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özrr
Şairler toplumlann hafızalandır. Milktlein din,Jazilet ue millt kahraman-

lık destanlan onların kalemiyle ölümsüzleşir. Ama bu manzumelerde konu her
zamın zafer ue seuinç olmaz. Bazen hüzün ve keder de destan konusu olabilir.
Bu destanlarda tabiat olaylan yanında büyük sauaşlar, göğer, ktilalır gibi halk
hayat ue hafızaını nesillerte meşgul edecek hadiseler de yer alır. Özellikk ıaihle
ilgili olanlırdan bazıları şaiin bizzat şahit oldukları olaylardır. Bu tür
manzumeler taihte yaşanan antak taih kitaplarının gözünden kaçan birçok
ayrıntıyı da içlerinde barındırırlar. Bu yönüyle tarihi gerçeklein anlaşılmasına
yardımtı olurken taihçilere de yardım ederler. İşte Erzirııanlı F6ik Osman'ın
şiirlei araında yer alan ue 1917-1918 yıllınnda Rus işgali ve sonrasında
Ermenilein Müslümanlara yaptğ katliımı anlann şiirlei de bunlırdandır.
Biz bu çalışmamızda ailı geçen şairin bir şiirinde yer alan Ermeni mezalimini
ele almaya çalqlk. Bunun için önee şiirile geçen olayları tespit ettik, ardından
da tarihi kaynaklar üzerinden tarihe uygunluğunu araştırdık. Burada tariht
belgelerilen elde ettiğmiz bilgilerin şiirile anlatılanlan doğruladğını gördük.
Sonuç olarak da bu şiiin tarih bilimi için sözlü kaynak niteliğ taşıyan bir belge
olduğu kanaatine ulışnk.

Anahtdr kelimeler
Tarih, Rus, Ermeni mezalimi, Erzinun, F6ik Osman.

Giriş
Edebiyatın konusu her zaman aşk, macera, korku gibi konular olmaz.

Bazen coğrafi seyahatler, tarihi hatıralar, kahramanlıklar ve destanlarla
birlikte katliam ve istilalar da edebi metinlerin konusunu teşkil eder. Bu tür
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eserler, konularr ne olursa olsun, objektif eserler değildirler. Kendi hayal

dünyalarıyla birlikte bütün duygularını da kuşanarak konularınr ele alrrlar.

Böylece kimi zaman okulı.ıcuyu zevk ve eğlencenin doruklarrna çıkarırken
kimi zaman da acı ve rstırabın kıskacında ağlatırlar. Hele anlattıkları biı de

tarihi gerçeklerse duygular ve acılar katlanrr. Aslında bu mısralar arasında

tarihçilerin göremediği yaşanan acrlarrn iniltileri vardır. Tarihi gerçekleri

farklı bir penceren yansıtan bu tür edebi metinler tarihin gizli kalmış ger-

çeklerini ortaya çıkarıp anlaşılır kılan unsurlardır.

Bilim, konuların derinliklerine daha da inilsin diye sınrflara ayrılmıştır.
Ancak her zaman bu böyle olmamaktadır. Çoğu zaman bilim dalları arasında

olaylara birbirinin penceresinden de bakmak gerekmektedir. Böylece birinin
görernediğini diğerinin gözüyle görmek olanları daha iyi ve doğru anlama-

mrza yardrmcı olur. Ayrrca, tarih yazıcılığında edebi metinlerin de kaynak

olarak kullanıldığı bir gerçektir. Zira tarihi olayları bizzat şahitlik ederek

yaşayanlarrn yazmış oldukları bazı eserler, her ne kadar olaylara duygusal

olarak yaklaşsalar da olayların merkezinde yer almalarr, özellikle olayların
alrıntılarrnı vermeleri bakımından önem arz etmektedirler. Böylelikle edebi

eserlerde yer alan olaylar tarihle de doğrulandığında bazı muğlik konular
açıkhğa kavuşma imkinına sahip olurlar. Ayrıca teferruatlı bilgiler konunun
daha iyi anlaşılmasına yardımcr olabilmektedir.'

