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ÖZET 

Almanya, 1914 Ağustosu’nda Osmanlı Sultanıyla cihad bayrağı al-

tında ittifak yapıp, İslam dünyasını başta İngiltere olmak üzere düş-

manlarına karşı ayaklandırmayı, Müslümanların gazabını bunların 

üzerine salmayı planladı. Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi ve Sultan-

Halifenin tüm Müslümanları “cihad-ı ekbere” daveti üzerine, bunu bir 

politika ve propaganda malzemesi olarak kullanan Almanya, İslam 

coğrafyasının her yerinde ihtilal ateşini yakmak, düşmanlarını kendi 

sömürgelerinde vurmak için harekete geçti.  

Bu büyük oyunun önemli bir parçası da Kafkasya’da oynandı. 

Kafkas halklarını isyana teşvik etmek, bölgeyi kan ve ateşe boğmak için 

Kafkasya topraklarında propagandalar yapan Almanya, bölge ile doğ-

rudan doğruya bir bağlantı yolu kurmayı, isyancılara silah cephane ve 

nakit para sağlamayı dahası Kafkasya’daki tüm girişimleri kendi kont-

rolü altında yapmayı amaçlıyordu. Büyük ve kutsal davanın başarıya 

ulaşması için seferber olan Almanya, bölgeye en sadık ve en güvenilir 

adamlarını gönderdi. Doğu Anadolu, İran ve Kafkasya’daki Alman as-

ker, diplomat ve ajanların konu hakkındaki yazışmaları, Almanya’nın 

meseleyi ne kadar önemsediğinin en bariz göstergeleriydi.  

Tam da bu sıralarda bölgede başlayan Ermeni huzursuzlukları, 

ihtilal ve isyanları, Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne karşı Rusya ile itti-

fak girişimleri, tüm bu olumsuzluklar karşısında Osmanlı Hükümeti-

nin aldığı birtakım önlemleri de yansıtan söz konusu yazışmalar, diğer 
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birincil kaynaklarla karşılaştırılmalı olarak önemli referans niteliği ta-

şımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti-Kafkasya-Almanya-Sultan 

Halife- Cihad-ı Ekber 
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THE EVALUATIONS ON THE CORRESPONDENCES OF 

GERMAN IN THE CAUCASIAN FRONT LINE IN THE FIRST 

WORLD WAR 

ABSTRACT 

In August 1914, Germany planned an alliance with the Ottoman 

Sultan under the Jihad flag and planned to provoke the Islamic world 

against its enemies, especially Britain, and to make them the victims 

of the Muslims’ wrath. After the Ottoman Empire entered the war and 

the Sultan Halifah invited all the Muslims to Jihad-i Ekber, Germany 

used that situation as a policy and propaganda material to shoot the 

enemies in their colonies and to rise revolutionary feelings everywhere 

in the Islamic geography. 

An important part of this great game was played in the Caucasus. 

Germany made propaganda in the Caucasus territory in order to pro-

mote the Caucasian peoples to revolt. Germany aimed to establish a 

direct connection with the region and to make all the initiatives in the 

Caucasia under the control of Germany by providing ammunition and 

cash to the rebellious people. Germany, which mobilized for the suc-

cess of the great and holy case, sent its most loyal and most trustworthy 

men to the region. The most obvious sign of Germany’s concern for 

the matter was the correspondences of German soldiers, diplomats 

and agents in the Eastern Anatolia, Iran and Caucasia.  

These correspondences that reflect the Armenian unrests, the re-

volts, the Armenians’ attempts to alliance with Russia against the Ot-

toman Empire, and the measures taken by the Ottoman government 

against all these negative situations are important references in com-

parison with other primary sources. 

Keywords: the Ottoman Empire, Caucasia, Germany, the Sultan 

Halifah, Jihad-i Ekber. 
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GİRİŞ 

Osmanlı Devleti-Almanya ilişkileri uzun bir tarihi geçmişe daya-

nır. 18. yüzyılın ortalarında başlayan, 19. yüzyılın son çeyreğinde ar-

tarak devam eden çok yönlü ve yoğun ilişkiler, iki ülkeyi birbirine ya-

kınlaştırdığı gibi kaçınılmaz sona doğru da sürüklemişti. Dünya sava-

şının müttefik iki devleti, savaş sonunda aynı kaderi paylaşmış ve savaş 

sonrasının bunalımları atlatıldıktan sonra, 1924 tarihi itibarıyla Tür-

kiye ve Almanya arasındaki siyasi, askeri ve ekonomik ilişkiler yeniden 

canlanmıştı. 

II. Mahmut döneminde, 1835’ten itibaren nerdeyse aralıksız ola-

rak Osmanlı Devleti’nde görev yapan Alman askeri heyetlerinin 

amacı, Osmanlı kara ordusunun yeniden yapılanması bir başka ifa-

deyle ordunun yeni baştan ıslahı ve teşkilatlandırılmasıydı. Amacın ne 

derecede gerçekleştiği, ordunun ne derecede ıslah edilip, teşkilatlan-

dırıldığı veya modernleştirildiği tartışılabilir. Ancak tartışılmayacak 

konu, bu heyetlerin gelişi ile birlikte Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin 

silah alımında ön sıraya yükselmesi ve Alman nüfuzun yavaş yavaş tüm 

Osmanlı coğrafyasına yayılmasıydı. 

Balkan bozgunu ve Birinci Büyük Savaşa giriş gibi olaylar, Alman 

askeri heyetinin üye sayısını artırdı. İstanbul’daki Avusturya Macaris-

tan askeri ataşesi Joseph Pomiankowski, Büyük Savaş başında 40’ı aş-

kın Alman subayının Osmanlı ordusunda görev yaptığını belirtiyordu. 

Bu sayı sonraları 800’ü bulacak ve savaş yıllarında Osmanlı toprakla-

rındaki Alman askeriyesi 20 bine ulaşacaktı. 

1913’te İstanbul’a gelen yeni Alman askeri yardım heyetiyle bir-

likte sadece Osmanlı ordusu ve genelkurmayında değil, Osmanlı baş-

kentinin her örgüt ve köşesinde Alman nüfuzu artmaya başladı. Üst 

düzey bazı Alman subayları hem Osmanlı ordusunda hem de genel-

kurmayında önemli görevlere getirildi. Bu subaylar olası savaş duru-

munda açılacak cephelerle ilgili planlar hazırlamaya başladı. Büyük 

savaş arifesinde denetim artık bunların elindeydi ve Osmanlı Devleti 

Birinci Dünya Savaşına Alman komutasında girdi denilebilir. 
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1914 yazında Avrupa’yı savaş bulutları sardığında tarafsız kalma-

sının mümkün olmadığının bilincinde olan Osmanlı Devleti ittifak ara-

yışındaydı. Yalnızlık ve çaresizlik içindeki Osmanlı Devleti, ittifak ara-

yışlarının sonuçsuz kalması üzerine tekrar Almanya’ya yönelmek, itti-

fak teklifini yenilemek zorunda kaldı. 

1914 Ağustosu’nda Osmanlı Sultanıyla cihad bayrağı altında itti-

fak yapıp, İslam dünyasını başta İngiltere olmak üzere düşmanlarına 

karşı ayaklandırmayı, Müslümanların gazabını bunların üzerine sal-

mayı planladı. Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi ve Sultan-Halifenin 

tüm Müslümanları “cihad-ı ekbere” daveti üzerine, bunu bir politika 

ve propaganda malzemesi olarak kullanan Almanya, İslam coğrafyası-

nın her yerinde ihtilal ateşini yakmak, düşmanlarını kendi sömürge-

lerinde vurmak için harekete geçti.  

Bu büyük oyunun önemli bir parçası da Kafkasya’da oynandı. 

Kafkas halklarını isyana teşvik etmek, bölgeyi kan ve ateşe boğmak için 

Kafkasya topraklarında propagandalar yapan Almanya, bölge ile doğ-

rudan doğruya bir bağlantı yolu kurmayı, isyancılara silah cephane ve 

nakit para sağlamayı dahası Kafkasya’daki tüm girişimleri kendi kont-

rolü altında yapmayı amaçlıyordu. Büyük ve kutsal davanın başarıya 

ulaşması için seferber olan Almanya, bölgeye en sadık ve en güvenilir 

adamlarını gönderdi. Doğu Anadolu, İran ve Kafkasya’daki Alman as-

ker, diplomat ve ajanların konu hakkındaki yazışmaları, Almanya’nın 

meseleyi ne kadar önemsediğinin en bariz göstergeleriydi.  

Tam da bu sıralarda bölgede başlayan Ermeni huzursuzlukları, 

ihtilal ve isyanları, Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne karşı Rusya ile itti-

fak girişimleri, tüm bu olumsuzluklar karşısında Osmanlı Hükümeti-

nin aldığı birtakım önlemleri de yansıtan söz konusu yazışmalar, diğer 

birincil kaynaklarla karşılaştırılmalı olarak önemli referans niteliği ta-

şımaktadır. 

Alman Subay ve Savaş Muhabirlerinin Yazıları 

Birinci Dünya Savaşın başlangıcından Brest-Litovsk barış görüş-

melerine kadar Osmanlı 3. Ordusu Kurmay Başkanı sıfatıyla, Türk 
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Kafkas Cephesi’nde üç buçuk yıl görev yapan Yarbay Felix Guse, gö-

revi gereği yakın bir görgü tanığı olarak ülkeyi ve insanlarını yakından 

tanıma, olaylara ve olayların arka planına derinlemesine bakabilme 

olanağını buldu. Felix Guse, Ermenilerin düşmanla işbirliği ettiğini, Er-

meni huzursuzluğunun tüm Anadolu’ya yayıldığını, isyan eden Ermeni-

lerin cephe gerisinde büyük bir tehdit oluşturduklarını belirttikten sonra, 

ne yapılabilirdi? sorusunu yöneltiyor ve zorunlu göç kararının alınması 

ile ilgili olarak şunları yazıyordu: 

“Ermeni ayaklanması gittikçe geniş bir çevreye yayılıyor ve Ruslarla 

yapılan anlaşmalara uygun olarak yürütülüyordu. Ruslar tarafından sü-

rekli olarak kışkırtılan Ermenilere, telgraf tellerini sabote ederlerken rast 

geliniyordu. Rusların, cephenin neresinden saldırıya geçecekleri önceden 

tahmin ediliyor ve işte o zaman Ermeniler derhal cephe gerisinde silaha 

sarılıyorlardı.  

