vasıtas1yla, Alınanlar hakkındaki yanlış 
değerlendirmelerini bertaraf edecek fırsatlan buluyordum. Sonuç olarak onunla olan 
ilişkilerimi, mümkün olduğu kadar Almanlar lehine kullan ıyordum . 

Cemili Paşa, Türkiye'de çok azını tanıdığım , belirgin Doğulu hükümdarlık 
kabiliyeti 23 olan bir şahsiyettir. O, ihtilil.lci, lider ve tiran karakterine sahipti. Kabalık 

23 KRESS de Cemiii Paşa'nın kabiliyetini ve eğitimini şöyle değerlendiriyordu: 
"Başkomutan olarak askeri eğitim ve tecrübesindeki eksiğini bUyük ölçüde keskin düşünme 
gtiçü ve ilhamı vasıtasıyla gideriyordu. Ayrıca sürekli olarak doğruyu bulan askeri .hissi, 
büyük irade gtiçti, inanılmaz derecede hızlı ve güçlü anlama yeteneği ve bütün doğululardp 
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ve tatlılıkla doğulu kitleleri etkilerneyi ve onl arı kendi isteği doğrultusunda yönlendir
meyi bi l irdi. Kendine güveni fazla ve genç Türkiye'nin üç ayağından biriydi. Gittikçe 
artan vatan aşkı, ona az bir sorumluluk sevinci ve bütün kamu işlerinde kendisini 
herkesten üstün gören bir güç veriyordu. Diğer taraftan iyi kalp lili ği ve çok hayırsever 
görilnme eğilimi , onu özellikle ilk zamanlarındaki faaliyetlerinde bazı sakınealı çıkar 
eğilimine sevk etti. Çok iyi süslenmiş ve boyanmış ricaları -bilhassıı güzel bayan
ları24 reddetmek ona zor geliyordu. ltiHlf Devletleri vatandaşlarının , bazı Suriyeiiierin 
davranışlan ve kendisinin bazı tutumları, şüpheleri doğunıyordu. 

Cemal Paşa. s ıcak kanlı, ateşli ve heyecanlıdır. O zeki ve çok hızlı kavrama yete
neğine sahipti. Fakat yeterli eğitim ve bilgisi25 yoktu. Teferruatlı ve çok irdelenmesi 
gereken planlara göre çalışan sağduyulu bir kafayasahip değildi . O andaki ilhamına 
göre hızlı kararlar verirdi. Çünkü inanılmaz derecede politik dehasının şansına güveni 
vardı. Bütün oyunlardan sadece poker oynaması , bana karcktcristik görünmektedir ... 

Yetenekli Alman Kurmay Başkanı dışında, askeri ve sivil meseleler için zeki ve 
tecrübeli, özverili ve güvenilir, onu aceleci kararlardan uzak tutacak, daima doğru 
olanları söyleyebilecek bir Türk memura sahip olsaydı, Cemili Paşa için çok iyi 
olurdu. Şu anda ona sivil meselelerde Kurmay Vekili Yarbay Ali Fuat Be_Y-g_S~ 
yapıyor. Ali Fuat Bey ciddi, yetenekli bir aydın subaydır. Fal<at Arapların a lı istek 
ve özellikleri için yetenekli anlayışa sahip değildi , zira çok gururlu bir Türktü. Bu 
sebepten Ali Fuat Bey az sevilirdi. Ayrıca Cemal Paşa.-oaha-ön'Ce pai'lcmemcrölan 
Akkollu Assad Şakir adında bir Arap danışınana sahipti. O. tecrübeli ve kurnaz 
politikacı idi. Suriyelileri çok iyi ıanıyordu . Fakat müsbet karekıere s:ıhip değildi. 
Genel menfaatlerden ziyade kişisel ve siyasi menfaatlerini ön planda tutardı. Bu 
sebeplerden dolayı on:ı halk, fazla güven duymuyordu. Cemfil Paşa, onu; Jöntürklere 
yıllardan beri olan bağlılığından, konuşma sanatı ile Türk diline hakimiyetinden ve 
saraydaki neşe dolu fıkralanndan dolayı görevlendirdi" . 

Cemal Paşa'nın yabancı ülke sempatisine gelince: "Eğitimi ve Fransızca dil 
bilgisi ve Fransa'nın etkili şahsiyetleriyle bugüne kadar olan ilişkileri dolayısıyla 
Fransızlam karşı sempatisi bulunmaktaydı. Onun çevresindeki en önemli subaylar uzun 
yıllar Fransa'da bulunmuşlardı." Cemal Paşa, kişisel diyaloglarında ve siyasi faaliyetle
rinde etkili olabilmek' için, yetenekli ve zeki olduğunu sUrekli göstermeye gayret edi
yordu. Hayfa'da, Karınci Dağı üzerinde bulunan "ınonument national français'i" 
yıktırdı ve Halep'teki Fransız Generali Kleher'in katili (Su liman Halebi ' nin) şerefine 
bu isimle bir okul yaptırttı. İki oğlunu Alınanya'ya tahsilc gönderdi. Alman stil ve 
üslubu için sempatiye sahip olmasına rağmen, kendisi bu özellikleri taşımıyordu. 
Oğlu hakkında bilgi için öğretmenine yazılan mektup, tarafıından Alınaneaya çevrildi. 
Mektubunda oğlunu Alman sadeliğine, samimiyeline ve metotlu çalışmaya teşvik 
edilmesini öğretmenden rica ediyordu. Alman öğretmen, oğlunun son bağiantıda geri 

mevcut olan, ama onda çok daha fazla olan yeteneği vasıtasıyla kritik durumlarda yardım 
bulma ve sağlama da mevcuttu", s. 2-5. 

24 Ziya ŞAKIR de, aynı eserinde Cemal Paşa'nın tab' an azametli, gösterişi sever, 
biraz da zevk ehli ve hovarda karakterinin olduğunu yazar. 

25 Cemal Paşa' yı yakinen tanıyan Falih Rıfkı ATAY da, onun iyi asker olmadığını 
ve mUkcmmellevazımcılık yaptığını yazıyor, Zeytin Dagı, s. 78. 
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kaldığını ve işlerdesebat etmediğini bildirdiğinde, Cemal Paşa bana şöyle söyledi: "Bu 
bizim şanssızlığımız". Sanırım Cemal Paşa, savaştan sonra Almanya'ya bir seyahat 
yapmak istiyor. Onun gönlünü A lmanya için kazanmak, zor olmasa gerek. Onu 
yakinen tanımayan buradaki ve Istanbul'daki Alman yöneticileri tarafından Alman 
düşmanı ve olumsuz değerlendirilmesi üzerine rahatsızlığı nı26 tekrar bana ifade etti. 
Kendisiyle hergün yapacak i ş leri olan buradaki Alman temsilcileri ; Kurmay Başkanı 
Albay Freiherr von Kress, Meissner Paşa ve Demiryolu Müdürü Dieckınann, ona karşı 
samimi ve saygılı davrandıklarında çok memnun oluyordu. Isimleri zikredilen bu 
Alman beyler, Cemal Paşa'y la seve seve birlikte çalışabileceklerini ve her zaman 
ondan ciddi destck bulduklarını bana devamlı söylüyorlardı. Cemal Paşa, onlardan 
sadece bir şey istiyordu: Başkomutan olarak görülmesi ve masallardaki gibi 
dolaşmaması. Örneğin istanbul'daki Alman askeri sağlık işleri sorumlusu Herr 
Meyer'in, IV. Ordu emrine verilen Alman Doktor Stutzin'i Cemal Paşa'ya haber 
vemıeden ve sormadan İstanbul'a görcvlendirilmiş olması gibi. O, Liman von Sanders 
Paşa'nın askeri misyon temsilcileri hakkında, kendisine gerekli saygıyı göstermedikleri 
için zaman zaman şikayette bulunuyordu. Cemal Paşa, savaştan sonra A lman 
öğretmenlerini Bahriye Nazırlığında görevlendirmeye niyetli olduğunu bana söyledi. O, 
Almıııı eğitimcilerin, bu zamana kadar bir Alınan komuta merkezine bağlı olması 
sistemine karşıydı. Bu sistem, bir çok gcçimsizliğe sebep oluyordu. 

Cemal Paşa. Osmanlı eğitim sisteminin düzeltilmesine büyük önem veriyordu. 
Alman eğitim güçüyle, Osmanlı okullannda reform yapınağa çok istekliydi. O, sadece 
Almanlardan Türk devlet menfaatlerini n ön plana konulmasını arzu ediyordu. Almanya, 
'okulları vasıtasıyla Suriye'deki Türk kolonisinin oluşmasına yardımcı olursa, çok 
minnettar olacağını söyledi. Özellikle Hayfa'daki Y ahudi-Alman teknik okuluna özel 
önem veriyordu. Oraya mümkün olduğu kadar çok Müslüman alınmasını, sadece veya 
çok sayıda Yahudi alınmamasını; ayrıca en azından alt sınıflarda Türkçe eğitim 
yapı lmasını istiyordu. O, dini okulların düşmanı ydı. Onları devlet için tehlikeli görü
yordu. Çünkü Fransız, Ameri kan ve Ingi liz misyonerlik okulları vasıtasıyla ilerl emiş 
olan Hıristiyan unsurlar, Müslüman halka pahalıya mal oluyordu. 

Şayet Cemôl Paşa, savaştan sonra Suriye'nin genel valisi olursa -bu olasılıktan 
bana bahseni-o zaman onun istekleri nazar-ı dikkate alınacak. Cemôl Paşa'nın on ay 
zarfında buradaki faaliyetlerine çok yenisini iHlve edeceğinden, hiç şüphe yok. Abdül
hamit'ten beri çok itibar kaybetmiş olan devlet, bunu hızla yeniden kazanacaktı."27 

Cemal Paşa, ilk günlerde Alman düşmanı gibi lanse edilmiş olsa da, daha 
sonraki günlerde onunla diyaloğu olan her Almanın, ondan övgüyle bahsettiği 
görülmektedir. Bunda A lmaniann Cemal Paşa'ya istedikleri herşeyi yaptırmış 

26 Cemal Paşa'nın "Alınan düşmanl ığı" üzerine Berli n'de spekülasyonlar devam 
ederken, kendisi için acı veren ve yaralayan bu söylenti lerin bitirilmesini K ress'ten rica eder. 
K ress, "Paşa'nın bütün alanlarda Almanlara karşı devamlı artan bir güven sergi led i ğini ve 
onla rın zor işlerinin kolayca çözümü için mümkün olduğu kadar çaba sarfelliğini" söyler. S. 
4; ayrıca Kress, "Achmed Djemal Pascha" Zwisclıen Kaukusııs und Silu:ıi, Jalırbuclı des Bwıdes 
der Asienk(lmpfer, Bd. 3. Sangerhausen 1923, adlı eserinde; Cemal Paşa'nın ne Alınanya 
düşmanı. ne de ltilaf Devletleri dostu olduğunu, onun sadece Türk olduğunu yazar. S. 14. 

