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ÖZET 

Birinci Dünya Savaşı sonunda uluslararası alanda Osmanlı Dev-

leti’ni en çok meşgul eden konulardan birisi de Ermeni Sorunudur. 

Savaş sırasında İtilaf Devletlerinin yanında yer alan Ermeni komiteleri 

Mondros Mütarekesi’nden hemen sonra İstanbul’da, Anadolu’da ve 

Avrupa’da her alandaki çalışmalarını hızlandırmışlar, Doğu Ana-

dolu’da “Büyük Ermenistan” projesini hayata geçirmek için büyük fır-

sat yakalamışlardı. Paris Konferansı’nda bu isteklerini resmen dile ge-

tiren Ermeni Milli Delegasyonu, “Üç Deniz Arasında Büyük Ermenis-

tan” projesinin uygulamaya konulmasını istemiştir. Mütarekeden 

sonra İstanbul’a dönen Ermeni Patriği Zaven Efendi de basına verdiği 

demeçlerde, savaş sırasında kendilerine uygulandığını iddia ettikleri 

soykırımın suçlularının cezalandırılmasını ve doğuda Ermeniler için 

bir yurt inşasını ifade etmiştir. ABD Başkanı, İngiltere, Fransa ve Yu-

nanistan Başbakanları da eş zamanlı olarak basına verdikleri demeç-

lerde Ermeniler için Doğu Anadolu’da yeni bir devlet inşa edileceğini 

bildirdiler. 

Mondros Mütarekesinden sonra büyük bir uluslararası tehdit kar-

şısında kalan Osmanlı Ordusu, kendisini mütareke hükümleri gereği 

küçültmek yoluna gitmiş, birçok ordu lağvedilerek komutanların gö-

revlerine son verilerek İstanbul’a gelmeleri sağlanmıştır. Bu komutan-

lardan bir kısmı İtilaf Devletleri tarafından tutuklanırken diğer bir 
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kısmı İstanbul’da yeni durum karşısında çözüm üretmeye çalışmışlar-

dır. Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Rauf 

Bey, Refet Bey ve eski İttihatçı yöneticiler Osmanlı Devleti için tesli-

miyetten başka bir yol olması gerektiğini düşünmüşler, özellikle en ya-

kın tehlike olarak gördükleri Ermeni Sorunu için yeni birtakım ted-

birler alma yoluna gitmişlerdir. İstanbul ve Doğu şehirlerinde milli 

teşkilatlanmalar bu tehdide karşı alınan ilk tedbirler olmuştur. Mus-

tafa Kemal Paşa’nın IX. Ordu Müfettişliği görevine getirilmesi ve gö-

rev sahasının oldukça geniş tutulması, doğuda ortaya çıkan ve galipler 

tarafından bir oldu-bittiye getirilme çabasına karşı bir hamledir. 

Bu tebliğimizde Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul günlerinde (13 

Kasım 1918-16 Mayıs 1919) Ermeni Sorunu ile ilgili ulusal ve ulusla-

rarası gelişmeler ve onun müfettişlik görevine atanmasında Ermeni 

faktörü kaynaklar çerçevesinde ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), Ermeni So-

runu, IX. Ordu Müfettişliği. 
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Mondros Mütarekesi’nde Ermeni Sorunu ve İtilaf Devletlerinin 

Çalışmaları 

30 Ekim 1918’de Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda imzalanan 

Mondros Mütarekesi, Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 

dört yıldan beri devam eden savaşı sona erdirmişti. Anlaşma hüküm-

lerine göre, İtilaf Devletleri için Boğazlar açılacak, istihkâmlar işgal 

edilecek; Türkiye, savaşta aldığı tutsakları geri verecek, sınırların ko-

runması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli olandan fazla askeri 

terhis edecek; Türk savaş gemileri limanlarda kontrol altında tutula-

cak; İtilaf Devletleri güvenliklerinin tehdit edildiğine karar verdikleri 

durumlarda önemli noktaları işgal edebilecekler; limanlar ve demir-

yolları bu devletlere açılacak, karşı devletlere kapatılacak; İtilaf Dev-

letleri isterse Türkiye Kafkasları boşaltacak; Toros Tünelleri işgal edi-

lecek; telsiz ve telgraf hatları denetlenecek; Hicaz, Asir, Yemen, Su-

riye, Irak, Bingazi, Trablus’taki Türk birlikleri teslim olacak; Türkiye, 

Almanya ve müttefikleriyle bütün ilgisini kesecekti. 

Mütarekenin Ermenilerle ilgili ya da Ermeni Sorunu ile ilgili mad-

deleri şöyleydi: 

Madde 4- İtilaf Hükümetlerine mensup harp esirleri ile Ermeni 

esirleri ve tutukluları İstanbul’da toplanarak kayıtsız şartsız İtilaf Hü-

kümetlerine teslim edilecektir. 

Madde 7- İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir duru-

mun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hak-

kına sahip olacaktır. 

Madde 11- İran’ın kuzeybatı kısmındaki Osmanlı kuvvetlerinin 

derhal harpten önceki hudut gerisine çekilmesi hususunda evvelce ve-

rilen emir uygulanacaktır. Mavera-yı Kafkas’ın daha önce Osmanlı 

kuvvetleri tarafından kısmen tahliyesi emredildiğinden geri kalan 

kısmı müttefikler tarafından mahalli durum incelenerek talep olu-

nursa tahliye edilecektir. 
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Madde 24- Altı vilayette karışıklık çıktığında bu vilayetlerin her-

hangi bir kısmının işgali hakkını İtilaf Devletleri muhafaza ederler.
1
 

İtilaf Devletleri, Mondros Mütarekesi’nde Osmanlı Devleti temsil-

cilerine dikte ettirdikleri şartlarla Birinci Dünya Savaşı sırasında ara-

larında yaptıkları gizli anlaşmaları gerçekleştirmek amacındaydılar. 

Bunun için de adı farklı da olsa bir bahane bulunarak Osmanlı Devle-

ti'ne ait stratejik bazı yerlerin başlangıçta işgal edilmesi gerekiyordu. 