Tüm bunların yanı sıra Mayıs ve Haziran aylarında Türk Kafkas 

ordusunda ağır bir kriz yaşandı. Bu ordunun takviye edilmesi söz konusu 

değildi. Çünkü İmparatorlukta elde avuçta ne varsa hepsi çok kritik gün-

lerin yaşandığı Çanakkale Cephesi’ne gönderilmişti. Bu yüzden Ermenile-

rin çıkardığı huzursuzluk, son derece ürkütücü ve korkunç bir tehlike arz 

etmekteydi. İhtiyaç üzerine daha şimdiden jandarma birlikleri cepheye nak-

ledilmişti ve artık ordunun hinterlandında birkaç acemi eğitim ka-

rargâhından fazla bir şey bulunmuyordu. Doğaldır ki bu kuvvetler genel 

bir ayaklanmaya karşı oldukça yetersiz kalıyordu. Hâl böyleyken bir defa 

olsun kendimizi Türklerin yerine koyalım. Türk birliklerinin güçlü olduğu 

yerlerde Ermeniler bağlılık yemini ediyorlar, Rusların bir taarruzu beklen-

diğinde ise cephe gerisindeki köylerden silah sesleri yükseliyordu. 

Bu durumda ne yapılabilirdi? 

Bu kritik anda Ermenilerin düşmanca davranışlardan vazgeçip, soy-

luluk gösterip göstermeyeceklerinin savaşmakta olan bir ordudan beklen-

mesi biraz fazla iyimserlik olurdu. Osmanlı Devleti’nin bulduğu çözüm 

şuydu: Ermeniler yoğun olarak yaşadıkları Osmanlı topraklarını boşalta-

caklardı. Kendilerini savunmak zorunda olan Türklerin başka bir çözüm 
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yolu bulmaları pek mümkün görünmüyordu ve bu konuda söylenecek başka 

bir şey de yoktu.”1 

Kafkas Cephesi’ndeki askeri faaliyetlere bizzat katılan ve 1915 yı-

lında Osmanlı topraklarında yaşanan olayları gözlemleyen Guse, bir 

Alman askeri mecmuasında yayınlanan makalesinde; Türk-Ermeni 

ilişkileri çerçevesinde 1915 olaylarını etraflıca anlatıyor, meseleye ta-

rafsız bir gözle bakarak, yaşananları gerçekçi bir bakış açısıyla aktarı-

yordu.  

O, Alman konsolos ve misyonerlerinin aksine gelişen olayları; du-

yum ve söylemler üzerine değil, bizzat gözlemlerine dayandırarak, sa-

vaş durumunun olumsuzluklarını göz ardı etmeden, gerçekleri çarpıt-

madan olduğu gibi yazıyordu. Almanya’nın askeri kanadının bakış açı-

sını da yansıtan makalesinde; Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı 

bazı önlemler almasının gerekçelerini, özellikle sevk ve iskân kararı 

alınmasının nedenlerini sorguluyordu. Ermenilerin sevkiyatı sıra-

sında ortaya çıkan birtakım olumsuzlukları da abartmadan, kırmadan 

dökmeden objektif bir bakış açısıyla ele alıyordu. 

Düşmanla işbirliği içinde Osmanlı coğrafyasının her yerinde isyan 

ederek, Osmanlıyı arkasından vuran ve dolayısıyla cephe gerisinde 

büyük bir tehdit oluşturan Ermenilerin bu tutumları karşısında ne ya-

pılabilirdi? sorusunu yöneltiyor, olayların nasıl geliştiğini çarpıcı ve bir 

o kadar da gerçekçi bir anlatımla ortaya koyuyordu: “Türk Hükümeti-

nin bulduğu çözüm şuydu: “Ülke –Anadolu- Ermeniler tarafından boşaltıla-

caktı.” Kendilerini savunmak zorunda olan Türklerin başka bir çözüm 

yolu bulmaları pek mümkün görünmüyordu. 

Tüm bunların yanı sıra Felix Guse’nin söz konusu makaleyi ka-

leme almasının bir başka amacı daha vardı. Nitekim ülkesinin 1915 

olayları sonrası ortak sorumlulukla suçlanmasına karşı çıkıyor ve her 

 

1
 Felix Guse, “Der Armenieraufstand 1915 und seine Folgen”, Wissen und Wehr 6, 

Heft. 10, Berlin, 1925, s. 614-615. Karşılaştırınız: Selami Kılıç, Alman Dışişleri Bakan-

lığı Siyasi Arşiv Belgeleriyle Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı-Ermeni İhtilafı ve 

Sonuçları, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2017, s. 102-103. 
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ne kadar bunun düşman propagandası olduğunu vurgulamasına rağ-

men, aksini ispat etmeyi de ihmal etmiyordu.  

Dünya Savaşı süresince başta İngiltere olmak üzere İtilaf Devlet-

lerinin asılsız bir mezalim propagandasına odaklandığını, Ermeni so-

rununu çıkarları doğrultusunda kullandığını ve Almanları mezalimin 

failleri olarak göstermeye çalıştıklarını belirten Guse: “ Aslında bu asılsız 

iddiayı çürütmek için bir şeyler söylemek akılsızlıktan başka bir şey değildir” 

diyordu. Yine nüfusu azaltılan ülkeyi (Osmanlı Devleti’ni) kolonileş-

tirmek için Ermenilerin Mezopotamya’ya göç ettirilmelerini ve burada 

Bağdat demiryolu hattı çevresinde yerleştirilmelerini Almanların 

önerdiği iddiasının da düşman propagandasından başka bir şey olma-

dığını ifade ediyor ve Almanya’nın ne böyle bir öneride bulunduğu-

nun ne de Ermeni sevk ve iskânını teşvik ettiğinin altını önemle çizi-

yordu. 

O’na göre; “Alman Hükümeti birkaç defa Osmanlı Devleti’nin almış ol-

duğu önlemleri yumuşatmak için etkin girişimlerde bulundu. Almanların bir-

çoğu da mümkün olduğunca çekilen sıkıntıları hafifletmek için ellerinden ge-

leni yaptı. Almanya daha fazlasını yapacak durumda değildi, çünkü Osmanlı 

Devleti, içişlerine karışılmasını istemediği gibi, haklı olarak böyle yakışıksız gi-

rişimleri de reddetmekteydi.”  

Kısaca makale, hem bir görgü tanığının bizzat gözlemlerine da-

yanması hem de dönemin bazı kaynaklarına vurgu yapması açısından 

alanındaki önemli bir boşluğu dolduruyor, kamuoyunu aydınlatıcı bil-

giler veriyordu. 

Osmanlı Devleti’nin Sarıkamış yenilgisinden sonra harekete geçen 

Rusya, 1914 sınırlarını aştı. 1916 yılında Erzurum, Muş, Bitlis, Erzin-

can, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Rize’yi işgal etti. Artık Rus iş-

gali ile birlikte bölgenin kara günleri başlamış oluyordu. Rus işgal sa-

hasında faaliyette bulunan Ermeni çeteleri, Türk halkını katlediyor, 

bölgeyi âdeta kan gölüne çeviriyordu. Rus işgali ve özellikle Ermeni 

çetelerinin Türklere yönelik silahlı saldırıları üzerine sefil ve perişan 

bir şekilde yollara düşen halk, Osmanlı topraklarının iç kesimlerinde 

kendilerine güvenli yer arıyordu.  
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Kafkas cephesindeki yenilginin ve Rus işgalinin başlaması ile bir-

likte Ermeni çetelerinin Türk halkına karşı silahlı saldırıları gün geç-

tikçe artıyor ve bu saldırılar özellikle Aralık 1917’deki Erzincan Müta-

rekesinden sonra korkunç bir kıyıma dönüşüyordu. Osmanlı Devleti 

meseleyi önce diplomatik yollarla çözmeye çalıştıysa da herhangi bir 

sonuç alınamadı. Bu arada Brest-Litovsk barış görüşmelerindeki çık-

mazdan haberdar olan Enver Paşa, Osmanlı 3. Ordusu’na askeri ha-

rekât emri verdi. Her türlü olumsuzluğa rağmen hızla ilerleyen Türk 

birlikleri Ermeni çetelerinin direncini kolaylıkla kırarak, Rus işgalin-

deki şehir ve kasabaları birer birer ele geçirdi. Mart 1918’de, 1914 sı-

nırlarına ulaşan Türk ordusu karşısında tutunamayan Ermeni çeteleri 

ise geri çekilirken etraflarına ölüm saçıyor, çekiliş güzergâhındaki şe-

hir, kasaba ve köyleri yakıp yıkıyor, harabeye çeviriyor ve binlerce ma-

sum insanı vahşice katlediyorlardı. 

Yukarıda kısa bir özeti verilen bu korkunç ve bir o kadar da ür-

kütücü olayları, Ermeni çetelerinin Türklere yaptıkları mezalimi, ya-

kılan yıkılan, harabeye çevrilen şehir, kasaba ve köyleri, bölge halkının 

çektiği acıları, yaşanan sefaleti, henüz daha yeni yaşanmış tüm bu 

olumsuzlukları yerinde görmeleri için Osmanlı Genel Karargâhı’nın 

davetlisi olarak İstanbul’a gelen bir heyet, 1918 baharında Trabzon, 

Zigana, Torul, Köse, Erzincan, Erzurum, Sarıkamış, Kars ve Batum 

istikametinde, bu ölüm koridorunda zor bir yolculuk yapmıştı. Baş-

kanlığını Ahmed Refik (Altınay) Bey’in yaptığı heyette, Alman savaş 

muhabiri Paul Weitz ile Avusturyalı gazeteci Dr. Stefan Steiner, Yüz-

başı Fahri Bey ve Almanya’nın eski Erzurum konsolosu Edgar Anders 

bulunuyordu
2
. 