27 Türket 159. N. 2. Bd. 14- 15, R. 13799. 
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olmaları , büyük rol oynamıştı r. Cemiii Paşa'nın Alman misyon temsilcileri ve 
görevli lerine fevkiilade iyi davrandığı görülmektedir. Onun sempati duyduğu 
bir başka millet de Ermenilerdir. Onlarla ilgili tehcir olayı görüş ve düşüncesi 

aşağıda verilmektedir. 

d- 1915 Sözde Ermeni Katliamı Üzerine Der Neue Orient Dergisinin 

Cemal Paşa ile Müliikatı 

Osmanlı Devleti'ni n son yarım yüzyılı nda suni olarak ortaya çıkarı lan 

Ermeni meselesi, günü müzde de devam etmektedir. Bu olayları n ortaya çıkma
sında bizzat Batı 'nın ve Ermenileri n roJü28 olduğu aşikardır. Günümüzde me
sele nin aşı labilmesi için olayların çıkış sebepleri, gelişınesi ve sonuçları nın 

objektif olarak ortaya konulması gerekmektedir. Bugün Batı kamuoyu ve 
Ermeniterin her yıl katliam diye nümayiş yaptıkları 24 N isan, 2345 kişini n 
tutu kl anış günüdür.29 Fakat onlar, ısrarla bu olay iann hesabının Türk lerden 

28 Ermeniler uzun zamandan beri Batılıların da ıahriki ilc huzuru bozup, Türk halkına 
her fırsatta saldırmıştır. Bu saldırılar Birinci Dünya Savaşı öncesi ve esnasında devam etmiştir. 
Bunu doğrulayan bir çok Alman belgesi bu lunmaktadır. Bunun için iki misal: Van ve 
çevresinde bulunan 2800 Müslüman, Erınenilerin yapabi l eceği bir katliamdan kurtulmak için, 
Van Gölü'nün kuzeyindeki Adilcevaz'a 7 gemiyle kaçarken. gemilerin Ermeniler tarafında 
batıniması üzerine Müslümanların tamamı ölmüştür. Türkei 183, R. 14088, Bd. 39, f. Bd. 
40, Constantinopcl 28 September 1915; Ermenilere karşı yumuşak olan Maraş Mutasarrıfının 
haberine göre 1916 yılının Mayıs ayında kendilerini Suriyeli olarak takdim eden ve Ingiliz 
si lahları taşıyan Ermeniler yakal anır. Mutasarrıf tarafından alınan ifadeler netiçesinde onların 
Rus ve Ingil izieric bağlantı lı gizli bir örgüte bağlı olduğu ortaya çıkar. Onlar, Halep'te si lah 
deposu olarak kullamlan bir ev ismi bildirirler. Bu ev gerçekten mevcullur. Maraş ' ta yukarıda 
zikredilen kişilerin yakalanması üzerine Cemal Paşa, büıün Maraş' ı ıemizlemeyi ve daha önce 
dışarıdan (Halep'ten ) yerleştirilmiş tüm ilticacıların daha ileri süriilmesi cmrini verdi. Tiirkei 
183, R. 14083, Bd. 44-45; Cemal Paşa da hatıratında, Ermenilerle Türkler arasındaki düşman
lığın din ayrılığından ileri gelmediğini, bu düşınanlığın Rusya tarafından sokulduğunu, 
önceleri Türklerle Ermeniler arasında en küçük bir anlaşmanıazlık bulunmad ığı n ı ; tam tersine 
Türklerle Ermenilerin birbirlerine namuslarını dahi ilimat edebilecek derecede komşuluk ve 
dostluk ilişkilerinin bulunduğunu belirtir. Vaktaki Ruslar, büyük bir isıila hırsıyla Türk 
Devieli'ne karşı Rumeli'nde Rum, Bulgar, Sırplan kullandığı gibi Anadolu'da da Gürcülerden 
sonra Ermenileri kullanmayı uygun bulmuşlardı. Ayrıca Avrupa' da gelişmeye başlayan 
milliyetçi cereyanlar, tahsil ve ticaret için Avrupa ve Amerika'ya gitmiş olan Ermeni gençleri
nin, milletlerinin siyasi hayata malik olmalarını arzu edecek bir düşünce edinmelerine sebep 
o lmuştu. Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin en sıkışı k zamanlannda daima Ermeni meselesini 
öne sürdüğünü ve arkasına da İngiltere ve Fransa'yı !aktığını, bu durumu uzun yıllar 
sürdürdüğünü, böylece Türklerle Ermenileri birbirine can düşmanı yaptığını belirtir. 

29 Kamuran GÜRÜN, Erme11i Dosyası, Ankara 1988, s. 213; Azını SÜSLÜ, 
Ermeniler ve Telıcir Olayı, Ankara 1990 s. 106-109. 
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sorulmasını istemektedirler. Ama onlar niçin Ermeni tehcirinin yapıldığını30 
bi lmek istememektedirler. Tehcir esnasında o günün o lumsuz yol ve iaşe 
şartlannda Ermenilerin bir kısmının öldüğü gerçektir. Ama iddia edildiği gibi 
rakam yüksek31 değildir. Hatta onların ölü sayıs ı, Ermenilerin sebep olduğu 
olaylarda ölen Türklerin sayısının çok daha altındadır. 

30 Cari MÜHLMANN, Das dcutseh- [ürkisehe Waffenbündnis im Weltkriege, adlı es
erinde şöyle yazmaktadır: "Als der Krieg ausbrach, stel lten die Armcnier, von denen grosse 
Teilc auch in Transkaukasien Wohnten, auf Seite der Russen, in dcr Hoffnung, von der 
Türkenherrschaft befreit zu wcrdcn. Sie nahmen tcilweise offen feindsclige Hallung an. In 
dem von Russen bestzıen türkisehen Gebiet traten unıer dcren Duldung arınenische Banden 
gewalttatig gegen die wehrlose türkische Bevölkerung auf. Die türkischc Antwort auf die ar
menisehe Halrung war die Aussiedlung der noch unter türkiseher Herrsehaft lebenden armenis
chen Bevölkerung. Schon vor der Front überlegenen Feind, wollten die Türken nicht auch 
noch im rückwartigcn Gebiet einen gcfahrlichen, verstrcckten Gegner sein Unwesen treiben 
lassen. Die harte Art und Weise dcr Durchführung der Ausıreibung sol! nicht bestriıten wer
den, wenngleich nicht nur böser Wille, sondem mehr die unzulanglic he Versorgungslage 
Anatoliens an dem grossen Sterben die Schuld tragen. Aber die Massnahme der Aussicdlung 
als solche war wenigstcns im eigcntliehen Kriegsgebiet eine potilische und militarische 
Notwendigkeit. Unter den Folgen hatten die Türken allcrdings sclbst zu leiden. S. 276-277. ( 
Özet olarak; Mühlmann, burada Ermeniterin savaş başladıktim sonra Rusların yanında yer 
aldıklarını ve masum bir çok Türkü katiettiklerini yazmaktadır. Bu sebeple Türklerin tchcir 
olayını gerçekleştirdiği ni ve ölüıniere Anadolu'nun ağır şartlarının sebep oduğunu yazmak
tadır. Ayrıca o, bunun politik ve askeri olarak gerekli olduğunu da belirtmektedir) ; Paris Rus 
BUyükelçisi İswolski, Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği Ekim 1916 tarihli telgrafıa şöyle 
yazmaktdır: "İhtiHilci komiteleri n kararlarına uygun olarak Ermeniler, Türk ordu ve memurla
rı na saldırmaya, Müslüman halka işkence yapmaya ve çeşitli bölgelerde sürekli isyana 
tcşebbils ettiler. Ermeni .ayaklanmas ı tehlikesinden do l ayı hükümet, bütün Ermenileri savaş 
bölgesinden uzaklaştırmaya zorlandı. Ermenilerin tehciri esnasında bazı saldınlar meydana 
geldi. AraŞtırma için derhal komisyon gönderildi ve göçmenlerin menfaatlerini korumak üzere 
bir kanun yayınlandı. Die euiopaisc/ıen Mac/ue und die Tiirkei walırend des Weltkrieges, die 
Aufteilung der asiatisc/ıen Tiirkei, Naclı den Gelıeimdokwııenten des elıem. Ministeriımıs fiir 
Auswartige Angelegeıılıeiten, wıter der Redaktion voıı E. Adamow, (Almancaya çev. Kurt 
K ersten und Bori s Mironow), Dresden 1932, s. 1 60; Kendisi bir Ermeni olan Artem 
Ohandjanian da, Türkiye'nin bu tchciri yapmaklaki tek hedefinin Doğu illerinin güvenliğin i 
sağlamak, ayrıca Ermenilerin örgtitlenmemesi için birbiriyle olan diyaloğunu kesrnek olduğu
nu yazmaktadır. Österreiclı-Ungam und Amıenien /9/4-1918, Wien 1986, s. 208; Yves 
TERNON, Armenien, Gesclıiclıte eines Völkersmords, Frankfurt 1981, adlı eserinde Reno 
Pinon'un, "die Ausrottung der Amıenier- Metlıode der Deutsclıen, Ausfülırımg durc/ı dıe 
Türken, adlı kitabında Ermeni katliamı için Almanları sorumlu tuttuğunun yazar, s. 210-21 1; 
Ayrıca Uwe Feigel, Das evangelisclıe Deııtsclıland wıd Armenien, Göttingen 1989, adlı es
erinde, bir Türk subayının Ermeni Papazı Palakian'a tehcir esnasında eşlik ederken, Alman
ya'nın bu önlemi almada parmağının olduğunu, fakat görünüşte protesto eltiği ni söylediğini 
yazmaktadır, s. 195. 

31 Bir Alman belgesinde' ~öyle yazar: " lngi lizlerin, 800 000 Ermeni katiedildi 
iddialarına karşı koymak tehlikeli görünüyor. Türkiye'deki durumu tanıyan hiç kimse bu 
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Cemal Paşa da dönemin siyasi otoritelerinden biriydi. Onun, tehcir edilen 
Ermeniterin yerleşme ve iaşe temininde devletin bütün imkanlannı seferber 
ettiğini32 görüyoruz. Buna rağmen kendisi Batı ' ya ve Ermenilere hoş görüne
meyerek, bir meçhul kurşunla dünyaya gözlerini yumdu. İltica ett iği A lman
ya' da hem kendisini savunma bakımından, hem de doğruların bil inmesi 
açısından Der Neue Orient Dergisinin mülakat teklifini kabul eder. Tarihi 
öneminden dolayı orji nali ekler kısmında veri len mülakatın Türkçesi şöy ledir: 

"Üyesi bulunduğum kabine, iuifakını Kıta Avrupası Devletleri ile yapmasından 
ve ltilaf Devletlerine karşı savaşa girmesinden dolayı, düşmanca muamele görüyor. 
Bulgaristan, ittifaktan ayrıldığını açıkladıktan sonra, Türkiye de Alman Devleti ile 
uyum içerisinde, ltillif Devletleri ile ateşkesi gerekli gördü. Bunun üzerine Talat Paşa 
kabinesi , memleket menfaalleri için hükümetten çekilmeyi ve yerlerini bir koalisyon 
hükümetine bırakınayı doğru buldu. Bir tarafta Talat Paşa kabinesi üyelerine ve 
özellikle Jöntürklere karşı İtil fif Devletlerinin kin ve düşmanlığı başladı. Diğer tarafta 
kendi insanımız tarafından başlatılan ve l tilfıf Devletleri vasıtasıyla büyütülcn şiddetli 
karşı akımlar söz konusu oldu. Bunun neticesinde Talat, Enver Paşa ve diğer bazı 
partili dostlar, mütarekeden sonra mcmlcketi terk ettik. 

ltilaf Devletleri, Mondros mütarakesinin o lağanüstü şartlarından faydalanarak 
lstanbul'a girdi. Türkiye'nin bağımsızlığını yok sayan bu devletlerin sürekli baskısı 
neticesinde Istanbul Hükümeti, Türkiye' nin savaşa girmesine ve Ermeni katliamianna 

sayıya inanmayacak. Bu sayıyla, Türkiye'de yaşayan bütün Ermenilerin kadın ve çocuklar 
dahil yüzde otuzundan fazlası öldürülmüş olmalı . Bu tamamen imkansız". Aleppo 20 Aralık 
1915, kaiserlich deutsches Konsu!at Rösslcr; Armenien, Türkei 183, R. 14092, Bd. 43, f. 
Bd. 44; Azmi SÜSLÜ'nün ölüm bilançosu ilc ilgili değerlendirmesi şöyledir: "Belgeler, 
bulgular ve neşredilenlere tarafsız olarak göz gezdirildiğinde hemen şu gerçek ortaya çıkıyor ki, 
maktuller. mazlumlar, hemen her defasında Türkler olmuştur. Eskiden yeniye doğru gelen 
Ermeni neşriyatına bakmak bile Ermeni propagandasının mesnetsi zliği ni, mübalağasını 
ispatlamaya kafidir. Savaş sırasında ö ldürüldüğü klasik Ermeni kaynaklarında 300 000 olarak 
ifade edilen Ermeni sayısı, bazı yeni kaynaklarda 5'1e hatta son zamanlarda lO' la çarpıtmak 
suretiyle 1.500.000 veya 3.000.000 olarak gösterilmeye çalışı l mıştır''. s. 97. 

