
11

YÜZBAŞI TOROSYAN’IN ADI YOK!

AYHAN AKTAR
1

TARİH HOCASINA:

Anlat bana bir parçacık ecdâdımı anlat;
Muhtâcım o efsâneye, târîhe masal kat.

Mithat Cemal Kuntay (1885-1956)

1992-93 akademik yılında Cambridge’deki Harvard Üniversite-
si’nde “Misafir Araştırmacı” olarak bulunuyordum. ABD’ye ilk 
gidişimdi. O yıllarda Washington’da çalışan Boğaziçi Üniversite-
si’nden tarih hocam Prof. Heath W. Lowry’yi aradım. Telefonda 
bir süre sohbet ettikten sonra beni konferans vermek üzere Was-
hington’a davet etti. Ayrıca, “Otellere boşuna para harcama. Ev 
müsait, bizde kalabilirsin,” dedi. 1993 yılı Şubat ayında, ilk kez 
Washington’a gittim. Heath Hoca, sağ olsun, çok misafirperver-
lik gösterdi. Konferans verdiğim günün akşamı Washington’da 
yoğun bir kar fırtınası başladı. İki gece kalacağım yerde, tren se-
ferlerinin iptal olması nedeniyle dört gün kaldım. Bu esnada He-
ath Lowry’nin nefis kütüphanesine göz atarken Yüzbaşı Sarkis 
Torosyan’ın anılarına rastladım.2 Gece kitabın ilk dört bölümü-
nü heyecanla okuduğumu hatırlıyorum.

1 Prof. Dr. Ayhan Aktar, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampusu, Be-
yoğlu, İstanbul. Bu yazıyı yayımlanmadan önce okuyan ve bazı eleştiri veya 
önerilerini esirgemeyen Senem Aydın, Mehmet Betil, Ahmet İnsel, Ayşe Ka-
dıoğlu, Abdulhamit Kırmızı, Gün Kut, Oya Dağlar Macar, İştar Gözaydın, Ha-
luk Oral, Umut Özkırımlı, Kahraman Şakul, Mehmet Ali Tuğtan, Mete Tun-
çay, Yektan Türkyılmaz ve Levent Yılmaz’a teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii 
ki mevcut bütün hatalar benimdir – A.A.

2 Captain Sarkis Torossian, From Dardanelles to Palestine: A True Story of Five 
Battlefronts of Turkey and her Allies and a Harem Romance. Boston: Meadow 
Publishers, 1947.



12

Osmanlı Ordusu’nda Ermeni kökenli bir topçu subayının 
bulunması, Çanakkale Savaşı sırasında Ertuğrul Tabyası’nın 
komutanı olarak görev yapması, 19 Şubat 1915’te İtilaf Dev-
letleri donanmasının Çanakkale Boğazı’nı zorladığı zaman bir 
düşman gemisini batırmış olması benim ilk kez duyduğum şey-
lerdi. Düşman gemileri, 18 Mart’ta Nusret mayın gemisinin dö-
şediği mayınlara çarparak batmamış mıydı? Sonra, 1915 yı-
lı Mayıs ayında Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın kendisini İstan-
bul’a davet ederek “savaş kahramanı” muamelesi yapması açık-
çası beni çok şaşırtmıştı. Ayrıca, Yüzbaşı Sarkis Torosyan ken-
disine verilen “Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Harp Madalyası” 
ile ilgili resmî belgenin fotoğrafını da kitabının başına koymuş-
tu. Ne yalan söyleyeyim, kafam karışmıştı.

Çok iyi hatırlıyorum, ertesi sabah kar yüzünden eve kapan-
mıştık. Kahve içerken, Torosyan’ın kitabını konuşmaya başla-
dık. Heath Lowry kitabı sonuna kadar okumuştu. Yüzbaşı Sar-
kis Torosyan’ın ailesinin Ermeni tehciri nedeniyle Kayseri, De-
veli’den Suriye çöllerine sürülmesini, bunu İstanbul’daki Kay-
serili Ermenilerden haber alan Torosyan’ın ailesinin peşine 
düşmesini ve Suriye’deki kamplarda kız kardeşi Bayzar’ı sefa-
let içinde bulmasını anlattı. Yüzbaşı Torosyan yaşadığı bu acı 
olaylardan sonra, ailesine bu zulmü yapanlardan intikam al-
mak amacıyla, Filistin Cephesi’nde Nablus muharebeleri sıra-
sında 19 Eylül 1918 tarihinde Şerif Hüseyin’in Arap Ordusu’na 
katılmış ve eski ordusuna karşı savaşmıştı. Kısacası, 1915 yılı 
Mayıs ayında madalya sahibi bir “savaş kahramanı” olan Yüz-
başı Sarkis Torosyan, 1918 yılı Eylül ayında saf değiştirerek es-
ki ordusuna karşı savaşan bir “hain” olmuştu.

İnsanın içini burkan bu hazin hikâye üzerine epey konuş-
tuk. Yüzbaşı Torosyan’ın saf değiştirmesinin basit bir izahı ola-
mayacağını, 23 Ocak 1913 tarihinde tarihimizde “Babıâli Baskı-
nı” olarak bilinen bir hükümet darbesiyle iktidara gelen İttihat 
ve Terakki diktasının uyguladığı politikalar sonucunda bir za-
manlar “kahraman” olan insanların bir anda kolaylıkla “hain” 
olabileceğini söylediğimi hatırlıyorum. Torosyan’ın “ihaneti” 
sadece kaybedilen savaşlarla, İngiliz istihbaratının T. E. Law-



13

rence’ın vasıtasıyla Arap liderlerine dağıttığı altınlarla açıklana-
mazdı. Mesele çok daha karmaşıktı; bir imparatorluk parçala-
nıyordu. Bireysel düzeyde ihanet, isyan veya silahlı ayaklanma 
basit birer tavır değişikliği sayılamazdı. Bunların gerçekleştiği 
siyasal bağlam ve bireyleri bu denli ciddi tavır değişikliğine iten 
“mücbir sebepler” üzerinde düşünmek lazımdı.

Yüzbaşı Torosyan durup dururken ihanet etmemişti! Harbi-
ye Nazırı Enver Paşa’nın Osmanlı Ordusu’ndaki Ermeni subay 
ve askerî doktor ailelerinin tehcir edilmemesi konusunda ke-
sin talimatı vardı. Bütün bunlara rağmen, “Oğlunuz Çanakka-
le’de öldü,” yalanını söyleyerek Torosyan’ın ailesini Suriye çöl-
lerine süren İttihatçı Kaymakam Salih Zeki’nin “emanete hıya-
neti” üzerinde de durmak gerekiyordu.

O sabah, sohbet esnasında Yüzbaşı Torosyan’ın hikâyesinden 
–iyi bir yönetmenin eline düştüğü takdirde!– harika bir film ya-
pılabileceğini ve kesinlikle Oscar’a aday gösterileceğini iddia et-
miştim. Hâlâ da aynı görüşü savunuyorum! Şimdi düşünüyorum 
da, 1993 yılında bırakın bu konuda film yapmayı, Ermeni tehciri 
üzerine akademik çalışma yapmak bile pek mümkün değildi. Ar-
şivler kapalıydı, resmî tezin dışında şeyler söyleyen birinin aka-
demik hayatının bitmesi işten bile değildi. O zamanlar çalıştığım 
Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü’ne neredeyse iki ayda bir YÖK’ten resmî yazı gelirdi: “Asıl-
sız Ermeni iddiaları hakkında” hangi akademik çalışmaları yap-
tığımızı sorup dururlardı. Cevap bile vermezdik. YÖK’tekiler de 
Milli Güvenlik Kurulu’ndan aldıkları emirle bu anlamsız yazıları 
yolluyorlardı. Onlar da cevap beklemiyordu zaten!

Heath Lowry ile sohbeti koyulttuğumuzda “Hocam, Genel-
kurmay’ın yayımladığı Çanakkale Savaşları’nın askerî tarihin-
de Yüzbaşı Sarkis Torosyan’ın adı hiç geçiyor mu?” diye sor-
muştum. Hiç unutmuyorum, “Ben baktım, ama pek bir şey bu-
lamadım. İstersen, bir de sen bak!” demişti. Ne yalan söyleye-
yim, hiç şaşırmamıştım. Anlaşılan, “devletlû takımı” Çanakka-
le boğaz savaşlarının madalyalı kahramanını yok saymayı seç-
miş, tarihin sesini kısmak veya “geçmişi susturmak” istemişler-
di. Yüzbaşı Torosyan gibi “aykırı” adamların, savaş kahramanı 
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olsalar bile milliyetçi Türk tarih yazımında yeri olamazdı. Ama 
Yüzbaşı Sarkis Torosyan Çanakkale’deydi!

Geçmişi susturmak

Michel-Rolph Trouillot, Geçmişi Susturmak: İktidar ve Tarihin 
Üretimi isimli ufuk açıcı eserinde 19. yüzyıl Haiti bağımsızlık 
mücadelesi tarihinden yola çıkarak tarihte “olanlarla” yine ta-
rihte “olduğu söylenenler” arasındaki farklara dikkat çeker.3 
Trouillot’nun önemle üzerinde durduğu mesele, geçmişle ilgi-
li anlatıların üretilmesinde sosyal ve siyasal süreçlerin devreye 
girmesiyle tarihsel anlatının şekil değiştirmesidir. Burada sos-
yal ve siyasal süreçlerden kasıt, tarihi yazanların geçmişin anla-
tısı üzerinde kurdukları iktidar ve güç ilişkileridir. Trouillot’ya 
göre, iktidar ilişkileri geçmişin anlatısının kurgulanmasında 
her düzeyde “suskunluklar” yaratır.

Bireysel düzeyde bile, geçmişte yaşanmış bir olayı anlatma-
ya başladığınız an –kaçınılmaz olarak!– elinizdeki olgular yığı-
nı içinden bir tanesini veya bir olgu grubunu seçersiniz. Olup 
biteni hikâye etmeye o olgudan hareket ederek başlarsınız. İşte 
bu seçim işlemi sırasında bile –her şeyi aynı anda anlatmak tek-
nik olarak mümkün olmadığı için!– diğer bazı olguların sus-
turulması söz konusudur. Bireylerin yazdıkları otobiyografi-
ler, anı kitapları da bu tür sınırlamalarla ve suskunluklarla ma-
luldür. Fakat iş genel olarak tarih yazımına ve tarihsel anlatı-
nın kurgulanmasına geldiği zaman, iktidar ilişkilerinin yapısal 
özellikleri devreye girmeye ve tarihsel anlatıyı şekillendirmeye 
başlar. İşte bu noktada, geçmişin susturulması iktidar ilişkileri 
tarafından belirlenir. Artık mesele bireylerin geçmişte olan bir 
olayı anlatırken yarattığı suskunlukların ötesinde bir noktaya 
gelmiştir. Milli devletin kuruluş ideolojisi doğrultusunda her 
şey yeniden kurgulanır. Tarih yazımına iktidarın müdahalesi 
çok acımasız bir biçimde gerçekleşir. Bireyler de bazen içinde 
yaşamış oldukları tarihe yabancılaşırlar.

3 Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past: Power and the Production of History. 
Boston: Beacon Press, 1995.
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Michel-Rolph Trouillot, tarihin susturulmasının dört değişik 
seviyede gerçekleştiğini gözlemlemiştir:

Sessizlikler, tarihin üretim sürecinin dört kritik ânında dev-
reye girerler: Olguların yaratılması ânı (tarih yazımında kul-
lanılan [arşiv] kaynaklarının [yani belgelerin] oluşması); ol-
guların toparlanması ânı (arşivlerin kurulması); olguların tek-
rar ele alınması (tarihsel anlatıların oluşması) ve geçmişe dö-
nük olarak önemli/anlamlı olanın belirlenmesi (işin sonunda 
tarihin yazılması). Burada bahsedilen anlar kavramsal araçlar-
dır, birbirini besleyen süreçlerin soyut birer ifadesidir. Bu şe-
kilde bakıldığında, tekil bir tarihsel anlatının [oluşma evreleri-
nin] gerçekçi bir resmini çizmekten uzaktırlar. Daha çok, ne-
den bütün sessizliklerin eşit düzeyde olmadıklarını ve sırf bu 
nedenle aynı şekilde ele alınamayacaklarını –veya tashih edile-
meyeceklerini– anlatırlar. Başka bir şekilde ifade edersek, her-
hangi bir tarihsel anlatı, kendine özgü bir suskunluklar deme-
tinden ibarettir. Bu itibarla, suskunlukların yapısal çözümlen-
mesi [deconstruction] için yapılacak işlemler [her tarihsel anla-
tıya göre] farklı olacaktır.4

Michel-Rolph Trouillot, tarih yazımında kullanılan arşiv bel-
gelerinin de yazıldıkları anda bile belli bir zihniyet ve iktidar 
ilişkileri içinde üretildiğini hatırlatmaktadır. Örneğin, tarih ya-
zımında kullandığımız arşiv belgelerinde bazı şeylerden bahse-
diliyor olması veya suskunlukla geçiştirilmesi bu bağlamda ele 
alınmalıdır. Arşiv dediğimiz şey, yazıya geçmiş ve birtakım ha-
diseleri anlatan belgelerin sistematik bir biçimde sınıflandırıl-
masından ibarettir. Kısacası, belgeler de işin sonunda bizden 
önce yaşamış birileri, örneğin bürokratlar veya askerler tarafın-
dan üretilmiş metinlerdir. Kendi başlarına bir şeylerin varlığını 
veya yokluğunu değil, fakat bir şeyden söz edilmiş veya sustu-
rulmuş olduğunu da bize gösterirler.

Michel-Rolph Trouillot, tarihin susturulmasını son derece 
aktif bir süreç olarak ele almaktadır:

4 A.g.y., s. 26-27 (Tercüme benimdir – A.A.)
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Sessizlik ile anlatmak istediğim şey, aktif ve geçişken bir sü-
reçtir: Birisi bir olguyu veya bir bireyi sustururken, tıpkı bir si-

laha susturucu takmış gibi davranır. Birileri [bilinçli olarak] 
susturma faaliyetine girişirler. Bahsetmek ve suskunlukla ge-
çiştirmek, tarih denilen sentezin aktif ve diyalektik karşıtlık-
larını oluştururlar.5

Michel-Rolph Trouillot’nun anlattıklarından yola çıkarak 
Çanakkale Savaşı’nın farklı dönemlerde kurgulanmış anlatı-
sını ve işin sonunda ortaya çıkan milliyetçi tarih yazımını in-
celediğimiz zaman son derece ilginç sonuçlar ortaya çıkmak-
tadır.

Askerî tarihin açmazları

Askerî tarih, ulus devletin kurucu ideolojisinin en fazla yansı-
dığı disiplinlerden biridir. Ulus devletlerin kuruluşuna giden 
toplumsal ve siyasal süreçte yapılan savaşların, milliyetçi ayak-
lanmaların veya anti-emperyalist mücadelelerin tarihini yaz-
mak aslında ulusun doğuşunun anlatısını kurgulamak demek-
tir. Ulus devletlerin kuruluş efsaneleri, kaçınılmaz olarak o ül-
kedeki tarih yazımını ve özellikle de askerî tarih yazımını şe-
killendirir. Yeni devletin kuruluşuna giden yolda verilen “milli 
mücadele” tarihsel anlatıya dönüşürken, Trouillot’nun dikkati-
mizi çektiği “olanlarla” tarihte “olduğu söylenenler” arasındaki 
makas giderek açılmaya başlar. Askerî tarihler, “geçmişin sus-
turulması” bakımından son derece zengin örneklerle doludur.

Ülkemizde, Genelkurmay Başkanlığı Askerî Tarih ve Stra-
tejik Etüt Daire Başkanlığı (ATASE) tarafından yazdırılan res-
mî savaş tarihleri okunamaz derecede karışık ve kötü yazılmış 
metinlerdir. Hiçbir analitik kaygı duyulmadan kaleme alınmış-
lardır. Genellikle, birlik emirlerinin ve hareketlerinin yan ya-
na getirilmesinden oluşan ve derinlikten yoksun kitaplardır.6 

5 A.g.y., s. 48. (Vurgu bana ait – A.A.)
6 Örnek olarak, bkz. T. C. Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde 

Türk Harbi. V. Cilt. Çanakkale Cephesi Harekâtı, I. Kitap (Haziran 1914 – 25 
Nisan 1915). Ankara: ATASE yayını, 1993.
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Meslekten tarihçi Dr. Gültekin Yıldız’ın ATASE yayınları hak-
kındaki değerlendirmesi son derece isabetlidir:

Askerî Tarih Başkanlığı’nın neredeyse yarım asır süresince 
yaptığı yayınlar arasında akademik tarih metodolojisiyle kale-
me alınmış ne ciddi bir savaş monografisi, ne de bir silah tek-
nolojisi/askerî sanayi tarihi, ne de askerî kurumların tarihine 
dair ampirik çalışma ve teorik düşünce dengesini kurmuş kay-
da değer bir eser vardır... Muvazzaf ve emekli, kurmay ya da 
öğretmen subaylar ile ATASE bünyesinde çalışan memurlarca 
hazırlanan ... Balkan Harbi, I. Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı 
ve İstiklâl Harbi’nin farklı cepheleri ve harekâtını tasvir eden 
çalışmalar, eğer bunları ders kitabı olarak okuyorlarsa harp 
okullarının talebelerine dahi sıkıcı gelecek kadar ayrıntılı ya 
da işlenmemiş ham materyalle yüklüdür.7

ATASE tarafından sınırlı sayıda basılan bu kitapları piyasa-
dan edinmek de mümkün değildir. Bu kitaplar genellikle “dev-
letlû takımı” arasında dağıtılır, kitapçılarda satılmaz. Bunları te-
sadüfen bulup okuyanlar da pek bir şey anlamadıkları için yeni 
bir çözüm bulunmuştur: Bir zamanlar İzmir’deki NATO Karar-
gâhı’nda görev yapmış olan Amerikan ordusundan emekli Yar-
bay Edward J. Erickson’a Ankara’daki ATASE Arşivleri’nde araş-
tırma izni verilmiş, kendisine Osmanlıca bilen asistanlar tayin 
edilmiştir. Edward J. Erickson’ın yazdığı kitaplar kesinlikle başı 
sonu belli ve daha anlaşılır askerî tarih metinleridir.8

Elbette, Türkçe bilmeyen bir Amerikalı askerî tarih uzmanı-
na sağlanan bu imkânları eleştiriyor değiliz.9 Keşke, askerî ta-

7 Gültekin Yıldız, “Bir De-Militarizasyon Projesi: Geç Osmanlı Askeri Tarih 
Araştırmalarını Sivilleştirmek,” Toplumsal Tarih, sayı 198, Haziran 2010, s. 48. 

8 Edward J. Erickson, Size Ölmeyi Emrediyorum! Birinci Dünya Savaşında Os-
manlı Ordusu. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2001. Ayrıca, Edward J. Erickson, I. 
Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu: Çanakkale, Kutü’l-Amare ve Filistin Cephe-
si. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2009.

9 Gültekin Yıldız, Ankara’daki askerî arşivlerin “normal vatandaşlar” için ge-
çerli olan çalışma kurallarını şöyle özetliyor: “ATASE’nin yürüttüğü sahi-
bi belirsiz bürokratik arşivcilik politikasının esası, içeriğine bakmaksızın ar-
canum [Ortaçağ’daki simyacıların çok gizli meslek sırları] muamelesi yapılan 
Osmanlı evrakını rütbeli subay tarihçiler de dahil ‘araştırıcılardan mümkün-
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rih yazımı konusunda “Amerikan yardımı” alma fikri birileri-
nin aklına daha önce gelmiş olsaydı! Ayrıca, eski Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun Erickson’ın ilk ki-
tabına “önsöz” yazmış olmasını da olağan karşılıyoruz. Bütün 
bunlara rağmen, kitabın girişindeki şu tespitler Türk ulus dev-
letinin kurucu ideolojisinin ve iktidar ilişkilerinin bir Amerika-
lı tarihçiyi bile nasıl kuşattığını gözler eline sermektedir. Kita-
bın başında, Edward J. Erickson şunları söylemektedir:

Bu kitap, I. Dünya Savaşında Osmanlı Ordusu adını taşıyorsa 
da aslında Türk ordusunu anlatmaktadır. Gerçekten de, savaşa 
baktığımızda, en acımasız düşmanları olan İngilizlerin Osman-
lılarla değil, her zaman Türklerle savaştıklarını görürüz. Avus-
tralyalılar, Yeni Zelandalılar ve Fransızlar gibi, İngiliz tarihleri 
de düşmanı ‘Türk’ veya hatta ‘Johnny Turk’ olarak adlandırır-
lar. Bu adlandırma bir ölçüde dönemin yaygın kullanımından 
kaynaklanmakla birlikte, gerçekte söz konusu ordunun karak-

terini tam olarak yansıtan bir terimdi. Her ne kadar Osmanlı 
İmparatorluğu hukuki olarak hâlâ varlığını sürdürmekte ve ay-
rıca Araplar ve Kürtler gibi bağlı halklar orduda hizmet etmek-
teyseler de, ordunun özü Türk’tü ve siperde ölmek gerektiğin-
de, ölenler genellikle Türkler oluyordu. Bu nedenle kitapta as-
lında daha doğru bir terim olan Osmanlı yerine Türk ordusu ve 
Türk Genelkurmayı gibi terimleri kullanacağız.10

Ulus devletin kuruluşu sırasında ve Tek Parti döneminde uy-
gulanmış olan Türkleştirme politikalarıyla Türkiye nüfusunun 
“sadece Türklerden oluşan bir kitle” haline dönüştürülmek is-
tendiğini biliyoruz.11 Hatta bugünden geriye baktığımızda, bu 

se gizlemek, o olmuyorsa bir kısmıyla idare etmelerini sağlamak’ şeklinde for-
müle edilebilir.” Gültekin Yıldız, ibid, s. 47 (Vurgu bana ait – A.A.)

10 Edward J. Erickson, Size Ölmeyi Emrediyorum! Birinci Dünya Savaşı’nda Os-
manlı Ordusu, s. 11 (Vurgu bana ait – A.A.)

11 Türkleştirme politikalarının genel bir tanımını şöyle yapabiliriz: “Türkleştir-
me politikalarından kasıt, sokakta konuşulan dilden okullarda öğretilecek ta-
rihe; eğitimden sanayi hayatına; ticaretten devlet personel rejimine; özel hu-
kuktan vatandaşların belli yörelerde iskan edilmelerine kadar toplumsal ha-
yatın her boyutunda, Türk etnik kimliğinin her düzeyde ve tavizsiz bir biçim-
de egemenliğini ve ağırlığını koymasıdır. Türkleştirme politikalarının uygula-
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projenin genel olarak “başarılı” olduğunu da itiraf etmek zo-
rundayız. Fakat 1920’lerden itibaren hayata geçirilmeye çalışı-
lan ve en azından bugün Kürt nüfus bakımından başarısız ol-
duğu aşikar olan bir ulus devlet inşası projesinin Birinci Dünya 
Savaşı yıllarında tamamlanmış olduğunu iddia etmek ne derece 
doğru ve anlamlıdır? Osmanlılık ideolojisi bu kadar çabuk mu 
ölmüştür? Hayatlarının büyük bir bölümünü Osmanlılık zih-
niyetini benimsemiş olarak yaşayan insanlar bir günde “Türk” 
veya “Türkçü” mü olmuşlardır?

Ayrıca, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Ordusu’nu 
yabancıların “Türk Ordusu” olarak adlandırması, ordunun 
“Türk” olarak kabul edilmesine yeter mi? Yani ismi “Osman” 
olan bir kişiye yabancılar “Öztürk” diyorsa ne yapacağız? Os-
man’a dönüp, şunu mu söyleyeceğiz: “Senin adının ne olduğu 
veya nüfus kaydın pek önemli değil; düşmanların sana Öztürk 
diyorsa, sen Öztürk olmalısın!” Eğer yabancıların Osmanlıları 
“Türk” olarak adlandırmalarının tarihine bakarsak işin evveli-
yatı çok eskidir. 1603 yılında Osmanlı İmparatorluğu hakkın-
da ilk İngilizce tarih kitabını yazan Richard Knolles’un eseri-
nin başlığının Generall Historie of the Turkes olduğunu biliyor 
muydunuz? Buna göre, bütün Osmanlı tarihini bir tür “kendini 
bilmezliklerin tarihi” olarak mı değerlendirmemiz lazım? 1603 
tarihinde Osmanlı tahtında oturan Sultan III. Mehmet’e siv-
ri akıllı biri “Hünkârım, size yabancılar Türk dediklerine göre, 
siz aslında Türk’sünüz!” gibilerden bir laf etmiş olsaydı, acaba 
hangi cevabı alırdı? Milliyetçiler, tarihin motorunu geri vitese 
takıp geçmişe doğru gezintiye çıktıklarında çoğunlukla kome-
di dünyasının sınırları içine giriyorlar!

Aynı şekilde, “Siperde ölmek gerektiğinde, ölenler genellikle 
Türkler oluyordu,” gibi abartılı ve yanlışlığı kolayca ispatlana-
bilecek iddiaları dile getirmek ne kadar doğrudur? “Siperlerde 

nabilmesinin ön şartlarını şöyle sıralayabiliriz: Türk milliyetçiliğinin sistem-
leştirilmiş bir siyasal ideoloji olarak tarih sahnesine çıkması; bu ideolojinin 
iktidardaki siyasal seçkinler grubunun büyük bir çoğunluğu tarafından kabul 
görmesi ve uluslararası konjonktürün bu politikaların uygulanmasına elveriş-
li olmasıdır.” Bu konuda bkz. Ayhan Aktar, Varlık Vergisi ve ‘Türkleştirme’ Po-
litikaları, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000, s. 101.
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ölmek” meselesiyle ilgili olarak fazla uzağa gitmek gerekmiyor: 
Yine Edward J. Erickson’ın başka bir kitabında, savaşta ölenle-
rin sadece Türkler olmadığı ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Kur-
may Yarbay Mustafa Kemal (Atatürk) Bey’in Çanakkale cephe-
sinde kumanda ettiği 19. Piyade Tümeni’ne bağlı üç tane piya-
de alayı vardır.12 Bunlardan 72. ve 77. Piyade Alayları’nın mev-
cudu ağırlıklı olarak Halep vilayetinden gelen Arap kökenli as-
kerlerden oluşmaktadır.13 6 Kasım 1914 tarihinde, Enver ve 
Cemal Paşaların da katıldığı bir törenle, 77. Alay’a Tekirdağ’da 
alay sancağı teslim töreni yapıldığını öğreniyoruz.14 Yine Erick-
son’dan devam edelim: “Türkçe bilmeyen Arap erlerin fazlalı-
ğı nedeniyle tören Arapçaya çevrildi.”15 Sonra bu alay 23 Şubat 
1915 tarihinde, 19. Tümen’in parçası olarak Gelibolu’ya sevk 
edilmiştir. Mustafa Kemal Bey de iki gün sonra cepheye gide-
rek birliklerinin başına geçmiştir.

3. Kolordu Komutanı Esat Paşa’nın Kurmay Başkanlığı göre-

12 57., 72. ve 77. Piyade Alayları.
13 O dönemde, Halep Vilayeti içinde Halep, Maraş ve Urfa sancakları da bulunu-

yordu. 1908 (Hicri 1326) yılında yayımlanan Halep Vilayet Salnamesi’ne gö-
re, vilayetin Müslüman erkek nüfusu 465.917 kişidir. Fakat 1908 yılı Salna-
mesinde Maraş ve Urfa sancaklarının Müslüman erkek nüfusu verilmemiştir. 
1894 (H. 1312) yılı Halep Vilayet Salnamesi’nde ise, Halep vilayetinin Müs-
lüman erkek nüfusu 340.009 kişidir. Bu erkek nüfusun 221.350 kişisi Halep 
sancağında (%65), 61.007 kişisi Maraş sancağında (%18), 57.652 kişisi ise 
Urfa sancağında (%17) bulunmaktadır. Maraş ahalisinin ağırlıklı olarak Türk-
çe konuşanlardan oluştuğunu tahmin ediyoruz. Fakat aynı şeyi Urfa ve Halep 
için söylemek pek mümkün değildir. Her ne kadar Türkçe konuşan ahalinin 
yaşadığı Antep kazası Halep sancağı içinde bulunsa da, Halep sancağına bağlı 
diğer kazaların nüfusunun ağırlıklı olarak Arapça konuşanlardan oluştuğunu 
söyleyebiliriz. Bu itibarla, Halep vilayetinden askere alınmış 77. Alay’ın erleri-
nin Türkçe bilmemeleri ve alayın ağırlıklı olarak Arapça konuşan askerlerden 
oluşması normal sayılmalıdır. Halep nüfusu hakkında, bkz. Osmanlı Vilayet 
Salnamelerinde Halep. Yay. Haz. Murat Babuçoğlu ve diğerleri. Ankara: Global 
Strateji Enstitüsü, 2007, s. 164-172.