Heyet üyelerinin bölgeden gönderdikleri raporlar aynı dili konu-

şuyor, ifadeler birebir örtüşüyordu. Alman savaş muhabiri Paul Weitz, 

Berlin’e gönderdiği raporunda; harabeye dönen, yakılıp yıkılan ve 

ahalisi büyük ölçüde katledilen şehir ve kasabaları ayrıntılı olarak ele 

 

2
 Geniş bilgi için bkz: Kılıç, Osmanlı-Ermeni İhtilafı ve Sonuçları, s. 171-174; Selami 

Kılıç, Türk-Alman Arşiv Belgeleriyle Ermeni Sorunu ve Almanya, Türk Tarih Ku-

rumu, Ankara, 2015, s. 164-194. 
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alıyor, bölgedeki izlenimlerini aktarırken, yaşanan korkunç olaylar 

karşısında âdeta kanının donduğunu ve bu insanlık dışı vahşeti uzun 

zaman üzerinden atamayacağı endişesini taşıdığını ifade ediyordu: 

“Yakılan, yıkılan, harabeye dönen Erzincan şehri, âdeta büyük bir 

mezarlığı andırıyordu. Bu yıkımdan sadece şehrin büyük binaları sağlam 

kalabilmişti. Bir harabeyi andıran şehirde kısmen de olsa ayakta kalabilen 

yalnızca evlerin dış duvarlarıydı… Bizzat gözlemlerime ve güvenilir kay-

naklardan edindiğim bilgilere göre; Rusların Erzincan’dan çekilişinden 

sonra, Ocak 1918 sonlarına doğru silahlı Ermeni çeteleri şehri ve ovayı 

işgal etmişlerdi. Bu çeteler bölgede korkunç cinayetler işlemiş, etrafa ölüm 

ve korku salmışlardı. Müslüman ahali, kadın, erkek ve çocuklardan olu-

şan 25-30 kişilik gruplar halinde, bir daha kendilerinden haber alınama-

yacak yere, Ermeni mahallesine götürülmüşlerdi. Bir öğleden sonra jan-

darma eşliğinde Ermeni mahallesine gittik. İç kısımlardaki bir dizi evin 

enkazları arasında dolaştık. Her yerde insan uzuvları; başlar, kollar, 

ayaklar gün ışığına çıkmıştı. Yaşanan bu insanlık trajedisinden daha faz-

lasını görmemiz isteniyordu. Fakat korkunç ve insanlık dışı olayların ya-

şandığı bu yerde daha fazla kalmak istemediğimi belirterek, geri dönülme-

sini istedim. 

“Tamamen harabeye dönmüş olan Erzurum’un yakılan yıkılan yerle-

rinden halen daha genizleri yakan keskin bir çürüme kokusu etrafa yayıl-

maktaydı. Ermeniler, Rusların çekilmesinden sonra, Ocak 1918 sonların-

dan 9 Mart’a kadar Erzurum’u işgal etmişlerdi. Başlarında Albay Mo-

rel’in bulunduğu Fransız subaylarının yönetimindeki Ermeniler, Müslü-

manlara insanlık dışı vahşiliklerde bulunmaya başladılar. Karşı karşıya 

bulunan iki ayrı konağa kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 700 

kadar Müslüman hapsedilmişti. Daha sonra bu iki ev benzin dökü-

lerek yakılmıştı…”3 

 

3
 Paul Weitz Bericht. Kommando der Heeresgruppe von Mackensen an seiner Exzel-

lenz dem Reichkanzler Herrn Grafen von Hertling, Bukarest, den 20. Juni 1918, PA-

AA, Bd. 52, J.Nr. 9525, Türkei Nr. 83. Krş: Kılıç, Osmanlı-Ermeni İhtilafı ve Sonuç-

ları, s. 171-173. 
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Heyetin bir diğer görgü tanığı eski Erzurum konsolosu Edgar An-

ders idi. Anders’in Erzincan ve Erzurum gözlemleri, yaşanan olum-

suzlukların başka bir görgü tanığı, heyet başkanı Ahmed Refik Bey’in 

“Kafkas Yollarında” başlıklı eserinde ölümsüzleştirdiği ifadeleriyle bire-

bir örtüşmekteydi: 

“1Mayıs’tan 4 Mayıs’a kadar Erzincan’da kaldım. O güzel ve mutlu 

günlerinde, Haziran 1914’te ziyaret ettiğim şehri tanımakta çok güçlük 

çektim. Şehir bir harabeyi, büyük bir mezarlığı andırmaktaydı. Korkunç 

olaylar ve bölgedeki tüm olumsuzluklar, Aralık 1917’deki Türk-Kafkas 

Mütarekesi’nden (Erzincan Mütarekesi) sonra, oradaki Ermenilerin oluş-

turdukları acımasız ve korkunç yönetim tarafından gerçekleştirilmişti. Yaş-

ları üç ile yetmiş arasında değişen 600 Müslüman katledilmiş, yüzlerce-

sinden de bir daha haber alınamamıştı4. 1918 Mart’ında çekilmeye başla-

yan Ermeniler, gösterişli hükümet konağıyla Zeki Paşa tarafından yaptı-

rılan kolordu binasını havaya uçurmak istemişlerse de bunu başaramamış-

lardı. 

“5 Mayıs’tan 8 Mayıs’a kadar Erzurum’da kaldım. Barış günlerinde 

bile bana oldukça cazibesiz gelen ve çok can sıkıcı günler geçirdiğim şehir, 

şimdi tamamıyla harabeye dönmüştü. Erzurum’un Ruslar tarafından işgal 

edilmesinden sonra, orada kalan Müslümanlar korku dolu kederli günler 

yaşamaya başladılar. Birçoğu hapse atıldı ya da Sibirya’ya sürüldü… 

Ocak 1918’de Rus askerleri kendiliğinden Erzurum’u boşaltınca Fransız 

subayların yönetimindeki Ermeni çeteleri Erzurum Müslümanlarına 

kanlı ve korkunç bir terör uygulamışlar, onları vahşice katletmiş-

lerdi. Kadın, erkek ve çocuklardan oluşan yüzlerce Müslüman kar-

şılıklı iki eve kapatılmışlar ve daha sonra benzin dökülerek yakıl-

mışlardı”5 

 

4
 Krş: Der K. Botschafter an Auswӓrtiges Amt, Konstantinopel, den 3. Mai 1918, PA-

AA, Armenien, R. 14100, Bd. 51, Türkei Nr. 183. Bkz: Ek: 1; Selami Kılıç, Türk Sovyet 

İlişkilerinin Doğuşu/ Brest-Litovsk Barışı ve Müzakereleri (22 Aralık 1917-3 Mart 

1918), Dergâh Yayınları, İstanbul, 1998, s. 253-254. 

5
 Kılıç, Osmanlı-Ermeni İhtilafı ve Sonuçları, s. 173-174. Krş: Ahmed Refik (Altınay), 

Kafkas Yollarında, Haz: Yunus Zeyrek, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981. 
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Heyete başkanlık eden Ahmed Refik Bey’in Mayıs 1918’de Erzin-

can ve Erzurum’dan Genel Karargâh İkinci Şube Müdürlüğüne gön-

derdiği raporlarında; harabeye dönen şehir ve kasabalar, bölge sakin-

lerine Ermeni çeteleri tarafından yapılan kıyım ve kıtal, çekilen acı, 

yaşanan sefalet, katlanılan eziyetler olduğu gibi aktarılıyordu
6
. 

Ahmed Refik Bey’in bu raporların dışında “1918 baharındaki Kaf-

kasya yolculuğunu” ölümsüzleştirdiği “Kafkas Yollarında” adlı eserinde; 

bölgenin eşsiz doğa güzellikleri yanı sıra savaşın olumsuzluklarını, ya-

kılan yıkılan harabeye çevrilen yerleri, Ermeni çetelerinin akla dur-

gunluk veren insanlık dışı kıyımlarını, açlık ve sefaletin korku ve deh-

şetin pençesindeki bölge insanlarını doğal ve yalın bir anlatımla oku-

yucuya aktarıyordu: 

“… Rusların geri çekilmesini müteakip, Ermenilerin zulmettikleri bel-

delerden biri de Erzincan. Vaktiyle yirmi bin nüfusu ihtiva eden kasabada 

şimdi üç dört bin kişi bile yok. Rusların istilası esnasında kasabada kalan-

lar fakir ve aciz halk. Bunların da yedi yüze yakın kısmı Ermeniler tara-

fından kesilmiş, yakılmış ve kuyulara atılmış.. Bu kan ve sefalet manzarası 

karşısında karlı dağlar, bahara hazırlanan ovalar, henüz çiçeklenen ağaç-

lar sessiz ve cansız…”7 

“Erzurum bir harabe şehri gibi… Rusların çekilmesi üzerine şehir 

kâmilen Ermenilerin elinde kalmış. İşte bütün zulümler, yangınlar ve fa-

cialar o zaman başlamış. Yalnız Erzurum sokaklarında toplanan İslam 

na’şı dört binden fazla. Evlere doldurulup yakılanlar, yol yaptırmak ba-

hanesiyle uzaklara götürülüp öldürülenler bu hesaba dâhil değil. Erzu-

rum’da yakılan binalar hesapsız. Martın dokuzunda çekilen Ermeniler he-

men her tarafı yakmışlar yıkmışlar, icap ettiği zamanda müdafaa etmişler. 

 

6
 Kılıç, Osmanlı-Ermeni İhtilafı ve Sonuçları, s.171-174, 182; Kılıç, Türk-Alman Arşiv 

Belgeleriyle Ermeni Sorunu ve Almanya, s. 172-175. Krş: Ahmed Refik (Altınay), Kaf-

kas Yollarında, s. 31-49. 