32 1916 yılı Mart ortalarında Alman konsolosu şöyle bildirir: Ccınfıl Paşa, tehcir 
edilenlerin durumu düzeltmek istediğini , ancak Babıali"nin ona Almanlar ve Amerikalar 
tarafından yapılan yardımları engellerneyi emrcttiğini samimi tavırla söyledi. Fakat ricalar 
karşısında Cemal Paşa, Almanların yardım paralarını alacağını ve Türk memurlarına 
dağıttıracağını açıkladı, Armenien 183, R. 14083, N. 44-45; Cemfil Paşa, buraya sürgün 
edilmiş Ermeniler için, bir yardım kurumu oluşturdu. Ona, istanbul'daki tedbiri alan komite 
üyelerinin Ermeni düşmanlığı tavrını söyledim. Almanyu'nın , Ermcoilere yardım etmeye 
mümkün olduğu kadar müsaade edeceğini de bclirtlim. Ayrıca mesclenin ehemmiyet i ve 
ciddiyeti acıs ından yardım faa liyetlerine bütün zorluklara rağmen devam etmesini Cemal 
Paşa'dan rica ettim. (Alman Şam Konsolosu). Armetıien, Türkei 183, R. 14092, Bd. 43, f. 
Bd. 44, Damaskus 30 Mai 1916; Ermeni dostu Johannes LEPSlUS da, Cemal Paşa'nın 
Ermenilere yardım için devletin imk!ln l arını se ferber ettiğini söyler. DeutsclılaiUI' und 
Arnıenieli 1914-1918. Sarnınlung diplomatischer Aktenstücke, Postdam 1919. s. Lll!. 
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sebep olduğu suçlamasıyla Jöntürklor hakkında dava açıı.J3 Aralarında fedakar ve 
saygıdeğer insanların da bulunduğu ı 50 kişiden fazla partili, hükümete ve adalete 
bağlılıklarına rağmen tutuklandı ve hapishaneye tık ı ldı. Diğer ülkelerdeki gibi Türkiye 
anayasası , bakanları mahkum edebilmek için dev)etin en yüksek yargıçlardan bir 
komisyonun oluşturulmasını şart koşar. Bunu naıar-ı dikkate almayan Istanbul Hükü
meti, bizi yetkil i olmayan bir askeri mahkemeye teslim etti. Fakat hukukun bu tanıy
la da memnun olmayan İngi l izler, Türk Devleti' nin gözleri önünde tutuklu 150 parti 
üyesini hapishaneden ç ı kardı l ar, kamyonlara yüklediler, bir geminin güvenesine 
bindirerek Malta'ya gönderdiler. 

Şu andaki Türk Hükümeti, tavrının istiklalimize korkunç darbe anlamına 
geldiğini ve bir devletin bağımsızlığını hiçe sayarak yaptığı davranışları anlamamışca
sına davranıyor ve bu tutumun devamı olarak bizi hala askeri mahkemede yargılıyordu. 
Dava bir buçuk ay önce sonuçlandı. Netice olarak TaHit Paşa, Enver Paşa, daha önceki 
Milli Eğitim Bakanı Dr. Nazım Bey ve ben ölüm, o zamanki ŞeyhUlisilim Musa 
Kazım Efendi ve Maliye Bakanı Cavid Bey 15 yıl ağ1r hapis cezasına çarptı rı ldık. 

Bizi yargılamaya götüren asıl sebepler; Türkiye'yi ltilaf Devletlerine karşı savaşa 
katmak, Ermeni katliamlarını34 enge lleyememiş olmak. itil§f Devletlerine karşı 
Türkiye'nin savaşa girmesi, siyasi suç olarak a l gı l anamazdı. Çünkü biz şöyle iddia 
ediyoruz: Türkiye, Almanya ittifakı ile savaş ı kazanabilir, devamlı olarak lti laf 
Devletleri safında bulunan insafsız düşmanlarından kurtulabilirdi. Özgür ve bağımsız 
yaşasayd ı , medeniyelin ve refahı n modern ve ihtiyaç olan faktörlerine .sahip olabilirdi. 
Ben bu problemleri yakında yayınlanacak olan hatıratınıda teferruallı bir şekilde 
açıklamaya çalışacağım. 

Ermeni katliamlarını engellemcdiğimiz suçlaması35 üzerine aşağıdaki açıklama 
yapılabilir: Askeri mahkeme, her zanlıya ·karşı herhangi somut gerekçe göstermcksizin, 

33 İNAL, cüz 12, suç gerekçesine gÖre; hem fiil olmayub bilerek icray ı müzakereıle 
maznunlann cürümlcrinde mu in olarak zi medhal bulunan" Said Halim Paşa ve diğer beş zatın 
cinayetle muhakemesine karar verilmiştir. Ermeni katliamıyla kendi hükümeti tarafından· 

suçlanan devlet adamlarının gurbet elde şeh it edilmeleri, dikkat çekici bir tezadı içerir. s. 191 O. 

34 Cemal Paşa, suçlaınaları kabul etmiyor. Çünkü o. devletin bütün imkanlarıyla 
Ermcnilere sahip çıktığını ve Ermenilcre küçük zarar veren bir çok Türkü eezalandırdığını be
lirtmektedir. Tehcir edilen Erınenilerin kendisine bırakılınasını ve onları Suriye' ye yerleşti
receğini söylemişti. Paşa, Suriye'de Ermenilerin zararlı olacağı fikrinde değil idi. IV. 
Ordu' nun esas düşüncesi şu idi: Zararlı Ermeni külliyeUerinin. zararsız Ermeni cüz' iyetleri 
haline getirmek ! Suriye içlerine dağıtılacak Erınenilerin koyu Araplılığa karşı bir teminat 
olma ihtimali de vardı. Çerkesler, Kürtler vesairc gibi. Hatta Ermenilere ev ve toprak vermek 
şartıyla Müslüman etmek için bir heyet dahi oluşturulmuştu. Bu heyet bir defa benim odamda 
toplandı. Fakat çabuk gevşedi. Cemal Paşa'nın bu koruyucu politikasına, tabii Müslüman 
etmek ınüstesna, Halide Hanım pek taraftardı. Sahaettin Şakir ve arkadaşları ise Ccınlil Paşa'yı 

suçlamakta idiler. Nerede isyan olursa, Zeytin, Bahçe ve Urfa'da olduğu gibi ş iddetle tenkil 
edilmiş, fakat tehcir kervanlarına taaı..-uz ettirilmemişti. Adana yolunda kafiJelere hücum eden 
birkaç kişi idam bile edildiler. ATAY, s.75-76. 

35 Aynı suçlamaları Türkaydını ve askeri, Ermeni ve Batılılarin birlikte Abdülhamit' e 
yapınışiard ı . Hedef aynı idi: Siyasi rakiplerini altederek ikbal sahibi olmak. 
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Jöntürkleri ahlaki sorumlu kabul etti ve bizi sözde en fazla etkili parti üyeleri 
olarak kollektif suçlu buldu. Ben, arkadaşlarım TaHil ve Enver, hayatlarımızı Türki
ye'nin mutluluğu ve refahı için adadık. Aynı şekilde diğer partili arkadaşlarım da. Sivil 
dünya önünde ilk olarak belgelerin yayınlanmasıyla. suçsuzluklarımızı ispat edeceğiz. 
Onların Ermeni katliamında hiçbir suçlarının olmadığı gibi kendilerine atfedilen barbar
ca düşüncelerden tamamen uzak idiler. Düşmanların yalan iddialarla sadeec partiyi yok 
etme amacıyla saldırdıklan ispat edilecektir. Burada benimle ilgili iddiaları reddetmekle 
yerineceği m. 

Hiçbir zaman Ermenilere karşı zorbalığa ve katliama müsaade etmedim. Tehcirin 
şartlarını hafifletmek için mümkün olan herşeyi yaptığıma36 dair kesin ve inkar edi
lemez deliller olarak şunları açıklıyorum: 

I- Benim yetki sınıriarım içine gelen sürgün Ermenileri n yüzbinlercesi ni, taciz 
edilmeden ve zorbadan korumak37 için alınabilccek bütün tedbirleri aldım. Onlara 
Ikinci Süveyş Seferi Tümeni'nin ihtiyaçları için belirlenmiş olan cephe gerisindeki 
depodan yiyecek temin etmeye uğraştım . 

2- Sürgün Ermenilerin binlercesini, Toros ve l-l alep arasındaki Bağdat demiryolu 
hattının aluna getirdim ve onlara inşaat firmasından yer temin ettim. Böylece onlar, 
geçimlerini sağlayabildiler. 

3- Sürgün Ermenilerin binlercesini Suriye bölgesine aldım. Onları siyasi, yöne
tim ve teknik zorluklarına ve sakıncalarına rağmen Suriye, Beyrut, H alep ve Kudüs vi
layctlerine yerleştirdim. Onlar, mümkün olan yerlerde yiyecek temin etmeye çalıştım. 

4- Bu zorunlu göç içerisinde bulunan çoluk- çocuğa, ölümden ve ahlaki tehlike
den kurtarmak için Suriye'de alakoydum. Onlar için yelimhaneler yaptırdım. Bir tanesi 
Lübnan'daki AinTura Manastırı'nda, ikincisi Şam'da, üçüncüsü Halep'te. 3000-4000 
çocuğun yerlcştirildiği yetimhaneleri bizzat kendi korurnam altına aldım ve çocuklara 
yiyecek, elbise ve ders verdirrnek için bütün masratları ordu bütçesinden ödedi m. 