Sözlü tarih, belli bir döneme ait kişisel tanıklık ya da yaşantıların

belleğin derinliklerinden çıkarılıp değerlendirilmesi yoluyla, toplumların
tarihlerinin inşasına katkıda bulunan bir araştırma yöntemidir. Çoğu zaman

resmi belgelerde yer alınayan özgün bilgileri içeren sözlü tarih, yaşadığı

dönemin olaylarına tanıklık etmiş kişilerle görüşmek suretiyle, o dönemle

' Söztü tarih hakktnda daha fazla bilgi için bakınız: Paul Thompson, Geçıı{iıı §esi, Taıih
Vakfı Yurt Yayınlaır, İstanbut, l999; Stephen Caunce, So?lıi Toih oe Yerel Taihçi,T arih
Vakfı Yun Yayınlaır, İstanbul,200l; David E. Kl,vig, Mlıron A, Matıy,Yaııbaşımadaki
Taih"faih Vakfı Yurt Yayınlaır, İstanbul, 2000; Kollektif, Kuşaklar, Deııeyim,
lıı,Tanıhla6 Türkiye'de Sözlü Taih Çolqmalan Konfefunsı 26-27 Eylül 2003, Taıih Vakfı
Yurt Yayınları, İstanbul, 2006; Fevzi Çakmal, "Sözel Tarihçilikte Saptamalar ve

Sorunlar: Bur§a örneği", (Editör Mehmet Ö) Cumhuiyeı Dönemind.e Türhiye'de Taihçilik
oe TatihYayncılığ Sempozr,ılnu (BiWiileı), 20l l, 545-555; B. Akbaba-B. Kılcan, "Sözlü
Tarih Çalışmalarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik
Ça|ışmİIai', Pesem Eğitim oe ÖPetim Deıg;si, l 21ir2 Ci|ı| 2, Sayı: t); Mustafa GÜÇLÜ,
Eğiıim Taiihi Alaştıımalaılnda söztü Talih Uygllaması, Türk Eğtim Bilimlei Detgüi
KL, 2013, 1 1Q), 100-1 1j.
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ilgili toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasi alanda başka kaynaklarda ulaşa-
mayacağımız bilgilere ulaşmanın aracr olarak kullanılan ve genelde tarih-
çilerin dayandıkları belgeleri tamamlayıcı bir tarih yöntemidir.

Tarihin beslendiği kaynaklar, geçınişten arta kalan kalıntrların veya
izlerin incelenmesi ve sorgulanmasıyla tarihi olayları kanıtlayan verilerdir.
Bu kaynaklar, gözlem ve hatıralar, haberler ve kalıntılar, toplurnsal yaşan-
tınrn tüm alanlarıyla ilgili olarak oluşan yazılı ya da resimli haberler gibi
sözlü haberler de kaynak niteliği taşırlar. Dolayısıyla şiirler de zamanla
yazıya aktarılsa bile sözlü tarih kaynaklarıdır.

Edebiyat ve tarihin birleştiği bu şiir de tarih için bir kaynak niteliği
taşrmaktadır. Bu tür şiirler ezberlenerek ve çeşitli ortamlarda okunarak halk
arasında yayılır ve nesilden nesile aktarılarak toplumun hafızasında yer
alırlar. Böyle olayları doğru tespit eden şiir ya da diğer sözlü kaynaklar tarih
ilmi açısından da mühim malzemelerdir.' Bununla beraber bu tür eserleri
tarihe kaynak olarak kullanabilmek için, içinde geçen olayların doğru olup
olmadrğınrn tespit edilmesi gerekir. Bu da tarih metodolojisinde tenkidin
konusudur. Kaynakta anlatılanların gerçeklerle mutabık olup olmadığı
ancak iyi bir tenkitten sonra anlaşılrr. Çünkü anlatan kişiler, olayı bizzat
yaşamış olup, yalan söylemeseler bile, olayları yanlış algılayabilrnekte, kendi
bilgi birikimi ve hissiyatı içinde gerçeğinden farklı anlamlandırabilmekte ve
karıştırabilmektedirler.