7
 Altınay, Kafkas Yollarında, s. 35-36. Krş: Kılıç, Osmanlı-Ermeni İhtilafı ve Sonuç-

ları, s. 184. 
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Daha ziyade müdafaada bulunamayacaklarını anladıkları zaman peşle-

rinde ölüm ve ateşten bir harabe bırakarak kaçmışlar…”8 

Ahmed Refik Bey, “İki Komite İki Kıtal” adli bir diğer eserinde 

ise “yangın yerindeyim. Türklerin bu tarihi ve fedakâr beldesi âdeta 

bir harabe halinde. Sokaklar ve binalar, camiler ve medreseler kâmi-

len harap. Yanmış ve yıkılmış evler insan naaşlarıyla dolu. Erzurum 

böyle büyük bir acı görmemişti” diyordu
9
. 

Örneklerde de görüldüğü üzere hem Türk arşiv belgelerinde 

hem de Alman diplomatik belgelerinde aynı ifadeler yer alıyor, verilen 

bilgiler birebir örtüşüyordu: “Yakılan yıkılan, eski güzelliğinden hiçbir iz 

kalmayan, âdeta büyük bir mezarlığı andıran ve ahalisinin büyük bir kısmı 

katledilen Erzincan şehri. Harabeye dönen, zihinlere durgunluk verecek bir 

yangın yerini andıran, her tarafında korkunç Ermeni vahşetinin izlerini ba-

rındıran harabeler şehri Erzurum. Trabzon’dan Sarıkamış’a kadarki yol gü-

zergâhında; yakılmış, yıkılmış, kaderine terkedilmiş, ahalisi büyük ölçüde kat-

ledilmiş, bir harabe ve enkaz yığınına dönüşmüş köyler, kasabalar ve şehirler.” 

Ahmed Refik Bey’in İstanbul’a gönderdiği raporları ve 1918 ba-

harında ölüm koridorunda (Trabzon-Erzincan-Erzurum-Sarıkamış 

yol güzergâhı) Alman ve Avusturyalı savaş muhabirleriyle yaptığı yol-

culuğun korkunç ve ürkütücü izlerini aktardığı “Kafkas Yollarında” adlı 

eseri, o sırada kendisine eşlik eden ya da bölgede bulunan Alman ve 

Avusturyalıların rapor ve anılarıyla mukayese edildiğinde; ifadeler-

deki benzerlikle, anlatılarda yer alan endişe verici, kan dondurucu, 

ürkütücü ve korkunç tanımının çok hafif kaldığı sözcükler ve cümleler 

oldukça dikkat çekicidir: “Harabeye dönen şehir ve kasabalar. Bölge sakin-

lerine Ermeni çeteleri tarafından yapılan kıyım ve kıtal, çekilen acı, yaşanan 

sefalet, katlanılan eziyetler; kısaca savaşın tüm olumsuzlukları…” 

 

8
 Altınay, Kafkas Yollarında, s. 47-49. Krş: Kılıç, Osmanlı-Ermeni İhtilafı ve Sonuç-

ları, s. 184. 

9
 Ahmed Refik Altınay, İki komite İki Kıtal, Haz: Hamide Koyukan, Kebikeç Yayın-

ları, Ankara, 1994, s. 47-48. 
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Alman Diplomat ve Ajanlarının Yazıları 

Bu acı olayların tamamı savaş yıllarında Osmanlı topraklarında 

yaşandı ve bunlar yukarıda da örneklendirildiği gibi birçok yazışmaya 

konu oldu. Diğer taraftan giriş kısmında da belirtildiği üzere Osmanlı 

Devleti ile ittifak yapan Almanya’nın İslam dünyasını düşmanlarına 

karşı kışkırtma ve ayaklandırma planları 1914 Ağustosu’nun ilk gün-

lerinden itibaren uygulanmaya başladı. Artık silahlar ateşlenmiş Türk-

Alman cihadının eylem planları hazırlanmıştı. 

Büyük oyunun önemli bir kısmını Kafkasya ve İran coğrafyası 

oluşturuyordu. Dolayısı ile Almanya, başta Erzurum, Trabzon, Bağdat 

Musul olmak üzere Doğu’nun en stratejik yerlerine; bölgedeki diğer 

Almanlarla da uyum içinde çalışacak, Alman çıkarlarını ön planda tu-

tacak, neyi niçin ve nasıl yapacağının bilincinde olan ve Doğu’yu çok 

iyi tanıyan en seçkin adamlarını gönderiyordu. Bu bağlamda Erzu-

rum’un coğrafi ve stratejik ehemmiyeti Almanların dikkatinden kaç-

mamış ve Erzurum, Almanya’nın Doğu’daki yayılmacı politikasının 

merkezlerinden biri olmuştu. Bir başka ifadeyle Erzurum, Al-

manya’nın bölgedeki en önemli istihbarat merkezi âdeta gözü ve ku-

lağıydı. Bu nedenle buraya gönderilen Alman asker, diplomat ve en 

güvenilir adamları özenle seçiliyor ve onlara çok önemli görevler ve-

riliyordu. 

Almanya’nın Rusya’yı zayıflatmak için, Kafkasya’daki girişimleri 

sadece Kafkas halklarını Rusya’ya karşı ayaklandırmakla sınırlı de-

ğildi. Almanya, Rus savaş ekonomisi için çok önemli olan Bakû petrol 

yataklarının, petrol boru hattının ve Batum’daki Rus petrol rezervle-

rinin de tahrip edilmesini hedeflemişti. Daha savaşın başlarında, 24 

Eylül 1914’te o zamanki Devlet Müsteşarı Arthur Zimmermann’a Er-

zurum’daki Alman konsolosu Dr. Paul Sachwarz’ın bir yazısını gönde-

ren İmparatorluk Meclisi üyesi Matthias Erzberger, Zimmermannn’a: 

“Burada sözü edilen konu büyük askeri ve siyasi öneme sahiptir. Söz konusu 

olan Rusya’nın Bakû ve Batum’daki petrol tesislerinin, depolarının kullanıla-

maz duruma getirilmesi, Bakû’dan yapılan petrol sevkiyatının engellenmesidir. 

Eğer bu plan başarılı olursa o zaman Rusya’nın demiryolu ulaşımını 2/3 ay 
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içerisinde tamamen felce uğratmış oluruz” diyordu
10

. Planın yürütülmesi 

için bir petrol mühendisi Dr. Paul Schwarz, Erzurum’a konsolos vekili 

olarak atandı. Kasım 1914’te ise konsolos yardımcısı Max von Scheub-

ner-Richter, aynı planın uygulanması göreviyle Erzurum’a gönde-

rildi
11

. 

Bölgeden gelen yazılarda önce Dr. Schwarz’ın sonrada Scheubner 

von Richter’in üstlenilen bu önemli görevi yerine getirmek için birta-

kım girişimlerde bulundukları ve aynı zamanda bölgedeki siyasi ve as-

keri gelişmeler hakkında da üst makamları bilgilendirdikleri görülü-

yordu: 

“Bakû’daki petrol tesisleri çok iyi ve sıkı bir şekilde korunuyordu. Ko-

rumayı sağlamak için Tatarların (Azerbaycanlılar) yerine Ermeni muha-

fızlar görevlendirilmişti. Büyükelçi Wangenheim Schwarz’ın girişimleri-

nin 11 Aralık 1914’te başladığını, Bakû- Batum petrol boru hattına ya-

pılan bir iki sabotajın sevkiyatı bir süreliğine durdurduğunu ve 

Schwarz’ın Bakû petrol tesislerine yapılacak baskında Ermenilerle ortak 

hareket etmeyi önemsediğini Alman Dışişlerine bildiriyordu.  

“Dr. Schwarz’ın Matthias Erzberger’e gönderdiği tarihsiz nihai rapo-

runda ise (söz konusu rapor Erzberger tarafından 20 Mayıs 1915’te Al-

man Dışişlerine gönderildi.) yetişmiş 16 personelinin bulunduğu, Bakû 

yakınlarındaki Balaxani’de büyük bir yangın çıkarmayı başarabilecekleri, 

Bakû- Batum boru hattının iki ayrı yerinde de bir sabotaj yapılabileceği 

belirtiliyordu.”12 

Dr. Schwarz’ın yerine konsolos yardımcısı olarak atanan Scheub-

ner-Richter, Erzurum’a geldikten birkaç ay sonra, 6 Mart 1915’te 

Bakû ile ilgili özel görevi hakkında Büyükelçi Wangenheim’a, 

Bakû’daki tesislerin bombalanmasını tek başına yerine getirmesinin 

 

10
Mitglied des Reichtages an das Auswӓrtige Amt, Berlin, den 24. September 1914, 

PA-AA, R. 21008, Bd. 1, Der Weltkrieg No: 11
d
…secr… Bkz: Ek: 2; Wolfdieter Bihl, 

Die Kaukasus Politik der Mittelmӓchte “Ihre Basis in der Orient-Politik und ihre 

Aktionen 1914-1917”, I, Hermann Böhlhaus Nachf., Wien-Köln-Graz, 1975, s.65.  

11
Wolfdieter Bihl, Die Kaukasus Politik der Mittelmӓchte, I, s. 65-66.  

12
Bihl, Die Kaukasus Politik der Mittelmӓchte, I, s. 66-67. 
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mümkün olmadığını, bu iş için güvenilir kişilerin bulunması gerekti-

ğini, ayrıca tesislerin bölge halkı tarafından çok iyi korunduğunu ve 

yine halkın büyük bir kısmının geçimini bu tesislerden sağladığı için 

tesislerin tahribine karşı olduğu haberini aldıklarını yazıyordu. 

Scheubner devamla, her şeye rağmen tesislere dışarıdan bir sabotaj 

eylemine kalkışılacak olursa, bunun büyük ölçüde başarısızlıkla sonuç-

lanacağını belirttikten sonra, “böyle bir girişimin ancak 50-60 kişilik iyi 

Rusça bilen, İran ve Kafkasya’daki aşiretlerce desteklenen, güvenilir ve eğitil-

miş bir süvari grubu tarafından yapılabileceği” önerisinde bulunuyordu13
. 