14 Erickson’a göre, savaştan önce Tekirdağ’da konuşlanmış olan 77. Piyade Ala-
yı’nın kadrosunda Ağustos 1915 itibarıyla 47 subay ve 2.347 er bulunuyordu. 
Bkz. Edward J. Erickson, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu: Çanakkale, Ku-
tü’l-Amare ve Filistin Cephesi. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2009, s. 41.

15 Erickson’ın kitabının sonunda akademik açıdan düzgün hazırlanmış bir kay-
nakça vardır. Bu kaynakçaya göre, ATASE 26-336 numaralı arşiv dosyasında 
77. Piyade Alayı hakkında yayımlanmamış bir karargâh çalışması olduğu an-
laşılmaktadır. Umarım bir gün yayımlanır!
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vine getirilen Kurmay Yarbay Fahrettin (Altay) Bey de, anıla-
rında Halepli Arap askerlerden bahsetmektedir. 19. Piyade Tü-
meni Komutanı Mustafa Kemal Bey, Şubat ayında Maydos’taki 
(Eceabat) karargâhına giderken, Gelibolu’daki kolordu karar-
gâhına uğrar ve Fahrettin Bey ile görüşür. İki gün sonra Kur-
may Başkanı Fahrettin Bey’i telefonla arayan Mustafa Kemal 
Bey bir ricada bulunur:

Aman Reis Bey, Kumandan [Enver] Paşa’dan rica edelim, ba-
na verilen 72 ve 77 numaralı Alaylar Arap’tır. Bir kısmı Yezi-
dî, Nusayrî gibi savaşa karşı insanlardır. Eğitimleri de azdır. 
Bunları geri alsınlar, halis Türk delikanlıları olan ve [askeri] 
eğitimleri oldukça ilerlemiş bulunan benim eski iki depo ala-
yımı göndersinler.16

Fahrettin Altay şöyle devam eder: “Tehlikeli bir bölgeye böy-
le kıymetsiz askerlerin gönderilmesine şaşmış ve Başkuman-
dana [Enver Paşa’ya] yazmıştık. Aldığımız cevap şu oldu: ‘Artık 
değiştirilemezler. Çalışıp eksiklerini tamamlasınlar.’”17

Nitekim 25 Nisan 1915’te yapılan müttefik çıkarmasından 
sonra Arıburnu Savaşları’na katılan 77. Piyade Alayı çok faz-
la varlık gösterememiştir. Hatta yaptırılan ilk gece hücumunda 
dağılmış ve askerlerin bir bölümü firara teşebbüs etmiştir.18 19. 
Tümen Kurmay Başkanı Binbaşı İzzettin (Çalışlar) Bey’in 1919 
yılında kaleme aldığı raporda, o gece 77. Alay’ın başına gelen-
ler şöyle özetleniyor:

[25 Nisan gecesi] 77. Alay süngü hücumuna kalkışmıştı... 
Alay komutanı [Binbaşı Saip Bey] bu savaşı yönetecek bir du-

16 Fahrettin Altay, “Çanakkale Hatıraları”, Çanakkale Hatıraları II. İstanbul: Ar-
ma Yayınları, 2002 (Vurgu bana ait – A.A.) Depo Alayları, Osmanlı Ordusun-
da bugünkü Er Eğitim Alaylarına benzer askerî yapılanmalardır.

17 A.g.y. (Vurgu bana ait – A.A.)
18 Gelibolu’da Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Bey’in de bağlı olduğu 3. Kolor-

du’nun Komutanı Esat Paşa, anılarında, çıkarma günü Halepli askerler arasın-
da görülen dağınıklıkla ilgili olarak şunları söylemektedir: “72. ve 77. Alaylar-
dan savaş alanını bırakarak gerideki çadırlara kaçan bazı Arap erlere de en şid-
detli cezanın uygulanması ve bazısına da dayak atılarak yapılan şiddet gösteri-
si, sarsılmak üzere bulunan 19. Tümene taze hayat getirmişti.” Bkz. Esat [Bül-
kat] Paşa, Çanakkale Savaşı Hatıraları, İstanbul: Örgün Yayınevi, 2003, s. 52.
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rumda bulunmuyordu. Taburlarıyla bağlantısı güvenilir şekil-
de değildi. Taburlar daha doğrusu bölükler, kendi idareleriy-
le ne yapabiliyorlarsa cephede o oluyordu. Alay komutanın-
dan kendilerinin pekleştirilmesi [takviye edilmesi] istenmiş, 
verilmemiş, düşman ateşinin fazla etkisi özellikle ışıldaklarla 
ateşini düzenleyen savaş gemilerinin yan ve gerileri ateş altına 
alması, askerde bir ürküntü meydana getirmiş ve bu durum-
da daha fazla tutunmanın güçlüğü karşısında alay komutanına 
verilen raporlar üzerine o da çekilmeyi göze almıştı. İşte gece-
leyin kızışmış olan bu savaşmayı bırakarak geri çekilmek ka-
rarı alayın dağılıp elden çıkmasının başlıca nedeni olmuştu.19

Anlaşıldığı kadarıyla, 77. Alay’ın çoğunluğunu oluşturan Ha-
lepli askerlerin “kıymetsiz asker” olmalarından çok, onların 
başındaki komutanların yeteneksizliği söz konusudur.20 Bütün 
bunlara rağmen, 77. Alay’ın 25 Nisan günü 700 kişiye yakın za-
yiat verdiğini de biliyoruz.21 Eğer mesele ölmekse, Birinci Dün-
ya Savaşı’nda “şehit olma imtiyazı” sadece Türklerin tekelinde 
değildi! Osmanlı Ordusu’ndaki Arap kökenli askerler de, su-
baylar da cephede ölüyorlardı.22

19 İzzettin Bey’in 1 Şubat 1919’da Askeri Dergi’de yayımlanan raporundan alıntı-
layan Esat Paşa, a.g.y., s. 75.

20 77. Alay Komutanı Binbaşı Saip Bey’in askerî kariyeri hakkında bkz. T. C. Ge-
nelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Ka-
demedeki Komutanların Biyografileri, Cilt 2. Ankara: ATASE yayını, 2009, s. 
151. ATASE’nin bu yayını hakkında iki çift laf etmek boynumuzun borcudur! 
Üç cilt halinde basılmış ve toplam 1624 sayfadan oluşan bu yayın, Tarih Uz-
manı (!) Dr. Hülya Toker ve Tarih Uzmanı (!) Nurcan Aslan tarafından ha-
zırlanmıştır. Kitabın içeriği, askerî personelin emeklilik dosyalarındaki bilgi-
lerin, komutanların Mekteb-i Harbiye’den mezuniyet yılına göre sıralanarak, 
son derece özensiz bir biçimde verilmesinden ibarettir. Yukarıda ismi geçen 
“tarih uzmanları” toplam 695 subayın askerî kariyerinin özetlendiği bu çalış-
ma için bir dizin hazırlama nezaketini bile göstermemişlerdir! 

21 Murat Karataş, Haritalarla Çanakkale Savaşları: Gelibolu Yarımadası Kuzey 
Bölgesi Kara Muharebeleri. Ankara: Nobel Yayınları, 2007, s. 41, dipnot 69.

22 Dr. Mesut Uyar’ın verdiği bilgilere göre, 25 Nisan 1915 ile 9 Ocak 1916 ta-
rihleri arasında Çanakkale Cephesi’nde, 5. Ordu’ya bağlı birliklerde görev ya-
pan 589 subay şehit olmuştur. Bunların içinden Arap nüfusun yoğun oldu-
ğu vilayetlerde doğan 97 Osmanlı subayı da (%16,5) şehit olmuştur. Bkz. Me-
sut Uyar, “Brothers in Arms: Turkish Officers in the Çanakkale (Dardanelles) 
Campaign”, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin 21-23 Nisan 2005 tarihlerin-
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“Kıymetsiz” askerler: 
Çanakkale Cephesi’nde Yezidîler ve Araplar

Suriyeli Yezidî ve Nusayrî Arapların “savaşa karşı” olmalarının 
ve sırf bu nedenle onların “kıymetsiz asker” olarak görülmele-
rinin nedenlerini biraz açmak istiyorum.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Van, Musul, Halep ve Diyarba-
kır vilayetlerinde yoğunlaşmış olan Yezidî nüfus, 1840 yılında 
çıkan askerlik mükellefiyetiyle ilgili yasadan rahatsız olmuşlar-
dı. 1849 yılı Ağustos ayında, Yezidîlerin temsilcilerinden olu-
şan bir grup İstanbul’a gelmiş ve kendilerinin “haric-i mezhep” 
olduklarını –yâni Müslüman olmadıklarını!– ve bu nedenle ay-
nen gayri Müslimler gibi “bedel” ödeyerek askerlik mükelle-
fiyetinden kurtulmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu konuda 
Babıâli’ye verdikleri dilekçe ilk anda reddedilmiştir. O yıllarda 
Musul civarında Ninova’da Asur medeniyetine ilişkin arkeolo-
jik kazılar yapan Sir Austen Henry Layard, Yezidîlerin durumu-
nu İstanbul’daki İngiliz Büyükelçisi Sir Stratford Canning’e an-
latmıştır.23 Bunun üzerine, Sir Canning, Babıâli nezdinde duru-
ma müdahale etmiş ve böylece Yezidîler “bedel-i nakdî” ödeye-
rek askerlik hizmetinden muaf tutulmuşlardır.24 Babıâli, Yezi-
dîlerden para toplamış, fakat onlara gayri Müslim statüsü ver-
memiştir.

Bu uygulama 1872 yılına kadar devam etmiştir. O dönemde 
Musul’daki 6. Ordu Kumandanı Rauf Paşa, Yezidîlere askerlik 
mükellefiyetinin uygulanması amacıyla Miralay Mehmet Tahir 

de Çanakkale’de düzenlediği “Gallipoli in Retrospect 90 Years on” isimli ulus-
lararası konferansta sunulan bildiri, s. 21.

23 Sir Austen Henry Layard (1817-1894) İngiliz seyyah, arkeolog, sanat tarihçi-
si ve diplomat. O yıllarda bölgede kazı yapan Layard, daha sonra Nineveh and 
its remains: with an account of a visit to the Chaldean Christians of Kurdistan, 
and the Yezidis, or devil-worshippers, and an enquiry into the manners and arts of 
the ancient Assyrians (Londra: John Murray, 1848–1849) isimli 2 ciltlik eseri-
ni yayımladı. Sir Layard, 1877 ile 1880 yılları arasında İstanbul’da İngiliz Bü-
yükelçisi olarak görev yapmıştır.

24 Bkz. Edip Gölbaşı, “The Yezidis and the Ottoman State: Modern Power, Mi-
litary Conscription, and Conversion Policies, 1830-1909.” Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
Enstitüsü, 2008, Bölüm III.
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Bey’i Musul’a yollamış ve Yezidî topluluk içinde askerlik yaşı-
na gelmiş erkek nüfusun listesini çıkarttırmıştır. Duruma iti-
raz eden Yezidîlere “neden askerliğe karşı oldukları” sorulmuş, 
onlar da bu konuda yönetime bir dilekçe vermişlerdir. Dilek-
çede, askerlik hizmetinin neden kendi dinî anlayışlarına aykı-
rı olduğunu on dört maddede özetleyen Yezidîler, 1875 yılın-
dan sonra da askerlik hizmetinden muaf tutulmuşlardır. Eğer 
tarihimizde “vicdani ret” konusunda ısrarlı bir grup aranacak 
olursa, herhalde Yezidîlerin bu konuda ilk örneği oluşturduk-
larını söyleyebiliriz.

Sultan II. Abdülhamid döneminde, Yezidîler üzerindeki as-
kerlik baskısı devam etmiş, bu kez Halep çevresindeki Yezidî-
ler askerlik yapmayı kabul ederken, Musul’dakiler itiraz etmiş-
tir. Hatta bir kısım Yezidîler köylerini terk ederek, sırf askere 
alınmamak için Rusya’ya göç etmişlerdir.25 II. Abdülhamid dö-
neminde (1876-1909) Yezidîlerin din değiştirerek İslamiyet’i 
kabul etmeleri konusunda baskılar da artmıştır. 1892 yılında 
Yezidîlerin üzerine “Fırka-i Islahiye” Kumandanı Ömer Veh-
bi Paşa komutasında askerî birlikler gönderilmiş ve Yezidîle-
re karşı çok ciddi baskı ve şiddet uygulanmıştır.26 İslamiyet’i 
kabul etmek istemeyen Yezidî reisleri ise sürgün edilmişlerdir. 
Baskı ve şiddetle din değiştirmeye zorlama politikasının sonuç 
vermediğini gören hükümet, daha sonra bu politikasından ge-
ri adım atmıştır.

1904 yılında Musul Valisi olan Mustafa Nuri Paşa, Yezidîlere 
karşı son derece iyi davranmış, Yezidîlerin kapatılmış olan iba-
dethaneleri açılmış ve ellerinden alınmış olan kutsal emanetleri 
geri verilmiştir. 1908’de, İkinci Meşrutiyet’in ilanı sonrasında, 
Yezidîler de diğer Osmanlı vatandaşları gibi II. Abdülhamid’in 
baskı rejiminden kurtuldukları için sevinmişlerdir.

1905 yılında Harp Akademisi’ni bitirdiğinde, ilk olarak Şam’a 
tayin edilen Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal Bey, 1907 yılına 
kadar Suriye’de kalmıştır. Büyük bir olasılıkla, bölgede kaldığı 

25 A.g.y.
26 Selim Deringil, The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of 

Power in the Ottoman Empire, 1876-1909. Londra: I. B. Tauris, 1998, s. 71.



25

iki yıl içinde Yezidîlerin dinî nedenlerle askerlik hizmetine kar-
şı besledikleri olumsuz tavırlardan haberdar olmuştur. 1915 yı-
lında Yezidîlerden “savaşa karşı” bir grup olarak bahsetmesi, 
Mustafa Kemal Bey’in Şam’daki deneyimleriyle ilgili olmalıdır.

Çanakkale’ye Arap vilayetlerinden gelen askerlerle ilgili ta-
nıklıklar Birinci Dünya Savaşı anılarında dağınık olarak bu-
lunmaktadır. Örneğin, Suriye çöllerine sürülen Tokatlı Erme-
ni Vahram Dadrian’ın günlüğünde, 16 Ağustos 1915 tarihinde 
Ulukışla yolunda rastladığı Arap askerlerden oluşan bir birlik-
ten bahsedilmektedir. Kalabalık birliğin başındaki çavuşlar kı-
lıçlarını havada sallayarak “Allah Allah,” diye bağırmakta, yü-
rüyen erler ise hep bir ağızdan “lâ ilâhe illallah,” diye cevap 
vermektedir. Vahram Dadrian gibi tehcir edilen Ermeniler açı-
sından manzara hayli korkutucudur. Ermeni kafilesinin başın-
daki muhafızlar ise, Arap askerlerin Çanakkale Cephesi’ne git-
tiklerini söylerler.27

Osmanlı Genelkurmayı, Arap kökenli askerlerin cephede 
moralini düzeltmek ve onları kullanarak Suriye’de gelişen Arap 
milliyetçiliğine karşı mücadele etmek amacıyla propaganda tu-
ru düzenler.28 4. Ordu Kumandanı ve Suriye Valisi Cemal Paşa 
tarafından seçilen ve Suriye, Filistin ve Lübnan’dan gelen Arap 
din adamlarından oluşan bir heyet Gelibolu’ya gönderilmiştir.29 
18-23 Ekim 1915 tarihleri arasında cepheyi ziyaret eden heyet, 
5. Ordu Komutanı Liman von Sanders Paşa tarafından kabul 
edilir. Heyetin rehberi, eski kadılardan, Arapçası mükemmel 
olan Uryanizade Ali Vahid Efendi’dir (1879-1940). Otuz bir ki-
şilik heyette din adamlarının yanı sıra, politikacılar, gazeteciler, 
şair, edip ve hatipler bulunmaktadır. Cemal Paşa, Arapça ya-

27 Vahram Dadrian, To the Desert: Pages from my Diary. London: Taderon Press, 
2006, s. 37-38.

28 Çanakkale Savaşı’nın Türkiye içinde propaganda amaçlı kullanımı için bkz. 
Erol Köroğlu, Türk Edebiyatı ve I. Dünya Savaşı (1914-1918): Propagandadan 
Millî Kimlik İnşâsına. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004. Dördüncü Bölüm.

29 Bu heyetin faaliyetleri ve Uryanizade Ali Vahid Efendi’nin anıları hakkında 
bkz. Serpil Sürmeli, “Çanakkale Cephesi’nde Arap İlmi Heyeti ve Uryanizade 
Ali Vahid Efendinin Anıları,” Atatürk Araştırma Dergisi, No. 53, Cilt 18, Tem-
muz 2002.
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yımlanan El-Belağ, Ebabil, El-İkbal ve El-Muktebes adlı dört ga-
zetenin sahiplerinin bu heyette yer almalarını istemiştir. Heye-
tin başkanlığını Şeyh Esad Eş-Şukayri Efendi yapmaktadır. Ce-
mal Paşa’nın amacı, Çanakkale Cephesi’nde savaşan Arapların 
hikâyelerinin Arap basınında çıkmasını sağlayarak, bölgedeki 
yerli halk arasında sürdürülen Osmanlıların savaşı kaybettiğine 
ilişkin İngiliz propagandasına karşı çıkmaktır.

Heyetin Çanakkale izlenimleri 1916 yılında Beyrut’ta kitap 
olarak yayımlanmıştır.30 Arap ilmî heyetinin rehberi Uryaniza-
de Ali Vahid Efendi de bu geziyle ilgili anılarını İstanbul’da ya-
yımlamıştır.31 Uryanizade’nin anılarında, 21 Ekim 1915 günü 
heyetin Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal Bey’i ziya-
reti şöyle anlatılmaktadır:

Anafartalar Grubu’na gitmek üzere alessabah [sabah erken-
den] hareket olundu. O grupta da bu heyet bir gün yaşadı ki 
dünyada tarif kabul etmez... Geniş bir sahada Halep Fırkasına 
[19. Piyade Tümeni] mülaki olduk [ile görüştük]. Beyrut Müf-
tüsü Mustafa Necâ Efendi; tercümesi Sebilü’r-Reşad’da münte-
şir [yayımlanan] hitabeyi32 askere karşı burada irad etti [oku-
du]... Bu grubun kahramanı Mustafa Kemal Bey’e bu büyük 
kumandana bütün İslamlar ve müttefiklerimiz medyun-u şük-
randır. Anafartalar’ın en nazik bir zamanında Mustafa Kemal 
Bey’in aldığı tertibat ve tertip ettiği bir hücum sayesinde Boğaz 
büyük bir tehlikeden kurtulmuştur... Grup karargâhına dön-
düğümüzde birtakım Halepli askerler kılıç kalkan oynuyorlar-

30 Heyette bulunan dört gazete sahibinin izlenimlerinin derlendiği kitap hakkın-
da bkz. El-Bi’setü’l-İlmiyye İla Darü’l Hilafeti’l-İslamiyye. Beyrut, 1916. Prof. 
Abdülkadir Karahan tarafından özetlenen bu kitap “Bir Arap İlmi Kurulu gö-
zü ile Atatürk” başlığı altında 10-11 Kasım 1981 tarihlerinde Hürriyet gazete-
sinde yayımlanmıştır. Bu konuya dikkatimi çeken Prof. Mete Tunçay’a teşek-
kür ediyorum.

31 Kassam Umumi Müşaviri Uryanizâde Ali Vahid, Çanakkal’a Cephesi’nde Du-
yup Düşündüklerim. İstanbul: Darü’l-Hilafeti’l-İlmiyye-Necm-i İstikbal Matba-
ası 1332-1334 [1916].

32 Beyrut Müftüsü Mustafa Necâ Efendi’nin Arapça yaptığı konuşmanın Türk-
çe tercümesi için bkz. Mustafa Necâ (Beyrut Müftüsü), “Hitabe: Anafartalarda 
Asakir-i İslâmiyeye karşı yapılan hitabenin tercümesi,” Sebîllürreşad, Cilt 14, 
Sayı 351, Ay 10, 1331 [1915], s. 102-103.
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dı. Oyunun nihayetinde bunlardan biri Heyet-i İlmiyeye hita-
ben: ‘Ey Efendiler! Buradan döndüğünüzde evlâd ve ‘ıyâlimize 
[çocuklarımıza ve eşlerimize] söyleyin ki, biz düşmanın vücu-
dunu şu mübarek topraktan kaldırmayınca dönmeyeceğiz. Bu-
nu böylece onlara bildirmenizi bütün silah arkadaşlarım namı-
na sizden rica ederim’ dedi.33

Arap dünyasından Çanakkale’ye gönderilen heyetin, orada 
bulunan Arap askerleri üzerinde olumlu etkisi olduğu bu söz-
lerden anlaşılıyor. Başka bir kaynaktan da, ziyaretçilerin cep-
heye giderken hediye olarak baklava götürdüklerini öğreniyo-
ruz. 9. Tümen, 27. Alay’da görevli Teğmen Mehmet Fasih Bey, 
günlüğünde 21 Ekim 1915 günü saat 17.30’da yaptıklarını şöy-
le anlatıyordu: “Akşam yemeği geldi. Hep toplanarak yedik... 
Suriye, Heyet-i Edebiyesi Alay’a gelmiş ve zabitana [subaylara] 
Şam baklavası göndermişler. Birer dilim yedik.”34 Savaş ve yok-
luk günlerinde cephede yenen bir dilim baklavanın tadı başka 
oluyor herhalde.

Heyetin rehberi Uryanizade Ali Vahid Efendi’nin anıların-
da anlattığı ve 27. Alay’dan Teğmen Mehmet Fasih Bey’in yedi-
ği Şam baklavasıyla hatırladığı 21 Ekim 1915 günü yaşananlar, 
1916’da Beyrut’ta Arapça basılan kitapta şöyle anlatılmaktadır:

Heyet ... Suriye, Filistin ve Lübnan halkının iyi dileklerini ulaş-
tırmak için Anafartalar’daki savaş alanına gitmiş ve karargâhın 
yakınındaki köy halkı, Karargâh Kumandanı Mustafa Kemal 
Bey, kumandanlar ve yüksek rütbeli subaylar tarafından karşı-
lanmıştı. Halep Fırkası [19. Piyade Tümeni] hep birlikte ken-
dilerini takdimle, heyeti hep bir ağızdan selamlamış, Beyrut 
Müftüsü Mustafa Necâ Efendi cihad ve cihadın dinî ve dünye-

vi açıdan önemi hakkında bir konuşma yapmıştı. Haleb Müftü-
sü Mustafa Salih El-Ubeysi’nin duasıyla törene son verildiği sı-
rada bir düşman uçağı başlarının üzerinden geçmiş ancak her-

33 Uryanizade Ali Vahid Efendi’nin anılarında sayfa 19-21’den özetleyen Serpil 
Sürmeli, a.g.y. (Vurgu bana ait – A.A.)

34 Mehmet Fasih [Kayabalı], Çanakkale 1915: Kanlısırt Günlüğü. Yay. Haz. Mu-
rat Çulcu. İstanbul: Denizler Kitapevi, 2006, s. 59.
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hangi bir hadise olmamıştı. Karargâhta kılıç kalkan oyunlarıy-
la gösteri yapılmış, Mustafa Kemal Bey heyeti çok sıcak karşıla-
yıp, çay ve kahve ikramında bulunulmuş ve şiirler okunmuştu. 
Daha sonra heyet, Mustafa Kemal ile sohbet halinde Anafarta-
lar’ın zirvesine çıkmıştı... Karargâha dönüldükten sonra, Mus-
tafa Kemal Bey’in sofrasında yemek yenmiş, peşinden hatipler 
ve şairler söz alarak konuşmaya başlamışlardı. Şeyh Ali Er-Ri-

(*) İnternette birçok web-sitesinde karşımıza çıkan bu fotoğraftaki kişiler, genel-
likle Çanakkale cephesini ziyaret eden edebiyatçılar veya milletvekilleri sanı-
lır. Örneğin, Genelkurmay Başkanlığı’nın web-sitesinde bu fotoğrafın altında 
“Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal Paşa İstanbul’dan gelen bir yazarlar 
heyetine muharebe sahasını anlatırken” ifadesi bulunmaktadır. Heyet Başkanı 
Şeyh Esad Eş-Şukayri (sağdan üçüncü, sarıklı şahıs) aslen Filistinli olup İtti-
hatçılara ve özellikle Cemal Paşa’ya yakınlığı ile bilinmektedir. Ayrıca, Cemal 
Paşa’nın komutanı olduğu 4. Ordu’nun Müftüsüdür. Bu fotoğrafta Esad Eş-Şu-
kayri’yi teşhis eden Prof. Salim Tamari’ye teşekkürlerimi sunuyorum.

21 Ekim 1915 günü Çanakkale Cephesinde 19. Tümen (Halep 
Tümeni) Karargahını ziyaret eden Arap din adamları ve 
aydınlarından oluşan heyete 19. Tümen Komutanı Kurmay Albay 
Mustafa Kemal (Atatürk) Bey bilgi veriyor.*
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mavî, Muhammed El-Halebî, Hüseyin El-Habbal, Antep Müf-
tüsü Arif Efendi, Şeyh Abdülkerim Uveyda, Şeyh Salim El-Ya-
kubî, Tevfik El-Attasi, Muhammed Rıfat Tuffaha, Abdurrah-
man Aziz manzum ve mensur sözler söylemiş, Şeyh Bedreddin 
En-Naasanî Mustafa Kemal’in başarılarını öven parlak bir kasi-
de okumuş ve bu kaside Heyet Başkanı Esad Eş-Şukayri tara-
fından Mustafa Kemal Bey’e tercüme edilmişti... Heyet Başkanı 
daha sonra bir saat süren Türkçe bir konuşma yapmış, konuş-
ma sırasında ordunun Gelibolu’daki başarısına ve onlarla bir-
likte bu başarıda en büyük payın Anafartalar Kahramanı Büyük 
Kumandan Mustafa Kemal’e ait olduğunu belirtmişti. Mustafa 
Kemal de buna bir konuşmayla cevap vermiş ve heyet tarafın-
dan alkışlanmıştı. Bu arada Halep ahalisinden Arif Efendi isim-
li ve başçavuş rütbeli bir asker heyete, buraları düşman işgalin-
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den kurtarıncaya kadar dönmeyeceklerini Suriye’deki halkına 
iletmelerini istemiş, bu sözler orada bulunanları özellikle Heyet 
Başkanı’nı duygulandırarak ağlatmıştı. Askerler heyetin rahatı 
için inanılmaz derecede çaba harcamış, gelişleri şerefine defa-
larca çiçekler sunmuşlardı.35

Yukarıdaki anlatının propaganda tarafını bir yana bırakır-
sak, ortaya çıkan sonuçlar şunlardır: 25-27 Nisan 1915 tarihin-
de ANZAC kuvvetlerinin gerçekleştirdiği çıkarma harekâtı es-
nasında dağılan ve hatta bazı mensupları firar etmeye çalışan 
77. Alay’ın bağlı olduğu 19. Tümen veya cephedekilerin verdi-
ği isimle “Halep Tümeni” mensubu olan Arap kökenli Osman-
lı askerleri, 1915 yılı Mayıs, Haziran ve nihayet Ağustos ayla-
rındaki kanlı savaşlara dayanmışlar ve Ekim ayına gelindiğin-
de “usta asker” olarak ayakta kalmayı becermişlerdir. 72. ve 77. 
Piyade Alayları hakkında özel olarak yazılmış karargâh çalış-
malarına ulaşmamız mümkün olmadığı için, Halepli Arapların 
ve Yezidîlerin bulundukları bu alaylardaki toplam ölü, yaralı 
ve kayıpların miktarı hakkında kesin bir şey söylemek zordur. 
Ama en azından, bu insanların, savaşı Osmanlı ordusundaki di-
ğer unsurlar kadar ciddiye aldıklarını söyleyebiliriz.