Mütarekenin imzalanmasının ardından ilk ihlaller de başladı. Müta-

reke döneminde İngilizlerin gerçek niyetlerini gösteren ilk işgal Mu-

sul’da yaşandı. Osmanlı Devleti Irak Bölgesini Musul, Bağdat ve Basra 

vilayetlerine ayırarak idare etmişti. Irak bölgesini İngiltere için cazip 

kılan şey Hindistan yolunun güvenliği ve petroldü. 

Güneyde ve Batıda İngiliz ve Fransız işgalleri, özellikle İstan-

bul’da İtilaf Devletlerinin Türklük gurur ve haysiyetini ayaklar altına 

alan tavırları, bunu yaparken de bütün Türk-İslam âlemine Türklerin 

yenildiği havasının verilmek istenmesi, Osmanlı Ordusu ve Türk Mil-

leti için onur kırıcı bir davranıştı. İtilaf Devletleri, bu kadarıyla yetin-

memişler; mütarekenin uygulanmasını denetleyecek İtilaf kontrol su-

bayları aracılığıyla Osmanlı merkez ve taşra yönetimlerine birçok kez 

müdahale etmişlerdi. 

Türk halkının huzurunu, münferit moral bozucu olaylardan zi-

yade Ermenilerin ve Rumların politik istekleri ve bunların İtilaf Dev-

letleri tarafından desteklenmesi kaçırıyordu. Bu endişeyle, Meclis-i 

Mebusan’ın feshinden önce, 1918 yılı Aralık ayı başında Şark Vilâyet-

leri Mebusları mecliste bir grup halinde toplanmak lüzumu hissetmiş-

lerdi. Kendilerine “Vilâyât-ı Şarkiyye Grubu” diyen bu mebuslar seçil-

dikleri bölgenin menfaatleri için ve Türk milleti namına harekete et-

mek üzere bir grup halinde bulunmaya karar vermişlerdi. Yedi mad-

delik bir program hazırlayan grup, kitap, gazete ve risaleler neşret-

 

1
 Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, C 1 (Osmanlı İmpa-

ratorluğu Andlaşmaları), Ankara, 1953, ss. 520-524. 
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mek, milli menfaatleri müdafaa maksadıyla Avrupa’ya heyetler gön-

dererek haklarının korunmasına çalışmak gibi bir gaye takip edi-

yordu. 

Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı 3. Devre toplantılarında da Ermeni 

Sorunu gündeme gelmişti. Meclis, 1 Ekim-21 Aralık 1918 tarihleri ara-

sında sürdürdüğü çalışmalarında başta mütareke ve mütarekenin ge-

tirdiği önemli sorunlar olmak üzere ülkenin iç ve dış meselelerini bü-

tün olumsuzluklara rağmen gündemine alıp tartışmıştı. Bu dönemde 

meclisin gündemine aldığı tartışma konularından biri de harp yılla-

rında yaşanan Ermeni Meselesi tartışmaları olmuştur. Ermeni Mese-

lesi ilk defa Meclis’in gündemine, mütareke döneminin ilk kabinesi 

Ahmet İzzet Paşa Hükümeti’nin kurulması münasebetiyle gelmiştir. 

Meclisin 4 Kasım 1918 tarihli oturumunda Divaniye Mebusu Fuad 

Bey’in, Sait Halim ve Talat Paşa Kabinelerinin Divan-ı Âliye sevklerine 

dair olan 28 Ekim 1918 tarihli takriri, Ermeni meselesi ile ilgili tartış-

maların yeniden Meclisin gündemine gelmesine neden olmuştur. 

Meclisin 4 Kasım tarihli oturumunda İttihat ve Terakki hükümetleri-

nin harp yıllarındaki icraatlarına dair hükümete sual takriri veren 

Emanuelidi Efendi, 8 maddelik söz konusu takririnin 1. Maddesinde 

Ermeni milletine mensup olmaktan başka hiçbir suçu olmayan bir mil-

yon Ermeni nüfusun kadın ve çocuk ayırımı yapılmaksızın katl ve telef 

edildiğini iddia etmiştir. Aynı takrirde Emanuelidi Efendi 250 bin 

Rum nüfusun Osmanlı hudutlarından çıkarıldığı, 550 bin Rum nüfu-

sunun ise Çanakkale, Marmara ve Adalar denizi bölgesinde katl ve 

imha edildiğinden de bahsetmiştir. Burada dikkati çeken husus bir 

milyon Ermeni nüfusunun katl edildiğinin hiçbir mesnede dayanıl-

maksızın ileri sürülmesi ve Suriye ve Lübnan bölgesine gönderilen Er-

menilerden hiç bahsedilmemiş olmasıdır. 2 Kasım tarihli sual takriri-

nin altında ise, Emanueldi Efendi’den başka İzmir Mebusu Vangel ve 

Çatalca Mebusu Tokinidis Efendilerin imzaları da bulunmaktadır ki 

bu durum Meclis’te Ermeni ve Rum ittifakının artık net bir biçimde 

kurulduğunu göstermektedir.
 
Emanuelidi Efendi’nin açtığı yolu bun-

dan sonra diğer Ermeni mebuslar da takip edecek ve meseleyi mecli-

sin gündeminde tutmaya çalışacaklar, özellikle hükümeti bu konuda 
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bazı tedbirler alması için zorlayacaklardır. Meclisin aynı günkü oturu-