Bu çalışmada Osmanlının son dönemlerinde doğmuş ve Kurtuluş Sava-

şrnı ve Cumhuriyetin ilk yıllarını görmüş olan ve sonradan da "Okumuş"
soyadrnı alan Erzincanlr F6ik Osman'ın 1917 ve sonrasrnda Erzincan'da
meydana gelen Ermeni mezalimini anlatan bir şiiri ele alınmıştır. Burada
önce şiirin müellifi hakkında bilgi verilmiş; sonra L Dünya Savaşı ve
Erzincan'da yaşanan Ermeni mezalimi özetlenip, ardından da bu şiirin tarih
metodoloiisi açrsından tenkidi yapılarak anlatılanların tarihi kaynaklara
göre doğruluğu tespit edilmeğe çahşılmıştır. Gerek şiirde bahsedilen işkence
ve eziyet tarzlarrnrn, gerekse Muradis ve Vehib Paşa gibi şahsiyetler
hakkrnda verilen bilgilerin tarihi kaynaklardaki durumu ve gerçekliği,
metnin akrşı içinde bu kaynaklara dayanılarak araştırılmıştır. Sebep sonuç

' Z.ki V.ıidi 'fogaı, Taihte Usıil, Enderun Kitabevi, istanbul, 1985, s.38-39; Mübahat
Kütükoğlu, rarir lraştırmılınıda Usrl, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 20l4,
§.l7.
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ilişkisi kurulabilmesi için de başlangıçta dönemin tarihi arka planı hakkında
kısa bir bilgi verilmiş' en sona da şiirin metni ve konuyla ilgili resimler

eklenmiştir.

Ayrrca bu çalışma, tarih metodolojisi ya da araşttrma yöntem ve

tekniklerinde sözlü kaynak olarak şiirin nasıl kullanılacağı ve tenkidin nasrl

yapılacağı konusunda da bir deneme niteliğindedir.

1. Faik Osman (1855-1936)

Hakkında belli başlı kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmayan FAik

Osman eserlerinden anlaşıldığı kadarıyla Erzincanlıdır. Hemşehrisi Ünal
Tuygun'un Erzincan'ın manevi mimarlarını anlattığı aşağıda künyesi yazılı
olan eserindenoöğrendiğimize göre FAik Osman Okumuş 1855'te Erzincan'a
bağlı Şıhlı, yeni adıyla uluköy,de dünyaya gelmiştir. İıı< aini eğitimini
köyün imamı olan babası Hacı Mustafa'dan almıştır. Bir ara İstanbul'a

giderek orada gördüğü eğitimden sonra "icdzet" alarak köyüne dönmüştür.

Vefat tarihi olan l936 yılına kadar köyünde imamlık yapmış, yaazve nasihat_

lerde bulunmuştur. Kabri Uludere yakınlarındaki Çermik mezarlığındadır.

Faik Osman, Erzincan'rn ünlü mutasavvıflarından Terzi Baba

(I|94ll789-1264[848)dan çok etkilenerek tasavvufa meyletmiştir, Erzin,
can'da "Şıhlılı Hacr Hoca" diye de tanrnır. Biri manzum-mensur karışık
tasavvufi nasihatlerden ibaret EvrAk-ı Perişİn diğeri ise hece ve aruzla

karışık değişik nitelikteki şiirlerinin yer aldığı iki eseri vardrr.s

Bizim ele alacağımız manzume ise şairin hece-aruz karışık şiirlerinin
bulunduğu şiir defterinde yer almaktadır. Manzume, defterin 20-22. sayfa-

larında 6 + 5 : 1 1'li hece vezniyle yazılmış 22 dörtlükten ibarettir.

Manzume, Rus işgaline uğrayan Erzincan'da 1917-1918 yıllarında Er-
menilerin yaptığı mezalimi anlatmaktadır. Şiirde anlatılanlar tarihi hakikat-

lere uygundur. "Ermeni Ermeni zilim Ermeni" nakaratıyla da anlamr

'Erzincan'ın kurtuluşu sırasındaki Ermeni zulümlerinin tarihi arka planı hakkında daha
geniş bilgi için b_akınız: R. Sarıçiçek - K. Acar ,"Erzincanlı Faik osman ve Halid Bey
Destanı",Dicle Ünioersitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 19, Ekim 20L7, s. |24-144.

o 
Ünal Tuygu ı, Er zincan'ın M ann i Mimarlan, Ketv an Yayı nları, İstanbul 200l, L25 - | 28.

' Fuik or-"r, için bak. R. Sarıçiçek - K. Acar ,"Erzincanlı Faik Osman ve Halid Bey
Destanı" , Dicle Ünioersitesi Sosyal Bilimleı Enstitüsü Dergisi, S. 19, Ekim 2017, s. |24-

|44.
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kuvvetlendiren şair şahit olduğu zulümleri samimi duygularla ve çarprct
ifadelerle anlatmıştrr.