Almanya’nın bölgedeki güvenilir adamlarından Ajan Louis Mosel 

de “Kafkasya’daki ayaklanmanın tekrar başlaması için yapılacak orga-

nizasyonun ana hatları” başlıklı raporunda; “hükümetimizin planla-

dığı Bakû-Batum petrol boru hattının tahribi ve yine Batum’daki pet-

rol depoların yok edilmesi konusunda bugün de doğru hareket edil-

mediği görüşündeyim. Bu gibi görevleri yabancılar yerine getiremez, 

bu işi sadece o bölgede oturanlar başarabilirler. Konu hakkında İstan-

bul’daki İmparatorluk Büyükelçiliğini de bilgilendirdimse de her-

hangi bir cevap alamadım” diye yazıyordu
14

. 

Erzurum konsolos yardımcısı Scheubner-Richter, 19 Mart 1915’te 

Büyükelçi Wangenheim’a, “bir askeri birlikle Bakû’daki petrol tesisle-

rini bombalama planının, Rusların gerek Hazar Denizi kıyısındaki ağır 

silahları gerekse şu anda Kafkas Cephesi’ndeki üstünlükleri nedeniyle 

sadece güzel bir fantezi olabileceğini, başarı ihtimalinin bulunmadı-

ğını, petrol tesislerinin ancak buradaki ayaklanmalarla tahrip edilebi-

leceğini” yazıyordu
15

. 

 

13
Das Deutsche Konsulat an Kaiserliche Botschaft, Erserum, den 6. Mӓrz 1915, PA-

AA, R. 21012, Bd. 5, Der Weltkrieg No: 11
d
…secr… Bkz: Ek: 3. 

14
PA-AA, R. 21011, Bd. 4, Der Weltkrieg No: 11

d
…secr…Die Grundzüge der Orga-

nisation zur Wiederaufnahme der Bewegung im Kaukasus…, 19.02.1915; Krş: Mus-

tafa Çolak, Alman İmparatorluğu’nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politi-

kası, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2006, s. 84. 

15
Von Scheubner an Kais. Botschafter Herrn Frhn. v. Wangenheim Constantinopel, 

Erzerum, den 19. Mӓrz 1915, PA-AA, R. 21012, Bd. 5, Der Weltkrieg No: 11
d
…secr…  
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Yapılan yazışmalarda; Bakû-Batum petrol boru hattının ve yine 

Batum ile Bakû’daki petrol rezervlerinin yok edilmesi planının zorlu-

ğuna değiniliyor, her şeye rağmen tesislere dışarıdan bir sabotaj eyle-

mine kalkışılacak olursa bunun başarısızlıkla sonuçlanacağı belirtili-

yor, Rusların bölgedeki üstünlükleri nedeniyle böyle bir girişimin fan-

tezi olabileceği, başarı ihtimalinin bulunmadığı, planın ancak bölge-

deki ayaklanmalarla tahrip edilebileceği önemle kaydediliyordu. 

Bu yazışmalar üzerine Büyükelçi Wangenheim 1915 Mayıs orta-

larında, Bakû’ya karşı yapacakları girişimlerden şimdilik vaz geçildi-

ğini, bölgedeki güvenilir adamların Scheubner-Richter ile birlikte ko-

ordineli bir şekilde çalışmalarının önerildiğini Alman Başbakanı’na ya-

zıyordu
16

. 

Scheubner-Richter’in önemli bir görevi daha vardı; İran’a bir he-

yet-i seferiye düzenlemek, İran topraklarındaki kabilelerle temas ku-

rarak, onların desteğini almak ve sonra bölgeyi ayaklanmaya teşvik et-

mekti. Ayrıca mümkün olduğu kadarıyla kuzeye doğru ilerleyerek, 

buradan kuryeler aracılığıyla Doğu Kafkasya ile bir bağlantı yolu bul-

maktı
17

. 

Almanya Kafkas halklarını ayaklandırmak için planlar yapıyordu. 

Bu planın en önemli ayağıysa bölge ile doğrudan doğruya bir bağlan-

tının kurulmasıydı. Birtakım olumsuz gelişmeler yüzünden henüz 

bölge ile herhangi bir bağlantı sağlanamamıştı. Doğu Kafkasya’dan 

ulaşan birtakım bilgilerin doğruluk derecesinin anlaşılması, bölgedeki 

gerçek durumun ne olduğunun açıklığa kavuşturulması ancak Doğu 

 

16
Kaiserlich Deutsche Botschaft an seiner Exzellenz den Reichkanzler Herrn von 

Bethmann Hollweg, Pera, den 19. Mai 1915, PA-AA, R. 21013, Bd. 6, Der Weltkrieg 

No: 11
d
…secr… 

17
 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Paul Leverkuehn, Posten auf ewiger Wache: 

aus dem abenteuerreichen Leben des Max von Scheubner- Richter, Essen, 1938. Al-

manya’nın Erzurum konsolosu Max von Scheubner- Richter’in macera dolu hayatını 

konu alan bu kitabın Türkçesi için bkz: Paul Leverkuehn, Sonsuz Nöbette Görev: Max 

Erwin von Scheubner- Richter’in Anıları. Çev: Zekiye Hasançebi, İstanbul, 1998. 
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Kafkasya ile doğrudan doğruya bir bağlantı kurulmasıyla sağlanabi-

lirdi: 

“Osmanlı Devleti’nin Kafkas Cephesi’ndeki askeri durumu pek iç açıcı 

değildi. Kafkas Cephesi’nde bulunan Osmanlı 3. Ordusu 1915 yılı başla-

rından itibaren Ruslar karşısında sürekli geri çekilmekteydi. Bu da Doğu 

Kafkasya ile doğrudan bir bağlantının kurulmasını zorlaştırıyordu. Doğu 

Kafkasya’daki durum hakkında doğru bilgiler elde edilebilmesi bölge ile 

acilen bir bağlantının kurulmasına bağlıydı. Bölgeden ulaşan bilgilerin 

doğruluk derecesinin anlaşılması, bölgedeki gerçek durumun ne olduğu-

nun açıklığa kavuşturulması ancak Doğu Kafkasya ile doğrudan doğruya 

bir bağlantı kurulmasıyla sağlanabilirdi. Bunun sağlanması için de Er-

zurum konsolos yardımcılığını üstlenen güvenilir adamımız Max von 

Scheubner-Richter’in mümkün olduğu kadar kuzeye doğru ilerlemesi ve 

ulaşabildiği noktadan bölgeyle kuryeler aracılığı ile bağlantı kurmak üzere 

İran’a görevlendirilmesi en uygun olanıydı. Diğer taraftan planın uygu-

lanmasında Scheubner-Richter’e silahlı bir kuvvetin eşlik etmesi gereki-

yordu. Gerekli izinler çıktıktan ve yetki belgeleri alındıktan sonra, Erzu-

rum’da bulunan ve İran üzerinden Kafkasya’ya geçmek isteyen İttihat ve 

Terakki Komitesi üyelerinden Ömer Naci ile 3. Ordu Kurmay Başkanı 

Yarbay Felix Guse’nin yardımlarıyla 3. Ordu’nun seçkin askerlerinden iki 

küçük birlik kuruldu. Birliklerden birine Ömer Naci, diğerine ise Scheub-

ner komuta ediyordu. 

“1915 Eylül’ünün son günlerinde Erzurum’dan ayrılan Ömer Naci 

ve Scheubner önce Bitlis’e, ardından Başkale üzerinden Urmiye’ye doğru 

hareket etmeyi planlamışlardı. Ancak Bitlis’e vardıklarında Başkale üze-

rinden Urmiye’ye ilerlemenin mümkün olmadığı anlaşıldı. Bu sırada Van 

Gölü güneyinde güçlü Rus birliklerinin bulunduğu haberi de ulaşınca 

Musul’a ve oradan da Güney Azerbaycan’a doğru ilerleme kararı 

alındı.”18 

Scheubner-Richter Erzurum’dan ayrıldığı sıralarda Kafkasya ile 

doğrudan bağlantı arayışları sürüyordu. Bu arayışlar doğrultusunda 

 

18
 Der Verbindungsoffizier für den Kaukasus, Erserum, den 28. November 1915, PA-

AA, R. 21016, Bd. 9, Der Weltkrieg No:11 d, secr…Bkz: Ek: 4. 
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Erzurum’da Kafkasya için bir bağlantı subaylığının kurulması gün-

deme geldi. 

Aynen Türk-İran sınırında olduğu gibi Türk-Rus sınırında da 

merkezi bir yerde Kafkasya’daki durumla ilgili bir başka ifadeyle Kaf-

kasya ahvaline vakıf bir bağlantı subayı yanı sıra bir de yardımcı ela-

man olmalıydı. Bu merkez için, İstanbul ile telgraf bağlantısı bulunan 

ve yegâne kara nakliyatı için ulaşım yollarına sahip olan Erzurum en 

elverişli yer olarak görülüyordu. Orada bir Alman konsolosluğunun 

yanı sıra Türk-Kafkas Ordusunun genel Karargâhı da bulunuyordu. 

Merkezi Erzurum’da bulunacak olan Alman bağlantı subaylığı için 

iyi derecede Rusça konuşabilen, Kafkasya’yı ve Kafkas halklarını çok 

iyi tanıyan Tiflis eski konsolosu Yüzbaşı Friedrich Werner Graf von 

der Schulenburg uygun görüldü ve emrine de Mosel ile von Sch-

midt’ten başka, İstanbul’dan bu işe uygun iki de yardımcı elaman ve-

rildi. 