Birinci Dünya Savaşı’nda  
Osmanlı ordusunda asker kaçakları

Sırası gelmişken, Osmanlı Ordusu’nun Birinci Dünya Sava-
şı’ndaki asker kaçakları konusuna değinmek istiyorum. Genç 
akademisyen Dr. Mehmet Beşikçi’nin çalışmalarında ortaya çı-
kan sonuç ürkütücüdür: Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğ-
ru, toplam mevcudu 2.873.000 kişi olan Osmanlı ordusunda 
asker kaçaklarının toplamı 500.000 kişidir.36 Dolayısıyla, silah 

35 1916 yılında Beyrut’ta basılmış olan El-Bi’setü’l-İlmiyye İla Darü’l Hilafeti’l-İs-
lamiyye isimli kitaptan özetleyen Serpil Sürmeli, a.g.y. (Vurgu bana ait – A.A.) 
Maalesef bu kitabın tamamı Türkçeye çevrilmemiştir.

36 Mehmet Beşikçi, “Between Voluntarism and Resistance: The Ottoman Mobi-
lization of Manpower in the First World War”, yayımlanmamış doktora tezi, 
Boğaziçi Üniversitesi, 2005, s. 314.
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altına alınanların yaklaşık %17’si 
birliklerinden firar ederek asker 
kaçağı olmuştur. Bu rakamları dü-
şündüğümüz zaman bazı çevrele-
rin neden bu konuya değinmedi-
ğini, “asker kaçakları” sorununun 
neden suskunluğa terk edildiğini 
anlamak kolaylaşıyor.

Konuyu, karşılaştırmalı olarak 
ele alalım: Birinci Dünya Sava-
şı’nda 13,5 milyon insanın silah al-
tına alındığı Alman Ordusu’nda as-
ker kaçaklarının oranı %1’di. Bri-
tanya Ordusu’nda da asker kaçak-
larının oranı %1’i geçmiyordu. Rus 
Ordusu’nun durumu ise, Osmanlı Ordusu’nunkine çok benzi-
yordu: Rus Ordusu’nda da yarım milyon asker cephelerden fi-
rar etmişti.37 Liman von Sanders, anılarında, 2 Haziran 1915 ta-
rihinde Erzurum’daki Alman Konsolosu’nun “talim için ordu-
gâhta toplanan Türk birliklerinin yaklaşık üçte birinin hasta ol-
duğunu, üçte birinin de orduya katılmak için gelirken yolda fi-
rar ettiklerini” İstanbul’daki Alman Elçiliği’ne bildirdiğini yaz-
maktadır.38 Yine Liman von Sanders’in Bandırma’dan Alman 
Genelkurmay Başkanlığı’na yolladığı 13 Aralık 1917 tarihli ve 
“Türk Ordusunun Bugünkü Durumu” başlıklı raporda şu gö-
rüşlere yer verilmektedir:

Hâli hazırda Türk ordusunda 300.000 asker kaçağı vardır. Bu 
kaçaklar, düşman safına geçen kimseler değildir; bunların bü-
yük çoğunluğu, geriye, yâni öz yurduna gidenlerdir; bunlar 
(memlekette) eşkıyalık yapıyorlar, yağma ediyorlar ve memle-
keti güvensiz bir hâle koyuyorlar... Türk askeri, bilhassa Ana-
dolulular, çok üstün bir vasıftadırlar. Bu askerlerle, iyi bakım 
ve iyi yedirip-içirme, esaslı talim ve terbiye, sakin ve emin ku-

37 A.g.y., s. 315-316.
38 Liman von Sanders, Türkiye’de Beş Sene. İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2006, s. 72. 

Liman von Sanders.
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manda ile en büyük başarılar elde edilebilir. Araplardan da 
büyük bir kısmında, bunların hizmetlerinin başında sert fa-

kat adil muamele tatbik edilmek şartı ile, kullanılabilecek iyi 
asker yetiştirmek mümkündür. Türk Ordusunun birçok kıs-
mında harp kudretinin düşmesindeki başlıca sebep, Türk Baş-
kumandanlığınca tatbik edilen yersiz (yanlış) tedbirlerden ile-
ri gelmiştir. Takriben iki yıldan beri kıtalardan büyük bir kıs-
mına gerekli talim ve terbiye için zaman verilmemiştir.39

5. Ordu Komutanı ve dolayısıyla Çanakkale’deki bütün bir-
liklerin komutanı olan Liman von Sanders Paşa’nın asker ka-
çakları hakkındaki görüşleri çok açıktır: Von Sanders Paşa, as-
kerlerin cepheden kaçmalarının ardında dinî veya etnik kö-
kenlerinden kaynaklanan bazı özellikler aramak yerine, Os-
manlı Genelkurmayı’nın yönetim zaaflarını dile getirerek esas 
sorumlu olarak Başkomutan Vekili Enver Paşa’yı işaret etmek-
tedir.40

Bütün bu bilgiler ışığında, Osmanlı Ordusu’ndaki asker ka-
çaklarının “Türk olmayan” unsurlar arasından çıktığını ima et-
mek ve “siperde ölmek gerektiğinde, ölenler genellikle Türkler 

39 Akdes Nimet Kurat (Yay. Haz.), Birinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Bu-
lunan Alman Generallerinin Raporları. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü Yayını, 1966, s. 21-23 (Vurgu bana ait – A.A.) Bu kaynağa dikkati-
mi çeken genç meslektaşım Doç. Dr. Oya Dağlar Macar’a teşekkür ederim.

40 Yarbay Mustafa Kemal Bey’den sadece iki yıl önce Harp Akademisi’ni biti-
ren Yarbay Enver Bey, Babıâli baskını sonrasında İttihat ve Terakki’nin siya-
si desteğini arkasına alarak 33 yaşında Harbiye Nazırı, Başkumandan Vekili 
ve Genelkurmay Başkanı olmuştur. Bu görevlere atandıktan kısa bir süre son-
ra, Sultan Mehmet Reşat’ın yeğeni Naciye Sultan’la evlenerek Osmanlı ailesi-
ne damat olmuştur. Atatürk’ün Enver Paşa’nın askerî yetenekleri konusunda-
ki görüşleri Liman Paşa’nın bahsettiği yönetim zaafını açıkça ortaya koymak-
tadır: “[Enver] hesapsızdır, fikir ve kararların nasıl tatbik edileceğini düşün-
meyi teferruat sayar; askerlikte genel bakımdan bilgisizdir, çünkü tabur, alay 
vs. gibi birliklere sıra ile komuta etmeden, en çok Makedonya ile Bingazi’de 
çete ve aşiret vuruşmalarında bulunduktan sonra sırf siyasal destekle en yük-
sek makamlara erişmiştir... Bu yüzden Enver, bir tümen veya bir kolorduya 
herhangi bir hareketi emrettiği vakit, o hareketin yapılabilmesi ve beslenebil-
mesi için nelerin gerektiğini hiç düşünmezdi ve bu emirleri âdeta bir çavuşa 
40-50 kişi ile bir tepeyi tutması emrini verir gibi verirdi. Sarıkamış yıkımı bu 
biçim kıt anlayıştan doğmuştur.” Bkz. Yusuf Hikmet Bayur, Atatürk. Hayatı ve 
Eseri: Doğumundan Samsun’a Çıkışına Kadar. Ankara: Atatürk Araştırma Mer-
kezi, 1997, s. 56.
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oluyordu” iddialarını dile getirmek, tarihi çarpıtmaktan başka 
bir şey değildir.

Bu noktada, resmî tarihlerin bir çelişkisi ortaya çıkmaktadır: 
Eğer, “Türklük” meselesini geriye doğru götürüp, Birinci Dün-
ya Savaşı’ndaki Osmanlı Ordusu’nu “Türk Ordusu” ve bu or-
duyu yönetenleri “Türk Genelkurmayı” yaparsanız, yarım mil-
yonluk asker kaçakları kitlesinin varlığını itiraf etmek de biraz 
zorlaşır! Tahmin edileceği gibi, Genelkurmay’ın yazdırdığı res-
mî tarihler, asker kaçakları konusunda “suskun” kalmaktadır. 
Sonuç olarak, Trouillot’nun vurguladığı gibi, askerî tarih ya-
zımında iktidar ilişkileri ve ideolojik tercihler devreye girmiş, 
“yönetim zaafı sonucunda cepheden kaçan” yarım milyonluk 
kitlenin varlığı yok sayılmıştır. Kısacası, geçmiş bir kez daha 
susturulmuştur.

Sonuç olarak, Edward J. Erickson’ın, mevcudu 2.800.000 
kişiye ulaşmış olan Osmanlı Ordusu’nun “Türk Ordusu” ol-
duğunu iddia etmesi, bizce ideolojik bir çarpıtmadan ileri gi-
demez. Devletin ismi Osmanlı Devleti, ordusu da Osmanlı Or-
dusu’dur. Doğrudur, 1912 Balkan Savaşları’ndan sonra, 19. 
yüzyıldaki anlamıyla Osmanlı Devleti’nden bahsetmek zor-
dur. İmparatorluk mantığı yara almış ve hatta yer yer yıkılmış-
tır. İmparatorluk coğrafyası, farklı milliyetçi projelerin yarış-
ma alanı haline gelmiştir. Hatta iktidardaki İttihat ve Terak-
ki içinden bir grup bürokrat, Hıristiyan nüfusun bir bölümü-
ne karşı Osmanlı geleneğiyle hiç bağdaşmayan bazı “Türkçü/
milliyetçi” projeleri uygulama hesapları içine girmiştir. Bütün 
bunlara rağmen, Osmanlı Devleti’nin kurumlarla ve iktidarı 
meşrulaştırma araçlarıyla bir “kabuk olarak” ayakta durduğu-
nu söyleyebiliriz.

Burada Osmanlı Devleti’nin bir “kabuk olarak” ayakta dur-
masından kasıt, devlet dediğimiz kurumsal bütünlüğü oluştu-
ran ve onun varlığını sürdürmesine imkân sağlayan temel si-
yasi meşruiyet mekanizmalarının (Osmanlı Hanedanı, hilafet, 
hukuki yapı, merkeziyetçi idare biçimi vb.) savaş dönemin-
de bile hâlâ ayakta durmasıdır. Savaş sırasında Osmanlı devlet 
şemsiyesi içinde varlığını sürdüren asker ve memurlar içinde, 
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bu mekanizmaların çoğuna inancını kaybetmiş olan “Türkçü” 
kadroların çoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz. Fakat her şe-
ye rağmen bu kadrolar, o siyasal/hukuki mekanizmaların dı-
şına kolayca çıkamadılar. Ermeni tehciri sırasında, İttihatçılar 
“pis işlerini” yaptırmak için düzenli orduyu kullanamadılar. 
Bunun yerine, Ermeni kıyımında kullanmak amacıyla Teşki-
lât-ı Mahsusa’yı, çeteleri veya düpedüz sivil halkı devreye sok-
mak zorunda kaldılar. Bir anlamda, resmî devlet mekanizma-
sının yanı başında çalışan alternatif güç odaklarını yarattılar. 
Ve işte tam bu nedenle de “devlet adamı” olmaktan ziyade, 
“komitacı” olarak kaldılar. “Komitacılık” onların tercih etti-
ği bir şey olmaktan çok, formel devlet aygıtının gösterdiği di-
renç nedeniyle başvurmak zorunda kaldıkları bir eylem/yöne-
tim biçimiydi.

“Türkçü/milliyetçi” projeler ve 
İslamcı eylem planları

İttihatçı/Kemalist siyaset geleneğinde Türkçü/milliyetçi po-
litikaların hayata geçmesi çoğunlukla “din dolayımı”yla ger-
çekleşmiştir. İttihatçılar ve onların devamı olan Kemalistler, 
özünde “milliyetçi” bir projeyi devreye sokacakları zaman, an-
cak halkın samimi İslami hassasiyetlerini kullanarak bu proje-
yi kitlelere satabileceklerini çok iyi bilirler. Tek başına “Türk-
lük” veya “Türkçülük” söyleminin istenen siyasal hareketliliği 
yaratmakta eksik kaldığının farkındadırlar.

Bu çerçevede, “dinin siyasete alet edilmesinin” veya “dinî 
duyguların sömürülmesinin” patenti İttihatçı/Kemalist siya-
set geleneğinin tekelindedir. Eğer başka siyasi gelenekten ge-
len kadrolar dini siyasete alet ederlerse, İttihatçı/Kemalist ge-
leneğin mensupları direnç gösterirler! Örneklemek gerekirse, 
20 Temmuz 1974 günü Ecevit hükümetinin aldığı kararla or-
du Kıbrıs’a çıkarma yapmıştı. Tahmin edilebileceği gibi, o gün 
radyolarda sürekli kahramanlık türküleri çalınmıştı. Akşam ne 
olup bittiğini anlamak için tek kanallı (TRT) televizyon ekranı-
nın karşısına geçtiğimizde, haberlerden önce, eski Diyanet İş-
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leri başkanlarından Lütfi Doğan’dan “İslam’da şehitlik” üzeri-
ne bir hutbe dinlemiştik! Bu hutbenin muhatabı, herhalde o 
gün Kıbrıs’ta fiilen savaşan askerler değildi. Onların o akşam 
televizyon seyredecek durumda olduklarını sanmıyorum! Lüt-
fi Doğan, bu hutbeyi, ertesi günü asker oğlunun Kıbrıs’ta şe-
hit düştüğü haberini alacak olan aileleri ve genel olarak Tür-
kiye halkını bu askerî harekâtın sonuçlarına hazırlamak için 
okumuştu.

Bu çerçevede, İttihatçı/Kemalist seçkinlerin bir yandan “laik-
lik” konusunda en sert çıkışları yapmalarını, diğer yandan da 
“misyonerlik” tehlikesini sürekli gündeme getirmelerini açık-
lamak mümkün olabilmektedir. Kendi özel hayatlarında dinî 
değerler konusunda pek hassas davranmayan İttihatçı/Kema-
list seçkinlerin, milliyetçi projelerini hayata geçirirken “Ta-
bur İmamı” gibi davranmalarının sebebi budur. Onlar, tek ba-
şına Türkçülüğün ve milliyetçiliğin çok fazla alıcısının olmadı-
ğının farkındadırlar. İttihatçıların bu topraklarda yerleştirdiği 
siyaset geleneğinde “Türkçü” ve milliyetçi projeleri hayata ge-
çirmenin tek yolu, malum projeleri İslami bir ambalaj ve komi-
tacılıkla desteklenen bir eylem planı içinde kitlelere sunmak-
tan geçmektedir. Sonunda varılacak nokta, milliyetçi nitelikle-
ri ağır basan bir hedef olsa bile, gidilen yolun güzergâhı Müslü-
man mahallesinden geçmektedir.

Tekrar Birinci Dünya Savaşı yıllarına dönelim: İttihat ve Te-
rakki hükümetinin savaşa girdikten iki hafta sonra, 11 Kasım 
1914 günü Osmanlı Sultanı V. Mehmet Reşat’ı ikna ederek ve 
onun İslam Halifesi sıfatını kullanarak resmen Cihat ilan ettir-
mesi tesadüf değildir. Cihad-ı Ekber’in (Büyük Cihad), sanıl-
dığının aksine, sadece İngiltere, Fransa ve Rusya’nın yöneti-
mi altındaki Müslümanları kendi devletlerine karşı ayaklandır-
mak amacıyla değil, İttihatçıların “savaş projesini” kendi halk-
larına pazarlamak amacıyla giriştikleri bir siyasi operasyon ol-
duğunu düşünüyorum. 14 Kasım 1914 günü, bütün gazetele-
rin, birinci sayfalarından Cihat ilanını haberi vermesinden son-
ra, Fatih Camii’nde dinî bir tören yapılır. İstanbul halkı gözyaş-
ları içinde dua etmeye başlar ve camilerden sürekli salâ veri-



36

lir. Ayrıca, Cihat ilanı ile belli bir toplumsal coşkuyu uyandır-
mak amacıyla, İttihatçıların sivil kanadının en önemli adamla-
rından biri olan Kara Kemal Bey’in başkanlığında bir de “Orga-
nizasyon Komitesi” kurulmuştur.41 İttihatçılar, Osmanlı dev-
let geleneğinde nadiren devreye sokulan “Cihad-ı Ekber” sila-
hının içeriğine hiç inanmasalar da, bunu kullanmaktan çekin-
memişlerdir.

Cihad-ı Ekber ilanıyla ilgili haberleri duyan ve o günlerde 
Beylerbeyi Sarayı’nda olup biteni yakından takip eden devrik 
Sultan II. Abdülhamid’in şaşkınlığını kızı Ayşe Osmanoğlu’nun 
anılarından okuyoruz:

Cihat ilân olununca babam büsbütün şaşırmış ve “Cihadın 
kendisi değil, fakat ismi bizim elimizde bir silahtı. Ben bazen 
sefirleri tehdit etmek istediğim vakit, ‘Bir İslâm halifesinin iki 
dudağı arasında bir kelime vardır. Allah bunu çıkartmasın!’ 
derdim. Cihad bizim için ismi olup da cismi olmayan bir 
kuvvetti. Bunun altından nasıl çıkacaklar, İngiltere buna alda-
nacak mı?” diyerek teessürlerini bildirmiş.42

Cihat ilanı, kitleler nezdinde istenen siyasal hareketliliği 
sağlamış mıdır? Aslında, bu konuda da şüphelerim var. Fakat 
1914 şartlarını düşündüğümüz zaman askerlerin içinde ancak 
çavuşların okuma yazma bildiği, köy kökenli erlerin dinî bil-
gilerinin çok zayıf olduğu bir ortamda “Türkçü” ve milliyetçi 
söylemlerin askerler üzerinde hiçbir etkisi olamazdı. İslami Ci-
hat ve dinî propaganda yöntemlerinin “Türkçü” söyleme naza-
ran biraz daha etkili olacağı açıktır. Örneğin, İngiliz diplomat-
lar, Almanya ile birlikte savaşa girilip Cihat ilan edildiği gün-
lerde, İslami propagandanın abartıldığını ve Halep’teki Müs-
lüman ahalinin, Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm’in Müs-
lüman olduğuna, Almanların da Rusya’ya karşı İslamiyet adı-
na savaştığına inanmaya başladıklarını gözlemlemişlerdir. Su-
riye’de propaganda işine tam kapasiteyle girişen Alman ve Os-

41 Beşikçi, a.g.y., s. 80.
42 Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdülhamid. İstanbul: Selis Kitaplar, 2008, s. 

233 (Vurgu bana ait – A.A.)



37

manlı propaganda uzmanları, Kai-
ser Wilhelm’den “İslamiyet’in Dos-
tu ve Koruyucusu Hacı Wilhelm” 
olarak bahsediyorlardı.43 İttihatçı-
lar, Almanya ile birlikte savaşa gi-
rilmiş olmasının nedenlerini Halep 
ahalisine anlatabilmek için “Kaiser 
Wilhelm’in Müslüman olduğu” ya-
lanını yayıyorlardı.

Nitekim elinizdeki anıların 7. 
Bölüm’ünde kendisine Müslüman 
süsü veren Yüzbaşı Torosyan’ın 
Beyazıt’ta Emin Bey’in kıraathane-
sine girip orada oturan subaylarla 
savaş ve Ermeni tehciri konusunu 
açtığında aldığı cevaplar, Ermeni 
kıyımına aktif destek veren subay-
ların “Türklük” duygusundan ziyade Müslüman-Hıristiyan ay-
rımı üzerinden kendilerini ifade ettiklerini ortaya koymaktadır.

Aynı dönemde, İttihat ve Terakki’nin kurucularından Diyar-
bakır Valisi “Türkçü” Dr. Reşit Bey de Ramanlı Aşireti’nden 
Mustafa’yı Diyarbakır Ermenilerini öldürmeleri için ikna etme-
ye çalışırken konuya ilk anda dinî açıdan yaklaşır. Doğu Cep-
hesi’nde Ermenilerin Rus Ordusu’na yardım ettiğini söyledik-
ten sonra, Ermenilerin, Hz. İsa’yı Allah’ın oğlu olarak gördük-
lerini, zındık olduklarını, bunları öldürmenin “sevap olduğu-
nu” belirtir. Diyarbakır Müftüsünün ve diğer Kürt Şeyhleri-
nin de böyle düşündüklerini ilave eder. Dr. Reşit Bey, Raman-
lı Mustafa’nın Ermeni kıyımına aktif olarak katılımını dinî ba-
kımdan meşrulaştırdıktan sonra, Ramanlı Mustafa’ya, öldüre-
cekleri Ermenilerin üzerinden çıkacak altın, para ve mücevhe-
ratı yarı yarıya bölüşmeyi teklif eder. Dr. Reşit, kendisine veri-
lecek olan payın Hilal-i Ahmer’e [Kızılay’a] teslim edileceğini 

43 Philip H. Stoddard, Teşkilât-ı Mahsusa. Osmanlı Hükümeti ve Araplar, 1911-
1918: Teşkilât-ı Mahsusa Üzerine Bir Ön Çalışma. İstanbul: Arba Yayınları, 
1994, s. 59.

Alman İmparatoru Kaiser 
Wilhelm Osmanlı mareşal 

üniformasıyla.
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de ifade eder. Kürt Ramanlı Aşireti’nin liderleri ancak bu şekil-
de ikna edilmişlerdir.44

Anadolu coğrafyasının Ermeni nüfustan arındırılması proje-
si milliyetçi bir projedir, ama bu hedefe ulaşmanın yolu Müs-
lüman-Hıristiyan karşıtlığından geçmektedir. “Türkçü ideolo-
ji” kitleleri mobilize etmek konusunda son derece cılızdır. De-
yim yerindeyse, “kıymet-i harbiyesi” sınırlıdır.

“Türkçü” ideolojiyi benimsemiş İttihatçı aydınların yazdık-
ları biyografilerde “cahil halk” kitlelerine “Türkçülük” satma-
ya başladıkları zaman yaşadıkları hayal kırıklıkları çok renk-
li olarak anlatılır: 1916 yılında Doğu Cephesi’nde, Dersim’de 
Munzur Dağları’na dayanmış olan Rus Ordusu’na karşı sava-
şan “Türkçü” Asteğmen Şevket Süreyya (Aydemir) Bey, bir gün 
emrindeki askerlere yurttaşlık bilgisi dersi vermek ister. Önce 
“Biz hangi milletteniz?” sorusunu sorar. Her kafadan bir ses çı-
kar. Sonra “Biz Türk değil miyiz?” diye sorunca, askerler hep 
bir ağızdan “Estağfurullah!” diye karşılık verirler.45 Şevket Sü-
reyya şöyle devam eder:

Türklüğü kabul etmiyorlardı. Halbuki biz Türktük. Bu ordu 
Türk ordusu idi. Türklük için savaşıyorduk. Asırlarca süren 
maceralardan sonra son sığınağımız ancak bu Türklük olabi-
lirdi. Fakat ne çare ki bu ‘biz Türk değil miyiz?’ diye sorulunca 
‘Estağfurullah’ diye cevap verenlerin görüşüne göre, Türk de-

mek Kızılbaş demekti. Kızılbaşlığın ise ne olduğu bilinmiyor-
du. Ama, onu her halde kötü bir şey sanıyorlardı.46

Burada, bireysel düzeyde Osmanlılık ile bağlarını tamamen 
kopartmış bir “Türkçü” aydının kitlelerle karşılaştığında yaşa-
dığı hayal kırıklığını görüyoruz. Kendisi gibi diğer Türkçü ay-
dınların “son sığınak” olarak bellediği Türk kimliğinin askerler 

44 Ramanlı Mustafa’nın yeğeni merhum Hüseyin Demirer’in anılarında bu ikna 
ve ardından gelen katliam süreci ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bkz. Hüse-
yin Demirer, Ha Wer Delal: Emînê Perîxanê’nin Hayatı. İstanbul: Avesta Yayın-
ları, 2008, s. 77-87. 

45 Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam. İstanbul: Remzi Kitapevi, 2009, 
s. 104.

46 A.g.y. (Vurgu bana ait – A.A.)
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içinde alıcısı olmadığını gören ve kendince “Türklük için sava-
şan” Şevket Süreyya Bey’in bireysel siyasi tercihlerini, Başkomu-
tan Vekili Enver Paşa’dan cephede savaşan rütbesiz erine kadar 
bütün Osmanlı Ordusu’na genellemek mümkün değildir.

Fakat bütün bu tespitlere rağmen, Şevket Süreyya Bey’in 
kendine benzer insanlar arasında yalnız olmadığını söyleyebi-
liriz.47 Yine de Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Ordu-
su’nu yöneten subayların çoğunun ideolojik tercihler bakımın-
dan “Türkçü” dünya görüşünü benimsemiş olduğunu söyle-
mek de mübalağalı sayılmaz.

1912-13 Balkan Savaşları’nda alınan yenilgiden sonra 1914 
yılı Ocak ayında Enver Paşa’nın Harbiye Nazırı olmasıyla, Os-
manlı Ordusu’nda ciddi bir “temizlik” yapılmış, Abdülhamid 
dönemi paşalarının ve İttihatçılara muhalif olan Hürriyet ve 
İtilaf Partisi’ni destekleyen subayların çoğu emekliye sevk edil-
miştir.48 Enver Paşa tarafından ordudan atılan veya emekli-
ye sevk edilen askerî personelin toplamı yaklaşık 1.100 kişi-
dir.49 Bazı subayların da rütbeleri indirilmiştir.50 Bu büyük te-

47 Türkçülük ideolojisini benimsemiş edebiyatçıların, eserlerinde 1908 Devri-
mi’ni nasıl bir alaycı üslupla ele almaları ve Osmanlıcılığı sanki daha 1908’de 
sona ermiş bir ideoloji gibi eserlerinde temsil etmeleri konusunda, bkz. Erol 
Köroğlu, “Osmanlı İmkansız ve Manasızdır: Türk Edebiyatında II. Meşruti-
yet’in Hicivsel Temsili,” II. Meşrutiyeti Yeniden Düşünmek içinde. Der. Ferdan 
Ergut. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2009, s. 203-214.

48 O tarihten dört yıl önce, 31 Mart 1909’dan sonra çıkarılan bir kanunla ku-
rulan özel komisyonlar vasıtasıyla Osmanlı kamu çalışanları arasında ben-
zer bir temizlik operasyonu yapılmıştır. II. Abdülhamid rejimine yakınlığı bi-
linen memurlar işten atılmıştır. İngiliz Büyükelçisi’nin 1909 yılı sonunda ha-
zırladığı rapora göre, yaklaşık 27.000 kişi kamudaki görevlerinden uzaklaş-
tırılmıştır. 1909 sonrasında, Osmanlı kamu bürokrasisinde İttihatçıların yap-
tıkları temizlik operasyonu için bkz. Carter V. Findley, Bureaucratic Reform in 
the Ottoman Empire: The Sublime Porte, 178 –1922. Princeton: Princeton Uni-
versity Press, 1980, s. 296-297. Ayrıca, sivil bürokraside İttihatçıların yaptığı 
temizlik hakkında bkz. Abdulhamit Kırmızı, “Meşrutiyette İstibdat Kadrola-
rı: 1908 İhtilali’nin Bürokraside Tasfiye ve İkame Kabiliyeti”, 100. Yılında Jön 
Türk Devrimi içinde. Yay. Haz. Sina Akşin, Sarp Balcı ve Barış Ünlü. İstanbul: 
İş Bankası Yayınları, 2010, s. 333-356.