36 KRESS, Ccmaı Paşa'nın Ermenilere karşı tutumunun daima insani olduğunu şöyle 
açıklıyor: Amanos Dağlarında, İslahiye'den Osmaniye yolunda, çok sayıda Erıneniylc 
karşılaştı k. Bunlar arasında bir çok kadın, erkek ve çocuk vardı. Sefaleıin göıiinümü iğrenç idi 
ve Cemal Paşa'da büyük bir tesir yaptı. "lstanbul'daki arkadaşlarım böyle basit tedbirler 
almışlar". Cemal Paşa'ya Osmaniye İstasyonunda, ağır hasta. yan aç Ermeni Katolik Bişof 
von Casare'i takdim etmeyi rica ettiğimde, şu sözlerle reddetti:" Hayır, uıanıyorum, adam ne 
istiyorsa benim adıma yapın". Bu Cemiii Paşa'nın Ermenilerin hayatlarını kurtardığı olayların 
yüzlercesine bir örnektir. Erıneniler, ordu imkllnlarından faydalandılar. Şam ve Halcp'te 
yelimhaler yaptırıldı. Jöntürkler arasında Ermeniler için kalbi olan tek kişi idi. Şayet Cemal 
Paşa da Ermenileri kurban ettirseydi, daha korkunç trajedi olurdu.s.6. 

37 Daha önce i şaret edildiği gibi, Cemal Paşa, hükümetin aldığı bazı kararlara 
uymayarak, kendi bölgesinde yine açıkca Ermenileri n lehine işler yaptı . Çoğu kez MOsiiiınan 
halkı, genelgeleric tehcir edilen Ermenilere karşı saldırıların yapılmaması konusunda uyardı. 
Karşı davranan ları hemen idam ettirdi. Bizzat kendisi tehcir gruplarının barınma ve 
güvenliğiyle ilgilendi. Son olarak ilticacılar için geniş çapta yardım faaliyetlerini yönetti ve 
yapılmasını sağladı, Armenien 183, R. 14093, Bd. 44-45. 
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5- Halep'teki en tanınmı ~ Ermeni doktorunun kızı bayan Altunghian•a38 bir 
yeti mhanenin yapım ı için müsaade ettim. Bunu da korurnam altına aldım ve ordu 
deposundan gıda maddeleri sağladı m. 

6- Ermeni kadınları ve kızl a rı için, 15- 20.000 bayanın ücret karşı lığ ı 
ça lı şab i i eceği i ş yerleri yaptım . Onlar, gerekli gıda maddelerini en düşük ücretieric 
ordudan temin edebildi ler. 

7- Bir çok Ermeni usLay ı korurnama aldım . Onlar, uygun ücret karşılığ ı ordu 
atöl yeleıinde ve hazine fabrikalarında çalıştıl ar. 

8- Kilikya Ermeni Katolik Pat riği saygı değer Monsignore Sakak'ı özel 
korurnam altına ald ı m ve onu Halep Vilıiyeti'nde küçük bir şehre göndermeden, 
Kudüs'ün patrikliğine yerleşmesi için merkezi hükümetten olur aldım. Patriğin ve 
halefinin masraflarını savaş sonuna kadar ordu fonundan karşı l adı m. Patrik gibi birçok 
fakir Ermeni ailesini Kudüs'e yerleştirdi m ve kendi korumam altına aldım. 

9- Birkaç yetimhanenin Alman müdürüne, sahip oldukları imkana göre Ermeni 
öksüzleri kabul etmelerini rica ettim. 1917 yılında Almanya'ya resmi ziyaretim 
esnasında ziyaretleri bana memnuniyet veren misyoner müdür D. Alenfeld, müdür A. 
W. Schreibcr ve baş öğretmen Sommer' in ricaları üzerine bu yerler için parasız gıda 
maddeleri yardımında bulundum. 

10- Kirkasırlt Ahmet ve Halil isminde iki Tllrkün, benim yetki saha m dışında 
olan Diyarbakır ViHiyeti'nde Ermeni sürgünlerine karşı gaddarlık yaptıklarını ve aynı 
kişilerin Istanbul'dan Diyarbakır askeri mahkemesine gönderilen iki Ermeni 
milletvekili Zohrab ve Wartkes'i katiettiklerini haber aldığıında, bu kişileri, benim 
yetki alanı m içine gelir gelmez tutuklattırdım. Şam'daki askeri mahkemeye gönderdim. 
Onlar, suçlarından dolayı ölüm cezasına çarptı rı ldı ve hüküm derhal yerine getirildi. 39 

Tarafı ından Ermenilerin yararına yapılan yard ı m l arın sayımına hala devam 
edebilecek olmama rağmen , bu gerçeklerle sınırlamak is tiyoru m. Savaşta birlikte 
çalı şmaktan memnun olduğum çok sayıda Alman ve Avusturya lı subayın hiç tereddüt 
etmeden, anlatt ığım herşeyi onayiayacaklarına tamamen eminim.40 Savaş süresince 
Suriye, Beyrut ve Lübnan'da hiç rahatsı z edilmeden ik fi ıııet eden çok sayıda İ sv i çreli, 
Ameri kal ı , Ingi liz ve Fransı zın, Ermenilerin korurı mııs ı ve kurtarılmas ı için yiirüttü
ğüm hizmetleri mi takdir edeceklerinden hiç şüpheın yok. Şahi t olarak onl arın 
isimlerini vermeye yetkim olmad ığı için, isimleri aç ı klamakta çekimser kalıyonım .. 

38 ''Arkadaşı Altunian'ın yelimhanesi Cemal Paşa'nın himayesinde idi. Abdulahad 
Nuri, bu çocukları 1915- 1916 kışında Sivas'a göndermcyi plfinlıyordu. Çocuklar, çok sert 
sağuğunda bahsedilen yere gönderilirse, böylece onları n ebedi sükuııu sağlanmış olacaktı. 
Cemili Paşa, nakli gerçekleştirecek müdür vekilinin hilesini bozdu ve öksüzlerin Halep'te 
kalmasını sağladı. O. Filistin cephesinde aç, çıplak çocuklarla karşı laştığında, onlara 
bakı l ınası nı askeri memurlara emretti.", TERNON, s. 202-203. 

39 Cemal Paşa, Adana Valiliği yaparken de, Ermenileri n sebep olduğu olaylardan sonra 
da birçok Türk erkanını idam ettirmişti, bkz. Ramazan ÇALIK. ll. Abdiil/ramit Devrinde 
Ermeni Olayları, Konya 1994, S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmaınış Doktora Tezi. 

40 Bunu, ATAY. KRESS, TERNON ve diğerleri de doğnılaınaktadırlar. 
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Aynı zamanda Ermeni vatandaşlarımın birçoğunun, gerçeğin ve adaletin zaferi için 
şahitlik yapmayı kendilerine görev addedeceklerinden çok eminim"_41 

Cemal Paşa'nın Ermenilere sahip çıktığı gibi, Ermeniterin de Cemal 
Paşa'yı, tehcir olayından önce sevdiklerini şu misalde görmekteyiz: Doğu vila
yetleıinde çıkan Ermeni isyanlann ı n hall ine karar veren hükümet, yerinde inee
Ieıne ler yapmak üzere bir teftiş heyeti gönderilmesine karar vermiş; başkan lı 

ğına ayandan Galip Bey'i tayin etmişti. İki Türk ve iki Ermeni üyenin yanında 
Ermeniler özellikle Cemiii Paşa' mn da heyette yer almasını i stemişlerdi. Cemal 
Paşa, bunu n için SeW.nik'ten İstanbul 'a gelmişti. Fakat Meclis-i Mebusan, 
hükümetin bu kararını vali lerin işlerine karışma niteliğinde bulduğundan heyet 
Doğu vilayetlerine gidememişti.42 

Yukandaki açıklamalardan da an laş ılacağı üzere Cemal Paşa, tehcir edilen 
Ermenilerin sıkıntılarını hafifletmek ve onlara sahip çıkmak için devletin bütün 
imkanlannı seferber etmiştir. Bunu çevresinde bulunan yabancılar da doğru la

maktadır. Yalnız Cemal Paşa'nın devlete rağmen yapmış olduğu yardımlar, 

hem kendisinin hem de Osmanlı Devleti' nin suçlanmasını önlemeye yetıneıniş
tir. Onda kendinden olmayan her unsurla iyi geç i nıne, fakat öz değerlerinin 

kıymetini bilmeme felsefesinin mevcut olduğu görülmektedir. Cemal Paşa'nın 
Ermenilere karşı göstermiş olduğu yakın ilgiden Ermeni l~r ve İti l af Devletleri 
faydalanmak i stemiştir. Bunun neticesinde Cemal Paşa hakkında yazı lı ve sözlü 
bazı spekülasyon lar yapılmıştır. 

e- Cemal Paşa Hakkında Spekülasyonlar 

Bize şanlı bir tarih, kültür, medeniyet, devlet ve millet şuuru kazandıran 
ecdadı ınızın çektiği ıstı rabı , akı ttığı kanı ve döktüğü al ın terini biliyoruz. 
Yalnız Birinci Dünya Harbi'nde Çanakkale şehitleri için analarmızın akıttığı 
göz yaşları" nisan bulutları nı" utandıracak ölçüde değil mid ir? 

Fakat ne zaman yöneticilerimiz, kendi netisierini tatmin etme mücadelesine 
başladılar, ne zaman kendi mill i ve mukaddes misyonlarını unutup, küçük 

41 Cemal PAŞA, '"Der Orient in der Presse, Zur Frage der Greuel in Armenien. Eine 
Rechtsfertigungsfrage", Der Neue Orient, Bd. VI, Nr.2, s. 120-122. 

42 Mehmet 1-IOCAOÖ LU, Tarihte Ermeni Meza/imi ve Ermeııiler, istanbul 1976, 
s. 672. 
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işlerle uğraştılar, o zaman rnilletçe yerimizde saydık hatta gerilerneye başladık. 
Dün Abdülhamit' i dış güçlerle hatta Ermenilerle birlikte tahtan indirmeye 
çalışan Jöntürkler, sonra kendi aralannda kıyasıya bir mücadeleye giriştiler. Bu 
iç mücadeleterin en çarpıcı örnekleri, İttihat ve Terakki döneminde yaşandı. Bu . 
fırsattan Batılı devletlerin akıl almaz derecede faydalanma çabaları, Türk 
insanının bir daha aynı hatayı yapmaması gerektiğini aş ikar bir şekilde 
göstermektedir. Cemal Paşa misali, buna en çarpıcı örnektir. 

Bükreş Rus Büyükelçisi Poklewski, Dış i ş le ri Bakanlığı' na 28 Kasım 
1918'de şu haberi geçer: "Ermeni politikac ı Sawrijev'den, Cemal Paşa ile Türk 
hükümeti arasında meydana gelen geçimsizlikleri haber aldım. İtilaf Devletleri, 
Cemal Paşa'ya Asya Türkiye'sinde hükümet edebileceği sözünü verirse, Cemal 
Paşa'nın İştanbul'a karşı bir yürüyüş gerçekleştirebi leceği kanısı mevcuttur. 
Ermenilerin de, Cemal Paşa'ya tesir etme aracı olarak kullanabileceği 
düşüncesinin mevcut olduğu duyulmaktadır''.43 

Dışişleri Bakanlığı da cevap olarak Bükreş Büyükelçiliği'ne şunları yazar: 
"Türkiye' deki ve özellikle de hükümet çevresindeki dağınıklık bizim işimize 

gelir. Müttefik D evletlerin görüşü alınıncaya kadar bu düşü nce çok gizli 
kalmalıdır." 44 

Daha sonra Rus Dışişleri Bakanı Sazonow, Paris, Londra ve Roma' daki 
büyükelçilerine 12/25 Kasım tarihlerinde şu telgrafı çeker: " Cemal Paşa'ya 
aşağıdaki teklifler yapılırsa, Cemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti'ne karşı bir 
isyan çıkaracağı ve Almanlara karşı hareket edeceği ümidinin meydana geldiği, 
İstanbul Ermeni çevreleri tarafindan bildirilmektedir: 

1- İtilaf Devletleri , Asya Türkiye'sinin bağımsızlığını ve dokunulmazlığını ga
ranti edecek. Burası Sultanın emri altında aşağıda belirtilen otonom eyalet
lerden m6ydana gelecek: Suriye, Filistin, Mezopotamya, Arabistan, Kılikya ve 
Kürdistan' ı içeren Ermenistan. 