munda okunan bir başka sual takriri doğrudan Ermeni tehciri ile ilgi-

liydi. Kozan Mebusu Matyos Nalbantyan, Halep Mebusu Artin, Maraş 

Mebusu Agop, İzmir Mebusu Onnik İhsan, Erzurum Mebusu Medet-

yan ve Sivas Mebusu Dikran Barsamyan Efendilerin imzasını taşıyan 

takrirde, vakt-i seferde icraat-ı hükümete karşı gelenler için cihet-i as-

keriyece ittihaz olunacak tedabir hakkındaki kararname ile işbu karar-

name mucibince başka mahallere nakledilen eşhasın emval ve emlak 

ve matlubatı metrukeleri hakkındaki kararnameye tevfikan yapılan 

mezalimin mürettip ve failleri ile duçar-ı gadr olanlar hakkında hükü-

metçe ne düşünüldüğü, söz konusu kararnamelere istinaden elim ic-

raat çerçevesinde yapılan suiistimal ve mezalimin mürettip ve failleri 

ve uğranılan mağduriyetini giderilmesi konusunda hükümetin ne dü-

şündüğü, ne gibi tedbirler alacağı soruluyordu. Ermeni meselesi ile 

ilgili iddia ve tartışmalar özellikle Ermeni mebuslar tarafından mecli-

sin feshedildiği 21 Aralık 1918’e kadar her fırsatta gündeme getirilmiş, 

bu tartışmalar İstanbul basınında da yer almıştır.
2
  

Ermenilerin, Patrik Zaven Efendi önderliğinde, Mütareke dö-

nemi İstanbul hükümetleriyle olan ilişkilerinin “Ermenilerin geleceği” 

noktasında Vilayat-ı Şarkiyye ile alakalı olduğu da görülmektedir. Pat-

rik Zaven Efendi’nin faaliyetlerinin temelini gerek Kafkasya Ermeni-

leri gerekse Anadolu Ermenileri arasında bağları kurmak suretiyle 

şartların olgunlaşmasına bağlı olarak “Büyük Ermenistan”ı inşa var-

dır. Bunun için de ona göre Mütareke dönemi şartları, Anadolu’dan 

önemli toprak parçalarının elde edilmesi için uygundur ve bu amacı 

gerçekleştirmek için büyük bir fırsat yakalanmıştır. Yoğun bir propa-

ganda ve siyasî faaliyet içinde bulunan Ermeniler, bir Ermenistan ku-

rulma yolundaki isteklerinin müttefikleri İngiltere ve Fransa tarafın-

dan kabul göreceğini düşünüyorlardı. Bu sebeple, Türkiye Ermenile-

rinin temsilcisi sıfatıyla Bogos Nubar Paşa, 30 Kasım 1918’de İtilaf 

 

2
 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, Devre.3, içtima 5, C 1, Ankara, 1992, ss. 109-112; 

Bünyamin Kocaoğlu, “Mütareke Meclisinde Ermeni Meselesi Tartışmaları”, Balıkesir 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C 16, S 30, Aralık 2013, ss. 169-180 
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Devletleri’ne başvurarak, bağımsız bir Ermenistan kurulmasını ve bu 

bağımsızlığın İtilaf Devletleriyle Milletler Cemiyeti’nin himayesi altına 

konulmasını istemişti.
3
 

Paris Barış Konferansında ortaya konulan prensiplere göre, Os-

manlı İmparatorluğu’nun paylaşılması hakkında savaş sırasında yapı-

lan gizli antlaşmalar uygulanamayacaktı. Ancak konferansın 30 Ocak 

1919 günü yapılan toplantısında Ermenileri ilgilendiren bir karar 

alındı; İtilaf Devletleri Osmanlı Devletinden Ermenistan, Suriye, Irak, 

Kürdistan, Filistin ve Arabistan’ın ayrılması konusunda hem fikir ol-

duklarını açıkladırlar. Bu yönüyle Paris Barış Konferansı Ermenileri 

çok ümitlendirmiş, Osmanlı Delegelerinin yaptığı öneriler, Ermenile-

rin ümidini daha da artırmıştı. 

Aslında, Ermenileri ümitlendiren görüş İngilizlerden gelmek-

teydi. Yapılan görüşmede Karadeniz’e kıyısı olan küçültülmüş bir Er-

meni Devleti İngiltere tarafından desteklendi. İngiltere, Milletler Ce-

miyeti mandasında bir Ermenistan’a taraftardı. İngilizler bölgenin 

dağlık oluşundan, ulaşım zorluklarından ve Ermeni nüfusunun azın-

lıkta oluşu gibi durumların da farkındaydılar. Ermeniler Paris’teki gi-

rişimleriyle yetinmeyip Amerikan Başkanı Wilson’a da başvurarak, 

yardım istediler. Başkan Wilson, İngiltere ve Fransa’nın zor olarak 

gördüğü Doğu Anadolu toprakları üzerindeki Ermeni Devleti’nin ku-

rulmasını destekliyordu. Bölgeye bir heyet gönderecek kadar ciddi ol-

ması bu görüşü ispatlar durumdaydı. 

Diaspora’daki Ermenilerin lideri Bogos Nubar Paşa, daha müta-

reke imzalandığı gün İtilaf Devletlerine başvurarak, içerisinde Erzu-

rum’un da bulunduğu tam müstakil bir Ermenistan’ın kurulmasını ve 

bu istiklâlin İtilaf Devletleriyle Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) 

himayesi altına konulmasını istedi. Aynı amaç için çalışan Ermeni Pat-

riği Zaven Efendi de, 12 Şubat 1919’da İstanbul’dan Paris’e ve oradan 

Londra’ya hareket etti, Bogos Nubar Paşa ile görüşerek Ermeni Me-

 

3
 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İstanbul, 1987, 943-946. 
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selesini İngiliz bakanlara anlattı. Ermenilerin minnettarlığını arz et-

mek üzere İngiltere Kralı V. George’u ziyaret etti, dönüşünde Fransa 

Cumhurbaşkanı ve başbakanı ile görüştü. 

Türkiye, Rusya, İran, Mısır, Suriye, Avrupa ve Amerika Ermeni-

leri adına kurulan “Ermeni İttihadı Kongresi” 24 Şubat 1919’da top-

lanarak Bogos Nubar Paşa’nın başında bulunduğu altı kişilik bir he-

yeti, Paris Barış Konferansı’nda Ermeni isteklerini savunmakla görev-

lendirdi. 28 Mayıs 1919’da resmen kurulan Kafkas Ermeni Cumhuri-

yeti’nin Cumhurbaşkanı Avetis Aharonian da bu konferansa katıldı. 