49 M. Naim Turfan, Rise of the Young Turks: Politics, Military and Ottoman Collap-
se. London: I. B. Tauris, 2000, s. 355.

50 Çanakkale Savaşları’nda Müstahkem Mevkii Komutanı olan Cevat [Çobanlı] 
Paşa, tensikat sırasında generallikten albay rütbesine indirilmiş, daha sonra 
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mizlik operasyonu sonunda, İttihat ve Terakki yanlısı ve ideo-
lojik bakımdan “Türkçü” görüşü benimsemiş subayların önü-
nün açıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.51 Temizlik operasyonu-
nun önemli sonuçlarından biri de Osmanlı Ordusu’nun komu-
ta kademesinin gençleşmiş olmasıdır. O günlerde, 34 yaşında 
bir Kurmay Yarbay olan Mustafa Kemal Bey’in tümen ve daha 
sonra da kolordu seviyesindeki birliklere komuta etmesi, Enver 
Paşa’nın orduyu gençleştirmesinin sonucudur.

Benim izlenimlerime göre, kapsamlı temizlik hareketine rağ-
men tüm Osmanlı subaylarının ve kamu yöneticilerinin Türk-
çü/İttihatçı olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Gazeteci 
ve şair Yusuf Ziya Ortaç’ın anılarında bu konuda hayli eğlence-
li bir anekdot yer alır.

Zekeriya Sertel, arkadaşı Nebizâde Hamdi Bey ile birlikte 1914 
yılında Turan isimli Türkçü bir gazete çıkarır.52 Gazetenin ilk 
sayısında Yusuf Ziya Bey’in yazdığı “Türk Ordusu” başlıklı bir 
manzume yayımlanır. Gazetede Yusuf Ziya’nın şiirini okuyan 
Sadrazam Said Halim Paşa, kabine toplantısında meseleyi gün-
deme getirmiş ve “elindeki gazeteyi bir ihtilal bayrağı gibi salla-
yarak koltuğuna bir kalkıp bir oturmuş” ve şunları söylemiştir:

Bu ne cüret?.. Bu ne cesaret?.. Bu ne ihanet?.. Osmanlı Ordu-
suna, İslâm Ordusuna, Ordu-yu Şâhâne’ye Türk Ordusu denir 
mi?.. Söyleyin ona, tashih etsin [düzeltsin], itizar etsin [özür 
dilesin], Osmanlı milletinden af dilesin!53

savaş sırasında tekrar generalliğe yükseltilmiştir.
51 Burada “Türkçülük” ideolojisini benimseyen herkesin “etnik bakımdan 

Türk” olduğunu iddia etmek de anlamsızdır. Arnavut, Boşnak veya Kürt kö-
kenli bir subayın siyaseten “Türkçü” olması o yıllarda çok rastlanan bir du-
rumdu. Yıllar evvel bir akademik toplantıda Mehmet Genç ağabeyimiz bu du-
rumu gayet zarif bir biçimde dile getirmişti: “Nasıl arabacının araba olması ge-
rekmiyor ise, Türkçü’nün de Türk olması gerekmez!”

52 Zekeriya Sertel 1960’larda kaleme aldığı anılarında bu gazetenin çıkış hikâye-
sini anlatıyor, fakat nedense (!) gazetenin isminin Turan olduğunu hatırlamak 
istemiyor! Herhalde, Zekeriya Sertel, anılarını yazdığı dönemde “solcu” oldu-
ğu için geçmişinde Turancı bir gazete çıkarmış olmayı kendine yediremiyordu. 
Bkz. Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000, s. 65-67.

53 Yusuf Ziya Ortaç, Bizim Yokuş. İstanbul: Akbaba Yayınları, 1960, s. 32.
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Bu itirazlar üzerine ka-
binedeki İttihatçı üyeler 
Paşa’yı sakinleştirirler. 
Said Halim Paşa’nın son 
dönem Osmanlı siyaset 
dünyasında İslamcı ka-
nada yakın olduğu bili-
nir.54 O toplantıda bulu-
nan Dahiliye Nazırı Ta-
lat Bey, birkaç gün son-
ra hikâyeci Ömer Seyfet-
tin Bey vasıtasıyla genç 
şair Yusuf Ziya’ya şu ha-
beri yollar: “Aman ... şa-
ire söyleyin, bir daha 
Türk Ordusu demesin... 
Osmanlı Ordusu desin 
ki içinde çingene bile 
bulunsun!”55

Birinci Dünya Savaşı 
sırasında Osmanlılık dü-
şüncesine gönülden bağ-
lılığın diğer bir örneğini 
Çanakkale Cephesi’nden 
verebiliriz. 27 Nisan 1915 günü ANZAC kuvvetlerinin Arıbur-
nu mevkiindeki çıkarma harekâtına direnen ünlü 19. Tümen’in 
Kurmay Başkanı Binbaşı İzzettin (Çalışlar) Bey takviye olarak 
gelen 64. Alay’ı Conkbayırı Cephesi’nin sağ tarafına sevk eder. 
Saroz Körfezi’ndeki müttefik donanmasından açılan “öldürücü 
ateş” altında kalan 64. Alay’a saldırı emri verilmiştir. Saldırıyı 
izleyen Binbaşı İzzettin Bey, savaşın gidişatını ve bazı komutan-
ların içinde bulundukları havayı şöyle özetlemektedir:

54 Bu konuda bkz. Tarık Zafer Tunaya, İslâmcılık Akımı. İstanbul: Bilgi Üniver-
sitesi Yayınları, 2003, s. 50-53.

55 Yusuf Ziya Ortaç, a.g.y.

Sait Halim Paşa.
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Sağ kanat grubundan alınan raporlar, saldırının başarıyla sür-
düğünü, düşmanınsa çekilmekte olduğunu bildirmekteydi. 
Hatta 64. Alay Kumandanı [Binbaşı Mehmet Servet Bey]56 bu 
güne rastlayan Sultan Reşat’ın tahta çıkışını bir başarıyla kutla-
mak üzere bulunduklarını güvençle söylemekteydi.57

Çanakkale’de düşmanı denize dökerek Osmanlı Padişahı 
Mehmet Reşat’a “cülus yıldönümü hediyesi” vermek isteyen 
Binbaşı Mehmet Servet Bey’in 1915 yılı itibarıyla Osmanlılık 
ideolojisiyle ilişkisini tamamen kesmiş bir “Türkçü” olduğunu 
söylemek hayli zordur.

Yukarıda verilen örneklerde görüldüğü gibi, Tanzimat’tan 
beri uygulanan Osmanlılık ideolojisinin yönetim katında “her-
kesi kapsayacak şekilde” kısa zamanda değişmiş olmasını bek-
lemek anlamsızdır. 1912-1922 yılları arasında, Osmanlılık ide-
olojisinin tasfiyesi adım adım gerçekleşmiş ve Balkan Savaşları 
bozgunuyla başlayan süreç, ancak Birinci Dünya Savaşı’nın ye-
nilgiyle sona ermesi, İstanbul’un işgali, Yunanlıların İzmir’e as-
ker çıkarmalarıyla hızlanarak Milli Mücadele yıllarında tamam-
lanmıştır.

Osmanlı ordusunda Arap subaylar ve 
Arap milliyetçiliği

Arap kökenli Osmanlı subayları arasında Osmanlı idealine bağ-
lılığın sona ermesi bir miktar İngiliz siyasetiyle irtibatlı olsa bi-
le, esas olarak bölgede uygulanan İttihatçı politikaların iflasıy-
la ilişkilidir. Yüzbaşı Torosyan’ın anılarının 10. Bölüm’ünde, 
1917 yılı başlarında Romanya Cephesi’nden İstanbul’a döner-
ken aynı trende Galiçya Cephesi’nden dönen Binbaşı Nuri Yu-

56 Emekli Tuğgeneral Mehmet Servet Yurdatapan’ın (1872-1958) askerî kariyeri 
hakkında bkz. T. C. Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Savaşı’na Katılan 
Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri, Cilt 1. Ankara: ATA-
SE yayını, 2009, s. 123. Ayrıca, Servet Bey’in Çanakkale Savaşları sırasındaki 
faaliyetleri ve ailesinden elde edilen bilgilerle zenginleştirilmiş biyografisi için 
bkz. Haluk Oral, “İngiliz Miğferinde Mustafa Kemal İmzası,” Atlas Tarih Der-
gisi, Sayı 6, 2011, s. 65-68.

57 Binbaşı İzzettin Bey’in yazdıklarından aktaran Esat Paşa, a.g.y., s. 80.
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suf Bey’le nasıl tanıştığını anlatır. Binbaşı Nuri Yusuf Bey asil 
bir Arap ailesinden gelmektedir ve kuzenlerinden biri Cemal 
Paşa’nın emriyle Şam’da 1916 yılı Mayıs ayında idam edilenler 
arasındadır. Cemal Paşa’nın uyguladığı “Türkleştirme” politi-
kaları ve baskı rejimi, Arap seçkinlerini çok rahatsız etmiştir. 
Nuri Yusuf intikam yeminleri etmektedir. Yüzbaşı Torosyan’ı 
da Arap ihtilaline katılmaya ikna etmiştir.

İttihatçıların gelişmekte olan Arap milliyetçiliğini bastır-
mak amacıyla uyguladıkları her politika, örneğin Suriye vila-
yetinde ticari yazışmaların bile Türkçe yapılması zorunluluğu 
gibi tedbirler ters teperek Arap milliyetçiliğinin daha da güç-
lenmesine yol açmıştır. Cemal Paşa’nın Arap bölgesinde uy-
guladığı terör ve baskı politikasının bir parçası da, savaş sı-
rasında yaklaşık 5.000 Arap eşraf ailesinin Anadolu kentleri-
ne sürgün edilmesidir.58 Arap bölgesinde yaşanan baskı ve te-
rör rejimi giderek Arap aydınları arasında filizlenmeye başla-
yan milliyetçi hareketleri körüklemiştir. O güne kadar “ade-

58 Hasan Kayalı, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism and Islamism 
in the Ottoman Empire, 1908-1918. Berkeley: University of California Press, 
1997, s. 194-195.

Cemal Paşa, Bağdat’ta Bedevî liderleriyle.
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mi merkeziyetçi bir idari yapı” içinde Osmanlı Devleti’ne bağ-
lı kalmak isteyen aydınlar bile Arap bağımsızlık hareketine 
katılmışlardır.

Şerif Hüseyin’in 1916 yılı Haziran ayında ayaklandığını du-
yan, o günlerde Kudüs’te 4. Ordu Menzil Teşkilatı’nda kâtip 
olarak askerlik yapan Kudüslü İhsan Turjman, 10 Temmuz 
1916 tarihinde günlüğüne şunları yazmıştı:

En iyi gençlerimizi [Şam’da] astıktan sonra artık bu devleti 
nasıl destekleyebiliriz? Şehrin meydanında adi suçlular veya 
gangsterler gibi idam edildiler. Haklarını talep ettikleri için ve 
umumi seferberlik sırasında kaderlerinin ne olacağını sorgula-
dıkları için idam edildiler. Öldüler ve bu sefil Arap milletinden 
kimsenin gıkı çıkmadı. Ne Filistinliler, ne de Suriyeliler sesle-
rini çıkartabildiler. Hicazlı liderimizden [Şerif Hüseyin’den] 
Allah râzı olsun ve onun bileğine kuvvet versin.59

Tabii ki İhsan Turjman yalnız değildi; Mekteb-i Harbiye me-
zunu olup Osmanlı Ordusu’nda savaşan Arap kökenli subay-
lar da İttihat ve Terakki’nin uyguladığı Türkleştirme politika-
larına karşıydılar. “Türkçü” politikalar, kısa zamanda karşıtını 
yaratmıştı. Böylece, Arap aydınları arasında, deyim yerindeyse, 
“Arapçılık” kök saldı. Şerif Hüseyin’in Hicaz’da başlattığı ayak-
lanma sonrasında bazı Arap subaylar, Osmanlı Ordusu’ndan 
ayrılarak Arap ihtilaline destek vermeye başladılar. Hatta Arap 
ihtilalini askerî planda yönetenlerin çoğunun eski Osmanlı su-
bayları olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.60

Mütareke döneminde Osmanlı kamu bürokrasisi içinde kal-
mış olan Arap kökenli memurlar da ülkelerine dönmeye başla-
dılar. Ziya Gökalp ile Türk milliyetçiliğinin mutfağında çalış-
mış olan Satı el-Husrî (1882-1968) de bunlardan biriydi. Ha-
lepli bir ailenin çocuğu olarak Yemen’de doğan, Mülkiye’yi bi-
tirdikten sonra öğretmenlik ve kaymakamlık yapan Satı Bey, 

59 Salim Tamari, Year of the Locust: A Soldier’s Diary and the Erasure of Palestine’s 
Ottoman Past. Berkeley: University of California Press, 2011, s. 155.

60 Arap ihtilalinde aktif rol oynayan bazı Osmanlı subaylarının isimleri için bkz. 
bkz. Youssef Aboul-Enein, “History of the Syrian Arab Army”, Infantry, Ka-
sım-Aralık 2005, s. 20-25.
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1908’den sonra Florina Kaymakamlığı görevinden istifa edip 
İstanbul’a gelmişti. Satı Bey eğitimci olarak sivrilmiş ve İstan-
bul’daki Öğretmen Okulu’nda yöneticilik yapmış, pedagoji 
dergileri çıkarmıştır. Daha sonra Suriye’de eğitimci olarak gö-
rev yapan Satı Bey, 1919 yılında İstanbul’dan ayrılarak Şam’a 
yerleşir. Kendisini ölümünden üç yıl önce Kahire’de ziyaret 
eden Prof. Niyazi Berkes’e şunları söyler:

Ben Osmanlılığa inanıyordum. Türkçülüğü, Osmanlı birliğine 
zararlı ve aykırı buluyordum. Fakat daha Harb-ı Umumî bit-
meden artık Osmanlılığın bittiğini de anladım. İstanbul’dan 
ayrılmak gerektiğini gördüm.61

İşin ilginç tarafı, Satı Bey, İstanbul’dan ayrıldıktan sonra, 
bu kez Arap milliyetçiliğinin gelişmesi için çalışmaya başlar. 
1920’da Kral Faysal ile birlikte Bağdat’a geçer ve orada eğitim 
bakanı olur. Daha sonra da Şam ve Kahire’de eğitim işlerin-
de çalışır. Satı Bey’in geliştirdiği Arap milli eğitim sistemi laik 
esaslar üzerinde yükselen Arap milliyetçiliğinin yaygınlaşma-
sında son derece etkin olur. Arap dünyasında kurulan Baas re-
jimlerinin yöneticileri Satı Bey’in temellerini attığı eğitim siste-
miyle yetişmişlerdir.

Sonuç olarak, Osmanlı subaylarının “Türkçü” ideolojiyi be-
nimsemesi ile buna karşıt olarak Arap milliyetçiliğinin Arap kö-
kenli subaylar arasında gelişmesi birbirini takip eden süreçler 
olarak düşünülmelidir. İttihatçılar Türkleştirme politikalarını 
uyguladıkça, Arap milliyetçiliğini güçlendirmişlerdir. Fakat esas 
olarak seçkinler arasında yaygın olan Arap milliyetçiliğinin sıra-
dan askerlere ve halk kitlelerine ulaşması yıllar almıştır.

Askerî tarih ve geçmişin susturulması

T. C. Genelkurmay Başkanlığı’nın, Çanakkale Savaşları’nın res-
mî tarihi diyebileceğimiz üç ciltlik bir çalışması vardır. “Birin-
ci Dünya Harbi’nde Türk Harbi” genel başlığı altında yayımla-

61 Niyazi Berkes, Arap Dünyasında İslâmiyet, Milliyetçilik, Sosyalizm. İstanbul: 
Köprü Yayınları, 1969, s. 82.
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nan bu dizinin beşinci cildi “Çanakkale Cephesi Harekâtı” ola-
rak adlandırılmakta ve üç kitaptan oluşmaktadır. Esas olarak 
25 Nisan 1915’te başlayan müttefik çıkarması ve sonrasında 
yapılan kara savaşlarıyla ilgili olan 2. Kitap 1978 yılında, onun 
devamı olan 3. Kitap ise 1980 yılında yayımlanmıştır. İlginç-
tir, Çanakkale Savaşları’nın birinci evresini anlatan ve Haziran 
1914 ile 25 Nisan 1915 tarihleri arasında gerçekleşen “Boğaz 
Savunması”nı anlatan kitap ancak 1993 yılında yayımlanabil-
miştir. Ayrıca, yine Genelkurmay’ın hazırladığı “Birinci Dünya 
Harbinde Türk Harbi” dizisinin 1976’da basılan sekizinci cildi, 
“Deniz Harekâtı” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde resmî ta-
rih anlatıları içinde gezineceğiz.62

Mekteb-i Harbiye’nin Topçu Okulu’nu 1914 yılında bitiren 
Üsteğmen Sarkis Torosyan aynı yıl Almanya’ya gönderilmiş ve 
Krupp topları konusunda ihtisas görmüştür. Almanya, 1 Ağus-
tos 1914 tarihinde Rusya’ya savaş ilan etmiş, İttihat ve Terak-
ki hükümeti de 3 Ağustos 1914 tarihinde genel seferberlik ka-
rarı almıştır. Fakat Osmanlı Devleti’nin fiilen savaşa girmesi, 
Almanlardan satın alındığı iddia edilerek Osmanlı bayrağı çe-
kilen Goeben (Yavuz) ve Breslau (Midilli) kruvazörlerinin 29 
Ekim 1914 tarihinde Karadeniz sahilindeki Odesa, Sivastopol 
ve Novorossisk limanlarını bombalaması sonucunda olmuştur. 
Bu saldırı üzerine, Rusya, 30 Ekim’de Osmanlı Devleti’ne savaş 
ilan etmiş, İttihat ve Terakki hükümeti de, önceden Almanlarla 
yapılan gizli anlaşmanın şartlarına uyarak, Almanya’nın yanın-
da savaşa girme kararı almıştır.

Ağustos ayındaki seferberlik ilanından sonra, Üsteğmen To-
rosyan, anılarında Gelibolu Yarımadası’nın tam ucunda, Ege 
Denizi’ne bakan bir noktada bulunan Ertuğrul Tabyası’na ko-
mutan olarak atandığını yazmaktadır. Bu tabyada iki adet 
Krupp marka (240 mm çapında/35’lik) kızaklı top bulunduğu-
nu ifade etmektedir.63 Çanakkale savunmasının en güçlü top-

62 Çanakkale Savaşları hakkında son derece düzeyli, detaylara hâkim ve anlaşı-
lır bir askerî tarih kitabı için bkz. Gürsel Göncü ve Şahin Aldoğan, Çanakka-
le Savaşı: Siperin Ardı Vatan. İstanbul: MB Yayınevi, 2006.

63 Aynı durum resmî tarih tarafından da teyit edilmektedir. Bkz. T. C. Genelkur-
may Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi. V. Cilt. Çanakkale Cep-
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larından sayılan bu topların menzili, kullandıkları merminin 
cinsine göre 11.000 ile 14.800 metre arasında değişmekteydi.64 
Torosyan, bulunduğu bataryanın askerî ve teknik kapasitesi 
hakkında şunları söylemektedir:

Almanya’daki eğitim sırasında gördüğüm modern topçu batar-
yalarını hatırladım ve bizim tahkimatımızın durumu hakkın-
da saatlerce düşündüm. Bir zırhlı gemi topunun normal atış 
menzilinin 20.000 metre olduğunu düşündüğüm zaman tüy-
lerimin ürpermesine engel olamadım.

Çanakkale Boğazı’nın müttefik donanmasına karşı savunma-
sını üstlenen Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlığı, esas 
olarak 3. Kolordu’ya bağlıdır. 18 Şubat 1915 itibarıyla, 3. Ko-
lordu da doğrudan İstanbul’daki Başkomutanlık’a bağlıdır. 3. 
Kolordu Başkanı Esat Paşa, anılarında, müstahkem mevkinin 
üç alaylı bir topçu tugayından ve diğer destek birliklerinden 
oluştuğunu söylemektedir.65

Genelkurmay’ın resmî tarihine göre, müttefik donanması-
nın boğazı ilk kez zorladığı 19 Şubat 1915 Cuma günü önce-
sinde 2. Ağır Topçu Tugayı’na bağlı olan 5. Ağır Topçu Ala-
yı’nın sadece iki taburu bulunmaktadır. Bunlardan 1. Ağır 
Topçu Taburu, Gelibolu Yarımadası’nın ucunda (Ertuğrul ve 
Seddülbahir Tabyaları) konuşlanmıştır. 2. Ağır Topçu Tabu-
ru ise, Boğaz’ın Anadolu tarafında (Orhaniye ve Kumkale Tab-
yaları) konuşlanmıştır. Birliklerin yerleşimini askerî hiyerar-
şi içinde sunarsak, Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlı-
ğı’na bağlı olan 2. Ağır Topçu Tugayı, 5. Ağır Topçu Alayı, 1. 
Ağır Topçu Taburu’nun 3. Bataryası Ertuğrul Tabyası’nda bu-
lunmaktadır.66

Genelkurmay’ın resmî tarihinde, birliklerin arazide konuş-
lanması ve askerî hiyerarşi içindeki yerleri hakkında ayrıntı-

hesi Harekâtı, I. Kitap (Haziran 1914-25 Nisan 1915). Ankara: ATASE yayı-
nı, 1993, s. 86.

64 T. C. Genelkurmay Başkanlığı, a.g.y., Çizelge: 6.
65 Esat Paşa, a.g.y., s. 31.
66 T. C. Genelkurmay Başkanlığı, a.g.y., s. 81-83.
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lı bilgi bulunmaktadır. Fakat iş, bu birliklerde görev yapan su-
bayların isimlerinin verilmesine gelince, aynen Michel-Rolph 
Trouillot’nun dediği gibi, birilerinin “bilinçli olarak tarihi sus-
turma” faaliyeti içine girdiklerini gözlemliyoruz.

1912 ile 1922 arasındaki Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı 
ve İstiklal Savaşı’nda aktif olarak görev yapan subayların hangi 
cephelerde savaştıkları ve hangi birliklere komuta ettikleri ko-
nusunda ilk derli toplu eser, İsmet Görgülü’nün On Yıllık Har-
bin Kadrosu: 1912-1922 başlıklı çalışmasıdır.67 Görgülü’nün 
1993 yılında yayımlanan kitabının kaynakçasından, Genelkur-
may Başkanlığı tarafından yine 1993 yılında yayımlanmış olan 
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi. V. Cilt. Çanakkale Cephesi 
Harekâtı, I. Kitap (Haziran 1914 - 25 Nisan 1915) başlıklı resmî 

67 İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu: 1912-1922. Ankara: Türk Tarih Ku-
rumu Yayınları, 1993. Sn. Görgülü’nün 1989 yılında tamamlayıp yayımlan-
mak üzere teslim ettiği kitabına yazdığı önsözden, o yıllarda Tank Kurmay 
Albay rütbesiyle Harp Akademisi’nde “Harp Tarihi” dersleri vermekte olduğu 
anlaşılmaktadır. Dr. Görgülü, halen Prof. Mehmet Haberal’ın kurucusu oldu-
ğu Başkent Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 
görev yapmaktadır.

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan 240 mm çapında 35’lik top. 
(Fotoğraf: Erika Larsson)
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tarihi daha yayımlanmadan önce okumuş ve kullanmış olduğu 
anlaşılmaktadır.68 Bu çerçevede, Genelkurmay’ın resmî tarihin-
de geçen subay isimleri ile Görgülü’nün verdiği subay listeleri-
nin birbirinin aynı olduğunu söyleyebiliriz.

Görgülü’nün “18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi” başlığıyla 
verdiği subay kadrosu Tablo 2’dedir.69

68 Görgülü’nün bibliyografyasında 238 numaralı eser.
69 Görgülü, a.g.y., s. 62. Görgülü bu tabloyu verdikten sonra 25-26 Nisan 1915 

günü Seddülbahir bölgesine yapılan çıkarma sırasında görev yapan subayla-
rın bulunduğu listeyi vermektedir. Ama aynı gün Arıburnu’na çıkarma yapan 
ANZAC kuvvetlerine karşı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Bey’in 19. Tümen 
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3. Batarya (Ertuğrul Tabyası)
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TABLO 1

Kaynak: Özgür Aşkar, “Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Cephesindeki Askeri Donatımı - Gemiler, Tabyalar, Toplar”, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tarih Y. Lisans Tezi, 2007.
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TABLO 2
18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi

Makam / Birlik Rütbe Adı ve soyadı

ÇANAKKALE MÜSTAHKEM MEVKİ KOMUTANI Tümgeneral Cevat [Çobanlı] Paşa
Çanakkale Müstahkem Mev. Kurmay Başkanı Yarbay Selahattin Adil
Çanakkale Müstahkem Mev. Harekat Ş. Md. Binbaşı Osman Zati [Koral]
Çanakkale Müstahkem Mev. İstihbarat Subayı Albay Şükrü
Çanakkale Müstahkem Mev. Muhabere Subayı Binbaşı Nuri
Çanakkale Müstahkem Mev. Sağlık Subayı Binbaşı Salih
Başkomutanlık Delegesi Korgeneral Merten (Alman Subayı)
2. Ağır Topçu Tugay Komutanı Albay Talat (Küçük Talat)

3. Ağır Topçu Alayı Komutanı Yarbay Ömer Zeki
1. Topçu Taburu Komutanı — —
2. Topçu Taburu Komutanı — —

[Anadolu] Hamidiye Tabyası K. Yarbay Wasillo (Alman Subayı)
4. Ağır Topçu Alayı Komutanı Kurmay Binbaşı Kemal

1. Topçu Taburu Komutanı Binbaşı Neşet
2. Topçu Taburu Komutanı Yüzbaşı Mahir
1. Koşulu Muhasara Topçu Tb. K. — — 
Rumeli Mecidiye Tabya K. Üsteğmen Ömer Fahri
Dardonos Grubu K. Yüzbaşı Mithat

1. Batarya K. Üsteğmen Hasan
1. Batarya Subayı Teğmen Mevsuf

Baykuş Grubu (Mesudiye Tabya) K. Binbaşı Hasan
ERENKÖY [Anadolu Yakası] AĞIR TOPÇU BÖLGE K. Yarbay Werle (Alman Subayı)

8. Ağır Topçu Alayı Komutanı Yarbay Mehmet Zekeriya
1. Topçu Taburu Komutanı Yüzbaşı Rıfat
2. Topçu Taburu Komutanı Yüzbaşı Mehmet Halit
3. Numune Ağır Topçu Taburu Komutanı Yüzbaşı Ali Tevfik
4. Muhasara Topçu Taburu Komutanı Yüzbaşı Hasbi

Kaynak: İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu: 1912-1922, Ankara: TTK Yayınları, 1993, s. 62.
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Görüldüğü gibi, burada Çanakkale Müstahkem Mevkii Ko-
mutanlığı’na bağlı olan 2. Ağır Topçu Tugayı içindeki 5. Ağır 
Topçu Alayı yer almamaktadır! Acaba, burada bir “susturma” 
operasyonu var mıdır? Çanakkale Boğazı’nın ucunda Ertuğrul, 
Seddülbahir, Orhaniye ve Kumkale Tabyaları’nı tutan 5. Topçu 
Alayı’na ne olmuştur? Durum ilk anda Üsteğmen Sarkis Toros-
yan’ın bulunduğu topçu alayının tarihten silindiği görüntüsü-
nü vermektedir. Fakat Görgülü’nün hazırladığı tablonun başı-
na konulmuş olan 18 Mart 1915 tarihi, bu listenin o tarih itiba-
rıyla geçerli olduğunu hatırlatmaktadır. Bu nedenle, listeyi dik-
katli yorumlamak gerekmektedir.