2- Babadan oğula intikal eden taht devretme hakkıyla Ccmfil Paşa sultan olacak. 

3- Cemal Paşa, Almanların emrinde bulunan Istanbul HükUmeti ve Sultana karşı 
istifasını açıklayacak. Onlara karşı hareket edecek. 

4- lstanbul'a karşı yapılacak isyanda ltilaf Devletleri, onu silahla takviye, erzak 
ve topçu sınıfıyla destekleyecek. 

43 Die europaisehen Miichte , s.42. 

44 Die europaisehen Miichte, s.42 
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5- Savaşın bitmesinden sonra İtilaf Devletleri, Cemıli Paşa'ya maddi destek 
sağlayacak. 

6- Ceınıil, Istanbul ve Boğazların kaybını kabul edecek 

7- Cemal Paşa, Ermeniterin kurtarılması ve savaş bilimine kadar onlara iaşe 
temini için görevleııdirilccck. 

Iç sıkıntılar, Türkiye'nin gücünün azalmas ına ve bizim menfaatiınizc hizmet 
ediyor. Güvenilir Ermeniler vasıtasıyla, Cemal Paşa ile gizli ınüzakerelerin başlatılma
sı gerektiğini uygun buluyorum. Alınanları çıkarımıyı ve Istanbul Hükümeti'ni aziet
meyi başaramazsa dahi, Osmanlı Devleti'nde karışıklık çıkarınası faydalı olur. Dışişleri 
Bakanı ile güvenilir bir şekilde müzakere etmek ve acele telgraf çekmek lütfunda 
bulununuz".45 

E.usların ve Ermenilerin, Cemal Paşa ile diyalog kurma çabalarına, İngiliz

ler sıcak bakınadı lar. Bu arada Araplar, İngilizlerden bağımsız Arap devletinin 
kurulmasını rica ediyordu. İngiltere de bunun gerçek leşmesi için söz verdi. 

Arabistan ve Türkiye arasında bir parçalanma vukuu bulacağ ı şartında birleş

tiler. Londra Rus Büyükelçisi Benckendorff, Cemal Paşa'nın Arap projesinin 

nasıl uygulanacağını Grey'e sorar. O, Cemiii Paşa'nın birşey yapamayacağını 
ve projenin uygu lanınasında sıkıntıların ortaya çıkabileceğini açıklar. Şayet o, 

Araplara karşı muhalefette bulunursa, onunla bir anlaşma yapılır. İngiliz- Arap 
yakıniaşması gizli kalnıalıdır. Bu konuda Cemal Paşa'ya bilgi, hiç bir şekilde 
ulaşmaması gerekmektedir." 46 

Paris Rus Büyükelçisi İswolski, birlikte olduğu günlerde Sawrijev'e, 

Eriand' la bir araya gelmesinde kendisine destek vereceğini belirtir. Sawrijev, 
Cemal Paşa ile yapılması düşünülen müzakereler için Mısır'a güvenilir kiş iler 

göndermeyi düşündüğünü Briand'a bildirdiğinde, Briand şüpheyle karşıladı ve 
o na, Cemal Paşa'nın durumu ve kabiliyeti hakkında haberlerin bel irsizliğini 

tanık göstererek, kaçamak cevap verdi. Briand, Cemal Paşa ile herhangi bir 
müzakereye girmenin huzursuzluğa vesi le ol abileceğini söyler. Çünkü o, 
Petrograd'da devam eden müzakereler ış ı ğında Asya Türkiye'sini oluşturma 
projesini uygulanabilir görınüyon.Ju47. 

Almanya Şam konsolasunun spekülasyonlar hakkındaki düşünces i ve 
Cemal Paşa ile olan konuşması şöy le idi. "25-26 tarihli Teınps, Cemal Paşa'nın 

45 Die europaisehen Müchıe, s.43. 

46 Die europüische Müchte, s.49. 

47 Die curopaische Machte, s.70 
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Suriye'de merkezi hükümete karşı baş kaldıracağından ve İstanbul'daki taraf
tarlarının tutuklanacakJarından bahsediyordu. Bu gazete haberini Cemal Pa
şa'ya gösterdiğimde, kelimesi kelimesine şöyle söyled i: " il faut que mes 
compatriotes ainsi que les votres les lisent attentıvement et qu'ils ouvrent bien 
leurs yeur"- O, bununla, düşmanların aleyhimizde kullanabileceği spekü lasyon
lara sebep olacak davranışlardan Osmanlıların ve Almanların kendilerini 
koruması gerektiğin i söylemek istedi. Bir müddetten beri Osmanlıların ve 
Alnıanların da onun vatan hainliği yapabi leceği ve düşman ın yardımıyla 

Suriye' ni~ Hidivliği makamına çabaladığı ihtimalini düşündüklerini, Cemal 
Paşa biliyordu. Cemal Paşa, Haziran'da bu söylentiler üzerine benimle konuştu 
ve güldü. Bu spekülasyonların, İstanbul'a ve oradan düşman basınına 
ulaşmasından sonra, Cemal Paşa, her şeye daha çok dikkat ediyor. O, Türk 
yöneticileri arasında ve ayrıca müttefiklerle biı- iç çatışmanın vukuu bulacağı 

iddialarına inanmamalarını istiyor. Ayrıca düşmanların, müttefikler arasında 
yarattığ ı spekülasyonlar vasıtası y la oluşturmak istediği güvensizlik ortamı nın 

devam ettiği ni biliyordu. Benim kişisel kanaatiıne göre Cemal Paşa, ateşli ve 
samimi vatanseverdi. Türk soyundan gelmesinden dolayı gururludur.48 Gerçi 
onun çok ihtiras lı ve ihtilalci karaktere sahip olduğunu görüyorum. Fakat bana 
göre; onun ihtirası, vatan sevgisiyle ve Osmanlı Devleti'nin geleceği ile ilgili 
siyasi idealiyle sınırlıdır. Cemal Paşa hakkındaki bu kişisel önemsiz yargıının 
yanında, bana, şu ihtimal daha muhtemel gözüküyor: Gerçekten Cemal Paşa, 
Fransa ile komplo düzenlemiş olsaydı, Temps haberleri düşi.inüldüği.i gibi ya
yın lardı. Cemal Paşa, hakikaten Suriye'nin onaylanmış kralı olmak isteseydi, o 
zaman adenı-i merkezi yönetim~ bağlı Suriyelileri insafsızca cezalandırır mıydı 
ve merkeziyetçiliğin buradaki temsilcilerine yakınlık duyarak teşvik eder miydi? 
Onun politikası şöyle oluştu : Merkezi hükümet onu yalnız bırakırsa, o bütün 
etkisini kaybedebililü. İngiltere ve Fransa' nın büyük yardımiarına rağmen 
Cemal Paşa, bugüne kadar Suriye'de yapmış olduğu İcraatlarından dolayı 

tutunamaz. Hiç kimse, onun merkezi hükümete baş kaldırınasında yanında yer 

48 Anadolu ve Bağdat Demiryolları Genel Müdürü Dev leı Gizli Komisyon Alman 
Üyesi GÜNTHER-DRESDEN, Cemal Paşa'nm GQrcii asıllı olduğunu yazı.yor "Den Namen 
Achmed Djemal Pasehas", Mitteiluııgen des Bundes der Asienkampfer, N.9, 4. Jahrgang, 1. 
September 1922, Berlin; Liman von SANDERS ise 350 Numaralı Vossisclıe Zeituııg 
gazetesinde Cemili Paşa'nın dönme olduğunu yazmıştır. 



245 

almaz.49 Aksine şu anda çevresinde ve emrinde bulunan, güven duyduğu Türk 
subay ları, ona karşı kılıçlarını çekebilirler". 

Yıllar sonra 1924'de Sovyet makamları, Sawriyev'in 19 15 Kasım ayı 
sonunda Cemal Paşa ile ilişki kurduğunu şöyle açıkladı:"Cemal Paşa, İtilaf 
Devletlerinin yardımıyla İstanbul'daki yönetimi ele geçirebileceğini ve E rmeni
leri kurtarabileceğini bildirmişti . Bunun için o, Suriye ve Filistin, Mezopotam
ya, Arabistan, Ermeni-Kılikya bölgesi ve Kürdistan ' ın bağımsızlığının garanti 
edilmesini İti laf Devletleıinden istemişti. Bununla beraber diğer müzakereler de 
yapılınıştı -özellikle İngilizlerle Fransızlar arasında-. Ancak Aristide Briand' uı 
da Cemal Paşa' nın tekliflerini reddetmesi, meselen in fazla ilerlemesini engelle
miş oldu."50 

Muhalifleri de Cem~U Paşa'ya, Filistin ve S uri ye'nin taçsız kralı olarak 
çoğu kez egoist sebeplerden dolayı yetkisini aştığı ve İstanbul'daki Hükümete 

ve Ordu Kumandanlığına güçlükler çıkardığı suçlamalarını yapıyordu. Şüphe
siz Cemal, sadece ordu ve milletin menfaatlerini titizlikle koruyordu.51 

Devletin en üst seviyesindeki yöneticisi hakkında yapı lan bu spekülasyon
lar, millet ve memleket açısından tasvip edilemez hadiselerdir. Bu söy lenenler 
gerçek olmasa dahi, dış güçlerin, yöneticiler ar:.ısındaki ıatsız rekabetten 
faydalanmaya çalıştıkları görülmektedir. Yıllarca Haçlı Ordusunun yenemediği 
Osmanlı Devleti' ni, kendi iç bünyesindeki virüsler, verdiği zararlada ağır ağır 
yenmişti r. Cemal Paşa, kendi milletine ve insanına göstermediği iyi lik ve ya
kınlığı yabancılara ve Ermenilere göstermişti. Buna rağmen Batı dev letlerinin 
tezgahladığı saldında meçhul bir kurşun la hayata elveda dedi . 

f- Cemal Paşa' nın Şehit Edilmesi 

Hayatının son yıllarında bütü n olumsuzlukları yaşayan Cemal Paşa, 

bahtsız bir ölümü de tatmış o ldu. Ölümü üzerine fark lı görüşler mevcuttur. 

49 Bu konuda ATAY'ın açıklaması şöyledir: "Payiıahıa, Cemıli Paşa'nın Suriye Hidiv
liği ile ilgili devleıten ayrılmak niyetinde olduğundan bahsedildiğini duymuştuk.Halbuki 
böyle bir teşebbüs ancak yabancı işgali ile mümkündü. Ordunun hatta sivil idare 
görevlilerinjn Cemal Paşa' yı takip etmeyeceklerine şüphe yokıu. Öte yandan Cemal Paşa, 
büyük capta bir cüret adamı da değildi." S.53. 