Ermeni Delegasyonu, 26 Şubat 1919’da isteklerini içeren muhtırayı 

konferansa sundu. Ermeni Delegasyonu bu muhtırada, Çukurova’dan 

Karadeniz’e kadar uzanacak büyük bir Ermenistan kurulmasını isti-

yor, bunu savaşta müttefiklere verdikleri destekten dolayı hak ettikle-

rini ifade ediyordu. Büyük Yugoslavya’yı Sırpların idaresinde kur-

mayı kabul eden konferans onları tatmin ettikleri gibi küçük müttefik-

leri Ermenilerin isteklerini de kabul edecekler ancak bunun uygulan-

ması için bir çözüm yolu arayacaklardı. 

Ermeni Patriği Zaven Efendi’ye göre; Mütarekeden sonra yeni 

Türk yönetimi, İttihatçı seleflerinin, devletin Ermeni unsurlarının yü-

reklerinde açtıkları yarayı iyileştirecek tek bir jest bile yapmamıştı. 

Türk halkı ve hükümeti yüzlerce yıllık komşuları olan Ermenilerin ya-

şadıkları acı ve felaketleri seyretmişlerdi. Hatta bu durumdan içten içe 

mutlu oldukları bile söylenebilirdi. Ona göre; Türklerin bu tutumuna 

karşılık, Rum ve Ermeni Patrikhaneleri genellikle samimi ilişkiler 

içinde olmuşlar ve bu ilişkilerin soğumasına neden olabilecek her-

hangi bir problem ya da çatışma da yaşamamışlardı. İki patrikhanenin 

ilişkileriyle ilgili, din adamları arasında sık sık görüşmeler yapıldı, top-

lantılar düzenlendi. Yunanistan Başbakanı Venizelos, Yunan gayele-

rine ulaşabilmek için Türkiye’deki Rum Patrikhanesi’ni ve Rum cemi-

yetlerini daha faal bir hale getirmek arzusundaydı. Bununla beraber 

ülkedeki diğer bir önemli Hristiyan grup olan Ermenilerle de iş birliği 

sağlayarak mütareke ortamından daha rahat istifade edebilmeyi he-

defliyordu. Venizelos’un bu maksatla Ermenilere yakınlaşma talebi 
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aynı şekilde karşılık bulmuş ve Ermeniler de Rumlarla işbirliğini 

olumlu karşılamışlardı. Mütarekenin hemen ardından başlayan Rum-

Ermeni dayanışması, 6 Aralık 1918 tarihinde Ermeni Patriği Zaven 

Efendi’nin çabalarıyla ve “Rum-Ermeni Birliği Komitesi”nin kurulma-

sıyla da artarak devam etti. Bu komiteyi Venizelos’tan aldığı kesin ta-

limat gereğince, Yunanistan’ın İstanbul’daki siyasî temsilcisi Kanelo-

pulos idare ediyordu. Ancak komite en büyük desteği Zaven Efendi ve 

Rum Patriki Dorotheos Mammelis’ten alıyordu. İstanbul’da iki patrik-

hane arasında başlayan iş birliği kısa sürede Anadolu’daki Hristiyan 

din adamları aracılığıyla ülkenin her yanına yayıldı. Kiliselerde ortak 

ayinler düzenleniyor, ortak dinî ve siyasî propagandalar yapılıyordu.  

18 Ocak 1919’da Paris Barış Konferansı’nın açılması üzerine iki 

patrikhane, aralarındaki iş birliğini yazılı bir muhtıra metni haline ge-

tirmeyi tasarladılar. Hazırlanan metin Paris’teki Barış Konferansı’na 

gönderilecek ve iki milletin taleplerinin büyük devletlerce karşılan-

ması istenecekti. Rum Patrik Vekili Dorotheos ve Ermeni Patriği Za-

ven imzalarıyla açıklanan 11 Şubat 1919 tarihli bu anlaşma metninde; 

her iki topluluğun da özgürlüğünü elde etme amacı ve yakın doğuda 

güvenli, modern ve rahat yaşama planları aynıdır denilerek Türkler 

suçlanıyor ve şu noktalar üzerinde duruluyordu:  

“…Eğer tüm Rumların ve Ermenilerin kendi millî devletlerinde ya-

şamaları imkânsız bulunursa, içtenlikle, halkımızın en azından, durumla-

rın da gerektirebileceği gibi bir Yunan veya Ermeni Hükümeti altında ya-

şamalarını istiyoruz. Karadeniz ve Akdeniz’e tamamen ve serbest girişi 

olan Büyük Ermenistan’a sahip olmayı istiyoruz ve biz Rumlar Kilikya’yı 

bütünü ile altı Ermeni vilayetine katılmış olarak görmekten mutlu olaca-

ğımızı bildiririz. Yasal olarak Yunanistan’a ait olan ama zorla elinden 

alınan bu toprakların tekrar iadesini istiyoruz ve biz Ermeniler, arzumu-

zun Trakya; İstanbul, Aydın ve Bursa vilayetleri; Biga bölgeleri (sancak-

ları) ve İzmit’in Yunanistan’a katılması olduğunu bildiriyoruz. Bu şekilde 

birleştiklerinde ülkelerimiz doğuda barışın sağlanmasında en güçlü etken-



1098 HALUK SELVİ  

 

ler olacaklardır. Yukarıda belirtilen taleplerin kabul edilmesi yüce bir ada-

let çalışması olacaktır ve şundan eminiz ki bu sadece bizim milletlerimizin 

değil tüm insanlığın menfaatlerine olacaktır.” 

Bu metnin bir kopyası da Venizelos’a gönderildi ve Paris Konfe-

ransı’na katılan büyük devletlere iletilmesi istendi. 9 Mart 1919 günü 

de Dorotheos bir beyanname yayınlayarak; Rum Patrikhanesi ile Os-

manlı Hükümeti arasındaki münasebetlerin kesildiğini ve Rumların 

artık tebaa görevlerinden affedildiğini açıkladı. Aynı anlayışı Ermeni 

Patrikhanesi de uygulayacak ve her iki patrikhane de Rumların ve Er-

menilerin artık Osmanlı Devleti ile her türlü münasebetlerini kopar-

mak için uğraşacaklardı. Rum-Ermeni ittifakı ve iki Patrikhane arasın-

daki iş birliği Türklerle birlikte bir çözüme ulaşma fikrini tamamen 

ortadan kaldırıyordu.
4
 

Bütün bunların yanında mütarekeden hemen sonra, İngiltere ve 

Osmanlı Hükümeti arasında ateşkes gereği Doğu Anadolu’da bulunan 

Osmanlı kuvvetlerinin silahsızlandırılması konusunda bir gerginlik 

yaşanmıştı. İngiltere Ocak ayından beri ısrarla orduların silahlarını 

teslimini istemiş bu amaçla Erzurum’daki Yarbayı Rawlinson’u, XV. 