Aşağıda ayrıntılı olarak ele alacağımız gibi, 1915 yılında Ça-
nakkale Boğazı’na yapılan ilk saldırı 19 Şubat tarihinde ger-
çekleşmiştir. Torosyan’ın anlatımına göre, bu saldırıda Ertuğ-
rul Tabyası bombalanmış fakat yıkılmamıştır. Tabya birkaç 
gün içinde tamir edilmiştir. Fakat 25 Şubat 1915 tarihindeki 
bombardımanda müttefik donanmasının hedefi Ertuğrul Tab-
yası olmuştur. Queen Elizabeth ve Agamemnon zırhlılarından 
açılan ateşle batarya tamamen tahrip edilmiş, topları susturul-
muş70 ve tabya komutanı Üsteğmen Torosyan yaralanarak has-
taneye kaldırılmıştır. Torosyan, anılarında o günleri şöyle an-
latmaktadır:

Şafak söktükten hemen sonra ordugâha vardım ve hayatta ka-
lan on sekiz subay ve askerimi yırtılmış üniformalar içinde, 
baruta bulanmış ve çoğunu sargılı halde buldum. Umumi ka-
rargâha ulaştığımı ve sağ bulduğum askerlerimin sayısını üst-
lerime bildirdim. Beni aktif görevden çekip birkaç günlüğüne 
hastaneye yatırdılar.

Komutanı olarak gösterdiği büyük direniş sırasında savaşan birliklerin komu-
tanlarının bulunduğu liste atlanmıştır. Görgülü, Seddülbahir’deki komuta lis-
tesini verdikten sonra, hemen, yarımadanın güneyindeki Kirte’de 28 Nisan 
günü İngiliz ve Fransız çıkarmasına karşı yapılan savaşlara geçmektedir. 25-
27 Nisan günleri Arıburnu-Conkbayırı-Kanlısırt Muharebeleri’nin komutan 
listesinin neden atlandığını anlamak mümkün değildir. Aklımıza gelen tek 
açıklama, Çanakkale Savaşları’nın resmî tarihinin ikinci cildinde de bu liste-
nin verilmemiş olmasıdır!

70 T. C. Genelkurmay Başkanlığı, s. 124
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Tabip subay tarafından hastaneden taburcu edilir edilmez, bu 
sefer Rumeli Hamidiye Tabyası’nın komutanlığına atandım ve 
mümkün olduğunca hızlı bir şekilde göreve başlamam emredil-
di. Hazırlıklarımı hızla tamamladım ve Ertuğrul Tabyası’nın tah-
rip edilmesinden sadece beş gün sonra yeni görevime başladım.

Rumeli Hamidiye Tabyası, tüm toplarının kısa menzilli ol-
masının dışında, Ertuğrul Tabyası’ndan ne daha iyi ne de da-
ha kötüydü.

Dolayısıyla, 25 Şubat 1915 bombardımanında yerle bir edi-
len Ertuğrul, Seddülbahir, Orhaniye ve Kumkale Tabyaları’nda 
konuşlanmış olan 5. Ağır Topçu Alayı zaten fiilen ortadan 
kalkmıştır. Bu itibarla, iyimser bir yorum yaparak, Üsteğmen 
Torosyan’ın isminin silinmiş olmasını ilk anda anlayışla karşı-
layabiliriz. Fakat Torosyan’ın ismi, hastaneden çıktıktan son-
ra atandığı Rumeli Hamidiye Tabyası kadrosunda neden yok-
tur? Görüldüğü kadarıyla, Torosyan’ın ismini vermemek için 
Rumeli Hamidiye Tabyası da yok sayılmaktadır. İsmet Görgü-
lü’nün listesindeki esas sorun budur!

Rumeli Hamidiye Tabyası, Çanakkale şehrinin karşısında, 
Çanakkale Boğazı’nın en dar bölgesinde bulunan, Rumeli yaka-
sındaki Kilitbahir Tabyaları olarak anılan tabyalardan biridir. 
Yanında Namazgah ve Rumeli Mecidiye Tabyaları bulunmak-
tadır. Torosyan’ın da belirttiği gibi, iki adet Krupp marka 355 
mm/35’lik topu vardır.71 Bu topların menzili ise 11.000 metre 
civarındadır.72 Dolayısıyla, Üsteğmen Torosyan haklıdır. Ru-
meli Hamidiye Tabyası, Torosyan’ın daha önce komutanı oldu-
ğu Ertuğrul Tabyası’na göre askerî bakımdan “ne daha iyi, ne 
de daha kötü” durumdadır.

Askerî tarih kitaplarında verilen ve 18 Mart Boğaz Savaşı ön-
cesindeki birliklerin konuşlanmasını gösteren şemaya göre, 4. 
Ağır Topçu Alayı’na bağlı 6. Batarya, Rumeli Hamidiye Tabya-
sı’nda bulunmaktadır.73 Ne Genelkurmay’ın resmî tarih kitap-

71 A.g.y., s. 182, ayrıca Çizelge 10.
72 A.g.y., Çizelge 6.
73 A.g.y., s. 182.
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larında verilen askerî personel şemalarında, ne de bunlardan 
faydalanarak kitap yazan İsmet Görgülü’nün verdiği subay lis-
tesinde Üsteğmen Torosyan’ın ismi bulunmaktadır! Halbuki o 
tarihte Torosyan’la aynı rütbede olan, Rumeli Mecidiye Tabya-
sı Komutanı Üsteğmen Ömer Fahri Bey’in ismi listede vardır. 
Onun yanı başındaki Rumeli Hamidiye Tabyası Komutanı Top-
çu Üsteğmen Sarkis Torosyan’ın isminin bilinçli olarak savaş 
tarihinden silindiği görülmektedir.74

Üsteğmen Torosyan’ın 18 Mart 1915 günü gerçekleşen müt-
hiş savunma savaşı sırasında Rumeli Hamidiye Tabyası’nda bu-
lunduğuna dair elimizdeki en önemli kanıt, kitabın başında fo-
toğrafı bulunan belgedir. Enver Paşa’nın imzasının bulunduğu 
Osmanlıca belgede, okunabildiği kadarıyla75 şunlar yazılıdır:

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu, Başkumandanlığı Vekâleti, Şu-
be: 2

Kayseriye Sancağı, Everek [Develi] Kazasından Topçu Yüz-
başısı,

Ohan oğlu Serkis Bey Torosyan. Tevellüd 307 [Doğumu 
1893].

Ordu-yu Hümâyûn Altıncı Ağır Topçu Alay Beyliği Kuman-
danlarından Yüzbaşı Serkis Bey, Çanakkale muharebesi esna-

74 18 Mart 1915 günü yapılan savaşta Rumeli Hamidiye Tabyası’nda bulunan 
iki adet 355 mm/35’lik top “külahlı dane” olarak bilinen mermilerden 15 ta-
ne harcamıştır. Bkz. T. C. Genelkurmay Başkanlığı, s. 210. Genelkurmay’ın 
resmî tarihinde Rumeli Hamidiye Tabyası’nın o günkü performansı hakkın-
da iki değişik yorum bulunmaktadır. Resmî tarihte, İngiliz kaynakları özet-
lenirken şöyle deniyor: “Saat 15.00’i biraz geçiyordu ki Rumeli Tabyası’nın 
arkasında, Vengeance [zırhlısının] attığı mermilerden büyük bir yangın çık-
tı ve birkaç dakika sonra Rumeli Hamidiye Tabyası ateşini kesmişti.” Bkz. s. 
199. Şimdi Genelkurmay’ın resmî tarihine göre, Türk kaynaklarının ne dedi-
ğine bakalım: “Saat 12.00’de Rumeli Hamidiye Tabyası’nın iki topu muhare-
be dışı kaldı.” s. 205. Hemen iki sayfa sonraki yorum da hayli ilginç: “Rumeli 
Hamidiye Tabyası’nda ise, muharebenin başlangıcında 355/35’lik iki topa ya-
pılan vuruşla birinin nişan düzeni, öteki topun döşeme rayları kırıldığından, 
ne yazık ki bu batarya muharebeye katılamıyordu.” Bkz. s. 207. Torosyan ise, 
akşam 18.00’e kadar savaşa devam ettiğini ve bir gemi batırdığını yazmakta-
dır. Bu anlatılanların acaba hangisi doğru? Rumeli Hamidiye Tabyası tam ola-
rak saat kaçta susturuldu?

75 Belgeyi okuyan, İstanbul Şehir Üniversitesi’nden tarihçi dostum Doç. Dr. Ab-
dulhamit Kırmızı’ya müteşekkirim.
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sında Ertuğrul Tabyasında kumandan idi. 6 ve 12 Şubat 330 
[19 ve 25 Şubat 1915] tarihinde boğaza doğru hücum eden 
düşman harp vapurlarına karşı cesaretle ve fedâkârâne harp 
ederek ve bir düşman harb vapurunu tahrib, diğer bir harb va-
purunu dahi delmiş olduğu gibi, [sonradan] Rumeli Hamidiye 
Tabyasının kumandanlığını deruhte etti. (...) 5 Mart 331 [18 
Mart 1915] tarihinde düşman harb vapurlarının (...) şedit hü-
cumlarına karşı cesaret ve fedakârane harp edüp (...) diğer düş-
man harp vapurunun tahribiyle mumaileyhin mecruh olduğu 
[kendisinin yaralandığı] ve orada (...) göstermiş olduğu cesa-
retle fedâkârane (...) mumaileyhe (...) binaen teşekkürü 3 Ka-
nunıevvel 330 [16 Aralık 1914] tarihinden itibaren Yüzbaşı-
lık rütbesine terfii, ayrıca Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Harb 
Madalyasına nail olmuş olmakla işbu tasdikname [onaylı bel-
ge] mumaileyhin yedine itâ kılınmıştır [kendisine verilmiştir].

Fi 5 Mayıs 1331 [18 Mayıs 1915].
Başkumandan Vekili ve Harbiye Nâzırı Enver76

Belgeden anlaşıldığı gibi, 18 Mart günü yapılan savaşta Üs-
teğmen Torosyan öğleden sonra bir şarapnelle yaralanmış ve 
uzun süre Çanakkale’deki Askerî Hastane’de tedavi görmüş-
tür. Cepheye yaptığı gezi sırasında hastaneyi ziyaret eden Har-
biye Nazırı Enver Paşa, Üsteğmen Torosyan’ın durumuyla il-
gilenmiştir. Torosyan, 18 Mayıs 1915 tarihinde Harbiye Nazı-
rı Enver Paşa tarafından İstanbul’a şahsen davet edilmiş, kendi-
sine “savaş kahramanı” muamelesi yapılarak “Devlet-i Aliyye-i  
Osmâniyye Harb Madalyası” takılmış ve yukarıdaki takdirna-
me verilmiştir. Ayrıca, aynı belgede Aralık 1914’ten geçerli ol-
mak üzere Torosyan’ın rütbesinin yüzbaşılığa yükseltildiği ifa-
de edilmektedir.

Dikkat edilirse, takdirname “Ordu-yu Hümâyûn Altıncı Ağır 
Topçu Alay Beyliği Kumandanlarından Yüzbaşı Serkis Bey” di-
ye başlamaktadır. Buradaki “6. Ağır Topçu Alayı” ifadesini “6. 

76 Enver Paşa’nın imzası, Şevket Süreyya Aydemir’in Enver Paşa biyografisinde 
fotoğraflarını verdiği orijinal belgedeki imzayla aynıdır. Bkz. Şevket Süreyya 
Aydemir, Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa. Cilt 3. İstanbul: Remzi Kita-
bevi, 2010, s. 376’daki belge.
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Batarya” olarak yorumlamak gerekmektedir. Yukarıda izah et-
tiğimiz gibi, Rumeli Hamidiye Tabyası, 4. Ağır Topçu Alayı’na 
bağlı olan 6. Batarya’nın konuşlandığı yerdir. Çünkü Çanak-
kale Müstahkem Mevkii Komutanlığı’na bağlı “6. Ağır Topçu 
Alayı” diye bir birlik yoktur! Enver Paşa’nın Özel Kalemi’ndeki 
memurlar “4. Ağır Topçu Alayı” ile “6. Batarya”yı karıştırarak 
yanlışlıkla belgenin başına “6. Ağır Topçu Alayı” yazmış olma-
lılar. Birinci Dünya Savaşı’nda koskoca bir orduyu yönetmeye 
çalışan Osmanlı Genelkurmayı’nın bu basit yazım hatasını an-
layışla karşılamak gerekir.77

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Michel-Rolph Trouil-
lot’nun dediği gibi, “birileri” tarihi susturma işine girişmiş ve 
“bir silaha susturucu takar gibi” Yüzbaşı Sarkis Torosyan’ı res-
mî tarihten silmiştir! Çanakkale Savaşları’nda Ermeni kökenli 
bir topçu subayının müttefik donanmasına karşı dövüşerek siv-
rilmesi ve savaş kahramanı olması hâkim “Türkçü” ulusal tarih 
anlatısını zayıflatacağı için tarihin sesi kısılmıştır.

Trouillot’nun vurguladığının aksine, tarih yazımına esas teş-
kil edecek belgelerin ilk anda yazılması aşamasında, yani 1915 
yılının Bahar aylarındaki resmî yazışmalarda, Osmanlı Ordu-
su’nun ve şahsen Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın bir Ermeni 
topçu subayının kahramanlıklarının dile getirilmesine ilişkin 
özel bir sıkıntısı olmadığı gözükmektedir. Bu nedenle, Yüz-
başı Torosyan adına bu belgeyi hazırlatmış ve kendisini İstan-
bul’da makamında kabul ederek madalya takmıştır.78 Enver Pa-
şa’nın Yüzbaşı Torosyan’a bu denli sıcak davranmasının neden-
leri üzerinde birazdan duracağız.

77 Yüzbaşı Torosyan, İstanbul’da Harbiye Nezareti’nde Enver Paşa tarafından 18 
Mayıs 1915 tarihinde kabul edilmiştir. İlginçtir, bir gün önce Rus Ordusu Van’a 
girmiş ve Van’da 70 gün sürecek Ermeni yönetimi işbaşına gelmiştir. Bu konu-
da bkz. Yektan Türkyılmaz, “Rethinking Genocide: Violence and Victimhood 
in Eastern Anatolia, 1913-1915.” Basılmamış Doktora Tezi, Department of Cul-
tural Anthropology, Graduate School of Duke University, 2011. Bölüm 5.

78 Savaş sırasında dağıtılan madalyaların çoğu, merkezden yollanıyor ve stan-
dart sayılabilecek bir madalya beratı ile birlik komutanları tarafından savaşta 
yararlık gösteren subaylara veriliyordu. Osmanlı Genelkurmayı’nın her yarar-
lık gösteren subaya Harbiye Nazırı’nın “ıslak imzası” bulunan madalya beratı 
vermesi beklenemezdi.
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Resmî tarihte Ertuğrul Tabyası “ütüleniyor”

Yüzbaşı Sarkis Torosyan’ın komutanı olduğu Ertuğrul Tabya-
sı ve 19 Şubat 1915 günü Çanakkale Boğazı’na yapılan ilk sal-
dırıyla ilgili resmî tarih anlatısında bazı sorunlar vardır. Bu bö-
lümde, boğaz savaşının sadece bir gününü, 19 Şubat 1915 gü-
nü müttefik donanmasının, Boğaz’ın girişindeki tabyalara yö-
nelik bombardımanını ele almak istiyorum.

Çanakkale Savaşları’nın 1993 yılında Genelkurmay tarafın-
dan yayımlanan resmî tarihinde, o günkü muharebede Ertuğ-
rul Tabyası’nın faaliyetinin bir miktar törpülendiği izlenimine 
kapılmak mümkündür. Şimdi 19 Şubat 1915 günkü muharebe-
nin resmî savaş tarihindeki anlatımını, özellikle Ertuğrul Tab-
yası’yla ilgili bölümlere yoğunlaşarak, cümle düşüklüklerine ve 
ifade bozukluklarına pek dokunmadan verelim:

19 Şubat 1915 sabahı hava açık, deniz durgundu... Saat 09.51’de 
Cornwallis [zırhlısı], Orhaniye; saat 10.01’de Triumph [zırhlı-
sı], Ertuğrul; saat 10.32’de Suffren [zırhlısı], Kumkale Tabyala-
rı’na ateşe başladılar. Bu ateşlere tabyalardan karşılık verilmedi 
(menzil yetersizliğinden olacak).

Nitekim, Inflexible da, önce Ertuğrul Tabyası’nı 14.000 
m. mesafeden bombardıman etti. Sonuç alamayınca, 2.300 
m. [daha] yaklaşarak, saat 12.00’de bombardımanı yineledi... 
Triumph, saat 10.00-12.15’e kadar Ertuğrul Tabyası’nı ateş al-
tına aldıysa da, vuruş kaydedemedi... Bu arada Suffren’in saat 
10.30’da Kumkale’ye başlattığı başarılı ateşleri Bouvet tarafın-
dan gözetleniyordu. Bu sırada Cornwallis’in yerini alan Venge-
ance, Orhaniye Tabyası’na ateş ediyordu...

Saat 13.30’dan 14.30’a dek verilen bir aradan sonra muha-
rebe yeniden başladı. Inflexible, Seddülbahir’den 10.000 met-
re mesafede demirleyerek buradaki tabyaya beş mermi attı. 
Tabyadan buna karşılık verilmeyince ... gemiler Boğaz’a doğru 
ilerlemeye başladılar.

[Vengeance ve Cornwallis], Kumkale ve Seddülbahir batar-
yalarını bombardıman ettikten sonra, ateşlerini Orhaniye ve 
Ertuğrul bataryalarına yönelttiler. Tabyalar karşılık vermedi-
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Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Ertuğrul Tabyası.
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Ertuğrul Tabyası, 2012. (Fotoğraf: Erika Larsson)
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ği gibi, toz ve duman bulutlarından da bir şey görülemiyordu. 
Bundan da, tabyaların bu bombardımanla yerle bir edildiği sa-
nılıyordu. Amiral Carden, gerçeği öğrenmek için ... Vengean-
ce [zırhlısına] de, ateş keserek tabyaları gözden geçirmesi ta-
limatını verdi... Vengeance Çanakkale Boğazı’nın ağzına hız-
la ilerlerken, Orhaniye ve Ertuğrul bataryaları ateşe başladılar.

Bouvet, Vengeance ve Cornwallis de, aşırtma ateşiyle bu ba-
taryalara karşılıkta bulundular. Suffren ... Ertuğrul Batarya-
sı tarafından ateş altına alındı. Orhaniye Bataryasının yukarı-
da adı geçen gemilere ateşi oldukça etkili olmuş, Vengeance’ın 
sereni kırılmış, donatımı ağır hasara uğramıştı. Vengeance ile 
birlikte sokulan Cornwallis de, yoğun bir ateş altında kalmıştı.

Bunun üzerine, Amiral Carden, Inflexible ile saat 17.15’te, 
Orhaniye Bataryasını ateş altına aldırdığı gibi, Birleşik Filoya 
yeni katılan Agamemnon’a Cornwallis’e yardım etmesini em-
retti. Böylece Agamemnon, Orhaniye ve Ertuğrul Bataryaları-
nı bombardımana geçti; fakat Amiral Carden görüş koşulla-
rının elverişsizliği nedeniyle bu günkü harekâta son verdirdi 
(Saat: 17.30).79

1993 yılında Genelkurmay’ın yayımladığı resmî tarihteki bu 
anlatıyı, 1918 yılında kaleme alınan diğer bir 19 Şubat anlatısı 
ile karşılaştıralım: 1918 yılında Çanakkale zaferinin üçüncü yı-
lı münasebetiyle Ziya Gökalp’in çıkardığı Yeni Mecmûa bir “Ça-
nakkale Nüsha-i Fevkâlâdesi” yayımlar.80 Bu özel sayıda hama-
si şiirler ve kahramanlık edebiyatı örnekleri bulunduğu gibi, 
Çanakkale Savaşı’nın ilk resmî tarih örnekleri de karşımıza çı-
kar. Örneğin, gazeteci Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey’in “Anafarta-
lar Kahramanı Mustafa Kemal Bey ile Mülakat” başlıklı röpor-
tajı ilk olarak bu dergide yayımlanmıştır.81

79 T. C. Genelkurmay Başkanlığı, s. 115-117.
80 Çanakkale özel sayısının ayrıntılı analizi için bkz. Erol Köroğlu, Türk Edebi-

yatı ve I. Dünya Savaşı (1914-1918): Propagandadan Millî Kimlik İnşâsına. İs-
tanbul: İletişim Yayınları, 2004, s. 221-229.

81 Mustafa Kemal Paşa’nın bir savaş kahramanı olarak tanınmasına neden olan 
bu mülakat birçok kez basılmıştır. Bkz. Ruşen Eşref Ünaydın, Anafartalar Ku-
mandanı Mustafa Kemal Bey ile Mülakat. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2009.
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İnflexible.

Vengeance.

25 Nisan 1915 tarihinden sonra başlayan Çanakkale kara sa-
vaşlarında bilfiil bulunmuş olan Yüzbaşı Emin Âli Bey, kendi-
si ile aynı dergide yapılan mülakatta Boğaz Savaşları’na ilişkin 
şunları söylemektedir: “Çanakkale muharebelerinin deniz kıs-
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mına ve bu kısmın safahâtına vesaikle [belgelerle] temas edi-
yorum. Bu itibar ile denize ait bütün malûmatım görerek de-
ğil, bilerektir.”82 Kısacası, Yüzbaşı Emin Âli Bey, Boğaz Sava-
şı’na ilişkin bütün Osmanlı askerî yazışmalarını ve harp ceride-
lerini okuyarak –yani bilerek!– bu metni kaleme almıştır. Şim-
di 19 Şubat 1915 günü olanları bir de Yüzbaşı Emin Âli Bey’in 
kaleminden biraz sadeleştirerek okuyalım:

6 Şubat 1330 [19 Şubat 1915] günü hava gayet güzel ve de-
niz pek sakindi. 09.36’da .. Fransız zırhlıları Kumkale-Orhani-
ye bataryalarını, bataryaların atış menzili dışından ateş altına 
aldılar. Aynı zamanda, İmroz-Teke Burnu arasından da 3 İn-
giliz zırhlısı Ertuğrul bataryasına yandan ateşe başladı. Tedri-
ci surette diğer gemilerin de bombardımana iştiraki [katılımı] 
ateşin şiddet ve yoğunluğunu arttırdı. Artık bütün methal [gi-
riş] istihkamları ateş altına alınmış idi. Düşman ... uzak mesa-
feden ateş ederek bataryaların ateş menziline girmek istemiyor 
ve ağır ve muntazam bir ateşle istihkamları tahribe çalışıyor-
du. Methal bataryaları, menzil dahiline giren her hedefe tah-
sis edilmiş olan toplarıyla ve kemâl-i sükunetle [sükunet için-
de] mukabele ediyordu... Öğleyin takriben bir buçuk saatlik 
bir ateş fâsılasından [arasından] sonra bombardıman yine baş-
ladı... Düşmanın Osmanlı bataryaları endaht [atış] menziline 
girmeden ... kendi ateşlerini [gözetleme ve koordinat bildirme 
işi yapan] yan gemilerle kontrol etmekte olduğu anlaşılıyordu. 
İngiliz gemileri büyük bir daire üzerinde methal önünde harp 
hattı teşkil ederek ateşe başladılar. Agamemnon ve Inflexible 
zırhlıları Seddülbahir ve Ertuğrul istihkamlarını pek şiddetli 
bir ateş altına aldılar.

Saat 4’e doğru ateşin şiddeti arttırılarak kısa fasılalı çift yay-
lımlarla atış başladı... Dört Osmanlı bataryasına karşı üç da-
kika fasıla ile ve tekmil gemi cephesiyle ateş ediyorlardı. Bir 
ân oldu ki; methal istihkamlarını uzaktan görmek mümkün 
değildi... Düşman, tabyaları tamamen tahrip ve ıskat ettiği-

82 “Yüzbaşı Emin Âli Bey’le Mülakat,” Çanakkale, 18 Mart 1915: Yeni Mecmûa’nın 
Nüsha-i Fevkalâdesi. Yay. Haz. Murat Çulcu. İstanbul: E yayınları, 2006, s. 330.
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ni [devreden çıkardığını] zannetti ve artık kadavra hâline gel-
miş olduğuna hükmedilen bu Osmanlı ağır topçu mevzilerine 
sokulmakta tereddüt etmedi. Önde Vengeance, arkada Bouvet 
sistemi iki zırhlı girişe doğru ilerlemeye başladı. Tam batarya-
larımızın menzili dâhiline girer girmez, saatlerden beri bunal-
tıcı bir ateş altında ezildiği zannedilen Ertuğrul ve Orhaniye 
bataryaları birbirini müteakip kükremiş aslan sayhalarıyla [na-
ralarıyla] gürlediler. Ertuğrul’un dördüncü mermisi Vengean-
ce’in arka taretine isabet etti. Orhaniye’nin menzili içine giren 
Agamemnon da arka direği çanaklığına bir mermi yedi. Artık 
bataryalar, serbest atışlarıyla kendilerini sabırsızlandıran bu 
kararsız düşman üzerine yakın mesafeden şiddetli yaylımlar-
la ateş açmışlardı. Bu hâl karşısında hayal kırıklığına uğrayan 
düşman bütün gemilerinin iştirakiyle ve cehennemi bir ateşle 
mukabeleye başladı. Yaylımlar fâsıla ile birbirini takip ediyor 
ve tabyalardan kesif [yoğun] ve siyah duman bulutları yükse-
liyordu. Bu şiddete rağmen tabyalar mukabelede yekdiğeriy-
le müsâbaka ediyorlardı [karşılık verme konusunda birbiriyle 
yarışıyorlardı]. İkinci bir harekete cesaret edemeyen düşman 
saat 6’da ateş keserek çekilmeye başladı.83

1918 yılında Yüzbaşı Emin Âli Bey’in sadece Osmanlı harp 
ceridelerine dayanarak kurguladığı anlatı, savaş tarihi bakımın-
dan bazı eksiklikler göstermesine rağmen daha anlaşılır ve Er-
tuğrul Tabyası’nın kahramanlığını “ütülemeyen” bir metindir.

Yüzbaşı Emin Âli Bey, bombardımanın 09.36’da başladığı-
nı yazarken, Genelkurmay’ın 1993 yılında yayımladığı res-
mî tarih ise savaşın 09.51’de başladığını belirtmektedir. Doğal 
olarak, Yüzbaşı Emin Âli Bey’den 75 yıl sonra, yani 1993 yı-
lında Boğaz savunmasının resmî tarihini kaleme alan Genel-
kurmay’ın elinde İngiliz ve Fransızların yayımlamış olduk-
ları resmî tarihler ve anılar bulunmaktadır.84 Örneğin, Bo-

83 Yüzbaşı Emin Âli, “Çanakkale’ye Düşman Donanmasının Hücûmları ve 5 
Mart 1331 [18 mart 1915],” a.g.y., s. 52.

84 Çanakkale Savaşları hakkında bibliyografya çok geniştir. Aşağıda isimlerini 
verdiğimiz ve yabancı uzmanların yazdıkları kitaplar, ağırlıklı olarak Boğaz 
Savaşları’nı anlatan kitaplardır. Ayrıca General Aspinall-Oglander veya Chat-
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ğaz Savaşları üzerine 2008’de yayımlanmış olan Victor Ru-
denno imzalı kitapta 19 Şubat’ın hikâyesi şöyle başlamakta-
dır: “Saat 09.51’te ateş açma sinyalini bir bayrak gemisi verdi 
ve birkaç dakika içinde, Cornwallis, Orhaniye’yi bombalama-
ya başladı.”85 Aynı şekilde, 1918’de Yüzbaşı Emin Âli Bey’in 
yazdığı metinde müttefik donanmasına ait sadece üç zırhlının 
adı geçerken, Genelkurmay’ın resmî tarihinde 19 Şubat bom-
bardımanına katılan tüm gemilerin ismi verilmektedir. İngiliz-

terton tarafından kaleme alınmış resmî yayın niteliğine sahip kitapları da lis-
teye ilave ettik: E. K. Chatterton, Dardanelles Dilemma. The Story of the Naval 
Operations, Londra 1935; J. S. Corbett, History of the Great War. Naval Opera-
tions, Londra 1929; C. Farrère, Histoire de la marine française. Paris, 1934; H. 
M. Denham, Dardanelles: A Midshipman’s Diary 1915-16. Londra, 1981; John 
R. Jellicoe, The Grand Fleet, 1914-1916: Its Creation, Development and Work. 
Londra: Cassell, 1919; H. W. Nevinson, The Dardanelles Campaign, Londra 
1918; C. F. Aspinall-Oglander, Military Operations: Galippoli. Cilt 1, Londra: 
William Heinemann, 1929. Ayrıca Polonyalı akademisyen Dr. Piotr Nykiel’in 
hazırlamış olduğu web sitesi Çanakkale Boğaz Savaşları için son derece yarar-
lı bilgiler sunmaktadır: www.navyingallipoli.com

85 Victor Rudenno, Gelibolu: Denizden Saldırı. Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2009, 
s. 37.

Agamemnon.
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lerin, bu listeleri 1920’lerde yayımladığını düşünürsek, bura-
da şaşılacak bir şey yoktur. Genelkurmay tarihçilerinin, ken-
di metinlerini, yabancıların yazdıklarına bakarak oluşturduk-
ları anlaşılmaktadır.