2. Ermeni Mezalimi'nin Arka Planı

29 Ekim l9l4'de Osmanlr Devleti Rus gemi ve limanlarını bomba-
layarak I. Dünya Savaşr'na fiilen Almanya'nın yanında katrlır.u 4 Kasrm'da
Rusya'nrn Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmesi' ve 1l Kasım'da da Osmanlı
Devleti'nin Rusya'ya harp ilan etmesiyle iki ülke arasında savaş resmen de
başlar' Rusya kuvvetleri 2 Kasım 1914'de işgale başlamış, Mart 1915'de
Artvin'i, 1916 yılında srrasıyla Erzurum ve Muş, Bitlis, Rize, Trabzon,
Bayburt, Kelkit'i ve 25 Temmuz 19l6'da da Erzincan'ı işgal etmiştir.'

Ekim l917'de Rusya'da yönetim Bolşeviklerin eline geçince savaştıklarr
devletlere barış teklif ederler. Böylece Anadolu'daki Rus işgali de durmuş
olur. Bunun üzerine Brest-Litowsk'da l5 Aralık I9L7'de yapılan mütare-
keyle barış görüşmeleri başlar. l8 Aralık 1917'de de osmanlılarla Ruslar
arasında Erzincan Mütarekesi imzalanrr.'o Ardından Türk Ordusu'nun
müdahalesiyle 13 Şubat 1918 günü Erzincan kurtarrlır."

Erzincan, 18 Aralık'taki bu mütarekeye kadar yaklaşık altı ay Rus işga-
linde kalmıştrr. Rusya'da rejim değişmiş ancak Rusya'nın Türkiye siya-
setinde bir değişiklik olmamıştır. Sadece mevcut şartlar gereği çekilmek
zorunda kalmışlar Doğu Anadolu'ya sahip olma fikrinden ise vazgeçme-
mişlerdir. Bunun için de Osmanlı Devleti ile kesin bir barış yapmadan önce
bölgenin geleceğini Ermeniler vesilesiyle Rus menfaatlerine göre şekillen-
dirmek istemişlerdir. Halk Komiserleri Sovyeti'nin ll Ocak 19l8'de yayrn-
ladığı kararname Türk Ermenistan'ı olarak adlandıkları bu bölgede Ermeni

o 
Komisyon, Biinci Dünya Harbinde Türk Harbi VIil. Cilt Deniz Harekhıı. Ankara:
Genelkurmay Basımevi, 1976, 81-83.

' Stanford Shaw, Biinci Dünya Saoaşıhda Osmanlı İmparatorluğu, Biinci Cilt, Saaaşa Giiş,
Tercüme: Beyza Sümer Aydaş, Ankara: TTK Yayınları20|4,6|4.

'Komisyon, |976,68.
' Akd.. Nimet Kurat, Türkiye zıe Rusya, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayrnları, |gg0,265,

285, 29l, 293, 295.

'o Akd., Nimet Kuraı, lgg0,327 ,332-334.
' ' Komisyon, B iinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi, Kafkas Cephısı, 3 Ncü Ordu HarekEtı Cilrt

IIAI İkinci Kitap. Ankara: Genelkurmay Basrmevi, |gg3,446,
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Halk Milisi'nin teşkil edilmesi ve Ermeni Halk Mümessilleri Soweti kurul-
masını öngörmektedir."

3. Faik Osman'ın Şiirlerindeki Ermeni M ezal im i
ve Tarihi Gerçekliği

Bolşevik İhdlali sonrası Rusya I. Dünya Savaşı'ndan çekilme kararı
almışİır. Rus kuwetleri çekildikten sonra ise onların yerini Ermeni
kuwetleri alrr. Errneniler, Ruslar varken yaptrklarr zulrnün kat kat fazlasınr
yapmaya başlarlar. Erzincanlı şair Faik Osman Okumuş da bu rnezalimin
şahidi olanlardandır. Ele alacağımız şiirinde de bu mezalimi anlatrnaktadrr.
Birinci ağızdan anlaııldığı için, Erzincan'daki Ermeni mezalimini ortava
koymak bakımından ana kaynak olma niteliğine sahiptir.