50 TERNON, s. 226 

51 Geniş bilgi için bkz. KRESS, s.3. 
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Araştırmacıların bir kısmı Cemal Paşa'yı Ermenilerin, bir kısmı Ruslann, bir 
kısmı da İngilizlerin öldürtmüş olabileceğini yazmaktadır. Cemal Paşa, Deniz 
Yaveri Nusret Bey ve Kara Yaveri Süreyya Bey ile, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti Tiflis Başkonsolosluğu'ndan bir gece yarıs ı çıkıp otellerine 
gitmek üzere sokak köşesini dönerlerken, pusu kurmuş meçhul kimselerin 
yaylım ateşiyle şehit edildiler.52 

Cemal Paşa'nın iki yaveri ile birlikte öldürülmesinin arka planı hakkında 
kesin birşey bilinmemektedir. Doğrulanmamış haberlere göre onun, Ermeni 
fanatikler tarafından kurban edilmiş olduğu kanaatİ yaygındır. Faüh Rıfkı Atay 
ve Kamuran Gürün'e göre de Cemal Paşa'yı onbinlercesine kendi eliyle hayat 
vermiş olduğu Ermeniler, öldürmüştür.53 Bu, o günün şaıtlannı biraz göz önü
ne getiren insan için pek i nandırıcı görünmüyor. Çünkü Cemal Paşa, 1915 ya
zında sürekli Filistin ve Suriye'de bulundu.54 Hükümetin Ermenileri tehcir ka
rarına, Cemal Paşa'nm tamamen katılmadığını ve kararı istismar ettiğini Erme
niler, bilmektedir. Onlar, birkaç bin Ermeninin hayatını Cemal Paşa'nın yar
dımiarına ve samimi uğraşiarına borçludur. Ermenileri n, Cemal Paşa'yı 
ortadan kaldırınakla ve bu alçakca cinayet dolayısıyla dünyada sahip oldukları 

52 Fehmi NUZA, "Cemal Paşa'yı Kimler öldürdü veya Öldürttü ?"Türk Kültürü, Sayı 
243, Yıl 21, s.454; Cemal Paşa'yı iki yaveriyle öldürenlerin Ermeni Kerekin Lotoyan ve 
Sergo Yartanyan olduğu bilinmektedir. (Bkz. Türk Ansiklopedisi, c. lO: Ankara 1960, s.l42). 
Afganistan'da iyi karşılanıp Afgan ordusunu ıstaha girişen bir askerin öldürOlUş sebebi 
tartışılmalıdır. Zira ölümlinden önce yaptığı iş lerle ölüm sebebinin buluşması mantıken 
uygundur. Cemal Paşa, Afgan ordusunu güçlendirme yol1llndadı r. Bu tavır, hangi büyük gücü 
ürkütmektedir? sorusunun üzerinde durulmalıdır. 

53 ATAY, s.44-4S, GÜRÜN, 240; TERNON, Cemal Paşa'yı 25 Temmuz'da Tiflis 'de 
Petros Ter Boghassian ve Arteshes Gevordjian öldürdüğünü yazarken, s.237; WEİGEL de, 
Cemal Paşa'nın seyahat esnasında Tiflis'de bilinmeyen kişiler tarafından öldürüldüğünil yaz
maktadır ; Ermenilerin kendine has bir "orjinal pHinları' ' vardı. Buna göre bütün Jöntürkler, 
ortadan ve aynı zamanda kaldırılacaktı. Sait Halim, Talat Paşalar 1921 'de bu plan doğrultusun
da şehit edildiler. Cenı1il Azmi, Dr. Bahaeddin Şakir de 1922'de iki Ermeni terörist tarafından 
vuruldular. Bu Ermeni suikast pHinında öldUrOimek istenilenlerin başında Cemal ve Enver 
Paşalar da vardı. Onun için Almanya'da Ermeniler tarafından adım adını takip edildiler.(Bkz. 
Arşavir ŞI RACL YAN, Bir Ermeni Teröristin ltirafı (Türkçesi: Dr. Kadri Mustafa ORAGLI), 
İstanbul 1997, s.241-243.267-68, 277 vd.) Şıracıyan'ın yayın lanan itiratlarında, taşıdıkları kin 
ve düşmanlık la birlikte. öldürdükleri, öldürme niyetleri (Cenıfil Paşa ve diğerleri için) açıktı r. 
Fakat Avrupa'da Ermenilcrin biı cinayeti işleyemedikleri de bilinmektedir. 

54 NUZA, Bu sebeple, Cemal Paşa'yı Ermenileri n öldürmüş olmaları mantıken kabul 
edilemez. Söz konusu Ermeniterin tehcirine milteailik kararname çıkarıldığı zaman Cemal 
Paşa İstanbul'da değil, bilakis Suriye'de bulunuyordu. Bu husus Ermeniterin rneçhulu geğildi. 
s. 457 
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sempatinin kalanını dakaybetmede sebep ve menfaatleri yoktu. Bundan başka 
bu tip icraatlarla, Türkiye'de yaşayan soydaşlarının kaderini kötüleştirmeyi 
göze alamazlardı. Cemal Paşa, 1920- 1921 yıllarında Habal'da ikamet ediyor
du . Afganistan' ın genç Bıniri ' ne etkisi çok fazlaydı. Bu günlerde Afganistan, 
Rusya'ya yakın iaşmak istiyordu. Bunun neticesinde İngiltere, Afganistan'da 
hissedilir derecede diplomatik yenilgiler tattı. Yoksa Cemal Paşa' nın , Tiflis'den 
İran üzerinden tekrar Afganistan 'a dönmesinden korkuldu mu? Aslında Cemal 
Paşa, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarıyla Enver Paşa' nın ortaya çıkarmış 
olduğu durumu değerlendirmek için, Tiflis'ten Ankara'ya seyahat etmek 
istiyordu .ss 

Bunu bir başka haber de doğrulamaktadır. Matin 'e İstanbu l 'dan bildirildi
ğine göre, Cemal Paşa Tiflis'de Çekanın emri üzerine öldürüldü. O, Ankara'ya 
seyahat etmek istiyordu. Mustafa Kemal Paşa' dan, Enver Paşa'yı Ruslara karşı 
korumasım teşvik etmek niyetindeydi. Bu haberin , çok dikkatli algılanması 
gerekir. Haberin özellikle İstanbul 'dan Matin'e bildirilmesine dikkat edilmelidir. 
Orada Türk Milliyetçilerinin çabalarına destek verecek bir çevre oturmuyordu. 
~urada bir tarafda Ermeni katlİamındaki suçu üzerlerinden atma, diğer taraftan 
milliyetçileri Ruslara karşı kazanma çabası söz konusudur. Ankara Hüküme
ti'nin gittikçe Rusları koruduğu bilinmektedir.56 

O günlerde Tiflis'de Gürcü Hükümeti nezdinde diplomatik bir sıfatı ve 
önemi olan Alırnet Muhtar (Mollaoğlu) Bey' e, ölüm hadisesinden bir gün sonra 
gele n iki kişi, övünerek şunu söyler: "Biz Gürcü ihtiUil komitesine mensubuz. 
Moskova'dan aldığımız emir üzerine Cemal Paşa'yı biz öldürdük". Aslında 
Cemal Paşa tarafından ıslah edilecek Afgan Ordusu da, İngilizlerin sırtında bir 
dike n teşkil edeceğinden, bu Bolşevik Rusya'nın dış siyasetine tamamıyla 
cevap veriyordu. Binaenaleyh, Cemal Paşa'y ı Moskova' nın emriyle biz 

55 KRESS, s.3-4. 

56 GÜNTHER-DRESDEN , s.2; Uzun süre Türkiye'de subay olarak görev yapmış ve 
TUrldye üzerine eserler yazmış olan Alman Herrmann Lorey, Cemal Paşa'nın ölümü hakkın
da şöyle yaznıaktadır: " Cemal Paşa, Enver Paşa'ya destek vermesi için Mustafa Kenı§ l ile 
diyalog kurmak üzere Tiflis ' e gitmişti. Bu, Moskova'da Sovyetleri hiddellendirdi. Böyle bir 
uzlaşma ile Enver'in Türkistan'da, Cemal'in Afganistan'da ve Mustafa Kemal'in de 
Kafkaslarda Ruslara karşı hareket edebileceklerini düşündüler. Tinis'deki Çeka'ya emri vererek, 
onu öldürttü ler.(31 Ağustos 1922). Bd.l, s.31. 
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öldürdök diyen Gürcü komiteterin böyle bir beyanını şüphe ve tereddüt ile 
karşılamak gerekir.57 

Ahmet Cemal Paşa, 1921 yılının sonbaharında, zamanın İngiliz Hariciye 
Nazırı Lord Curzon'a hitaben Fransızca uzun bir mektup yazmış ve mektubun 

bir suretini bilgi edinınes i için, Moskova Büyükelçimiz Ali Fuad (Cebesoy) 
Paşa'ya58 göndermişti. Fehmi Nuza, bu mektuptan hareketle, Cemal Paşa ve 
yaverini Tiflis'de öldüren Gürcü veya Ermeni katillerin arkasında kimlerin 
olduğu aşikardır demekdir. Hatta Gürcistan ve Ermenistan'ın bağımsızlığını 
sağlayan İngiltere, bu memleketin insanlarını rahatlıkla kullanabileceğini 
beliıtınektedir. Cemal Paşa'nın faaliyetlerinin kendi menfaatlerine ters düştüğü 
düşüncesiyle bu insanları kullanmış olabileceğini ima etmektedir.59 

Alman Günther-Dresden de Cemal Paşa'nın öldürülmesi olayını daha 
geniş açıdan değerlendirmektedir. Ona göre Cemal Paşa, yıllardan beri sürege
len Türk-Hıristiyan veya Müslüman-Hıristiyan çatışmasının neticesinde öldü

rüldü. O, şöyle yazmaktadır: "Cemal Paşa, politik sebeplerden dolayı öldürül
dü. Cemal Paşa'yı Ermeni katillerin öldürmüş olması hiçbir şey ifade etmiyor. 
Ermeniler piyondu. İslami yapıya sahip ve hala inançları uğruna mücadele eden 
Türk devlet adamları ortadan kaldırılmalıydı. Olay, bu düşüncenin neticesinde 
gerçekleşti. "60 

Cemal Paşa'nın ll. Ordu Kumandanı iken, bu ordunun Harekat Şubesi 
Müdürü olan, daha sonra Şam'da-Kudüs'te IV Ordu Kumandanı iken berabe
rinde bulunan Ali Fuad ERDEN, "Cevval bir zekfı, fevkatade çabuk intikal ve 
seziş sahibi" olarak övdüğü kumandanı hakkında şunları yazar: "Cemal Paşa 
7920 yılında Avrupa'dan Afganistan'a dönerken Tiflis'te öldürüldü. Görünür
de onu Ermeniler öldürdü. Fakat kanaatimce Cemal Paşa'yı Ermeniler öldürme-

57 NUZA, s. 455-456. 

58 Ali Fuad CEBESOY da, Moskova Hallraları Istanbul 1955, adlı eserinde Cemal 
~aşa'nın Afganistan'daki faaliyetleri ve Ingilizlere karşı mücadelelerinden ayrıca Rusların, 
Ankara ilc bozulan diyaloglarının tekrar dUzcltilmesi için onun Moskova'ya çağrılmasından 
bahsctmektedir. Geniş bilgi için bkz. s. 274-299. Ankara-Moskova arasında bozulan 
diyalogtan dolayı Ccbesoy, Moskova'yıterkcderkcn, Cemal Paşa Moskova'ya gelir. Cebosoy, 
Cemili Paşa 'ya Moskova'yı hemen terketmesini söyler. Zamanın yetersizliğinden dolayı 
fazla konuşamadan ayrılırlar. s. 344 

59 Geniş bilgi için bkz. Nuza. 

60 GÜNTHER-DRESDEN, s.l 
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di. Cemal Paşa, Ermeni/ere öldürtüldü. Onu öldürenler de, onu, onlara öldür
tenler tarafindan öldürüldüler. Ölüler ketıım olacakları için öldürüldüler". 61 

Ermeni olay ları nın ortaya Çıkışında ve seyrinde olduğu gibi, Türk devlet 
adamlarının şehit edilmesinde de bazı devletlerin parmağının olabi leceğin i 

söyle mek yerinde olacaktır. Ayrıca Türkler gibi, Bi rinci Dünya Harbi yorgunu, 

Rus zulmünü yaşamış ve kendi derdiyle uğraşan bir Ermen inin tek başına 
bunları düşünüp tatbik etmesi imkansız görünmektedir. Fakat birçok Ermeni, 
birilerinin maşası olarak bunları yapabilecek karaktere faz lasıyla sahiptir. 