Kolordunun ağır silahlarını teslim alması için görevlendirmişti. Ancak 

İngilizlerin bütün tehditlerine rağmen, Kazım Karabekir Paşa ordu-

nun ağır silahlarını teslim etmemiş, gerekçe olarak da, Ermenilerin 

saldırı hazırlığında olduğunu açıklamıştır.
5
 Gerçekten de Mondros 

Mütarekesi’nden sonra Doğu Cephesinde Ermeni saldırıları artarak 

devam etmekteydi. Daha 1918 yılının kış aylarında Gökçe Gölü ile 

Nahcivan arasında kalan topraklarda yaşayan Türkler, Antranik ve 

Yapun adlı çete liderlerinin komutasındaki Ermeniler tarafından teh-

dit edilmiş, 113 köy yakılmış ve buralarda 1000’den fazla Türk öldü-

rülmüştü. Bu kanlı saldırılar tüm bölgede sürmüş, yalnız Kars’ta İngi-

 

4
 Ramazan Erhan Güllü, “Mondros Mütarekesi’nin Ardından Ermeni ve Rum Patrik-

hanelerinin İşbirliği (30 Ekim 1918-11 Ekim 1922)” Atatürk Araştırma Merkezi Der-

gisi, C XXV, S 75, Ankara, Kasım 2009, ss.575-605. 

5
 Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, İstanbul, 1992, 133-135. 
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lizlerin dağıttığı Millî Şura Hükümeti kuvvetleri Allahuekber Dağı çev-

resinde Ermeni işgaline direnmiştir. Bölge halkı ise Erzurum’a doğru 

kaçarak göçe başlamıştır.
6
 

Ulusal ve uluslararası bu gelişmelerin tamamı Osmanlı Devleti’nin 

sivil ve asker yöneticileri ve aydınları tarafından gözlemleniyor, Mus-

tafa Kemal Paşa ve arkadaşları da İstanbul’da bu olağanüstü sorunla-

rın nasıl çözülebileceği üzerine düşünüyorlardı. 

Mustafa Kemal Paşa’nın IX. Ordu Kıtaatı Müfettişliği Görevi 

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra, 13 Kasım 

1918’da İstanbul’a gelen Mustafa Kemal Paşa, burada bulunduğu altı 

ayın ilk üç ayında durumu değerlendirmiş ve mağlubiyet sonrası ulus-

lararası alandaki gelişmeleri yakından takip etmiş, arkadaşları ve Os-

manlı Genelkurmay Başkanlığı’ndaki üst düzey görevlilerle durum 

muhakemesi yapmıştır. Onun ilk düşüncesinin İstanbul’da kalmak ve 

burada bakanlık gibi bir üst düzey görev almak olduğu anlaşılmakta-

dır. Ancak geçen zaman içinde İstanbul’un tam anlamıyla İtilaf Dev-

letleri kontrolü altına girdiğinin görülmesi, işgal sahalarının genişleti-

lerek mütareke hükümlerinin teker teker ayaklar altına alınması, Pa-

ris’te yapılan açıklamaların aksine Osmanlı Devleti hakkında savaş sı-

rasında imzalanan gizli anlaşmaların uygulanacağının anlaşılması üze-

rine bu düşünceden vazgeçilmiş, Anadolu’da önemli merkezlerde ör-

gütlenen hareketin başına geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu karar sürecinde Osmanlı Devleti’nin geleceği için ön plana çı-

kan bazı konular görülmektedir. Bu konular; İstanbul’un geleceği ve 

nasıl bir yönetime sahip olacağı, Batı Anadolu’da Yunanistan’a verile-

cek sahanın hangi vilayetleri içine alacağı, Trakya’nın durumu ve 

Doğu Anadolu’da altı vilayette Ermenistan inşasıdır. Dönemin Avrupa 

basını ve burada yer alan haberlerin ve yorumların Osmanlı basının-

daki yansımaları, Paris’teki görüşmelerde Venizelos’un ve Bogos Nu-

 

6
 Geniş bilgi için bakınız Haluk Selvi, Milli Mücadelede Erzurum, Ankara, 2000, s. 

280. 
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bar’ın istekleri, bu isteklerin özellikle İngiltere tarafından desteklen-

mesi, İstanbul’da bulunan Rum ve Ermeni dini ve siyasi liderlerinin 

tutumları Türk askeri ve sivil aydınlarını endişelendirmiştir. Ali Fuat 

Paşa ve Kazım Karabekir Paşa’dan sonra Mustafa Kemal Paşa da Ana-

dolu’ya geçmenin yollarını aramaya başlamıştır. Harbiye Nazırı, Ge-

nelkurmay Başkanı ve diğer hükümet yetkilileri ile görüşen Mustafa 

Kemal Paşa, IX. Ordu Kıtaatı Müfettişliği görevini kabul etmiştir. An-

cak bu görevin sınırlarının genişletilmesi için de yoğun bir mesai har-

camıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın aşağıda verdiğimiz IX. Ordu Kıtaatı 

Müfettişliği görevinin Ermenistan, Pontus ve Kürdistan kurulmak is-

tenen alanı içerisine aldığı açıkça görülmektedir: 

“Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi Şube: 1, Numara: 2690 

6/5/1335 (6 Mayıs 1919) 

Suret Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişi Mustafa Kemal Paşa Haz-

retlerine 

IX. Ordu Kıtaatı Müfettişliğine tayininiz hakkındaki irade-i padi-

şahînin şerefsudûru üzerine vezaif-i âlîleri hakkında Meclis-i Vükelâca 

lede’t-tezekkür kaleme alınan bir kıta talimatname sureti merbuttur. 