Yine resmî tarihin Deniz Harekâtı cildinde, Orhaniye ve Er-
tuğrul Tabyaları’nın, 19 Şubat bombardımanda müttefik do-
nanmasına toplam 38 mermi atarak karşılık verdikleri anla-
tılmakta ve “Orhaniye’nin şiddetli ve sürekli ateşiyle Vencens 
[Vengeance] muharebe gemisi yakınına düşen dört mermi, bu 
geminin direk donanımını tahrip etti,” denmektedir: “Muhare-
be gemisinin yanına düşen” mermilerin geminin direk donanı-
mını nasıl tahrip edebileceği sorusunu bir yana bırakalım; fakat 
19 Şubat günü, İngiliz zırhlısının hangi tabyadan atılan mermi-
lerle vurulduğu meselesi resmî tarihimizde hayli karışıktır. Üç 
ayrı kaynakta Vengeance’ın vurulmasıyla ilgili olarak üç deği-
şik anlatı vardır. Sırayla gidelim:

1. Yüzbaşı Emin Âli Bey’in anlatısında “Ertuğrul’un dördün-
cü mermisi Vengeance’ın arka taretine isabet etti. Orhaniye’nin 
menzili içine giren Agamemnon da arka direği çanaklığına bir 
mermi yedi,” denmektedir.86

2. 1976 yılında Genelkurmay’ın hazırladığı deniz harekâtıy-
la ilgili resmî tarihte, Anadolu yakasındaki Orhaniye Tabya-
sı’ndan atılan mermilerin Vengeance’ın direk donanımını tah-
rip ettiği belirtilmektedir.87

3. Son olarak, 1993’te yayımlanan resmî tarihte ise “Orhani-
ye Bataryası’nın yukarıda adı geçen gemilere ateşi oldukça etki-
li olmuş, Vengeance’ın sereni kırılmış, donatımı ağır hasara uğ-
ramıştı,” denmektedir.88

Sadece Genelkurmay’ın resmî tarihlerini okuyarak durumun 
içinden çıkmak maalesef mümkün değildir! Yukarıda üç anlatı-
dan hangisinin doğruya yakın olduğunu ancak İngiliz kaynak-

86 Yüzbaşı Emin Âli, a.g.y., s. 52
87 T. C. Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi. VIII. Cilt. 

Deniz Harekâtı. Ankara: ATASE Yayını, 1976, s. 160.
88 T. C. Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi. V. Cilt. 

Çanakkale Cephesi Harekâtı, s. 117.
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larını okuyarak kontrol edebiliriz. Nitekim, E. K. Chatterton, 
İngilizlerin Vengeance zırhlısının Çanakkale Boğazı’nın girişi-
ne doğru ilerlediği sırada, hem Ertuğrul hem de Orhaniye Tab-
yaları’ndan gemiye oldukça şiddetli ateş açılmış olduğunu ifa-
de etmektedir. Vengeance zırhlısı, Orhaniye Tabyası’ndan atı-
lan mermilerle de birkaç isabet almıştır. Chatterton, Vengeance 
vurulunca paniğe kapılan mürettebatın, ateşin Ertuğrul Tabya-
sı’ndan açıldığını sandıklarını söylemektedir.89 Böylece, Chat-
terton’ın kitabına baktığımızda, Genelkurmay’ın resmî tarihle-
rinin esas kaynağını anlamış bulunuyoruz.

Tabii ki burada akla gelen bir soru var: 1918 yılındaki anla-
tıyı Osmanlı harp ceridelerini okuyarak kaleme alan Emin Âli 
Bey’in 1935 yılında yayımlanan E. K. Chatterton’ın kitabını 
görmüş olması mümkün değildir. Peki, Osmanlı harp ceridele-
rinden kalkarak “Ertuğrul’un dördüncü mermisi Vengeance’ın 
arka taretine isabet etti,” cümlesini yazan Yüzbaşı Emin Âli Bey 
ile Ertuğrul Tabyası’ndan açılan ateşle vurulduklarını düşünen 
Vengeance’ın mürettebatı nasıl oluyor da benzer şeyleri dile ge-
tiriyorlar? Bu sorunun cevabını bilemiyoruz.

19 Şubat 1915 günü Ertuğrul Tabyası gemi batırdı mı?

19 Şubat bombardımanıyla ilgili olarak, 1918 yılında Yüzbaşı 
Emin Âli Bey’in ve Genelkurmay’ın 1976 ve 1993 basımı res-
mî tarihinin dile getirmediği bir nokta vardır. Yüzbaşı Toros-
yan, anılarında o günü anlatırken, savaşın ikinci safhasında, ya-
ni öğleden sonra saat 16.00 civarında bir gemi batırdığını iddia 
etmektedir. Torosyan’ın anılarında ilgili bölüm şöyledir:

Onların gözcüleri Ertuğrul Tabyası’nın da susturulmuş oldu-
ğunu söylemiş olmalı ki donanma doğrudan Çanakkale Boğa-
zı’nın girişine yöneldi.

Öğleden sonra saat 3’te kardeş gemilerden biri, toplarıma 
5.000 metreden daha yakın bir menzile ulaştı. Kısa bir süreli-

89 Edward K. Chatterton, Dardanelles Dilemma. The Story of the Naval Operati-
ons. London: Rich & Cowan Ltd, 1935, s. 79.
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ğine sanki bizim üstümüzde yer alan diğer seyyar topçu batar-
yalarına ateş edecekmiş gibi ve bu hedefe yönelik olarak ma-
nevra yapıyor gibi göründü.

Saat 3.30’da askerlerim topların başına geçtiler. Ben gemi-
nin yerini ve bize olan uzaklığını dikkatle hesapladım. Ve saat 
4’te ateş emrini verdim.

Geminin hiç şansı yoktu, doğrudan ateş hattımızın önün-
de duruyordu. Mürettebat daha ne olduğunu anlayamadan ge-
miyi bordadan vurduk. Manevra yaparak doğrudan hedefi vu-
ran atışlarımızdan korunmak istedi, fakat başarısız oldu. Sonu 
gelmez bir mermi yağmuruna tuttuğumuz için kaçması da im-
kânsızdı. Tıpkı oyuncak bir gemi gibi yan yattı. Diğer zırhlılar 
yardımına gelip gemiyi çekerek kurtarmaya çalıştılar, ancak 
500 metre çekmişlerdi ki gemi alabora olup battı.

Ve birdenbire kıyamet koptu. Bir araya gelen müttefik do-
nanması bir saat boyunca top mermilerini üzerimize yağdırdı.

Top bataryalarımız işe yaramaz haldeydi. Askerlerim kafala-
rını sokacak bir yer arıyorlardı.

Düşman geri çekilmeye başladığında karanlık çöküyordu. 
Bense şimdi bir enkazdan ibaret olan barakalarımızın arasında 
durdum. Gördüğüm ve sebebi olduğum trajedi yüzünden dar-
madağın olmuştum. Gençliğimi sırtımda taşımaktan bıkıp usan-
mıştım. Hayat taşınması zor yüklerle dolu gibi görünüyordu.

Subaylara ve toplardan sorumlu askerlere ulaşabilmek için 
enkazın arasından siperlere doğru kendime bir yol açtım. Ya-
rı bellerine kadar çamura ve enkaza batmış olan askerler, hır-
pani evsizlere, çöpleri karıştırarak geçinen garibanlara benzi-
yorlardı.

Yoklama yapılmasını emrettim: Ufak tefek yaralanmalara 
rağmen herkesin sağ salim yerinde olduğunu öğrenince çok 
şaşırdım. O şartlar altında nasıl hazırlandığına akıl erdireme-
diğim karavananın başına hep beraber sevinçle çöktük.

Saat sekizi bulmadan, komutanlarımdan tebrik mesajları al-
maya başladım. Müstahkem Mevki Kumandanı Cevat Paşa’nın 
emriyle Muharrem aradı. Görünen o ki herhangi bir düşman ge-
misini batırmayı başarabilmiş tek topçu bataryası benimkiydi.



68

Yüzbaşı Torosyan’ın komutanı olduğu Ertuğrul Tabyası’nın 
veya Osmanlı topçusunun 19 Şubat 1915 günkü bombardıman 
sırasında bir gemi batırmış olduğuna dair ne Emin Âli Bey’in 
anlatısında ne de Genelkurmay’ın hazırladığı resmî tarihlerde 
bir bilgi vardır! Ayrıca, bilebildiğimiz kadarıyla, Çanakkale Bo-
ğaz Savaşı üzerine yabancıların yazdığı hiçbir eserde de o gün 
müttefik donanmasından bir geminin battığına ilişkin bir bil-
gi verilmemektedir.

19 Şubat 1915 günkü bombardımanda bir geminin battığı-
na ilişkin tek kaynak, Yüzbaşı Torosyan’ın anıları ve Enver Pa-
şa’nın kendisine verdiği 18 Mayıs 1915 tarihli resmî belgedir. 
Osmanlıca belgedeki cümle şudur: “[19 ve 25 Şubat 1915] ta-
rihinde boğaza doğru hücum eden düşman harp vapurlarına 
karşı cesaretle ve fedâkârâne harp ederek ve bir düşman harb 
vapurunu tahrib, diğer bir harb vapurunu dahi delmiş oldu-
ğu gibi...”

Bu cümleyi, iki türlü yorumlayabiliriz: Burada “tahrip” teri-
mini Torosyan’ın belgeyi İngilizceye çevirirken yaptığı gibi “ge-
mi batırma”90 olarak yorumlarsak, Enver Paşa’nın vermiş oldu-
ğu takdirnameden yola çıkarak o gün Torosyan’ın bir gemi ba-
tırdığını söyleyebiliriz. Fakat eğer “tahrip” terimini yaralama 
olarak tercüme edersek, zaten Yüzbaşı Emin Âli Bey de “Er-
tuğrul’un dördüncü mermisinin Vengeance’ın arka taretine isa-
bet” ettiğini söylemektedir. Ama o gün Vengeance’ın batmadı-
ğını da biliyoruz.91

Fakat Genelkurmay’ın deniz harekâtıyla ilgili resmî tarihin-
de verilen bir bilgi, Enver Paşa’nın neden 1915 yılı Mayıs ayın-
da Torosyan’ı Harbiye Nezareti’ne davet ettiğini açıklaması ba-
kımından önemlidir:

[19 Şubat 1915] günü müttefik İngiliz-Fransız filosu Boğaz’a 
yaklaşmaktayken, Başkomutan Vekili Enver Paşa ve yanında-
kiler bir torpidobotla Seddülbahir’i teftişe gitmekteydiler. Düş-

90 İngilizcesinde, sinking fiili kullanılmıştır.
91 Vengeance zırhlısının 1920 yılına kadar İngiliz Donanması’nda aktif görev-

de olduğunu, ancak 1921 yılında hurdaya çıktığını biliyoruz. Bu bilgiyi veren 
Polonyalı araştırmacı Dr. Piotr Nykiel’e teşekkürlerimi sunuyorum.
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manın harekâtını, Seddül-
bahir-Kumkale arasında bu 
torpidobottan izlediler.92

Aynı haberi Yüzbaşı Emin Âli 
Bey de 1918 yılında biraz da En-
ver Paşa’yı yücelterek tekrarla-
maktadır. Osmanlıca metni sa-
deleştirerek veriyoruz:

[Düşman zırhlıları ile Er-
tuğrul ve Orhaniye Batar-
yaları arasındaki] bu müt-
hiş düellonun bütün aşama-
larını o gün orada bulunan 
milletin sevgili ve büyük 
Başkumandan Vekili [En-
ver Paşa] büyük bir sevinç 
ve itimat ile takip etmişler ve girişteki Ağır Topçu kıtalarının 
gösterdiği yiğitlik ve sebâtı Padişah’a arz edeceklerini birlikle-
re müjdelemişlerdir.93

Yukarıdaki alıntılardan Enver Paşa’nın 19 Şubat 1915 gü-
nü Boğaz’ın girişinde bir torpidobotta olup biteni muharebe 
dürbünüyle yakından izlediğini anlıyoruz. Harbiye Nazırı En-
ver Paşa, böyle bir belgeyi Yüzbaşı Torosyan’a verdiğine göre, 
herhalde Torosyan’ın yaptıkları hakkında bir kanaat sahibiydi. 
Çünkü o gün, Enver Paşa da oradaydı! Bir an için, Enver Paşa 
ve beraberindeki subayların savaşın tozu dumanı içinde Ertuğ-
rul Tabyası’ndan atılan mermilerle bir düşman zırhlısının ba-
tırıldığını “zannettiklerini” düşünelim. Onların, Vengeance’ın 
battığına karar verdiklerini “bir an için farz edelim”.

Savaşın genel gidişatı bakımından o günlerde müttefik do-
nanmasını Sarayburnu önlerinde görmekten korkan ve hatta 
İstanbul’a yakın Anadolu kentlerinde kiralık ev bakan İstanbul 

92 T. C. Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Harekâtı, a.g.y., s. 159.
93 Yüzbaşı Emin Âli, “Çanakkale’ye Düşman Donanmasının Hücûmları ve 5 

Mart 1331 [18 Mart 1915],” a.g.y., s. 54.

Enver Paşa.
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ahalisine Osmanlı topçusunun bu başarısını duyurmak İttihat 
ve Terakki hükümetinin işine gelmez miydi? Eğer Enver Paşa, 
Ertuğrul Tabyası’ndan açılan ateşle bir zırhlı batırıldığına inan-
dıysa “Çanakkale’de zırhlı batırmış olmak gibi” propaganda de-
ğeri son derece yüksek bir haberi acaba neden Osmanlı bası-
nıyla paylaşmak istemedi? Bu spekülatif soruların cevabını bi-
lemiyoruz; fakat dönemin şartlarını düşündüğümüz zaman ba-
zı tahminlerde bulunabiliriz.

Savaş içinde Osmanlı vatandaşlarına yönelik propaganda faa-
liyetinin her zaman sadece İttihat ve Terakki hükümetinin icra-
atını haklı çıkaracak ve İttihatçıların halk içindeki itibarını yük-
seltecek bir biçimde kurgulandığını biliyoruz. Yukarıda bah-
settiğimiz Yeni Mecmûa’nın yayımladığı “Çanakkale Nüsha-i  
Fevkâlâdesi”nin 1918 yılında piyasaya çıktıktan kısa bir süre 
sonra İttihatçıların kararıyla toplatılmış olması bu konuda gü-
zel bir örnektir. Bu kararın altında yatan sebep, Yeni Mecmûa’da 
genç gazeteci Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey’in “Anafartalar Kah-
ramanı Mustafa Kemal Bey ile Mülakat” başlıklı röportajının 
yayımlanmış olmasıdır. Toplatma kararının arkasında Mustafa 
Kemal Paşa’nın imajının parlatılmasından rahatsız olan Enver 
Paşa’nın İttihat ve Terakki Genel Merkezi’nin bulunduğu tah-
min edilmektedir. Derginin toplatılmasıyla ilgili dedikodular 
İstanbul’da yayılınca, aynı dergi, bu sefer kapağına Liman von 
Sanders’in fotoğrafı konularak tekrar yayımlanır. Enver Paşa, 
Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa’nın halk arasındaki 
itibarını silmek için, onu Çanakkale Cephesi Komutanı Liman 
von Sanders’in gölgesinde bırakmayı tercih etmiştir.94

İttihatçılar, savaş sırasında kamuoyu algılarının yönetilme-
sinin ve propagandanın öneminin farkındadırlar. Müttefik do-
nanmasının Çanakkale Boğazı’na yüklendiği günlerde, Os-
manlı Genelkurmay Başkanlığı bazı gazetecilerin savaş muha-
biri olarak cepheye gidebilmesi için izin belgeleri vermektedir. 
Örneğin, gazeteci Hüseyin Kâzım Bey, 27 Mart 1915 tarihli bir 
dilekçeyle savaş bölgesine gitmek için izin istemiştir. Osman-

94 Murat Çulcu, “Sunuş”, Çanakkale, 18 Mart 1915: Yeni Mecmûa’nın Nüsha-i 
Fevkalâdesi içinde. İstanbul: E yayınları, 2006, s. 26-27.
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lı Genelkurmay Başkanlığı, İstihbârât ve Matbuat Şubesi Mü-
düriyeti’nden Kurmay Binbaşı Edip [Servet] Bey’in hazırladı-
ğı izin belgesinde gazeteci Hüseyin Kâzım Bey’in “hüsn-i hâl 
ashâbından olduğu” yani “iyi hal sahibi kişilerden” biri oldu-
ğu ifade edilerek izin belgesi hazırlanmış ve Osmanlı Genel-
kurmay Başkanı Bronsart von Schellendorf Paşa tarafından 
mühürlenerek kendisine verilmiştir.95 Aynı şekilde, 1915 yılı 
Temmuz ayında 17 kişilik bir gazeteci, edebiyatçı, yazar ve sa-
natçı heyeti Çanakkale Cephesi’ne götürülmüştür. Heyete yol-
lanan davet mektubunda, edebiyatçı ve sanatçıların döndük-
ten sonra yazacakları eserlerde “askerin cevherine ve milletin 
kabiliyetine dair hakiki tasvirler” kaleme almaları istenmiş-
tir.96 Ayrıca, 1917 yılı yaz aylarında Enver Paşa’nın genç şair-
lere haber göndererek “savaş şiirleri” ısmarladığını ve genç şa-
ir Yusuf Ziya (Ortaç) Bey’in Akından Akına başlıklı kahraman-
lık şiirleri kitabının devlet katkısıyla on bin adet basıldığını bi-
liyoruz.97 Görüldüğü gibi, savaş döneminde propaganda faali-
yetleri, İttihatçıların “ince hesapları” doğrultusunda yapılıyor-
du. Enver Paşa ve çevresindekiler, halkın kahramanlık duygu-
larını yüceltecek yayınları desteklemek için devletin imkânla-
rını kullanıyorlardı.

95 BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivleri), DH. EUM.SSM, 53/25. Ayrıca, bkz. T. 
C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Belgelerinde Ça-
nakkale Muharebeleri, Cilt 1, Ankara, 2005, s. 55-56. Edip Servet [Tör] Bey 
(1881-1960), gazeteci, Kadro dergisini kuran ve daha sonra Basın Yayın Ge-
nel Müdürlüğü’nü yöneten Vedat Nedim Tör’ün amcasıdır. Bkz. Ahmet Ne-
dim Servet Tör, Nevhîz’in Günlüğü – Defter-i Hâtırât. İstanbul: YKY, 2000, s. 
167-177. Ayrıca bkz. T. C. Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Savaşı’na 
Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri, Cilt 2. Anka-
ra: ATASE yayını, 2009, s. 555.

96 Geziye katılanlardan bazıları şunlardır: Ahmet Ağaoğlu, Ali Canip [Yöntem], 
Celal Sahir [Erozan], Enis Behiç [Koryürek], Hakkı Süha [Gezgin], Hamdul-
lah Suphi [Tanrıöver], Hıfzı Tevfik, Muhittin, Orhan Seyfi [Orhon], Selâhat-
tin, Yusuf Razi, Mehmet Emin [Yurdakul], Ömer Seyfettin, İbrahim Alâeddin 
[Gövsa], ressam İbrahim [Çallı] ve Nazmi Ziya [Güran] ve müzisyen Ahmet 
Yekta [Madran]. Gruba, Kurmay Binbaşı Edip Saffet [Tör] Bey rehberlik et-
miştir. Bu heyetin faaliyetleri hakkında bkz. Erol Köroğlu, Türk Edebiyatı ve I. 
Dünya Savaşı (1914-1918): Propagandadan Millî Kimlik İnşâsına. İstanbul: İle-
tişim Yayınları, 2004, s. 194-201.

97 A.g.y., s. 207.



72

Yüzbaşı Torosyan’ın önce Ertuğrul ve sonra da Rumeli Ha-
midiye Tabyaları’nın komutanı olduğu günlerde, Osmanlı Ge-
nelkurmayı’nda günlük istihbaratı değerlendiren ve raporlar 
hazırlayan İstihbârât Şubesi Müdürü Kurmay Binbaşı Seyfi Bey, 

Bronsart von Schellendorf Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa  
Kudüs’teki Salahiye Medresesi’nin açılışında (1916).



73

5 Mart 1915 tarihli raporunda, Çanakkale’de yaşanan bir kah-
ramanlık hikâyesinden bahseder. Hikâye şudur: 4 Mart 1915 
günü Seddülbahir iskelesine 60 kişilik bir birlik çıkaran İngiliz-
lerin ilerlemesi, 27. Alay, 10. Bölük çavuşlarından Mustafa oğlu 
Mehmet’in kendi takımıyla başlattığı süngü hücumu sonucun-
da durdurulmuştur. O günkü çatışmada Osmanlı Ordusu’ndan 
dört şehit verildiği, on dört de yaralı olduğu bildirilmektedir. 
Raporda, Mehmet Çavuş’un bu kahramanlığıyla örnek bir dav-
ranış sergilediği ifade edilmektedir.98

Mehmet Çavuş’un kahramanlıklarıyla ilgili haber İstanbul 
gazetelerinde yayımlanır. O günlerde Beylerbeyi Sarayı’nda bu-
lunan devrik Sultan II. Abdülhamid bu gazete haberlerini oku-
duktan sonra, özel doktoru Âtıf Hüseyin Bey’e şunları söyler:

Ahvâlden pek endişe ediyorum.. İyi görmüyorum. Çanakka-
le bombardımana devam ediyor.. Maahaza [bununla beraber] 
düşmanın üç zırhlısı hasara uğramış.. Oh!.. Külliyetli asker çı-
karmadan bence geçemezler.. Bakınız.. Biraz asker çıkarmak 
istemişler.. Mehmet Çavuş isminde bir çavuş yararlık göster-
miş.. Bizde öyle kahramanlar çoktur.99

Savaş kahramanı arayışında olan Harbiye Nazırı Enver Pa-
şa hemen bu olayın üzerine atlar. 11 Mart 1915 günü Harbiye 
Nezareti’nden Matbuat Umum Müdürlüğü’ne gönderilen res-
mî yazıda, bu çatışmada “tarih-i mefâhir-i milliyemize [övü-
nülecek milli tarihimize] bir sahife-i rezîn-i celâdet [sağlam bir 
yiğitlik sayfası]” ekleyen Mustafa oğlu Mehmet Çavuş gibi bir 
kahramana karşı vatan ve milletini seven her birey gibi duydu-
ğu “hissiyât-ı şükrâneyi” [şükran duygularını] bilfiil ibrâz et-
mek [göstermek] emeliyle Mehmet Çavuş’a hediye olarak ve-
rilmek için Müdafaa-i Milliye askeri dergisinin başyazarı Meh-
met Zeki Bey tarafından “10 Osmanlı Lirası bağışlanmış” oldu-
ğu haberi verilmektedir. Enver Paşa, Matbuat Umum Müdürlü-

98 BOA, DH. EUM.VRK, 14/75. Ayrıca, bkz. T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü, Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, Cilt 1, An-
kara, 2005, s. 55-56.

99 Âtıf Hüseyin Bey, Sultan II. Abdülhamid’in Sürgün Günleri. İstanbul: Timaş Ya-
yınları, 2010, s. 306.
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ğü’nden, bu haberin gazetelerde yayınlanmak üzere yaygınlaş-
tırılmasını rica etmektedir.100

Her şeye rağmen, Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili En-
ver Paşa’nın savaş kahramanı arayışının sadece Müslüman ço-
ğunluğa mensup askerlerle sınırlı olduğunu tahmin ediyorum. 
Enver Paşa’nın, Ertuğrul Tabyası’nın 19 Şubat 1915 günü bir 
düşman zırhlısı batırdığını kendi gözleriyle görerek kesin bir 
biçimde ikna olmuş olsa bile, bu haberi Osmanlı basınıyla pay-
laşmaktan kaçınacağını sanıyorum!

Doğu Cephesi’nde 1914 yılının Aralık ayının son haftasında 
yaşanan Sarıkamış bozgununun sorumlusu olan Enver Paşa, 
on binlerce askerin kaybının faturasını, ayaklandıklarını iddia 
ettiği Anadolu Ermenilerine çıkartmıştır. Sarıkamış bozgunu 
sonrasında, 2 Ocak 1915 tarihinde başlayan Rus Ordusu’nun 
karşı saldırısı doğu vilayetlerini işgal tehlikesi altına sokarken, 
İttihat ve Terakki yönetimi, Osmanlı Ermenilerinden bir top-
çu subayının savaş kahramanı olarak alkışlanmasına izin vere-
mezdi. Dahiliye Nazırı Talat Paşa’nın Anadolu’da Ermeni tehci-
ri hakkında ilk şifreli telgrafları yolladığı ve 17 Mayıs 1915 ta-
rihinde Rus Ordusu’nun Van’a girdiği günlerde Osmanlı baş-
kentindeki siyasi iktidarın yapısı ve siyasal konjonktürün nite-
liği böyle bir haberi kaldıramazdı. Ertuğrul Tabyası’nın komu-
tanı Üsteğmen Torosyan’ın, açtığı ateşle “bir zırhlı batırmış ol-
duğunu farz etsek bile”, Michel-Rolph Trouillot’nun altını çiz-
diği “iktidar ilişkileri”, bu kahramanlığın “suskunlukla geçişti-
rilmesini” gerektiriyordu.

Yüzbaşı Torosyan’ın kahramanlığı, kendisine takılan “Dev-
let-i Aliyye-i Osmâniyye Harp Madalyası”, eline tutuşturulan 
takdirnâme ve kabul sırasında Enver Paşa’nın odasında bulu-
nan Alman paşalara “Çanakkale’deki Ermeni kahraman” ola-
rak takdim edildiği sıcak bir kabul merasimiyle bireysel düzey-
de kalmak zorundaydı. Kamusal hale gelmesine, sistemin siya-
sal ve ideolojik parametreleri uygun değildi!

100 Metin, tarafımızdan bir miktar sadeleştirilerek verilmiştir. BOA, HR. MA, 
1122/7, 11 Mart 1915, ayrıca a.g.y., s. 36.
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19 Şubat 1915 günü yapılan bombardımanla 
ilgili resmî açıklama

Osmanlı arşivlerinde bulunan Çanakkale Savaşı’yla ilgili bel-
gelerden, Karargâh-ı Umumî, İstihbarat Şubesi Müdürü Kur-
may Binbaşı Seyfi Bey’in, dönemin Matbuat-ı Umumiye Mü-
dürlüğü’ne, gazetelerde yayınlanmak üzere sürekli haber geçti-
ğini yukarıda ifade etmiştik. Aşağıdaki tebligat, 19 Şubat bom-
bardımanı hakkında Matbuat-ı Umumiye Müdürlüğü’ne yapı-
lan duyurudur. “Milli Ajans” vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dı-
şında yaygınlaştırılması istenmektedir:

Ber-vech-i âtî [aşağıdaki] tebligatın Millî Ajans vâsıtasıyla sû-
ret-i resmiyede [resmi bir biçimde] dahil ve harice neşri [iç ve 
dış basında yayımlanması] rica olunur.