Böylece Batı Devletleri, uzun yıllardan beri savaş meydan larında öldüre
medikleri Türk liderlerinin hayatiarına ağır ağı r son vermekte idiler. Onların 
varlıkları, belki ilerki yıllarda kendileri için tehlike teşk i l edebilirdi. Uzun 
yı l lardan beri kendilerine karşı mücadele eden, tecrübe kazanmış, gerçekleri 
görmüş ve olgunlaşmış Müslüman Türk liderleri ortadan kaldırı lmaJıydı. Bu 
Batı dünyası için gerekliydi. 

g- Eserleri 

Cemal Paşa, askeri alanda başarısız o l masına rağmen siyasette etkindir. 
Ayrıca dikkat çekici bir yanı da elinin kalem tutmasıdı r. 

Cemal Paşa'nın bili nen üç eseri vardır. B unlardan ilki Plevne Müdafa
ası'd ır. 1898'de yayınlanan bu eseri Alte Denkmaler aus Syrien, Palasıina und 
West-Arabien takip eder. Suriye, F ilistin ve Batı Arabistan'ı n Eski Anıtları 

diye tercüme edilebilecek bu k i tabı, Berli n'de 1918 yılı nda yayın lanmıştır. 

Görev yaptığı yerler, özellikle Suriye, Filistin ve Batı Arabistan olması dikkat 
çekicidir. Paşa demek ki bu coğrafya ile yakından i lgilenmişti r. 

Cemal Paşa'nın son eseri ise ölümünden bir yıl sonra İstanbul'da (1923) 
yıhnda yayınlanan hatıratıdır. Cemal Paşa Hatıratı 1913-1922. Bu eserin yeni 
baskıları, Almanca ve İngilizce çevirisi de yapılmış bulunmaktadır.62 Özellikle 

1913-1922 arasını kapsaması , ona, son dönem tarihimiz için çok önemli bir 
kaynak niteliğini kazandırmıştır. 

6 l Ali Fuad ERDEN, Birinci Dünya Harbinde Suriye Hauraları, ı, Istanbul 1954, s.l 10. 

62 M. Şükrü HANİOÖLU, s. 307. 
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SONUÇ 

Cemal Paşa ve arkadaşlannın memleket için uğraş verdiklerinden, Osmanlı 
Devleti'nin eski ihtişamlı dönemine tekrar kavuşturmak için çabaladıklarından 
hiç şüphe yoktur. Ama devleti yönetmek, b'iıgi, tecrübe, eğitim ve basiret iste
mektedir. İyi bir asker olmak, iyi bir devlet adaını olmak anlamına gelmemek
tedir. Bu, devletin sürüklendiği sonuçtan ve Cemal Paşa ve arkadaşları arasın
daki hoş olmayan rekabetten anlaşılmaktadır. Edirne Valisi'nin Env·er Paşa için 
Falih Rıfkı Atay'a söylediği "çocuk" kelimesi Cemiii Paşa için de geçerlidir. 
Enver Paşa'nın almış olduğu bir yüksek rütbeden Cemal Paşa, hemen rahatsız 
olup, kendisi de hemen bir üst rütbeyi almaya çaba gösterir ve onlara karşı 
saygısızlıkta bulunmaktadır. Cemal Paşa, Ermeni Tehciri hakkındaki açıklama
larından da anlaşıldığı gibi , Devletin almış olduğu bir takım kararları uygula
mama cüreti gösterir. Devletin sırlarım ifşa eder. Bu tutum ve davranışlarından 
faydalanmak isteyen yabancı güçler de, onu kendi emelleri doğrultusunda 
kullanmak için çaba saıfetmişlerdir. 

Cemal Paşa'nın Birinci Dünya Harbi'nde ıni.ittefikimiz olan Alınan 
subaylannakarşı davranışları çelişkilidir. Kendisi Bahriye Nazırı sıfatı ile IV. 
Or~ u Kumandanlığı'na atanı nca, 4 Aralık I 914'te Haydarpaşa'dan yola çıka
rak Şam'a gitmiştir. Bu sıralarda Alman imparatoru II. Wilhelm Arap şeyhle
rinden bazılarına nişanlar verilmesi arzusundadır: 5 Kırmızı karta!, 9 taç nişa
nı. Bunların kimlere verileceğinin seçiminin de 8. Kolordu Kurmay Başkanı 
Alman Yarbay von Kress tarafından yapılınasını istemektedir. Enver Paşa bu 
hususu kabul ederek Cemal Paşa'ya talimat verir. Cemal Paşa buna tepki 
gösterir. Seçimin bir Alınan subayı tarafından değil, kendisinin yapabileceğini 

şiddetle vurgular. Sonucundan bu haklı, şahsiyetli ve milliyetçi isteğini Enver 
Paşa'ya da onaylattırır.63 

Lakin Alman planiarına tamamen boyun eğerek yeterli hazırlıklar yapılına
dan yarı aç, yarı çıplak Anadolu çocuklarını her iki Kanal Harekatı'nda cephe
ye sürmesi, binlerce Mehınetçiğin şehadetine sebep olması anlaşılamaz. Alman 

Genelkurmay Başkanı Mareşal Erich von Falkcnhayn'ın Filistin ve Suriye 
cephesindeki bütün orduların başına Yddının Ordulan Grubu Komutanı olarak 
tayinine hiç ses çıkaıtmaz. Bu atamaya tek tepki VII. Ordu Kumandanı Mustafa 
Kemal Paşa'dan gelir, devlet nazarında en yüksek sorumlu bir Osmanlı (Türk) 

63 Ali Fuad ERDEN. s. 12-14. 
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olmalı, Falkenhayn onun emrinde bulunmalı , bütün geri hi zmetler, viHiyetlerin 
ve aşiretlerin yönetimi memleketimizin bir öz eviadının elinde bulunmalıdır,64 

der. 

Mareşal Falkenhayn'ın Cemal Paşa ile ilk karşılaştığında, onun için "zum 
Herrschen gebohreıı " (hükmetmek için yaratılmış) dediğini Ali Fuat ERDEN 
nakl eder.65 Bu iltifatın ve belki de devamının Cemal Paşa üzerinde tesiri 
olmuş bulunmalıdır. 

Anadolu'daki Ermeni olaylarının müsebbibi Türkler değildir.66 Tehcir 
hadi sesi Ermeniterin ayaklanması neticesinde, Türk Devleti ' nin kendi ve 
Ermeni halkının seHimeti için almış olduğu bir karardır. Türk insanın bu 
karardan rahatsız olması için hiç bir gerekçe söz konusu değildir. Olayları bu 
seviyeye getiren sorumluların utanması ve sıkılması gerekmektedir. 

Osmanlı Devleti' nin son dönemlerinde devlet adamları, Batı'ya gereğinden 
fazla hoş görünıne çabası içerisinde bulunmuşlardır. Cemal Paşa'nın da 
özellikle yabancı temsilci ve görevlilere karşı çok iyi davrandığı, ancak kendi 
insanına acımas ız olduğu görülmektedir. Bu devrin üç liderinden biri olarak 

görülen Cemal Paşa, sıradan Alman konsolosuna ve subaylarına çok yakınlık 
göstermiştir. Onların da bu ilişkileri , kendi devleti ve milleti nin menfaatine 
kullanma çabalarında olduklan aşikardır. Bu ilişkiler, günümüzle kıyas edildiği 

zaman değişen fazla bir şeyin olmadığı açıktır. Türkler, yaptıklan her türlü 
iyi lik ve insancıl çabalara rağmen Batı nezdinde yine barbar, yine yobaz olarak 
değerlendirilecek, yine böyle algılanacaktır. Ermenilere gösterilen insani tavır 
ve İ craatlara karşılık, onlar Türk milletini arkadan vurmuş, hatta Türkiye 
aleyhinde yoğun çabalar sarfetınişlerdir. Bugünkü Batı toplumunun tavırları 
da, tarihi olayların bir göstergesidir. 

Türk Milleti, milli ve ulvi düşüncelerden uzak laştığında, kısır döngülerin 
etrafında kü ıne len ip kalmıştır. Dün askerler in asli vazifelerinden uzaklaşıp 
devleti yönetıneye kalktığında çeki len s ıkıntılarla, son yıllarda olanlar paralellik 
arz etmektedir. 

64 Nejat GÖYÜNÇ, Atatürk ve Milli Mücadele, Istanbul 1984, s. 62. 

65 Ali Fuad ERDEN, s. 104. 

66 Ermeni olayları hakkında geniş bilgi için bkz. Hüseyin Nazım Paşa, Ermelli 
Olayları T(lrilıi, Ci lt 1-IJ, Ankara 1994 



252 

Yüce ınilletimizi idare etmek ve oria hizmet etmek çok basit olmasa gerek. 
Şahsi ve küçük meselelerle, millet ve devlet sıkıntıya sokulmamalıdır. Osmanlı 
Devleti'nin son yı! l arında seviyesiz, egoist ve ufuksuz politikasının iyi tahlil 
edi lmesi, günümü ze çok şey kazandıracaktır. Çünkü Osmanlı , büyük 
düşünürken büyümüş, küçük düşünürken küçülmüştür. 

Der Orient in der Presse. 

Zur Frage der Greuel in Arm enien1
}. 

Bine Rechtfertigungsfragc. 