Azîmetce iltizâm-ı sür‘at buyurulması mercûdur. 

Osmanlı Ordu-yı Hümayunu Başkumandanlığı Vekâleti Suret IX. 

Ordu Kıtaatı Müfettişliğine verilecek talimat suretidir. Dokuzuncu Ordu 

Müfettişliğine ait vezaif yalnız askerî olmayıp müfettişliğin ihtiva eylediği 

mıntıka dâhilinde aynı zamanda da mülkîdir.  

1-İşbu müşterek vezaif şunlardır:  

a-Mıntıkada asayiş-i dâhilînin iade ve istikrarı ve bu asayişsizliğin 

esbab-ı hudûsunun tespiti.  

b-Mıntıkada ötede beride müteferrik bir hâlde mevcudiyetinden bah-

sedilen esliha ve cephanenin bir an evvel toplattırılarak münasip depolara 

iddihârı ve muhafaza altına alınması.  

c-Muhtelif mahallerde birtakım şûralar mevcud olduğu ve bunların 

asker toplamakta bulunduğu ve gayr-i resmî bir surette ordunun bunları 
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himâye eylediği iddia olunuyor. Böyle şûralar mevcut olup da asker toplu-

yor, silâh tevzi ediyor ve ordu ile de münasebette bulunuyorlarsa katiyen 

meniyle bu kabîl müteşekkil şûraların da lağvı.  

2-Bunun için:  

a-İki fırkalı olan Üçüncü ve dört fırkalı olan Onbeşinci Kolordular 

müfettişlik emrine verilmişdir. İşbu kolordular harekât ve asayiş hususatın 

da doğrudan doğruya müfettişliğe ve muamelat-ı cariye yani muamelat-ı 

zatiye ve kuvve-i umumiye vesaire gibi hususatta kemâ fi’s-sâbık Harbiye 

Nezâreti’yle muhabere edeceklerdir. Fırka veyahud mıntıka kumandanlığı 

veya bir vazîfe-i husûsiyeye ta‘yîn edilecek zabitanın tayin ve tebdilleri mü-

fettişliğin inzimâm-ı muvâfakati veya talebiyle olacakdır. Ma‘a-hâzâ sair 

husûsâtca lüzûm ve menfa‘at görerek müfettişliğin verdiği ta‘lîmatı ko-

lordu kumandanlıkları aynen tatbîk edeceklerdir. Bilhassa ahvâl-i sıhhiye 

pek mühimdir. Bu zemîndeki [tedkîkât] ve icrââtın ahaliye de teşmili lâzım-

dır. 

b-Müfettişlik mıntıkası Trabzon, Erzurum, Sivas, Van vilâyetleriyle 

Erzincan ve Canik müstakil livalarını ihtiva eylediğinden müfettişliğin 

yukarıda tadat edilen vezâifi tedvir için vereceği bi’l-cümle talimatı işbu 

vilâyetlerle mutasarrıflıklar doğrudan doğruya ifa edeceklerdir.  

3-Müfettişlik hududuna mücavir vilâyât ve elviye-i müstakille (Di-

yarbakır, Bitlis, Mamuretülaziz, Ankara, Kastamonu vilâyetleri) ile ko-

lordu kumandanlıkları da müfettişliğin ifa-yı vazife sırasında re’sen vaki‘ 

olacak müracaatlarını nazar-ı dikkate alacaklardır.  

4-Müfettişliğin hususat-ı askeriyeye âid merci‘i Harbiye Nezareti ol-

makla beraber hususat-ı sâire için makâmât-ı âliye-i âidesiyle muhâbere 

edecek ve işbu muhabereden Harbiye Nezareti’ne de malumat verecektir. 

Harbiye Nâzırı Şâkir.”7 

İstanbul Hükümeti ve Padişah, kapatılmış olan Yıldırım Orduları 

Grubu kumandanı Mustafa Kemal Paşa’yı, IX. Ordu Kıtaatı Müfettiş-

 

7
 BOA. DH. İUM. 19-6/1-70-2; Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916-1922), Baş-

bakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2003, Belge: 7, s. 28. 
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liğine atayarak onun başarılarından ve dürüst bir kumandan olmasın-

dan azami derecede faydalanmak istemiş, atama 30 Nisan 1919’da ke-

sinleşmiştir. Mustafa Kemal Paşa bu atamaya ilişkin görüşlerini 1927 

yılında şu şekilde ifade etmiştir: “Benim bu iki kolorduya doğrudan doğ-

ruya emir ve komuta vermekten daha ileri bir yetkim vardı ki, müfettişlik böl-

gesine yakın olan askerî birliklere de tebligat yapabilecektim. Aynı şekilde böl-

gemde bulunan ve bölgeme komşu olan illere de tebligatta bulunabilecektim. 

Bu yetkiye göre, Ankara'da bulunan 20'nci Kolordu ve bunun bağlı bulun-

duğu müfettişlik ile Diyarbakır'daki kolordu ile ve hemen hemen Anadolu'nun 

bütün sivil yönetim amirleriyle ilişkiler kurabilecek ve yazışmalar yapabilecek-

tim. Bu geniş yetkinin, beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak maksadıyla 

Anadolu'ya gönderenler tarafından, bana nasıl verilmiş olduğu garibinize gi-

debilir. Hemen ifade etmeliyim ki, onlar bu yetkiyi bana bilerek ve anlayarak 

vermediler. Ne pahasına olursa olsun, benim İstanbul'dan uzaklaşmamı iste-

yenlerin buldukları gerekçe Samsun ve dolaylarındaki güvensizlik olaylarını 

yerinde görüp tedbir almak üzere Samsun'a kadar gitmekti. Ben, bu görevin 

yerine getirilmesinin bir makam ve yetki sahibi olmaya bağlı bulunduğunu ileri 

sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O tarihte Genelkurmay'da bulunan 

ve benim maksadımı bir dereceye kadar sezmiş olan kimselerle görüştüm. Mü-

fettişlik görevini buldular; yetki konusu ile ilgili talimatı da ben kendim yazdır-

dım. Hatta Harbiye Nazırı olan Şakir Paşa, bu talimatı okuduktan sonra, im-

zalamaya çekinmiş; anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde mührünü basmıştır.”8
  