Çanakkale Boğazı bombardımanına ait İngiliz tebliğ-i res-
mîsiyle [resmî bildirisiyle] Boğaz methalindeki istihkâmâtı is-
kât ettiklerini [susturduklarını] ve ertesi gün tekrar bombardı-
mana devam eylediklerini ve hiçbir gemilerinin hasarzede ol-
madığını [hasar görmediğini] ilân ediyorlar. İngiliz ve Fransız-
ların şimdiye kadar olan tebliğ-i resmîlerindeki [resmi bildiri-
lerindeki] tahrif ve yalanlara bu tebliğleri de bir zamîme [ek] 
teşkil etmektedir. İskât olunduğunu [susturulduğunu] bildir-
dikleri istihkâmâtın ertesi günü tekrar bombardıman edilme-
sine lüzum görmelerini ilân etmeleri de yalanlarının derecesi-
ni pek aşikâr [açık] olarak gösterir.

Karargâh-ı Umumîden aldığımız me’zûniyete binâen [izne 
dayalı olarak] tekrar ilân ederiz ki 6 [19] Şubat 915’de yedi sa-
at bombardımanı müteakkib [sonrasında] İngiliz tebliğinde de 
sarâhaten [açıkça] itiraf edildiği vechile [şekilde] istihkâmâta 
yaklaşmak isteyen İngiliz gemileri üzerine iskât edilmiş [sus-
turulmuş] zannettikleri bataryalarımızın endâht [ateş] eyledi-
ği mermilerden kısm-ı a‘zamı [çoğu] düşman gemilerine isa-
bet etmiş ve bunlardan Amiral gemisi [olduğu] tahmin edilen 
bir zırhlı ağır sûrette olmak üzere üç zırhlıları hasarzede ol-
muştur. Bunun üzerine filo Boğaz karşısından çekilmiş ve o 
günden sonra bir daha Boğazı bombardıman etmemiştir.
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Hasarzede olduğu [hasar gördüğü] bildirilen zırhlılardan 
birinin İngiliz Queen Mary sisteminde bir zırhlı olduğu ahîren 
menâbi‘-i mevsûkadan [sonradan güvenilir kaynaklardan aldı-
ğımız] istihbarattan anlaşılmıştır.101

Bombardımandan dört gün sonra, İstihbarat Subayı Binba-
şı Seyfi Bey’in imzasıyla basına verilen bu bildiri, bir değil, bi-
ri amiral gemisi olmak üzere (!) üç zırhlının hasar gördüğünü 
iddia etmektedir.102 Bu bildiri, özellikle İngiliz Savaş Bakanlı-
ğı’nın resmî bildirilerini yalanlamaktadır. Görüldüğü gibi, bu 
bildiride de Osmanlı topçu bataryalarının bir zırhlı batırdığı-
na ilişkin bir bilgi yoktur. Binbaşı Seyfi Bey’in kaleme aldığı bu 
açıklamada hissedilen yoğun karşı-propaganda kokusu, o gün 
gerçekten ne olduğunu veya olup bitenin Osmanlı askerî erkâ-
nı tarafından nasıl algılandığını tam olarak öğrenmemizi engel-
lemektedir. Ama bu bildiriyi basit bir okumaya tâbi tutarsak, 
hem Genelkurmay’ın 1976’da yayımladığı deniz harekâtı tari-
hinden ve hem de 1993’te yayımlanan Çanakkale Savaşları res-
mî tarihinden farklı birtakım bilgileri dile getirdiğini de söyle-
yebiliriz.

Eğer bir gün Ankara’da Genelkurmay Arşivleri’nde bulunan 
Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlığı iç yazışmaları, sa-
vaş günlükleri ve özellikle Çanakkale Boğazı’nı savunan Albay 
(Küçük) Talat Bey103 komutasındaki 2. Ağır Topçu Tugayı’nın 

101 23 Şubat 1915 tarihinde, Karargâh-ı Umumî İstihbârât Şubesi Müdürü Kur-
may Binbaşı Seyfi Bey’den Matbuat-ı Umumiye Müdürlüğü’ne gönderilen ba-
sın bülteni. BOA, HR. MA, 1120/81. Ayrıca, bkz. T. C. Başbakanlık Devlet Ar-
şivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, Cilt 
1, Ankara, 2005, s. 19-20.

102 Müttefik Filo Komutanı Koramiral Sir Sackville Carden’ın sancak gemisi Inf-
lexible zırhlısıydı. Amiral Carden’ın 16 Mart’ta sağlık nedenleriyle görevi bı-
rakması üzerine yerine geçecek olan Amiral John de Robeck’in sancak gemi-
si Vengeance zırhlısıydı. Fransız Amirali Guépratte’in sancak gemisi ise Suff-
ren zırhlısıydı. Osmanlı subayları, o gün ateş altında kalan Vengeance zırhlı-
sını Amiral gemisi sanmış olmalılar!

103 Albay Mustafa Talat Bey (lakabı Küçük Talat), 1868 yılında İstanbul’da doğ-
du. 1888’de Topçu Okulu’nu bitirdi. Balkan Savaşı sırasında Yanya Tümeni ve 
Erzurum Müstahkem Mevkii komutanlıklarında bulundu. Birinci Dünya Sa-
vaşı’nda Çanakkale Müstahkem Mevkii, 2. Ağır Topçu Tugayı Komutanı ol-
du. Dosyasındaki bilgilerden İstiklal Savaşı’na katılmadığı anlaşılmaktadır. 25 
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birlik tarihi yazılırsa, 19 Şubat 1915 Cuma günü yaşananla-
rı daha sağlıklı bir şekilde değerlendirme imkânımız olacaktır. 
O güne kadar Yüzbaşı Sarkis Torosyan’ın anılarında yazdıkları-
nı, Genelkurmay’ın resmî askerî tarihleriyle paralel olarak oku-
mak gerektiğini düşünüyorum.

Yüzbaşı Torosyan’ın, anılarında dile getirdiği her olayı “mut-
lak gerçek” olarak kabul etmek yanlısı değilim. Torosyan, ailesi 
katliama uğramış, kendisine bu acıları yaşatanlara karşı hınç ve 
intikam duyguları ile dolmuş, 1918’de Şerif Hüseyin ordusuna 
katılarak eski ordusuna karşı savaşmış ve sonunda doğup bü-
yüdüğü topraklardan uzakta “kendi acılı hikâyesini” anlatmış 
bir insandır.104 Yüzbaşı Torosyan, kahramanlıklarıyla övün-
mek ve sonradan saf değiştirmiş olmayı kendi içinde meşru-
laştırmak amacıyla yaşadıklarını abartmış veya bazı konularda 
“suskun” kalmayı tercih etmiş olabilir. Veya kendisinin ne ka-
dar önemli bir asker olduğunu ispat etmek amacıyla, gerçekleş-
mesine katkıda bulunduğu bazı olayları ‘kendi yapmış gibi’ an-
latmış olabilir.105 Bütün bunlar insani özelliklerdir. Fakat için-
de bulunabilecek bütün insani zaaflara rağmen, Yüzbaşı Toros-
yan’ın tanıklığı önemlidir.106 Ancak, Genelkurmay’ın yerli ya-

Nisan 1923’te emekli oldu. Albay Talat Bey’in ölüm tarihi bilinmemektedir. 
Bkz. T. C. Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve 
Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri, Cilt 1. Ankara: ATASE yayı-
nı, 2009, s. 76.

104 Anıların üslubundan, Torosyan’ın bu metni 1929 yılında iyi İngilizce bilen 
birisine dikte ettirdiği anlaşılıyor. Muhtemelen 1929 Dünya Ekonomik Krizi 
dolayısıyla kitabın yayımlanması 1947 yılına kadar ertelenmiştir.

105 Mary Evans, otobiyografilerin “kurmaca” türünün dışında kabul edilmesine 
itiraz etmekte ve aslında otobiyografilerin de aynen roman ve hikâye gibi bir 
edebiyat türü olarak ele alınmasını tavsiye etmektedir. Bkz. Mary Evans, Mis-
sing Persons: The impossibility of auto/biography. Londra: Routledge, 1999, Bö-
lüm 1.

106 Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nda görev yapan diğer Ermeni su-
baylarla ilgili elimizde pek bir bilgi yoktur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ku-
düs’te askerlik yapan Arap kökenli İhsan Turjman’ın anılarını yayına hazırla-
yan Salim Tamari, kitabında Sarkis Boghosian isimli bir Ermeni subayın gün-
lüğünün (2 cilt) 1931 yılında Ermenice olarak Paris’te yayımlandığını yaz-
maktadır. Bkz. Salim Tamari, Year of the Locust: A Soldier’s Diary and the Era-
sure of Palestine’s Ottoman Past. Berkeley: University of California Press, 2011. 
s. 165. Bu kitap hakkında bilgi vermek nezaketinde bulunan Ara Sarafyan 
dostumuza göre, Sarkis Boghosian’ın anlatısı Temmuz 1916 ile 1919 yıllarını 
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zarlara veya emekli Yarbay Edward J. Erickson gibi Amerika-
lı uzmanlara yazdırdığı askerî tarih kitaplarında hemen varlı-
ğını hissettiren “suskunluklar” katiyen bireysel değildir! Yüz-
başı Torosyan’ın anılarında tamamen bireysel insani zaaflar-
dan kaynaklanarak yaptığını söyleyebileceğimiz suskunluklara 
karşın, Genelkurmay’ın resmî metinlerindeki sessizlikler, Mic-
hel-Rolph Trouillot’nun altını çizdiği gibi “bilinçli olarak” se-
çilmiştir. Yüzbaşı Torosyan bir “silaha susturucu takılmış gibi 
davranılarak” tarihten silinmeye çalışılmıştır.

Resmî tarihlerde karşımıza çıkan suskunluklar, subayların 
listesinde Rumeli Hamidiye Tabyası’nın komutanının isminin 
yazılmaması veya Ertuğrul Tabyası’nın 1918 yılında ayrıntılı 
olarak anlatılan savaş performansının 1993 yılında yayımlanan 
askerî tarihte epeyce “ütülenmiş” olması, tamamen ülkemizde-
ki “iktidar ilişkileri” ve ulusal tarih anlatısı tarafından belirlen-
mektedir. Genelkurmay’ın askerî tarihinde 19 Şubat 1915 gü-
nü “olanlar” ile tarihte “olduğu söylenenler” arasındaki makas 
hayli açılmıştır. Burada, Michel-Rolph Trouillot’nun bahsetti-
ği iktidar ilişkilerinin yapısal özellikleri devreye girmiş ve ta-
rihsel anlatı belli bir ideolojik kalıp doğrultusunda yeniden bi-
çimlenmiştir.

Bu giriş yazısında sadece tek bir günü, yani 19 Şubat 1915 
günü yapılan bombardımanla ilgili farklı tarihsel anlatıları kar-
şılaştırmalı olarak analiz etmeye çalıştık. Yüzbaşı Torosyan’ın 
anılarında, 25 Şubat’ta yapılan ikinci bombardımanın, ünlü 
18 Mart Boğaz Savaşları ile 4 Haziran 1915 tarihinden itibaren 
başlayan Çanakkale kara savaşlarındaki en kanlı muharebele-
rin gerçekleştiği Alçıtepe (Kirte) Savaşları’nın ayrıntılı anlatımı 
bulunmaktadır. Ayrıca, Yüzbaşı Torosyan, savaştığı Makedon-

kapsamaktadır. Şam’daki menzil teşkilatında çalışan Boghosian, savaş içinde 
görev amaçlı olarak Şeytan Dağları’nı aşarak Kafkas Cephesi’ne gitmiştir. Da-
ha sonra Filistin Cephesi’ndeki 7. Ordu’da görev yapan Boghosian, 1918’de 
İngilizlere esir düşmüştür. Bu bilgileri bizimle paylaştığı için Ara Sarafyan’a 
teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Çanakkale Savaşları’na katılan Kayseri’nin İncesu 
ilçesi Rumlarından olan Yedek Subay Sokrat İncesu 1964 yılında anılarını ya-
yımlamıştır. Bkz. Sokrat İncesu, “Birinci Dünya Savaşında Çanakkale-Arıbur-
nu Hatıralarım”, Çanakkale Hatıraları 1. Cilt içinde. İstanbul: Arma Yayınları, 
2001, s. 299-353.
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ya, Romanya Cepheleri ile Irak ve Filistin Cepheleri’nde başın-
dan geçenleri anlatmaktadır. Bu giriş yazısında amacımız, Yüz-
başı Torosyan’ın anılarında anlattığı bütün olayları resmî ta-
rihle paralel olarak okumaya çalışmak değildir. Buna ne vakti-
miz, ne de yerimiz müsait. Torosyan’ın anılarında gerekli gör-
düğümüz yerlerde dipnotlar vererek, onun anlattıklarını elden 
geldiği kadar başka Osmanlı subaylarının anıları ile karşılaştır-
maya çalıştık. Yüzbaşı Torosyan’ın çeşitli cephelerdeki komu-
tanlarının –resmî tarihte verildiği kadarıyla– hayat hikâyeleri-
ni bulmaya çabaladık. Yalnız itiraf etmemiz gerekir ki Çanak-
kale Savaşları, Türkçe ve yabancı dillerde hakkında en çok ya-
yın yapılan savaş alanıdır.107 Çanakkale’nin hem Türkler hem 
de İngiliz, Fransız, Avustralya ve Yeni Zelandalı tarihçi ve ya-
zarlar açısından özel bir cazibesi ve büyüsü vardır. Dolayısıy-
la, bu zengin literatüre ulaşabildiğimiz ölçüde, 19 Şubat 1915 
bombardımanını hem yerli, hem de yabancı kaynaklardan kar-
şılaştırmalı olarak izlemek mümkün oldu. Aynı şeyi Makedon-
ya, Romanya, Irak ve Filistin Cepheleri için söylemek mümkün 
değildir. Maalesef, diğer savaş alanlarıyla ilgili kaynaklar Ça-
nakkale Cephesi kadar zengin değildir.

Kaymakam Salih Zeki Bey: 
Bir savaş suçlusunun portresi

Yüzbaşı Torosyan, 18 Mart Boğaz Savaşı’nda yaralandıktan 
sonra Enver Paşa tarafından kabul edilip terfi aldığında çok se-
vinir. Çünkü 1915 yılının Bahar aylarında Ermeni tehciri başla-

107 Çanakkale Savaşları’yla ilgili Türkçe ve yabancı dillerdeki eserlerin künyeleri-
nin toparlandığı kapsamlı bir bibliyografya çalışması için bkz. Aşkın Koyun-
cu, Özkan Keskin ve Cahide Sınmaz Sönmez (Haz.) Çanakkale Savaşları Bib-
liyografyası. Ankara: AKDTYK, Atatürk Araştırma Merkezi, 2010. Bu çalışma-
nın 225. sayfasında Torosyan’ın kitabının künyesi verilmiştir. Ayrıca, meslek-
ten diplomat Sermet Atacanlı’nın kitabında Yüzbaşı Torosyan’dan bahsedil-
mekte ve anıları bir paragrafta özetlenmektedir (s. 398). Sn. Atacanlı’nın ki-
tabının son derece titiz bir araştırmaya dayandığını ve başka yerlerde pek bu-
lunmayan bilgileri karşılaştırmalı olarak sunduğunu ifade etmek isterim. Bkz. 
Sermet Atacanlı, Atatürk ve Çanakkale’nin Komutanları. İstanbul: MB Yayıncı-
lık, 2007.
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mıştır ve Kayseri’deki ailesinin başına geleceklerden korkmak-
tadır. Anılarında duygularını şöyle ifade eder:

Benim için en önemli şey, Enver Paşa ve yanındaki askerî he-
yetin hastaneyi ziyaret etmeleri ve komutanlarımın deyimi ile 
“kahramanca savaşırken yaralandığımı” belirten raporlara göz 
attıktan sonra beni Yüzbaşı rütbesine terfi ettirmesiydi. Artık 
ailem hakkında içim iki kat daha rahattı.

Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın, Osmanlı Ordusu’nda sava-
şan Ermeni kökenli subayların ve askeri doktorların aileleri-
nin tehcirden muaf tutulması hakkında bir ilke kararı olduğu-
nu ve bu kararın, Dahiliye Nazırı Talat Paşa’nın imzasıyla bir-
çok kez taşradaki yerel yöneticilere hatırlatıldığını biliyoruz.108 
Örneğin, Dahiliye Nezareti’nden taşraya yollanan bir telgraf-
ta şu ifade yer alır: “İhrâc olunacak Ermenilerin asker, zâbitân 
[Subay] ve zâbitân-ı sıhhiyye [Askeri Doktor] âilelerinin bu-
lundukları mahallerde bırakılarak ihrâc edilmemeleri.”109 Ay-

108 Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunda savaşan Ermeni subaylar hak-
kında resmi tarih tuhaf bir suskunluk içindedir. 2011 yılında Beyrut’ta yayım-
lanan Hagop Arsenian’ın anılarında anlattıkları son derece ilginçtir. İzmit-Ova-
cık doğumlu olan Ermeni eczacı Arsenian 1915 yılında ailesi ile birlikte Suriye 
çöllerine tehcir edilir. Suriye – Meskene’deki kamptan Halep’e gitmenin yolla-
rını arar. Halep’e gittikten sonra eczacı olarak iş aramaya başlar. 1916 yılının 
Temmuz ayında Halep’teki Ermeni Askeri Doktor Yarbay Bağdasar Bey’in yar-
dımı ile Osmanlı Ordusunda eczacı olur. Kendisine bir askeri üniforma diktirir 
ve Askeri makamlardan aldığı izin belgesi ile ailesini de Meskene’deki kamptan 
ve dolayısıyla Der Zor’a tehcir edilmekten kurtarır. 4. Ordu Menzil Müfettişi 
Ruşen Bey’in yardımı ile Kudüs’teki Askeri Hastanede eczacı olarak çalışmaya 
başlar. 1918 yılı Eylül ayı başında 8. Ordu ile birlikte cepheye gitme emri çı-
kar. 19 Eylül 1918 günü Yüzbaşı Torasyan’ın da ayrıntılı olarak anlattığı savaş-
ta Hagop Arsenian İngilizlere esir düşer. Eczacı Arsenian, Mısır’daki Osman-
lı savaş esirlerinin tutulduğu kampta kendisi gibi kırkbeş Ermeni subayın bu-
lunduğunu anlatmaktadır. Arsenian’ın anılarının özeti için bkz. Hagop Arse-
nian ve Arda Arsenian Ekmekji, “Surviving Massacre: Hagop Arsenian’s Jour-
ney to Jerusalem, 1915-1916”, Jerusalem Quarterly, no. 49, Bahar 2012, s. 26-
42. Bu kaynağa dikkatimi çeken dostum Salim Tamari’ye minnettarım

109 Dahiliye Nezareti Emniyyet-i Umûmiyye Müdüriyeti’nden Talat Paşa’nın im-
zasıyla Erzurum, Adana, Ankara, Bitlis, Halep, Hüdâvendigâr [Bursa], Diyâr-
bekir, Sivas, Trabzon, Konya, Van vilâyetleriyle, Urfa, İzmit, Canik, Karesi 
[Balıkesir], Karahisâr-ı Sâhib [Afyonkarahisar], Kayseri, Maraş, Niğde, Eski-
şehir mutasarrıflıklarına yollanan 15 Ağustos 1915 tarihli şifreli telgraf: BOA, 
DH.ŞFR. No. 55/18.
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nı şekilde, Osmanlı Meclisi’ndeki Ermeni mebusların aileleri-
nin de tehcire tabi tutulmaması hakkında merkezden emirler 
yollanmıştır.110

Bu kesin emirlere rağmen, Ermeni subayların aileleri çoğun-
lukla sürgüne tabi tutulmuştur. Arşiv belgelerinde, bir yandan 
Harbiye Nezareti’nin, ilke kararının uygulanması için yaptığı 
baskıyı, diğer yandan da Dahiliye Nezareti’ne bağlı kamu bü-
rokrasisi içinde “Türkçü” nitelikleri ağır basan kamu yönetici-
lerinin çeşitli mazeretlerle Ermeni subayların ailelerini Suriye 
çöllerine sürdüklerini görüyoruz.

Aynen Yüzbaşı Torosyan’ın anılarının 8. Bölüm’ünde anlatıl-
dığı gibi, aileleri tehcire tabi tutulan askerî personelin Harbiye 
Nezareti’ne vermiş oldukları dilekçeler de Osmanlı arşivlerin-
de bulunmaktadır. Örneğin, Çanakkale Cephesi’nde savaşan 
Eczacı Muavini Asteğmen Kirkor Efendi’nin annesi, kız karde-
şi ve beş çocuğu, ona haber verilmeden Afyon Bolvadin’e sürül-
müştür. Bunun üzerine askerî makamlara dilekçe veren Kirkor 
Efendi’nin ailesinin durumu Dahiliye Nezareti’ne sorulmuştur. 
Konu araştırıldıktan sonra, Karahisar-ı Sâhib [Afyonkarahisar] 
Mutasarrıfı’ndan alınan telgraf şöyledir:

Dâhiliye Nezâret-i Celilesi’ne,
Devletli Efendim Hazretleri
On Yedici Kolordu Birinci Seyyâr Hastanesi ihtiyât zâbit nam-
zetlerinden Eczacı Muavini Kirkor Efendinin altı nüfustan ibâ-
ret olan efrâd-ı ailesinin [aile fertlerinin] el-yevm [şimdi] Bol-
vadin’in Çay nahiyesinde bulundukları ve bunların badema 
[bundan sonra] Çay’dan ileriye sevk edilmemeleri nahiye-i 
mezkûr müdürlüğüne tebliğ edildiği Bolvadin kaymakamlığı-
nın iş’ârı [haberi] üzerine arz olunur.111

110 Dâhiliye Nezâreti Emniyyet-i Umûmiyye Müdîriyeti’nden Erzurum, Ada-
na, Ankara, Bitlis, Halep, Hüdâvendigâr, Diyarbakır, Sivas, Trabzon, Konya, 
Ma‘mûretü’l-azîz [Elazığ], Van vilâyetleriyle, Urfa, İzmit, Canik, Karesi, Kara-
hisâr-ı Sâhib, Kayseri, Maraş, Niğde, Eskişehir mutasarrıflıklarına yollanan 15 
Ağustos 1915 tarihli şifreli telgraf şöyledir: “Ermeni mebûs ve ailelerinin ihrâc 
edilmemeleri” Fî 2 Ağustos 1331. BOA. DH.ŞFR, 55/19.

111 BOA. DH. EUM. 2. Şube, 20-57. 20 Nisan 1332 [3 Mayıs 1916]. Bu belgeyi be-
nimle paylaşan Prof. Taner Akçam’a müteşekkirim.
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Yukarıdaki cevap yazısından anlaşıldığı kadarıyla, Kirkor 
Efendi’nin ailesi kendi memleketlerine iade edilmemiş, Af-
yon’da kalmalarına karar verilmiştir. Aynı şekilde, Operatör 
Doktor Yüzbaşı Agop Efendi’nin Afyon Çay’da bulunan kalaba-
lık ailesi bölünerek yalnızca anne ve babası yerinde bırakılmış, 
geriye kalan on aile üyesiyse köylere gönderilmiştir.112

Yüzbaşı Torosyan’ın Kayseri’ye bağlı Everek [Develi] ilçesin-
de yaşayan ailesinin başına gelenler çok hazindir. Bu acı hikâ-
yeyi kısaca anlatalım: Kayseri’nin Everek kazasında 1915 yı-
lı Şubat ayında, Amerika’dan yeni dönmüş olan Kevork Defci-
yan isimli bir Ermeni militanın amatör olarak imal etmeğe ça-
lıştığı bomba elinde patlar.113 Bu olay İstanbul’da duyulduktan 
sonra, Dahiliye Nazırı Talat Paşa, Develi Kaymakamı’nı görev-
den alır ve yerine Salih Zeki Bey’i atar. Kafkas göçmeni bir aile-
nin çocuğu olan Salih Zeki Bey’in memuriyet sicilindeki bilgi-
ler Ali Çankaya tarafından özetlenmiştir:

Samsun tâcirlerinden İsmâil Efendi ile Melek Hanım’ın oğ-
ludur. 1879’da Samsun’da doğdu. Samsun Rüşdiyesi’nde or-
ta, Trabzon İdâdîsi’nde lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 
1902’de Mülkiye’nin Yüksek Kısmı’ndan “pekiyi” derecede 
mezun oldu. 16 Kasım 1902’de Ziraat Bankası Muhasebe Ka-
lemi Mukayyîd Refîkliği’ne tayîn edilerek Devlet hizmetine 
girdi. 28 Aralık 1902’de bu görevden ayrılarak idâre mesleği-
ne geçti. 14 Ocak 1903’de tayîn edildiği Canik (Samsun) San-
cağı Maiyyet Memurluğunda stajını bitirdikten ve iki ders yı-
lı da Samsun İdâdîsi Cebir Mualliğimliği’nde görevlendirildik-
ten sonra kaymakamlığa terfi etti. 23 Temmuz 1906’da Tire-
bolu, 13 Ekim 1909’da Vakfıkebir, 27 Haziran 1910’da Ün-
ye, 6 Şubat 1911’de Bafra, 7 Nisan 1912’de Alaşehir, 10 Ka-
sım 1914’de [Kayseri] İncesu, 4 Mart 1915’de [Kayseri] Develi 
Kazâları Kaymakamlıklarına; 27 Ekim 1915’de İstanbul Vila-

112 BOA. DH. EUM. 2. Şube, 22-39. 9 Nisan 1332 [22 Nisan 1916].
113 Raymond Kévorkian, The Armenian Genocide: A Complete History. Londra: I. 

B. Tauris, 2011, s. 514. Ayrıca, T. C. Genelkurmay Başkanlığı, Ermeni Komi-
telerinin Amaçları ve Eylemleri. Yay. Haz. Ahmet Tetik ve diğerleri. Ankara: 
ATASE yayını, 2008, s. 132.
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yeti Mektupçuluğuna [Genel Sekreterliğine]; 3 Şubat 1916’da 
3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine atandı. Ehliyet ve başarısı göz 
önüne alınarak mutasarrıflığa yükseltildi. 25 Haziran 1916’da 
Zor Sancağı Mutasarrıflığına getirildi. Bu görevde iken izinli 
olarak ayrılmasına rağmen görevinin başına dönmediğinden 
18 Mart 1917’de istifa etmiş sayıldı. Bundan sonraki durumu-
na, vefat tarihine ve medeni haline dair, araştırmalara rağmen 
bilgi bulunamadı. Ana dili olan Çerkesçe’den başka Fransızca 
bildiği sicilinde yazılıdır.114

Develi’de göreve başlar başlamaz geniş bir tutuklama hareke-
tine girişen Salih Zeki, Ermeni toplumunun bütün yöneticile-
rini hükümet konağının bodrumunda hapseder ve işkenceden 
geçirir. 30 Mart 1915 tarihinde Çomaklı ve İncesu beldelerin-
deki Ermeniler de toparlanarak işkenceden geçirilirler.115 Salih 
Zeki’nin niyeti, Kayseri’de bir Ermeni isyanı hazırlandığı ko-
nusunda sağlam kanıtlar bulmaktır. Örneğin, Taşhan köyün-
de yaşayan 42 Ermeni, tuz imal etmek için kullanılan kazanın 
“sahra topu” olduğu iddia edilerek mahkemeye çıkarılır. Kay-
makam Salih Zeki’nin amacı bellidir: Sözde bir isyan hazırlığı-
nı ortaya çıkarmaya çalışmakta ve isyan etmek üzere oldukları-
nı iddia ettiği Ermenileri hapse atmaktadır.