3.1. Şiirde Ermeni Mezalimi Anlatlmt
FAik Osman\n şiirine göre; Ermeni eşkıyası, Rusların çekilmesinden

sonra zulmünü iyice artıımıştıı. Çarşıda, pazarda, kahvede kimi buldularsa
tutmakta, evleri basıp mazlurn insanları dışarı çıkarmakta ve hapsetmek-
tedirler:

Rusdan sofrra Ermeni ne yapdr bize
Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
All6h'ın kılıcı doğrasın seni( l)'.

Her kimi tutduysa habs etdi Ahir
ÇArşüda pazirda kahvede kifir
Mazlümu çıkardı evinden v6fir(2)

Hapsedilenlerin bir defteri de tutulmakta sonra da gece yarısı bu
defterle gelip polisin ifadelerini alacağı gerekçesiyle beşer onar hapisten
çıkartılarak bir arsaya götürülmektedirler. Burada kendilerini kasap elbisesi
giymiş, baltalı, bıçaklı katiller beklemektedir. Öldürtiıecek islam ahalisinin
kimisi üçer beşer kollarından tel ile birbirine, kimisi de yine tel ile direğe
bağlanmaktadır. Sonra da kimisi balta ve bel ile kafaları ezilerek, kimisi de

': Akdes Nimet Kura t, |ggo,334-337.
'' Şiirleıin sonlarındaki rakamlaI dörtlük numarasıdıı.
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hançerle yürekleri çıkarılarak öldürülmekte, öldürülenlerin feryatları ise
göğe yükselmektediı.

Üçün beşin kolun bağlar tel ile
Ezer kafAsını balta bel'' ile
Yüreğin çıkarır cellad eliyle (5)

Bazılarının da kafaları koparılaıak kuyıılara doldurulmakta ve üzerle-
rine idrar yapılmaktadır. Katiller, bu zulümlerini defalarca tekrar etmek-
tedirler. Ayrıca öldürmek için kullanılan aletler arasrnda hançer, balta,
tabanca yanında hızar da yer almaktadrr:

Bıçak lover" balta ile vurdular
HızAr'' hançer ile yarrp soydular
Boğazlayıp kuyulara koydular (l5)

"Şunu bunu ister Muradis Paşa"(9) mrsrarnda adı geçen Ermeni eşkıyası
Müslüman ahaliyi "Ermeni Milleti çok yaşa"(9) diye bağıımaya zorlamak-
tadır. Müslüman ahaliye; "Sizi geçmişleriniz istemiş; kanlara boyansrn
gelsinler demiş"(l l) gibi sözler ettiği ifade edilmektedir.

Ermeni eşkıyası Müslümanları ortaya almış ve perişan eımiştir.
Kuyular şehit cenazeleriyle doludur. Müslüman hanelerinde şehit eksik
değildir. Her tarafvirane olmuş kalanlar ise feryat etmektedir:

Baykuşlar ötüyor minirlerde
Kuşlar 1ııva tutmuş virAnelerde

Şehid eksik değil her hAnelerde (20)

Şiirde Ermeni eşkryasınrn yaptığı mezalin anlatıldrktan sonra Vehib
Paşa'dan, Enver Paşa'dan, Sultan Reşad'dan yaıdım istenmekte; Hz. Mu-
hammed'den imdat beklenmektedir.

'o Balıa: Agacı kesme, yarma, yontma vb. işleıde kullanılan ağaç saplı, demiı araç.
Bel: Toprağı aktaımaya veya işlemeye yarayan, uzun sap[ı, ayakla basılacak yeıi tahta,
ucu sivri küıek veya çatal biçiminde bir tarrm aİacı. (Halük Şükrü AkalıD, [ve başk.],
Türkçe Sözlük, TDK, 20ll.)

" Do5rusu "ıevolvcı" olmalı. Revolveı: Attıpatlar da deniten toplu tabanca. (Mu§tafa
Nibaı Özon, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü, istanbul,1962, l92. )

'' HızAr: Tahta ve keresıe biçıneye yaıayan büyük bıçkı. (Halük Şükıü Akaltn, lve ba§k.],
Türkçe Sözlük, TDK, 20ll).
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3.2.Tarihi Gerçekliği Açısından Şiirdeki Ermeni
Mezal im i