IX. Ordu Müfettişliğine verilen vazife yalnız askeri olmayıp mü-

fettişliğin içerdiği mıntıka dâhilinde aynı zamanda da mülkidir. Ayrıca 

Kayseri ve Maraş müstakil mutasarrıflıklarına (sancaklarına) IX. Ordu 

Müfettişliğinin emirlerine uyulması konusunda emir verilmiştir. Gö-

rüldüğü üzere Mustafa Kemal Paşa’ya verilen ya da kendisinin elde 

ettiği görevin sınırları; Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Ana-

dolu bölgelerini içerisine almakta, bölgede bulunun askeri ve mülki 

idarecilere emir verme yetkisi bulunmaktaydı. Bölge üzerindeki teh-

 

8
 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Ankara, 1990, s. 8-9. 
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ditler göz önüne alındığında bu görevin mahiyeti açıkça anlaşılmakta-

dır. Nitekim O’nun Samsun’a çıktıktan sonra İstanbul’a gönderdiği 

raporlar ve ilk icraatları bu düşünceyi güçlendirmektedir. 

Mustafa Kemal Paşa’nın İlk Raporlarında Ermeni Sorunu 

Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’da Anadolu’ya geçmesinden 

itibaren İstanbul’a yolladığı raporlarda, bölgedeki Rum çetelerinin fa-

aliyetlerinden bahsederken, Ermenilerin ve Rumların ortak hareket 

etmekte olduklarını vurgulamıştır. Nutuk’ta, bu sırada Anadolu’da 

Ermenilerin ve Rumların yaptıklarından ve iki patrikhanenin ortak 

çalışmalarından şöyle bahsediyor: “… İstanbul Rum Patrikhanesi’nde te-

şekkül eden Mavri Mira Heyeti vilayetler dâhilinde çeteler teşkil ve idare etmek, 

kurmak, mitingler ve propagandalar yaptırmakla meşgul. Yunan Salib-i Ah-

mer’i, Resmî Muhâcirîn Komisyonu, Mavri Mira Heyeti’nin teshil-i mesâisine 

hadim. Mavri Mira Heyeti tarafından idare olunan Rum mekteblerinin izci 

teşkilâtları, yirmi yaşını mütecaviz gençler de dâhil olmak üzere her yerde ikmal 

olunuyor. Ermeni Patriği Zaven Efendi de Mavri Mira Heyetiyle hem fikir 

olarak çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tamamen Rum hazırlığı gibi ilerliyor…”9
 

24 Mayıs 1919’da Harbiye Nezareti’ne gönderdiği raporda, Er-

meni hazırlıkları ile ilgili şu bilgileri veriyordu: “Silahlı 300 Ermeni’nin 

üç makineli tüfek ve birçok bomba taşıyarak Kars’tan Erzurum’un Kuzeydoğu-

sunda sınır üzerinde Kosor mevkiine geldikleri öğrenildi. Ermenilerin siyasi 

emellerini fiilen elde etmek ve asayişi bozuk göstermek maksadıyla doğu vilayet-

leri içine çeteler geçireceklerini ve mütareke tarihinden beri ilk olarak elverişli 

bulunan mevsimin bu uygulamalarını kolaylaştıracağı görülmektedir.”10
 

Bundan bir hafta sonra, 30 Mayıs 1919 tarihli başka bir raporunda 

durumu bütün çıplaklığı ile ortaya koyarak şunları yazıyordu: “…Ev-

velce de arz ettiğim gibi ben siyasi vaziyetimizi çok karanlık görüyorum. İtilaf 

Hükümetleri atalarımızdan kalan meşru hakkımız olan toprakları çiğnemeyi 

Hıristiyanlık adına bir hizmet sayıyorlar. Bu cümleden olarak Ermenilere vi-

layetlerimizi peşkeş çekmeleri de ihtimal bulunuyor. Böyle bir vaziyette İngiliz 

 

9
 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, s. 10 

10
 Atatürk’ün Bütün Eserleri, C 2, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2003, s. 327. 
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birliklerinin İzmir’de Yunanlılarla Rumlara yaptıkları gibi bu cephede de Er-