Alman bağlantı subayının görevleri; Rusya’ya karşı yapılacak ayak-

lanmaların hazırlığını ve organizasyonunu sağlamak. Çıkması muhte-

mel ihtilafları Osmanlı askeri yetkilileri ve ‘ihtilal komitesi’ ile uzlaşı 

içinde çözmek. Kafkasya ile iletişim kurmak ve İran’daki Alman faali-

yetlerine katkıda bulunmak. İstanbul’dan Kafkasya’ya silah nakli için 

bir menzil hattı oluşturmak ve lojistik destek vermekti.”
19

 

Almanya’nın İslam dünyasını düşmanlarına karşı ayaklandırma 

planlarını hayata geçirebilmesi ve bu bağlamda Kafkas halklarını Rus-

lara karşı harekete geçirebilmesi için bölgeye silah ve cephanenin nakli 

hayati bir önem taşıyordu. Bölgeden gönderilen hemen hemen tüm 

yazılarda; konuya dikkat çekilmekte bunun nasıl yapılacağı hakkında 

bilgi verilmekte, silah ve cephanenin nitelik ve niceliğinden çok bun-

ların bölgeye nakli için nelerin yapılması gerektiğine işaret edilmek-

teydi. 

 

19
Stellv. Generalstab der Armee Abteilung III b. Pol. 1248, an den Generalstab des 

Feldheeres, Sektion P. 13. April 1915, PA-AA, R. 21012, Bd. 5, Der Weltkrieg, Nr, 

11d secr… 
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Daha savaşın ilk aylarında 8 Eylül 1914’te Wangenheim, Alman 

Dışişleri Bakanlığı’na “…Kafkasya’da herhangi bir harekâtın başarılı 

olabilmesi için silah ve cephane şarttır” diyordu. Gerçi savaşın başla-

rında Almanya’nın silah ve cephane sıkıntısı bulunmuyordu, ancak söz 

konusu savaş malzemelerinin İstanbul’dan Kafkasya’ya ulaşması ol-

dukça güçtü ve bunun Osmanlı-Rus sınırına sevki 1,5 aylık bir zaman 

alıyordu. Buradaki asıl problem Almanya ile Osmanlı Devleti arasında 

direkt demiryolu bağlantısının olmamasıydı. Bu bağlantı ancak Ekim 

1915’te Sırbistan’ın mağlup edilmesi ve ardından da Bulgaristan’ın İt-

tifak Devletleri yanında savaşa girmesiyle sağlandı. Almanya’dan İs-

tanbul’a, dolayısıyla Kafkasya’ya gönderilecek olan silah ve malzeme-

nin önemli bir kısmı Ekim 1915’e kadar Romanya üzerinden geçirili-

yordu. Ancak Romanya, savaşın başlamasıyla birlikte tarafsızlığını ilan 

ettiği için silah ve malzeme sevkiyatının kendi toprakları üzerinden 

yapılmasına her zaman izin vermiyordu ve bu da savaş malzemesinin 

sevkinde büyük sıkıntılar doğuruyordu
20

. 

Louis Mosel de 20 Nisan 1915’te Nadolny’ye gönderdiği rapo-

runda; Kafkasya harekâtının başarılı olmasının, ancak Almanya’dan 

getirilecek silah ve diğer savaş malzemelerine bağlı olduğunu, Kaf-

kasya halkının bir an önce silahlandırılması gerektiğini belirtiyor ve 

sevkiyatın hangi yollarla nasıl yapılabileceğini yazıyordu: “Hazırlıkla-

rın en zor kısmı savaş malzemesinin (silah, cephane, top, makineli tü-

fek vs.) Rus sınırına kadar nakliydi. Nakil için iki yol bulunmaktaydı; 

kara ve deniz yolu. Ancak deniz yolu açık olmalı, böylelikle tüm savaş 

malzemesi bir Türk gemisine yüklenerek Rus sınırına yakın Rize Li-

manı’na nakledilebilirdi. Oradan Rus sınırına doğru nakli ise pek zor 

değildi. Fakat her iki yolda oldukça zorlu ve fazla zaman almaktaydı. 

İstanbul’dan Rus sınırına yakın limanlara Karadeniz üzerinden Os-

manlı gemileriyle yapılan sevkiyat, deniz üstünlüğü henüz tam anla-

mıyla Osmanlı Devleti’nin eline geçmediğinden her zaman mümkün 

olmuyordu. Diğer taraftan sevkiyatın ne zaman yapılabileceğine de 

 

20
Çolak, Alman İmparatorluğu’nun Doğu Siyaseti…, s. 71-72. 
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Amiral Souchun karar vermekteydi. Sözü edilen ikinci yol ise Erzu-

rum’a kadar uzanan III. Ordu’nun menzil hattıydı. Bu hat İstan-

bul’dan Ulukışla’ya kadar Berlin-Bağdat demiryolu, oradan Kayseri-

Sivas-Erzincan yoluyla Gümüşhane’ye oradan da Trabzon’a ulaşan 

kara yoluydu ve taşıma işi hayvanlarla yapıldığı takdirde 45 gün sür-

mekteydi. Türkler kış geçtikten sonra İlkbaharda yolların bir kısmını 

düzelttiklerinden bir kısmını da yeniden inşa ettiklerinden bir müddet 

otomobil ile nakliyat yapılabilmekteydi. Ancak nakliyatın daha kolay 

ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için Ulukışla, Sivas, Erzincan ve 

Gümüşhane’de kesinlikle menzil istasyonları kurulmalıydı. Yollar bi-

raz düzeltilmiş olduğundan güçlü otomobillerle Ulukışla’dan Trab-

zon’a 7-8 günde gidilebileceği tahmin ediliyordu. Erzurum- Trabzon 

yolu yaklaşık 350 km. idi ve bu yol atlarla 7-8, otomobille 2 günde kat 

edilebilirdi. Çoruh Nehri’nin geçilebilmesi için portatif sandallara ih-

tiyaç duyulmaktaydı, çünkü Ruslar tüm ağaç sandalları batırmışlardı 

ve olağanüstü derecede hızlı akan nehir üzerinde bir köprü kurulması 

da mümkün değildi. Bu yüzden bazı görevlilerin gönderilerek nehrin 

sağ tarafına demir halat bağlanmalı ve sonra mahallinde büyük bir 

şahtur (sal, bot, sandal) yapılmalıydı.”
21

 

Bölgede bulunan ve oradan yaşananları, Rus ilerleyişini, Rusların 

Erzurum’un banliyösü Hasankale’yi işgallerini, sivil halka davranışla-

rını, Erzurum’un Ruslar tarafından işgalini, dondurucu kış günlerini 

ve Türk askerinin donanımsızlığını, kısaca savaşın tüm olumsuzlukla-

rını yansıtanlardan biri de Almanya’nın Erzurum konsolosluğu sekre-

teri Carl Werth idi. 

“Kafkasya’daki durum gittikçe kötüleşiyordu. Erzurum, önce Köprü-

köy’ün sonra Hasankale ve ardından Erzurum’un Ruslar tarafından iş-

gal edileceği endişesini yaşıyordu. Ruslar herhangi bir sert karşı koyma 

olmadan rahatlıkla ilerliyorlardı ancak, durumun çok elverişli olmasına 

 

21
 Mosel an den Hauptmann Nadolny, Berlin, den 20. April 1915, PA-AA, R. 21012, 

Bd. 5, Der Weltkrieg, Nr, 11d secr… Bkz: Ek: 5. 
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rağmen hızlı bir taarruzu göze alamadılar. Bu da kısa bir süre için de olsa 

bile bir süre daha Erzurum’da kalabilmemizi sağladı. 

“Ruslar Hasankale önlerindeydi ve ben bir durum değerlendirmesi 

için oradaydım. Yol güzergâhının çevresi âdeta bir ceset tarlasını andırı-

yordu. Aralıksız olarak yol boyunca ağaç kümeleri arasında, donmuş hay-

vanlar ve maalesef çoğunluğu asker olmak üzere soğuktan kaskatı olmuş 

insan cesetlerine rastlanıyordu. Manzara yürek sızlatıcı ve parçalayıcıydı. 

Elbette bunda dondurucu kış günlerinin payı büyüktü. O yıl son derece 

şiddetli bir kış yaşıyorduk ve termometreler – 30-38’i gösteriyordu. Rus 

ilerleyişi karşısında geri çekilen Türk askerinin ise ne giyeceği ve ne de 

yiyeceği vardı. Yanlarına yaklaştığımızda sadece bir parça ekmek isteğinde 

bulunuyorlardı. 

“Son günlerde konsolosluğumuzun önünden gece gündüz kağnılar 

geçiyordu ve bunlar uzuvlarını kaybetmiş, özellikle el ve ayakları donmuş 

askerleri taşıyorlardı. Acınacak durumdaki bu Türk askerleri Rusların 

eline düşmedikleri için seviniyorlardı.  

“Hasankale’ye ulaştığımda, meydanı bomboş ve âdeta bir yangın yeri 

olarak buldum. Hayat sanki durmuştu ve bölge bir harabeye dönmüştü. 

Yol güzergâhında Türk istihkâm alayı, her yöne dikenli teller çekmek, us-

taca yerleştirmek ve düzenli bir biçimde savunma siperleri yapmaktaydı.  

“Şehir sakinleriyle yaptığım görüşmelerde; Rus ilerleyişi söylentileri-

nin yaygınlaşması üzerine yiyecek içecek depolarının ve donanım malzeme-

lerinin terkedildiğini öğrendim. İşgal sırasında Rusların, masum sivil 

halka korkmamaları, endişeye kapılmamaları ve onların masum oldukları 

garantisi verdiklerini duydum. Bununla birlikte ellerine geçen askerlere 

pek de iyi davranmadıklarını, yaşama hakkı tanımadıklarını işittim.  

“ Hasankale’deki askeri depo Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Kötü 

donanımlı Türk askerleri, onlardan ellerini sıcak tutabilecek yün eldiven-

ler ve ayaklarını ısıtacak bir çift çorap istiyorlardı. Rus Başkomutanlığın-

dan bu konuda herhangi bir direktif alınmadığı gerekçesiyle bu istekleri 

reddediliyor, ısrarlar üzerine dipçik darbeleri arasında kaba saba küfürler 

işitiliyordu.  
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“Ne kadar gariptir ki Erzurum’da şehir askeri hastanesinde bazı Rus 

esirlerini görme fırsatı elde etmiştim; elbiseleri kusursuz, pantol ve ceket-

leri, paltoları kalın yünle kaplıydı ve yine kusursuz ayakkabıları ayaklarını 

üşümekten koruyordu. 