Von A. Djcnıııl Pasclı;ı. 
D:ıs Mini::-tcrimn, dcs~en MitgliNl irh w:ır, winl, wcil es da;ı 

lliiııdııis clı!r Türke.i mil. ılcn Zrntralm:iclıtcıı :ılıgcsclıloı<::-nıı hat 
nıııl aıı il ın:· ı· ~ci te in ıleu K ri1'ır ınH. <len H.C'.gierııng-<'n ller ~ıı 
trııı ı•miidıfı! .-ııtrctrn i;;t, ycın <lrıı lot;.:tcnm ın it. unnachı;icht
lidıer 1:'\'ind~~lı;ıft lı<'lıaııcldt. ::\:ıehıJ('ın Hulp:nr.i·ı·ıı !<i(\lı lllll·t:ı· 
dc'ıı al lgc,nwiıı lıcknnııtcn llın;.t:iıııJcıı von ı'lcııı lliinılııi~ lns· 
g"f'~:ıgt lı:ıttc, ::;ah s.iclı ıl ic Türkci in etıorniıı:<f.i·ııııınıııg mit. ıh' r 
ılı•ııl:::d ı cn Hng·icnıng glei<:lıfnll;; g·eniH.igt1 voıı ıkr Eıı l .ımt.r. l'im•ıı 
\Vnl'fl~ıı:<t.ill>< taııd zn erbitten, .worn.ııf ıla:> 1{alıiıl<'ll Tal:ıat Pasclı:ı 
l'$ iııı lııll.'n~;;se des Landes fi.ir richt.ig fantl. voıı dPr Lrit.un~ llcı· 
f'ıa:ıısgexc:lıiil't.e ımückzutretcıı und i;ı•iıwıı l'lrıt'l. ı•iııeııı Koali
tioıı,.:nıiııi ı::t eriıım cinzml.iunH'Il. EiıH'r:w iı:- tlı~ r lial.l llllll diı• 

1) lıı ıler ıhınt.sl'lıl'ıı l'ı·c:~ıw 111111 aııı·h :ııı cliı•ı;ı·r ::)ı .cllc ii<t 
w d('r :ırnır.nischcn D~portation iııı Kriıı~ı· ,·iıdfaclı StPihıng
gcıwınmım wordcıı,. ı~klıt .. ohıw daU ıkr. Ttirkı•i ı.:r.lıwen:~ ,Voı:
wnrrc erspart goblıeben ı.ınıl. r.~ l'ntı;prıı: lıl ılı•ı:ılı:ılh nıır cıncııı 
(lrfiihl der Objcktivit:it., wcınn wir~ nhnıı ıl:ıııüı. ıınıwrc11 :ılteıı 
Standpııııkt eler vülligeıı Ncutrnlit:it in cliı~srr l·'r:ı;;ı: :uıf?.ugclıl'ıı
dic lıicr folgcnde in eler .,Pr:ınlduı·ır.r· I'.A·ilııng" vcröfTımtliclıtl• 
Hcchtfcrtiguııg von Djcınal PnRrh:ı) die ıHc Angcıll•gcnhrit \'On 
anderer Scitc belcuclıtet, 7.un1 ı\bdruck bringen. 



\\'tuı ~'bor den Vorwurf bch-utt-, dnO wir die armenitehen 
llo.uıakrea ulchL ,·erblndor~ babon, so ist. daril.ber lolgtndcı ıu 
tagen. DılA Kriegl!goriclıt, nulnr&,3ndc, gugoıı jeden ein7.elnen 
Beacbuldiıtcın ,lllÇOUdW.aleho kou.kret~ 'l':.ılıt~cben f~tw~tellcu, 
lıat. eiuo nıornhtcho Vernnt.wortllcl'ıktıL der )ungtUrkiıseb~ Par ... 
t.el a.ug<'ııcfmmen uud \uia vier :a.lıs aı_ıg<ıblieh tiullutsreıclı&t.tı 
P.aıltıltUJtglltdcr kc.UekL.i.v acbu\dig Wfuude.rJ. lch bin g.w"t 

· oiclıer d:iG nıoiuo Frcuode 'r.Jut und Enver l'aaoha, wo ibr 
Lebon' dem Oliiek und ıler Woblf:ı.lırt der Türkel gewidmct. 
lı.ı\ben • .a.owle Ultlno a.nıleren polili~.:n CesinııunpgP.nOJ:III)n, 
lob;ıld •'• er&L eiom.'ll mi~ der Vernlfontlicburıg der Dokumcı:ı.te 
btginnf'n, \ttn aic:lı vor dcr ıivili•ierhm Wclt. ı.u vertejdigen, im· 
ı!tande aelu n·~rden nKhıuweiton., ct.ı.D aio pen6n)jch ~n den 
Anııonierr<"tCdıı kpıı. Sebuld ıımı., und ıWI &lo gam und ı;ır 
!ret •hıd vou de-n verbrocl:eri"W:ıcn Abaiel:ten, dio man ib-uen 
1UKhroilJt; li.c wenlen bcwciecn. <b-8 dio .Feiom, der Polit.ik dea 
Ko .. ıt..,.. •• Jugucrioolıcu llebauptu.ııı:<n greilcn, einı~ 1u dem 
Z,JfOCkcı dio Yarıd ı.u vcrnichten. lndcm ieb ihnex dıe PnlebC. 
\lncl \~ Recb'-ı akla. tel~ 'aU Yc:rt.eidic-~ ilbcrt:aue, wcrdo k.h 
aıielı hier begnfi~n, oııo SebDldba!tl«keil, die awı mir pera6n-
1k:.h aunldca wlJI, surOclt~uwtiac.n. • 
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habe, u.ın.dıı& Loo dcr Doporllert•ıı 10 ııılicıero, l~b,.lclı ıoıiendt • 
'l•at.u.cben anJ • . • · 

1. lclı h•be allo wlrk14ıııeıı lliJlroe;oln orırll!eo u.m. die· 
lluodorııauaoudo vuo ~•porUortou Anıt•ııierui) .ıı .. dıuol> dio 
Zono mdnca IJ()feb\ebcreleba t.oıto, vor Delil ı~gau wıd Oe· 
waltuıtljıkoiıen 1u aehuı .. n._ uod mlcb erfolgıqjdi btmUbt..· ole 
mil Lobooamiı.t'<ln ""' ~•• til:ıppoudopoııi; cllo IQr die lliıdurf. 
nieu dor Dlvlaionen der ~welt.ou Sueıeıp~dUfoo beeUmmt 
wareo, ı.u verAohou. 

' 2,' Mcbrero tauecnd ıumeJllıcbor Doportlertor brachlo Jc.b · 
bel d'dr D~adbahn 'ıwlachcın 'l'&urua uud Alt~po u.nter Wıcl 

jj,'~~~~;.~~ ••• ~·~~,t:ı:'~'::lfo.~~- der Baııgeo.uoc arı, d>ıııit ale 

ı!'b Z; ~~b!;~rlt)~'::e~n~::;.:~::!~~d ~r!~~:,~s h.::. 
~~ıe~·:::~ 8~~~ıı';fehk~1~te;e;:~~C::"~ı\!~~~~r s::~B~~: 
rut._ Aleppo v.nd auch Jerue&luı wob»eo ud ver~ucht• in 
den G"'nı<ıt dea l!Gglltbtn lbnen Lebtnoıııltlel lU YlnoiıafltD. 

4. Knoben und llldthfn, elle oicb ıuıttr daıı z.....,guuo
..-aoderam belanOtD, b.W ıcıı, um tle YOıo Tode uad morali
lıthel3 Gcf.ahreo tu re\.tcu, lo ıtyrlea aufıtaOJDmiD und tar Ne 
Waiserıhlhı.aer erridıtet .. f'lne 1• Klotıtcr YOD Aln.Tıan, im. Li-
biJ1on, tin ıwelq lA DUia&kut, eiA drilltt ID Aleppo. Iob 
hbo diOM W.ı..nltlluser, la dlo ,_.000 Xiııde~ allfceooliUDen 
.,..rdta kOIUlt .. , ooter .,.;..,. portODIIclıen Seliutı gealeiiL UAd 
babe allo Xoaı.n auı dom llraıetbııdgol bealritlq, ıuıı d<lt 
Kiııdern Nabtunc, Kltidunı uad Uoıerrlclıt u Yoı.clıalfeo. 

5. lclı lıabe F>l Altuucbi>A, du Toebtu doı beltbel<aıınten 
anııenioellen Ant<o io llleppu, .U. Erlaubeia au Errltı.ı.nı 
ein•.s \\'aJtcrıhau-. ttttll*" aueb. dltto1 meluam Sehutı. u.nter· 
~~!ın"~::b~' d .. ı Arıneedepot uoentceiUJeb mil Lebenı-

6. Fur amenJotbe Fnııeo und liJdclıeu balNı lclı Aıbeiı. 
h.l.uaer trrlchtC"l. iA d'tiMD 15-20 000 wtibUdte Por•onoa Aı.,_,U 
r<ce~ l.obn !aadea. Sit koanlen tlell die dtlf;aı Lobmamitıel 
!ine~ıaı~c~!~~~'l!~~n rrcSNn ıuaa. dtD llUitlrvtıp[leguataı2gı. 

OtJWuhl ldı ln ılt'r Anhllıt•nır ılt~ Yon 1Dlr uo\omommenen 
Uill$werkl ucen.aıtıı dc:r Anutnicr Dodı tanıe lorUabren 
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kiiııııl .. t!, iiiiirhLu idı midı :Lur tliı ~:-:" wnııi;.:-ı·ıı Tai :-:adu: ıı lıe:;ı·.hriiıı 
kcn. ldı l.ıiıı völlig sidwr, d:ıLI 'l.ahlrPidın ıkııl.sdıı• ıııııl ijı;Lr.rrcidı 
ıını;:u·isclıc Offizicrc, mit ılcncıı idı inı l~ri t!f.{ı! ılaıı Vcq;nii~mı 
Jıa.tt.c zııs:ımmoıızııa.riY~itcıı, ııicht. ziig-nrn wı!l'll<! n , :ıllc·ı;, w:ts idı 
:;oc ben :ı.ıısgcfiilırt halı o, zu lıoı;t;it ig-ı·n. t·:lınıısqwnııiı,!; 1.wciflc ieh, 
dall :wch 7,:ıhlrcic!ı(l Schwei'l.t'r. Anu~rik:ıııı~r. Eıı.glitnılcr ıııırl 
l•'r:ım.osen, welche siclı wiiltn•ntl ıll'!i :;aıızcıı K ring-es unl.ıehclligt 
in Syricn, in .Bıcirut uıııl iın• Libanoıı :ııırg-c! lı:ıl ten hal.ıcı\. ıııeiıw 
rür den :Sclıııtz und ılic: Hcttuııl!' eler Arııwııicr gclc i stctrıı 
Di.cnstc aııcrkcııııcn wr.rdı·ıı . Jh ich ııi chL dio Ernıar.htigııng 
ha.l.ıc, iiu·c N:uncn :ıls Zcıı~t'ıı :uıwfiihrmı. cııllı:tiLc iclı mich clt·r 
Ncıınung von Nameıı. Abor idı :ıppcllit ! rC :wı ilıre Wa.lırlıciL~
licbc, um :;ic 7.ll vor:ııılas::;oıı, aıı irgcnılcincr publizistisclıcıı 
Stollo Hbor ihı1J W:ıhmohınungcn und Err:ı.hrungcn in diesor 
Hinsicht 1.u bcriclıtcn. Ebnnso bin Lch sichor, dal.\ auch 'l.alıl
rcicho. ı~1ciner :ırmcn·ischcıı MiıtlJürgcr siclı ''crpflicl.ıLct fiilılen 
wcrde.ıı, Zcugen:;chaft :ı.lnıı )·.)gcn fiir den Siog· ılor \Valırhcit und 
Gcreclıtigkcit. · 

übrigeııs finden sich in dcr Veröffcııtlichuııg von Dr. Jo
h:ııın'os Lepsius (Deutschl:ınd wıd Armerıicn 1914-1918, Pots
tlam 19Hl)ı die ich sooben gelesen h:ı.bı:ı unıl dio einige nach 
ıncineı· ?ı!eımuııg :ı.nfechtba.re und widerleglıaw Dokumentc ·,mt
hlllt, z:ı.hlrciche B.ewcisstUcke fi.ir die Wa.hrhcH clesscn, was ich 
oben tıusgefillırt lıabc. Ich d:ırf iııslıosonclcrc a.uf die Doku
mı:ınto Nr.: 23, 24, 25 1\nl. ı:ı, 34, 107, 135, 193, 209, 210, 220 mit 
.~nl. 2, 233, 256, 263 mit Ani. 1, 270, 327, 360 dieser Sa.nı.p1lung 
dıplomatischer Aktenstücke verwcisen. 