menilere öncülük edeceği çok muhtemeldir. Ve böyle bir hareketle zorla yerleşmiş 

olan mahalli ahali ile muhacirleri bir kez daha yerlerinden oynatmak ve bu 

şekilde azınlığın çoğunluğa hakim olmak teorisini uygulamak kendilerince uy-

gun görülebilir. Kanaatimce böyle bir hali biz düşmanlık olarak görmeye ve 

saymaya, meşru topraklarımızı ve milli bağımsızlığımızı kurtarmak için mecbu-

ruz.”11
 

12 Haziran 1919’da yine Harbiye Nezareti’ne gönderdiği başka 

bir raporunda, Ermeni ve Rum çetelerinin gayelerinden bahsederek 

şunları yazıyordu: “Hıristiyan unsurları şımartıp çılgınca vaziyetlere sokan 

Rum ve Ermeni kundakçıları asayişi yabancılara karşı bozuk göstermek ve işgal 

ve müdahaleyi davet etmek ve bilhassa yabancı subayların bulunduğu yerlerde 

hükümetle hiç temas etmemek doğrudan yabancılara müracaat etmek gibi mu-

ameleler ve İslamlar aleyhine olaylar çıkartılması gibi tutum ve davranışlarını 

gösteriyorlar. Rum ve Ermeni komitacılarıyla bunların ileri gelenleri devamlı 

şekilde temasta bulundukları İngiliz subayları ile bazı Amerikan memurların-

dan çok yüz buluyorlar. Hakikaten cinayet İngiliz temsilci tarafından bildiril-

diği şekilde kabul edildiği taktirde Türkiye’ye dönmek üzere sınıra yaklaşan Er-

menilerin hala vahşet ve cinayetlerine devam edecekleri ve Müslümanları birer 

birer imhadan geri durmayacakları hakkındaki doğu vilayetleri halkının korku 

ve kanatları doğrulanmakta…”12 

Bütün bu haberler ve elde edilen bilgiler Mustafa Kemal Paşa’nın 

Anadolu’da kime karşı ve hangi güce dayanarak hareket edeceğini 

göstermesi açısından önemlidir. Amasya Genelgesi’nde, Erzurum ve 

Sivas Kongrelerinde Ermenilerin isteklerinin kabul edilemeyeceği ve 

bunun için Türk milletinin direneceği kararı Mustafa Kemal Paşa’nın 

Anadolu’ya geçmesindeki etkenleri göstermektedir. Erzurum Kong-

resi’ni açış konuşmasında: “Osmanlı tebaasından olan Rum ve Ermeni un-

surları gördükleri teşvik ve yardımın neticesiyle de milli namusumuzu yarala-

yacak taşkınlıklardan başlayarak nihayet hazin ve kanlı safhalara girinceye 

kadar küstahane tecavüzlere koyuldular. Vatanın parçalanması söz konusu ve 

 

11
 Age. s. 344. 

12
 Age. s. 368. 
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karar olarak Doğu vilayetlerimizde “Ermenistan”, Adana ve Kozan havali-

sinde “Kilikya” adı ile yine Ermenistan kurulmak isteniyor... Ermenistan’a ge-

lince, bir istila fikri besleyen Ermeniler Nahçivan’dan Oltu’ya kadar bütün İs-

lam ahaliye baskı ve bazı mahallerde katliam ve yağma yapıyorlar. Sınırları-

mıza kadar İslamları mahva mahkûm ve göçe mecbur ederek doğu vilayetleri-

miz hakkındaki emellerine doğru emniyetle yaklaşmak ve bir taraftan da 400 

bin olduğunu iddia ettikleri Osmanlı Ermenisini bir dayanak olmak üzere 

memleketimize sürmek istiyorlar.” diyordu. 

Erzurum Kongresi sonrasında, 7 Ağustos 1919 tarihinde yayınla-

nan beyannamenin 3. Maddesinde: “Her türlü işgal ve müdahale Rum ve 

Ermenilik teşkili gayesine ma’tuf telakki edileceğinden müttehiden savunma ve 

direnme esası kabul edilmiştir. Hıristiyan halka siyasî ve sosyal dengeyi bozacak 

surette yeni imtiyazlar verilmeyecektir” denilerek Ermeni ayrılıkçıların 

ulaşmak istediği Ermenistan fikri önüne bir set çekilmekteydi. Mustafa 

Kemal Paşa, Erzurum’da 22 Ağustos 1919’da Mavri Mira adındaki ör-

güt bünyesinde çeteler oluşturulduğunu, miting ve propagandalar 

tertip edildiğini ve Ermeni Patriği’nin de bunlarla iş birliğine girdiğini 

ifade etmiştir. Sivas Kongresi kararlarında Ermenilik ve Rumluk me-

selesi, biraz daha kuvvetli bir vurgu ile ifade edilmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa’nın 8 Temmuz 1919’da askerlik mesleğinden 

istifa metninde: ‘‘Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kur-

tarmak ve Yunan ve Ermeni emellerine av etmemek için açılan milli mücahede 

uğrunda milletle beraber serbest şekilde çalışmağa resmi ve askeri sıfatım artık 

mani olmaya başladı. Bu mukaddes gaye için milletle beraber nihayete kadar 

çalışmağa mukaddesatım namına söz vermiş olduğum cihetle âşığı olduğum 

silk-i celîl-i askerîye bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra gâye-i mukad-

dese-i milliyemiz için her türlü fedakârlıkla çalışmak üzere sine-i milletde bir 

ferd sıfatıyla bulunmakta olduğumu tamim ve arz u ilan ederim.”13
 

 

13
 Haluk Selvi, Milli Mücadelede Erzurum, s. 97. 
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SONUÇ 

Mondros Mütarekesi Türk Milleti için yeni bir safhanın başlangıcı 

olmuştur. Bu dönemde Türkler Anadolu’da yaşayacak mı, yaşamaya-

cak mı? sorusunu Avrupa’da, dünyanın kaderini belirlemek için bir 

araya gelen galiplerin birbirlerine sordukları bir süreç yaşanmıştır. İn-

giltere Hükümeti, özellikle Başbakan Lloyd George, Türklerin İstan-

bul’dan ve Anadolu’dan çıkarılmasını ileri sürerken, Fransızlar ve İtal-

yanlar onlara göre biraz daha insaflı davranarak Osmanlı Saltanatının 

İstanbul’da kalmasını istiyorlar ancak sınırları daraltılmış ve tam ma-

nasıyla esir bir Türk Devleti düşünüyorlardı. Galipler, bütün Orta-

doğu’yu istedikleri gibi şekillendirirken Anadolu’yu da aynı rahatlıkta 

dizayn edebileceklerini sanmışlar, Batı Anadolu’da Yunan, Doğu Ana-

dolu’da Ermeni idaresini kurarak işe başlamak istemişlerdi. Savaş sı-

rasında olduğu gibi bütün gizli emellerini güya ezilen milletlerin öz-

gürlüğüne adadıklarını ileri süren emperyalistler, mütarekeden sonra 

da bu stratejilerinden vazgeçmemişler, Rumları ve Ermenileri Ana-

dolu’da kuracakları hâkimiyet alanları için yeniden ateşe atmışlardır. 

Mütarekenin ilk günlerinden itibaren Ermenilik ve Rumluk plan-

larını uygulamaya koyan İngiltere ve Fransa’ya karşı ilk cevap, mille-

tin kurduğu müdafaa-i hukuk cemiyetleri ile olmuş, bu örgütlerin bir-

leştirilmesi için merkezi bir güce ihtiyaç duyulduğunda Mustafa Ke-

mal Paşa sahneye çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya ordu 

müfettişi olarak görevlendirilmesinde Ermeni Sorununun en önemli 

etkenlerden birisi olduğu tarihi gelişmelerden, onun Anadolu’ya geç-

tikten sonraki çalışmalarından ve belgelerden anlaşılmaktadır. 
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