“Ordu komutanı Mahmut Kâmil Paşa, sık sık ne zaman Erzincan 

üzerinden Sivas’a gitmeyi düşündüğümüzü soruyordu. Bu konuda büyü-

kelçilikten herhangi bir emir almadığımı söyleyerek işi savsaklıyordum. Bu 

arada İran başkonsolosluğu Rusların ajanlığını yaptığı gerekçesiyle güve-

nilmez görülüyordu. 

“Son zamanlarda Erzurum’da günde bir veya iki defa Rus hava sal-

dırıları gözlemleniyordu. Bu saldırılar başlangıçta zararsız ve şehri izleme 

amaçlıydı. Ancak sonraları sık sık ve geceleyin gelmeye başlamışlardı. Be-

lirlenen noktalara, mesela hükümet binalarına, konsolosluğumuza, menzil 

hatlarına ve İran konsolosluğuna bombalar atılıyordu. Ancak bombalar 

her zaman hedefini bulmuyordu ve zavallı şehir sakinleri ile birlikte biz 

olayı ucuz atlatıyorduk. İran konsolosluğunun bombalanması ise bizim 

konsolosluğumuzla benzerlik göstermesinden kaynaklanıyordu. 

“Verilen emir üzerine önce İran konsolosluğu ve çalışanları sonrada 

12 Şubat 1918’de Alman konsolosluk personeli ile Ermeni yetimleri şehri 

terk etmek zorunda kaldı. Erzurum 16 Şubat’ta Ruslar tarafından fiilen 

işgal edildi, 

“Erzincan yolculuğu çok zahmetli, can sıkıcı ve tedirgin ediciydi. Er-

zurum-Erzincan yol güzergâhında da sağlı ve sollu olarak donarak ölmüş 

insanlar görmek olağandı. Erzurum’daki tüm askeri hastaneler boşaltıldı-

ğından başarsın ya da başaramasın tüm hastalar yürüyerek Erzincan’a 

gitmek zorundaydı. Yük arabaları ve kağnıların yetersizliğinden çoğun-

luğu asker olan ve sıcak hastane odalarına alışmış olan bu zavallı insanlar 

şiddetli soğuk ya da açlık yüzünden ölüyorlar ve oracıkta öylece kalıyor-

lardı. Büyük çoğunluğu da zayıflık ve dermansızlıktan yok oluyorlardı. 

Sayılamayacak kadar çok zavallı ve biçare Türk muhacir kafileleri yüzün-

den konaklayacak bir yer bulmak son derecede güçtü. Kısaca Erzurum-

Erzincan ve Sivas yolunda, son derecede güç ve olumsuz koşullar altında, 
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evini ocağını terk etmiş binlerce Türk muhacirle birlikte yol almaya çalışı-

yorduk. 

“Olağanüstü zor şartlar altında nihayet 18 Şubat’ta Erzincan’a va-

rabildik. Emrinde çalıştığım Graf von Schulenburg ile bir araya gelerek 

fikir alışverişinde bulundum. Türk yetkililer Erzincan’da kalmamızın sa-

kıncalarını dile getirerek, Sivas’a doğru hareket etmemizi istiyorlardı. Bu-

nun üzerine 15 Mart’ta başladığımız uzun, yorucu, zahmetli ve can sıkıcı 

bir yolculuktan -13 günlük- sonra nihayet 28 Mart’ta Sivas’a ulaştık.  

“Erzurum’un Ruslar tarafından işgalinden sonra Türk Genel ka-

rargâhı önce Ilıca’ya, sonra Yeni Köy’e daha sonra Tercan’a (Mamaha-

tun) ve nihayet Erzincan’a atla dört saat uzaklıktaki Refahiye’ye (Pet-

riç/Peteriç!) konuşlandı. Bildiğim kadarıyla eğer tekrar nakledilmezse şim-

dilik orada kalacaktı.”22 

Almanya’nın Kafkasya bağlantı subayı Kont Schulenburg, 14 Ni-

san 1916’da Erzincan’dan gönderdiği raporunda; Türk birliklerinin 

Kop Dağı, Bayburt ve kıyı kesimlerinde Ruslarla yaptığı şiddetli çar-

pışmalardan, Trabzon limanıyla Erzurum’un Rusya için çok değerli 

olduğundan ve Türklerin Rus ilerleyişini durdurmak üzere verdikleri 

mücadeleden söz ediyordu: 

“Evvelki gün Vehip Paşa Yarbay Guse ile birlikte Trabzon’dan 

döndü. Söylediklerine göre; Bayburt’ta ve kıyı kesiminde Ruslar ağır ka-

yıplar vermişlerdi ve şu anda şiddetli çarpışmalar devam etmekteydi. Türk-

ler Bayburt’ta mevkilerini korumuşlardı, kıyı kesiminde biraz geri çekilmiş-

lerdi ve Sürmene mıntıkası her iki taraf arasındaki hattı oluşturuyordu. 

Rus filosu da büyük savaş gemisi ‘Kaiserin Maria’ da dâhil olmak üzere 

ortaya çıkmıştı. Görünen o ki Ruslar bölgeyi özellikle de Trabzon’u ele ge-

çirmek için tüm kuvvetlerini sağ kanatta toplamışlardı. Trabzon Ruslar 

için çok değerliydi. Çünkü liman âdeta Erzurum’un kapısıydı. Ruslar de-

niz hâkimiyetini sağlar ve Trabzon-Erzurum transit yolunu da ele geçire-

bilirlerse Erzurum’un önemi çok artacaktı. Diğer taraftan Türkler, Kop 

 

22
 Kaiserlich Deutsche Konsulat an die Kaiserlich Deutsche Botschaft Konstantinopel, 

Sivas, den 20. April 1916, PA-AA, R. 21019, Bd. 12, Der Weltkrieg, No. 11
d

. Secr… 

Bkz: Ek: 6.  
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Dağı, Bayburt ve Çoruh vadisinde yerleşip, onların sağ kanatlarının teh-

dit ettikleri sürece kendilerini Erzurum’da güvende hissedemeyecek ve ora-

dan batıya doğru ilerlemeleri mümkün olmayacaktı. Öte yandan Ruslar, 

Bayburt üzerinden Suşehri’ne doğru harekete geçemedikçe Erzincan’ı işgal 

etmeleri hemen hemen imkânsızdı. Bunun en önemli nedeni de Türklerin 

her ne olursa Çoruh vadisinden sökülüp atılamamalarıydı. Ancak Trab-

zon düşerse Zigana geçidi elde tutulabilir ve kolaylıkla aşılabilecek Vavuk 

ve Köse Dağ’dan sonra Bayburt’taki Türk birlikleri tehlikeli bir yakınlıkla 

çevrilebilirdi. Yarın Şebinkarahisar, Giresun üzerinden Samsun’a varmak 

üzere Erzincan’dan ayrılıyorum”.23 

28 Nisan’da Giresun’dan yazan Kont Schulenburg; Erzincan-Gi-

resun yolundan, yol güzergâhındaki şehir ve kasabalardan, buralar-

daki gözlemlerinden, bu sırada aldığı birtakım duyumlardan ve yine 

savaşın her türlü olumsuzluğunu bir an olsun unutturmak için bölge-

nin eşsiz doğa güzelliklerinden söz ediyordu: 

“Nisan’ın 17’sinde Erzincan’dan ayrıldım ve Karahisar üzerinden 

23’ü akşamı Giresun’a ulaştım. İlk üç günlük yürüyüşte büyük menzil yolu 

Ulukışla-Erzurum yolu kat edildi. Yol, kış ve bahar mevsimlerinde kara ve 

kire batıyordu ve hemen hemen geçilemez bir duruma geliyordu. Şu sıralar 

oldukça kuru olduğundan arabalar için de elverişli bir konuma sahipti. 

Yol üzerindeki birçok köprü halen dahi eksikti. Menzil yolunda birçok mo-

dern seyyar top gördüm. Bunların ikisi ileri harekâtta kullanılıyordu. Geri 

kalanlar ise yirmi günden beri konaklama yeri Refahiye ve Altköy’de bu-

lunuyordu. Topçular ve at bakıcıları büyük ölçüde kuvvetten düşmüşlerdi 

ve hayvanlar yokuşlarda güçlükle ilerliyorlardı. Öte yandan birliklerin ve 

atların donanımları yeni ve çok iyiydi. 

“Erzincan’dan ilk günkü yolculuğumuz ağaçsız, tipik Anadolu dağ 

yollarını, tekrar bir kar fırtınasına tutulduğumuz Çardaklı dağını takip 

ediyordu. Üçüncü gün küçük, uzunca ve verimli bir ovaya, Avşarova’ya 

 

23
 Der Verbindungsoffizier für den Kaukasus an den General Stab Abtlg. Politik Ber-

lin, Erzindjan, den 14. April 1916, PA-AA, R. 21019, Bd. 12, Der Weltkrieg No:11 d, 

secr.. Bkz: Ek: 7. 
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varıldı. Ovada, güzel meyve bahçeleri içinde birçok köy bulunuyordu. Bah-

çelerde ekseriya meyveleri kurutulan kayısı ağaçları yer alıyordu. Bölge-

deki birçok kilise, bu mıntıkada güçlü bir Ermeni nüfusun olması gerekti-

ğine işaret ediyordu. Tarlaların aşağı yukarı yarıya yakını sürülmüştü. 