Bu arada, Kayseri Ermenilerinin 1909 Adana olaylarından 
sonra silah satın aldıkları bilinmektedir. 20 Mayıs tarihinde 
Kayseri Ermeni cemaatinin ileri gelenleri bir toplantı yaparak 
ellerindeki silahları hükümete teslim etme kararı alırlar.116 Bu 
gelişmeler Kayseri Mutasarrıfı Ahmet Mithat ve Develi Kay-
makamı Salih Zeki tarafından isyana hazırlık olarak yorumla-
nır. 15 Haziran 1915 tarihinde, 15 Ermeni yargılanarak Kayse-
ri Kömür Pazarı’nda idam edilir. Bu tarihten sonra Kayseri’de 

114 Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler. Cilt 3. Ankara: Mars Matba-
ası, 1968-1969, s. 942. Bu bilgileri benimle paylaşan Prof. Mete Tunçay’a te-
şekkür ediyorum.

115 Kayseri’nin Çomaklı köyünde olanların anlatımı için bkz. Aris Kalfaian, Cho-
maklou: The History of an Armenian Village. New York: Chomaklou Compat-
riotic Society [Çomaklı Hemşehri Derneği], 1982.

116 Kévorkian, The Armenian Genocide, s. 515.
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tam anlamıyla bir terör ve baskı rejimi kurulur. Ermeni cema-
atinin ileri gelenleri, Hınçak ve Taşnak Partileri’nin üyeleri, 
din adamları, hayır kurumu yöneticileri, zengin Ermeni tüc-
carlar birbiri ardına askerî mahkemeye çıkarılarak idamla yar-
gılanırlar. Mahkeme, Eylül ayı sonuna kadar 1.095 kişiyi ida-
ma mahkûm etmiş ve bunlardan 857’sinin infazı gerçekleşti-
rilmiştir.117 Kayseri’de estirilen terörün arkasında Teşkilat-ı 
Mahsusa’nın elebaşılarından Yakup Cemil Bey, İttihat ve Te-
rakki Mebusu İmamzade Ömer Mümtaz Bey ve İttihat ve Te-
rakki’nin Kayseri Katib-i Mes’ulü Draçzade Nasrullah Bey bu-
lunmaktadır. Nihayet Ağustos ortasında Kayserili Ermeniler, 
Develi, Niğde, Bor ve Ulukışla üzerinden Suriye çöllerine teh-
cir edilirler ve bir kısmı yollarda katledilir. Doğal olarak, yerel 
güçler, şehrin eşraf ve ileri gelenleri de bu sürece destek ver-
mişlerdir.118

Kévorkian’a göre, Yüzbaşı Torosyan’ın ailesinin yaşadığı De-
veli’de bulunan 13.000 Ermeni de 18 Ağustos 1915 tarihinde 
tehcir edilmiştir. Savaştan sonra, tehcir edilenlerden 600 kişi 
Halep’te, 400 kişi de Şam’da yaşamını sürdürmüştür. Geri ka-
lan Develi Ermenileri Der Zor’da katliama uğramışlardır.119 Ta-
lat Paşa’nın verilerine göre, 1914 yılında 47.974 Ermeni nüfu-
sun bulunduğu Kayseri’de, savaşın sonuna doğru sadece 6.650 
Ermeni kalmıştır. Başka vilayetlerde bulunan Kayserili Ermeni-
lerin toplamı da 6.778 kişidir.120 Dolayısıyla, Kayseri Ermenile-
rinin %71’i yok olmuştur.

Kayseri’deki 15. Tümen Kumandanı Albay Şehabettin Bey’in, 
asker ailelerinin ve İslamiyet’i kabul eden Ermenilerin tehci-
rine karşı çıkmasına rağmen, “Türkçü” Kaymakam Salih Ze-
ki bu insanları Suriye çölündeki Meskene kasabasına sürmek-
ten çekinmemiştir. Yüzbaşı Torosyan’ın babası Ohannes Efen-
di, annesi Vartuhi Hanım ve kız kardeşi Bayzar da 1915 yılı Ka-

117 A.g.y., s. 517.
118 Raymond Kévorkian, Ermenice kaynakları kullanarak, sürece destek verenle-

rin listesini çıkarmıştır. Bkz. Kévorkian, a.g.y., s. 518.
119 A.g.y., s. 521.
120 Murat Bardakçı, Talât Paşa’nın Evrak-ı Metrûkesi. İstanbul: Everest Yayınları, 

2008, s. 109.
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sım ayının ilk haftasında Ulukışla üzerinden Amanos Dağları’nı 
aşarak İslahiye’ye doğru sürülmüşlerdir. Torosyan’ın anılarının 
8. Bölüm’ünde anlatıldığı kadarıyla, İslahiye-Antakya yolunun 
sekizinci kilometresinde, Torosyan ailesinin bulunduğu kafile-
deki Ermeniler kurşuna dizilmiştir.

Kayseri Everek/Develi’deki hizmetlerini tamamlayan Kayma-
kam Salih Zeki Bey daha sonra İstanbul’a tayin edilmiş ve Da-
hiliye Nazırı Talat Paşa tarafından terfi ettirilerek, 25 Haziran 
1916 tarihinde, Ermenilerin tehcir edildiği son durak olan Su-
riye’deki Der Zor’a “mutasarrıf” olarak atanmıştır. Ermeni soy-
kırımı üzerine çalışan tarihçilerin “Soykırımın İkinci Safhası” 
olarak adlandırdığı sürecin baş aktörlerinden birisi Salih Ze-
ki Bey’dir.121 Mutasarrıf olarak göreve başladıktan kısa bir sü-
re sonra, bölgedeki Çeçen ve Çerkezlerden bir çete kurar. Salih 
Zeki Bey’in tehcirin son durağı olan Der Zor’a geldiği dönemde, 
burada, daha önceki hümanist Mutasarrıf Ali Suad Bey’in döne-
minde bölgeye yerleşen yaklaşık 200.000 kişilik bir Ermeni nü-
fus bulunuyordu.122

Çeçen çetecilerin, Der Zor Mutasarrıfı Salih Zeki’yle işbirliği 
içinde bölgede yaptıkları katliamın ayrıntılı olarak anlatılması 
bu yazının konusu değildir. Yalnız, 1919’da İstanbul’da kuru-
lan özel mahkemede Ermeni kıyımına katılan İttihat ve Terakki 
yöneticileri yargılanırken verilen ifadelerden birisi, Tasvir-i Ef-
kâr gazetesi yazarlarından Agâh Bey’e aittir. Agâh Bey, ifadesin-
de Zor Mutasarrıfı Salih Zeki Bey’e bir gün “Senin için, 10.000 
Ermeni imha etti diyorlar,” dediğini anlatır. Salih Zeki Bey de, 
“Benim namusum var. 10.000’e tenezzül etmem. Daha çık ba-
kalım!” cevabını vermiştir. Agâh Bey’in tanıklığına dayanıla-
rak, mahkemenin ara kararında bu diyaloğa yer verilmiştir.123

121 Raymond Kévorkian, Soykırımın İkinci Safhası: Sürgüne Gönderilen Ermenile-
rin Suriye-Mezopotamya Toplama Kamplarında İmha Edilmeleri (1915-1916). 
İstanbul: Belge Yayınları, 2011. Ayrıca bkz. Hilmar Kaiser, At the Crossroads 
of Der Zor: Death, Survival, and Humanitarian Resistence in Aleppo, 1915-1917. 
Londra: Taderon Press, 2002.

122 Raymond Kévorkian, The Armenian Genocide, s. 664.
123 27 Nisan 1919 günkü celsede alınan ara karar. Bkz. Vahakn Dadrian ve Taner 

Akçam, Tehcir ve Taktil: Divan-ı Harbi Örfi Zabıtları. İttihat ve Terakki’nin Yar-



86

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nden son-
raki dönemde, İstanbul hükümetleri tarafından Salih Zeki Bey 
hakkında arama emirleri çıkarılmıştır:

[Der] Zor Mutasarıfı esbakı [eski Mutasarrıfı] olup bir müd-
detten beri Canik’te [Samsun’da] bulunduğu haber verilen kı-
sa boylu, tıknazca vücutlu, sarışın, mavi gözlü, [yaşı] otuz beş-
kırk arasında [Salih] Zeki Bey hakkında bazı ef‘âl-i cinaiyye-
den [cinayet fiillerinden] dolayı ihzar müzekkeresi ısdar kılın-
mış [tutuklama emri çıkarılmış] idüğünden, oralarda kemal-i 
ciddiyet ve süratle bittaharrî derdestiyle [araştırılıp tevkifiyle] 
firarına mahal bırakılmaksızın mahfuzen [mevcutlu olarak] 
buraya izamı ve derdestinde malumat itası [verilmesi] ehem-
miyetle temenni olunur.124

Salih Zeki Bey daha sonra İstanbul’da kurulan özel mahke-
mede “Der Zor Tehciri Davası”nda yargılanmış ve 28 Nisan 
1920 tarihinde gıyabında idama mahkûm edilmiştir. Mahke-
menin idam kararını sadeleştirerek veriyoruz:

[Der] Zor Sancağına tehcir edilen Ermenileri katl ve imha ve 
mallarını gasp ve yağma eylediği iddiasıyla sanık olup, haliha-
zırda firarda bulunan eski Zor Mutasarrıfı Salih Zeki Bey hak-
kında icra kılınan muhakeme neticesinde, adı geçenin Osman-
lı ülkesinin muhtelif yerlerinden Zor Sancağına tehcir ve iskan 
edilmiş olan birçok Ermenileri, çetecilerden tertip ve teşkil ey-
lediği atlı ve yaya çeteler marifetiyle ve tekrar tehcir bahanesiy-
le diğer bölgelere sevk ederek yolda giderlerken kendisi de ha-
zır bulunduğu halde mağdurlara topluca hücum ile üzerlerinde 
bulunan nakitlerini ve altın ve benzeri ziynet eşyalarını ve mal-
larını yağmalamak ve bir çoğunu da (Habur) Havzası’nın nehir 
kenarlarında gayet feci bir surette katl ve imha ettirdiği Müslim 
ve gayri Müslim bir çok şahitlerin yemin ve sırasıyla vâki olan 
şahitlikleri ve soruşturma evrakı içeriği ve kendisinin hal-i fi-

gılanması, 1919-1922. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, s. 239.
124 Dahiliye Nezareti Teftiş Heyeti Müdüriyeti’nden Canik [Samsun, Bafra, Ünye, 

Fatsa, Çarşamba, Terme kazaları] Mutasarrıflığına 16 Kanunuevvel 1334 [16 
Aralık 1918] tarihli yazı. BOA. DH.ŞFR 94/155.
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rarda bulunması gibi deliller 
ve kanuni ipuçlarından olu-
şan vicdani kanaat ile ger-
çeklik derecesine ulaştığın-
dan, adı geçen Zeki Bey’in 
o yüzden gasp ve yağma ve 
katl-i nüfus [insanları kat-
letmek] fazâyihinin [alçak-
lığı gerektiren işin] faili ol-
mak üzere cezalandırılma-
sına ve Mülkiye Ceza Kanu-
nunun 45. maddesi delale-
tiyle ve Askeri Ceza Kanu-
nu’nun 173. ve Mülkiye Ce-
za Kanunu’nun 170. mad-
delerine uyarak idamına ... 
oybirliği ile karar verildi.125

İlginçtir, İstanbul hükümetleri tarafından aranan ve gıyabın-
da idam kararı bulunan Salih Zeki, o günlerde Azerbaycan’da 
siyasi faaliyetine devam ediyordu. Mondros Mütarekesi sonra-
sında, Enver Paşa taraftarı olan bazı eski İttihatçılar, Bakü’de 
üslenmişler ve 1920 yılında Türkiye Komünist Fırkası isim-
li partiyi kurmuşlardı. Eski İttihatçıların kurduğu bu partinin 
merkez komitesinde Halil [Kut] Paşa, Dr. Fuat Sabit, Süleyman 
Sami, Erkânıharp Mustafa, Baha Sait ve Süleyman Nuri Beyler 
bulunuyordu. Partinin propaganda şubesi şefi ise eski Der Zor 
Mutasarrıfı Salih Zeki Bey olarak görünüyordu.126 Azerbaycan 
Bolşeviklerin yönetimine girince Salih Zeki Bey bu kez Musta-
fa Suphi’nin Türkiye Komünist Partisi (TKP) içinde çalışma-
ya başlar. TKP merkez komitesi üyesi olarak, o günlerde Erzu-
rum’da bulunan Kazım Karabekir Paşa’yı ziyaret eder. Kazım 

125 2 Mayıs 1919 tarihli Vakit gazetesinden aktaran, Vahakn Dadrian ve Taner 
Akçam, a.g.y., s. 716. Dadrian ve Akçam’ın verdiği tarih hatalıdır; doğru tarih 
30 Nisan 1920 olmalıdır. Bkz. Feridun Ata, İşgal İstanbul’unda Tehcir Yargıla-
maları. Ankara: TTK, 2005, s. 261.

126 Kazım Karabekir, İstiklâl Harbimiz. 2. Cilt. İstanbul: YKY, 2008, s. 681.

Süleyman Nuri ile Salih Zeki, 
Komintern’in Üçüncü Kongresi’ne 

katılmak için gittikleri Moskova’da 
(18 Haziran 1921).
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Karabekir Paşa, TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa’ya yazdığı 3 
Ağustos 1920 tarihli mektupta Salih Zeki’yle olan görüşmesi-
ni özetlemiştir. Mustafa Kemal Paşa’ya, Salih Zeki’nin kendisi-
ne “Anadolu’da mevcudiyetimizi muhafaza etmenin ancak Bol-
şevik tarz-ı idaresini kabul etmekle mümkün olduğunu” söyle-
miş olduğunu yazmaktadır.127

1920 yılının Eylül ayında Bakü’de toplanan “Şark Milletleri 
Kurultayı” Türk solunun tarihinde önemli bir olaydır. Katılan 
1.831 delegenin 235 tanesi Türkiye delegesidir. İlginçtir, Teş-
kilat-ı Mahsusa Şefi Dr. Bahaeddin Şakir Bey de kongreye ka-
tılmış ve Şark Şûrası’na seçilmiştir!128 10 Eylül 1920 tarihinde 
Bakü’de yapılan TKP’nin birinci kongresinde Başkan Mustafa 
Suphi’nin TKP’nin örgütsel faaliyetlerini özetlediği konuşma-
sında, Salih Zeki Bey’in TKP’nin Nahcivan şubesinde faaliyet 
gösterdiği ifade edilmektedir.129

Bundan sonra, Mustafa Suphi ve arkadaşları gizlice Anado-
lu’ya geçip, komünist faaliyeti örgütlemek için yola çıkarlar. 
Fakat Anadolu’ya girmelerine izin verilmez. 28 Ocak 1921 ta-
rihinde Trabzon’dan tekneyle geri yollanırlar. Karadeniz’de 
Trabzon Müdafaa-i Hukuk Reisi’nin sağ kolu olan Kayıkçı-
lar Kâhyası Yahya Kaptan ve adamları tarafından öldürülürler 
ve cesetleri denize atılır. Öldürülen 15 kişi arasında Salih Ze-
ki yoktur!

Mustafa Suphi ve arkadaşlarının öldürülmelerinden sonra, 
1921 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Moskova’da topla-
nan Komünist Enternasyonal’in (Komintern) III. Kongresi’nde, 
TKP temsilcisi olarak Salih Zeki ve Süleyman Nuri Beyleri gö-
rüyoruz. Hatta ikisinin birlikte “Türkiye’de Komünist Hareket” 
başlıklı bir yazı kaleme aldıkları ve bu yazının Komünist En-
ternasyonal’in III. Kongresi’nin yayın organı olan Moscou isim-
li gazetenin 14 Temmuz 1921 tarihli 41. sayısında yayımlandı-
ğını biliyoruz. Fakat Salih Zeki Bey, kendisine Çerkezce oldu-

127 A.g.y., s. 925
128 Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar: 1908-1925. Cilt 1. İstanbul: İletişim Ya-

yınları, 2009, s. 336.
129 A.g.y., s. 502.
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ğunu tahmin ettiğimiz yeni bir soyadı almıştır. Artık, imzası-
nı Salih Zeki Kuçerov olarak atmaktadır.130 Savaş suçlusu Sa-
lih Zeki’nin bu tarihten sonraki faaliyetleri hakkında bir bilgi-
miz yoktur.

Sonuç yerine

Bugün orta eğitim düzeyindeki bir öğrenciye “Çanakkale Sa-
vaşları hangi dönemde oldu?” sorusunu sorsak, büyük olası-
lıkla bize 1915’te yapılan Çanakkale Savaşları’nın Kurtuluş Sa-
vaşı’nın bir parçası olduğunu söyleyecektir! Aynı öğrenciye, 
“Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç tarihi nedir?” diye sorsak, bize 
muhtemelen Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıktığı gün olan 
19 Mayıs 1919 tarihini verecektir. Dolayısıyla, tarihler çelişki-
li görünse bile, ulusal tarih anlatısı içinde bir devamlılık algı-
sı söz konusudur. Çanakkale Savaşları’yla ilgili olarak popüler 
kültürde karşımıza çıkan haber, yorum, şiir ve kitaplardaki de-
ğerlendirmeleri incelediğimiz zaman, Cumhuriyet’in kurulu-
şundan sonra şekillenen “resmî milli tarih” anlatısının, Osman-
lı Ordusu’nun 1915’teki şanlı direnişini sahiplendiğini görmek-
teyiz. Çanakkale Savaşları, Cumhuriyet’in kurucu mitlerinden 
biri haline gelmiş ve Osmanlı bağlamından kopartılarak res-
men “Türkleştirilmiştir”.

1914 yılı Kasım ayı ile 1916 yılı Ocak ayları arasında sürdü-
rülen Çanakkale Savaşları’nda Gelibolu Yarımadası gibi dar bir 
kara parçasında Osmanlı ve müttefik ordularından toplam bir 
milyona yakın askerin savaşması ve sonunda “Çanakkale geçil-
mez!” sloganıyla ifade edilen şanlı bir direnişin ortaya çıkma-
sı, Osmanlı Ordusu’nun bu askerî başarısının sahiplenilmesi-
ni ve Cumhuriyet’in resmî anlatısına dahil edilmesini sağlamış-
tır. Milliyetçi tarih anlatılarının vazgeçilmez unsuru olan “En 
çok ölüm nerede oldu?” saplantısının da Çanakkale Savaşla-
rı’nın cumhuriyetin resmî anlatısına dahil edilmesini kolaylaş-
tırdığını düşünüyorum. Çanakkale Savaşları sırasında, Osman-
lı Ordusu’ndan 60.000 ila 90.000 askerin kaybını (ölüm, cep-

130 Mete Tunçay, a.g.y., s. 595.
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hede kayıp, cephede hastalıktan ölüm) Kurtuluş Savaşı’ndaki 
toplam 9.000-12.000 civarındaki kayıpla karşılaştırdığımız za-
man, Çanakkale Savaşları’nın neden “Türkleştirildiğini” izah 
etmek kolay olmaktadır.

Bütün bu değişkenleri birlikte düşündüğümüz zaman, gü-
nümüzde Çanakkale savaş alanlarında bulunan müzeyi, anıtla-
rı, yerli ve yabancı şehitlikleri bir “hafıza mekânı” olarak ele al-
mak gerekmektedir.131 Burada “hafıza mekânı” teriminden ka-
sıt, Gelibolu Yarımadası’nı ziyaret eden ortalama bir vatandaşın 
tarih algısının belli bir biçimde şekillenmesini sağlamak ve bu 
vesileyle o kişinin ulusal topluluğa bağlılığını pekiştirmektir.

Son yıllarda, Çanakkale savaş alanları ve şehitlikler bir bakıma 
modern zamanların “Hac mekânı” olarak sivrilmiştir. Özellikle, 
Türkiye’nin her yerinden belediyelerin, sivil toplum örgütleri-
nin ve hatta dinî cemaatlerin otobüs kiralayarak vatandaşları ve 
okul çocuklarını Çanakkale’deki savaş alanlarına, şehitliklere ve 
müzelere taşıması sonucunda her yıl yüz binlerce insan Gelibolu 
Yarımadası’ndaki müze, anıt ve şehitliklerde sunulan belli bir ta-
rih anlatısının tüketicisi durumuna gelmişlerdir.

Yaklaşık iki yıl önce, Gelibolu yarımadasındaki 57. Alay Şe-
hitliği’nde yapılan bir düzenlemenin, ulusal tarih anlatısının 
pekiştirilmesi bakımından sembolik önemi vardır. Bu düzenle-
meyle ilgili gazete haberi şöyledir:

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı içerisinde yer alan kan-
lı sırt bölgesine yaklaşık 20 yıl önce o dönemin hükümeti ta-
rafından yaptırılan 57. Alay Şehitliği’nde ziyarete gelenlerin en 
çok dikkatini çeken ve üzerinde Alay Tabibi Yüzbaşı Dimit-
royati yazan mezar taşının başında hatıra fotoğrafı çektiren va-
tandaşlar, mezar taşının yerinden söküldüğünü görünce hay-
rete düştü.

Çanakkale Savaşı’nı yedi düvele karşı Kürdü, Laz’ı, Çerkez’i 
ve gayrimüslimleriyle Osmanlı’nın kazandığını, gelen ziya-

131 Bu konuda derli toplu bir çalışma için bkz. E. Zeynep Güler, “Bir Ulusal Ha-
fıza Mekanı olarak Gelibolu Yarımadası,” Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman 
İmgeleri içinde. Der. İnci Özkan Kerestecioğlu ve Güven Gürkan Öztan. İstan-
bul: İletişim Yayınları, 2012, s. 307-344.
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retçilere büyük bir gu-
rur ile anlatan ve ziya-
retçileri Rum vatandaşı 
Dimitroyati’nin mezar 
taşının başında topla-
yan rehberler, 20 yıldır 
alay şehitliğinde duran 
ve sembol haline gelen 
mezar taşının kaldırıl-
masına tepkili. Bölgede yapılan işlerden bihaber olduklarını 
kaydeden rehberler, şehitlikle ziyaretçiler arasında köprü du-
rumunda olduklarını, bölgede yapılan değişikliklerden en son 
kendilerinin haberdar edildiğini, son yaşanan olayda mezar ta-
şının kaldırıldığını ziyaretçilerden öğrendiklerini söyledi.

Yaptıkları araştırmalarda, Dimitroyati’nin mezar taşının Ta-
rih Kurulu’nun yaptığı araştırma sonrasında böyle bir ismin 
savaşta yer almadığının tespit edilmesi üzerine kaldırıldığını 
hatırlatan Alan Kılavuzlarından Hikmet Toylan, “57. Alay Şe-
hitliği yapılırken bu konunun neden araştırılmadığını ve ne-
den 20 yıl sonra araştırılma ihtiyacı hissedildiğini merak et-
tiklerini” sordu.

Çanakkale Savaşı’na katılmış ve hayatını kaybetmiş onlar-
ca gayrimüslim olduğunu vurgulayan Toylan, Dimitroyati is-
minin o insanların sembolü olduğunu, bu nedenle mezar taşı-
nın yerinden kaldırılmasının kendilerince doğru bulunmadı-
ğını ifade etti... 57. Alay’ın en küçük erinden en sorumlu ko-
mutanına kadar tüm askerlerinin şehit düştüğünü ve Dimitro-
yati için bir de Çanakkale Savaşı’nı anlatan kitaplarda yer alan 
hikâye bulunduğunu belirten Toylan, “57. Alay’ın kapısından 
içeri girildiğinde sağ ve sol taraflarında alayın şehit komutan-
larının isimleri bulunmaktadır. Sağ taraftaki adada ilginç bir 
komutan ismi var. Bu kişi, Yüzbaşı Dimitroyati, 57. Alay dok-
torudur. Savaş devam ederken Dimitroyati ağır yaralanmış ve 
başında Ali Çavuş o sırada Dimitroyati Ali Çavuşa der ki, ‘Bak 
ben ağır yaralandım her an ölebilirim. Sakın bana gavur, ma-
vur deyip beni sizinkilerin yanından ayırma’ der. İşte Osman-
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lı’nın milletleri nasıl birleştirdiğini ve devlete hizmet eden va-
tandaşlar haline getirdiğine ilginç bir örnek Yüzbaşı Dimitro-
yati. Daha önceden burayı gezdirdiğim bazı ziyaretçiler beni 
arayarak anlattığınız Dimitroyati’nin mezarı şehitlikte yok de-
diler. Ben de onlara yanlış yere bakıyorsunuzdur dedim. Ben 
de meraklandım ve baktığımda mezar taşının kaldırıldığını ve 
yerine başka bir şehidimizin isminin yazılı olduğu mezar taşı-
nın konduğunu gördüm,” diye konuştu.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nın bağlı olduğu 
[AKP Hükümetinin] Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 
[57.] Alayda olmayan birini orada varmış gibi göstermenin bir 
anlamı olmadığını ve daha önce yapılmış olan bir yanlışın ku-
rul tarafından bugün için düzeltildiğini söyledi.132

Yukarıdaki haberden “tarihi susturma” politikasının artık 
müzeler, anıtlar ve şehitlikler düzeyinde sürdürüldüğünü an-
lıyoruz. Herhalde, yıllar önce 57. Alay Şehitliği düzenlenirken 
Alay Tabibi Yüzbaşı Dimitroyati’nin mezar taşı oraya “yanlış-
lıkla” konmuştu! 2010 yılında da şanlı 57. Alay mevcudunun 
sadece Türk ve Müslümanlardan oluştuğunu cümle âleme ispat 
etmek ve egemen ulusal tarih anlatısını bir kez daha pekiştir-
mek adına o “yanlışlığın” düzeltildiğini görüyoruz. Görüldüğü 
kadarıyla, “farklı olan” veya sırf varlığıyla egemen ulusal anla-
tıyı zedeleyen bir mezar taşının bile varlığına tahammül edile-
miyor. 57. Alay Şehitliği’ni ziyaret edenlerin Tabip Yüzbaşı Di-
mitroyati’nin mezar taşının başında hatıra fotoğrafı çektirmele-
ri “birilerini” rahatsız etmiş olmalı.

Her şeye rağmen, bu hazin haberde bile umut verici bir şey 
var: “Devletlû takımı” sürekli olarak bizlere geçmişi “unuttur-
mak” için uğraşırken, şehitliği ziyaret eden sade vatandaşlar 
–çok bilinçli olmasalar bile!– geçmişi “hatırlamak” için çaba 
gösteriyorlar. Koskoca 57. Alay Şehitliği’ne gidiyorlar ve Yüz-
başı Dimitroyati’nin mezar taşının başında fotoğraf çektiriyor-
lar. Böylece, “birilerinin” asabını bozuyorlar!

132 14 Mart 2010, Star-Pazar. Bu habere dikkatimi çeken arkadaşım Hristo Elma-
cıoğlu’na teşekkür ediyorum.
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Milan Kundera, Gülüşün ve Unutuşun Kitabı’nda133 bir roman 
kahramanının ağzından “insanın iktidara karşı savaşının, hafı-
zanın unutmaya karşı savaşı” olduğunu ifade eder. Günümüz-
de, Yüzbaşı Sarkis Torosyan’ın veya Tabip Yüzbaşı Dimitroya-
ti’nin Çanakkale’de savaştıklarını söylemenin bile “unutmaya 
ve unutturmaya karşı” bir direnişi simgelediğine inanıyorum.

Osmanlı Ordusu’ndan Topçu Yüzbaşı Torosyan ile Tabip 
Yüzbaşı Dimitroyati, yattıkları yerden olup biteni acı acı gü-
lümseyerek seyrediyorlardır herhalde. “Devletlû takımı” geç-
mişi susturmaya çalışsa da, biri Ermeni, diğeri Rum iki “Os-
manlı subayı” 1915 yılında Çanakkale’de düşmana karşı savaş-
tılar. Sonra da herkes gibi, günahları ve sevaplarıyla bu dünya-
dan göçüp gittiler. Allah taksiratlarını affetsin!

Ayaspaşa, Haziran 2012

133 Tr. Çev. Erhan Bener, Can Yayınları, 4. Basım, 2011.

Philadelphia, Drexel Hill, Arlington Mezarlığı’nda bulunan  
Yüzbaşı Sarkis Torosyan’ın mezar taşı. (Fotoğraf: Paul Vartan Sookiasian)