Ancak Ermenilerin zorunlu göç kararı üzerine sürgün edilmeleriyle ülke, 

çalışkan işçilerini kaybetmişti. Bu durum özellikle Anadolu’da çok önemli 

bir sorundu. Çünkü ordunun ve halkın un ve arpa tedariki çok güçlükle 

sağlanıyordu… 

“Karahisar iyi bir bağlantı yoluyla menzil yoluna bağlanmıştı. Ancak 

yolculuğumuz sırasında bu yol kullanılamaz durumdaydı. Kelkit suyu üze-

rindeki bir köprü yıkılmıştı ve bahar selleri herhangi bir geçişe izin vermi-

yordu. Yoğun bir sis içinde Karahisar’a ulaşmaya çalışıyorduk ve sis araç-

ları kullanılamaz hale getiriyordu. Kelkit suyu üzerindeki köprünün kul-

lanılamaz duruma gelmesi oldukça esef vericiydi. Çünkü Bayburt ve çev-

resindeki şiddetli çarpışmalar Endires-Karahisar- Kelkit-Bayburt yol ge-

çişlerinin önemini artırmaktaydı. 

“Karahisar, iki yüksek dağ arasında bulunan çok güzel bir dağ şeh-

riydi (1500m.). dağlardan birinin zirvesinde eski bir kale bulunmaktaydı. 

Şehir savaştan önce canlı ve önemli bir ticaret merkeziydi. Geçen yaz Er-

menilerle yapılan çarpışmalar sırasında hemen hemen tamamen yanmıştı. 

5000 evden geriye sadece 100 kadarı kalmıştı24… Karahisar çevresi de iyi 

bir şekilde ekilmişti (arpa ekimi). Geniş vadiler içerisinde hali vakti yerinde 

çok sayıda köy bulunuyordu ve bu köylerin hepsi meyve bahçeleriyle çevri-

liydi. Karahisar’da, mutasarrıftan Trabzon’un Ruslar tarafında işgal 

edildiğini ve o sırada Zigana geçidinin kuzey yamaçlarında, Maçka ve 

Hamsiköy’de bulunan alayın açlık içinde olduğunu öğrendim. 

“Karahisar’dan oldukça iyi bir yol Giresun’a ulaşıyordu. Yol biraz ih-

mal edilmişti, ancak kısa bir süre içinde ve az bir zahmetle tekrar eski işler 

 


 Bugünkü Suşehri olması kuvvetle muhtemeldir. 

24
 Şebinkarahisar Ermeni isyanı ve yaşananlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Felix 

Guse, “Der Armenieraufstand 1915 und seine Folgen”, Wissen und Wehr 6, Heft. 10, 

Berlin, 1925, s. 616-617. Sadık Sarısaman, “Birinci Dünya Savaşı’nda Şebinkarahisar 

Ermeni İsyanı”, Giresun Tarihi Sempozyumu 24-25 Mayıs 1996, İstanbul, 1997, s. 203-

208. 
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haline getirilebilirdi. Yol, arabalarla geçişi engelleyecek surette çok dar ve 

sert dönemeçlere sahipti. Doğu Karadeniz sıradağlarının aşılmasından 

sonra (Eğribel Geçidi, yaklaşık 2500 m. ve Karahisar’dan 7 saat mesa-

fede) genelde meşe, çam, gürgen, kızılçam, tek tük de köknar ve kayın ağaç-

larından oluşan büyük bir ormanlık alana ulaşılıyordu. Yol üzerinde bolca 

maden suyu kaynakları ve yekpare çok güzel beyaz mermerden oluşmuş bir 

dağ bulunuyordu. 

“Giresun’a ulaşmak için ikinci bir alçak geçidi aşmak gerekiyordu: 

Kulakaya’yı. Bu geçidin çevresinde orman geniş bir çevreye yayılmıştı. Alp 

gülleri ve zakkum ağaçlarından sık çalılıklar yamaçları kaplamıştı. Kesil-

miş ağaç gövdelerinin büyük bir kısmı -büyük olasılıkla yıllar önce- yarı 

çürümüş ve işe yaramaz bir durumda çevreye yayılmıştı. Kulakaya geçi-

dinden denize kadar tüm toprak fındık bitkisiyle kaplıydı. Baharın taze 

yeşilliğinde bölge çok güzel bir manzara arz ediyordu. Yine Karahisar-Gi-

resun yolu, alışılmışın dışında harikulade bir doğa güzelliğine sahipti. 

“Giresun çok büyük olmayan, fakat canlı bir ticaret şehriydi. Genelde 

Rumlarla meskûndu. Trabzon memurlarının büyük kısmı buradaydı. Bir 

gün vali ile karşılaştık ve sohbetimiz esnasında; ‘Ruslar şu anda Kop da-

ğında bulunuyorlar, ancak hızlı bir şekilde ilerleyemiyorlar. Dolayısıyla 

Giresun için şimdilik herhangi bir tehlike söz konusu değildir’ dedi. Vali 

bana karşı çok sevecen davranıyordu. Öte yandan yüksek dereceli memur-

lar arasında tam zamanında müdahalede bulunulmadığı gerekçesiyle biz 

Almanlara karşı bir kızgınlık havasının estiği görülüyordu. Kıyı kesimin-

deki halk arasında Rumların marifetiyle bir anti Alman anlayışının var-

lığından söz ediliyordu. Trabzon’daki ‘Avusturya Lloyd’ muhabiri, çocuk-

larının sokak kenarlarında ölümünden Almanları sorumlu gören bazı iyi 

giyinimli Müslüman kadınların ağır hakaretlerde bulunduklarını bildiri-

yordu. Rus gemilerinin yeniden şehir önünde görünmeleriyle birlikte hal-

kın büyük kısmının dağlara kaçtığı sıralarda Trabzon yakınlarında ben-

zeri bir olayla karşılaştım; yaşlı bir kadın uzun ve heyecanlı bir konuşma 

yaptı. Yalnızdım ve Türkçe bilmediğimden ne söylediğini tam olarak anla-

yamadım. Ancak sevimli şeyler olmadığı kesindi. Bizi, Osmanlı Devleti’ni 

kendi bencilliklerimiz nedeniyle savaşa sürüklediğimiz için suçluyor ve 
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ayıplıyorlardı. Ülkenin iç kesimlerinde böyle bir anlayış ve düşünceyle kar-

şılaşmamıştım. 

“Kıyı kesimindeki Rumlar aşırı derecede Rus yanlısıydı. Giresun’daki 

Rumlar, Trabzon’un düşüşü üzerine sevinçlerini pek az gizleyebildiler. 

Trabzon’da ise Rusları sevinç ve neşe içinde selamladılar ancak Rusların 

sert davranışlarından onlar da nasiplerini aldılar. Ertesi gün buradan 

Samsun’a doğru hareket edeceğim.”25 

SONUÇ 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kafkasya cephesinde bulunan Al-

manların yazıları, bölgede gelişen askeri ve siyasi olaylar hakkında de-

taylı bilgiler vermektedir. Söz konusu yazılar, Ermeni çetelerinin 

Türklere yaptıkları kıyım ve kıtalin somut delilleridir. Öte yandan bu 

yazıların Türk belgeleriyle bire bir örtüşmesi, başka bir ifadeyle belge-

lerin aynı dili konuşması, aynı korkunç gerçeği dillendirmesi tarih ya-

zıcılığı açısından da önemlidir.  

Belgelerde yer alan bu acı ve üzücü olaylar savaş yıllarında Os-

manlı topraklarında yaşandı ve bölgedeki Almanların yazışmalarına 

da konu oldu. Diğer taraftan Osmanlı Devleti ile ittifak yapan Al-

manya’nın İslam dünyasını düşmanlarına karşı ayaklandırma planları 

dünya savaşının ilk günlerinden itibaren uygulanmaya başladı. Al-

manya’nın çılgın projelerinin önemli bir kısmını da Kafkasya ve İran 

coğrafyası oluşturuyordu. Dolayısıyla bölgede bulunan Alman asker, 

diplomat, ajan ve savaş muhabirlerinin yazılarından, Almanya’nın 

Kafkas halklarını, İran aşiretlerini düşmanlarına karşı isyana teşvik et-

mek için yapılan propagandalardan, ayaklanmaların desteklenmesin-

den, bölge ile doğrudan doğruya bir bağlantı yolu kurma girişimlerin-

den ve isyancılara silah, cephane sağlanmasından söz ediliyordu. Yine 

bu yazılarda; Rusya ekonomisini felce uğratmak için başta Bakû petrol 

tesisleriyle petrol boru hattı olmak üzere önemli noktalara, ulaşım ve 

 

25
 Der Verbindungsoffizier für den Kaukasus an den General Stab Abtlg. Politik Ber-

lin, Kerasund, den 28 April 1916, PA-AA, R. 21019, Bd. 12, Der Weltkrieg No:11 d, 

secr.. Bkz: Ek: 8. 
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iletişim araçlarına sabotajlar yapılmasından söz ediliyordu. Kısaca ya-

zışmaların içeriğinden Almanya’nın meseleyi ne kadar önemsediği ra-

hatlıkla anlaşılıyordu. 

Yazışmaların satır aralarına bakıldığında da girişimlerin başarısız-

lıkla sonuçlanmasının nedenleri ortaya çıkıyordu: Kafkasya’daki başa-

rısızlığın ve girişimlerin sonuçsuz kalmasının en önemli faktörlerin-

den biri Osmanlı-Alman ihtilafı, rekabet ve çıkar kavgasıydı. Bölge-

deki girişimlerde onsuz olamayacağının farkında olduğu halde Os-

manlı Devleti’nin Kafkaslarda tek başına hareket etmesini istemeyen 

Almanya, Osmanlı’nın faaliyetlerini sınırlandırmaya hatta sonlandır-

maya gayret ediyor, bölgedeki başarısızlığın faturasını ona çıkarmaya 

çalışıyordu. 

Bölgeden ulaşan yazışmalardan anlaşılacağı gibi Almanya, Os-

manlı Devleti’nin Kafkasya’yı ilhak etme veya himayesi altına alma ni-

yetlerinin Kafkas halklarını ürküttüğünü, korkuttuğunu, Türklerin 

bölgedeki kötü yönetimlerinin güven bunalımına neden olduğunu sa-

vunuyor ve dolayısıyla Kafkasya’da etkili bir isyanın çıkmasını, silah 

sevkiyatındaki aksaklıklar ve organizasyon eksikliğinden çok Türkle-

rin bu tür tutumlarının engellediğini iddia ediyordu. 
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