Şiir, baştan sona Ermenilerin mezalimi ve nasıl gerçekleştirildiği üzeri-

nedir. Şair, olayların nasıl olduğuyla beraber bazı tarihi şahsiyetlerin de

adını zikretmektedir. Mesela, şiirin bir yerinde

Şunu bunu ister Muradis Paşa(9)

diyerek ,.Muradis Paşa" adında bir Ermeni eşkıyasından söz eder. Bu kişi,

belge ve muhtelif eserlerdeki ismiyle "Sivaslr Murad" olmalıdır. Ayrıca;

Büyükler Bakü'ya sürüldü gitdi

Küçükler harblerde vuruldu gitdi

Vehib Paşa millet kırıldı gitdi(16)

Yetiş Vehib Paşa millet kırıldı

Şehid cenAzesi kuyular doldu

ErzincAn İslim'ı perişAn oldu (17)

diye bahsettiği de dönemin 3. Ordu Komutanı Vehib Paşa'dır. Burada, önce

Ermeni mezalimi ve ardrndan konuyla ilgisi bakımından Sivaslı Murad ve

Vehib Paşa tanıtılacaktır.

Ruslar, bölgeyi Ermenilere bırakarak çekilecektir. Sovyet Hükümeti

osmanlı Ermenilerini silahlandırmakta ve Rus ordusu'ndaki Ermeni asker_

lerle birleştirmektedir. Bu arada, Taşnaksutyun'a mensup Ermeni eşkıyalar

Kafkasya'da Müslüman katliamına başlamıştır.'' Rus askeri çekilirken yeni

oluşturulmakta olan Ermeni ordusuna bol miktarda yiyecek, malzeme, silah

ve cephane bırakmakta; Rus askerinin yerini alan bu Ermeni kuvvetleri de

Müslüman halkın malını mülkünü yakıp yıkmakta, utanç verici işkenceler

ve katliamlar yapmaktadır.'* Zaman zaman Rus askeriyle Ermeni komi-

tecileri birlikte yağmaya çıkmakta, Müslümanların gelin ve krzlarınr götür-

'' Seyit Sertçelik, Rus ııe Ermeni Kaynaklan Iyğında Ermeni Sorunu 1915-1923 Sömürge

Saoaşı,Ankara: SRT Yay, 20|5,347.

" Komisyon, |9g3, 438.
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mekte, halkın gözlerinin içine baka baka, onları imha edeceklerini söylemek-
tedirler.'' Ayrıca Erzincan'daki Ermenilerin, Amerika'dan gelecek 20.000
Ermeni gönüllü ve müstakbel Ermeni Hükümeti adına basılmış bol
miktarda para beklentileri de vardır.'u

Lenin Nişanı ve Krzıl Bayrak Madalyası sahibi olup Ermenistan'da
bakan yardımcılığı da yapan (1919-1930) A. B. Karinyan Ermeni gönüllü
birliklerinin kürt ve Türk nüfusunu sistematik olarak imha ettiğini
belirtmektedir.'' Twerdo khlebof, hatıralarında Erzincan ve civarındaki
baskı ve zulmün Rus Ordu Karargdhı'nrn Erzincan'dan Erzurum'a taşrnma-
sından sonra birdenbire arttığrnr söylemektedir." Bu yüzden birinci kıtada
geçen;

"Rusdan sonra Ermeni ne yaptı bize"(l)

mısraı Rus kontrolünden çıkan Ermenilerin yaptığı mezalimin eskisinden
çok farklı boyutlarda olduğunu göstermektedir. Hatta Erzincan'rn cencige
Köyü halkı, Rus kumandanına başvurarak"Siz gitmeden bizi Ermenilere teslim
ettiniz. Eğer burada Ermeniler kalırlarsa bizi kdmilen, çoluk çocuklanmızla maha
edecekler. o da olmadığı takdirde bizi siz öldürünüz." talebinde bile bulun-
muşlardır."

Ermeni Sovyet tarihçi A. A. Lalayan, Taşnak birliklerinin Türk kadın
ve Çocuklarrnr, yaşlılarını ve hastalarrnı ortadan kaldırmak için azami cesaret
gösterdiklerini, köylüleri katledip köylerini de harabeye çevirdiklerini ifade
etmektedir.'o Lalayan ayrrca başka bir yerde, Taşnaksutyun'un 1918-1920
yıllarında Ermeni topraklarında yaşayan Azerbaycan Türkünü ve Kürt

'' N.r...n Toksoy, "l9l4-19l8 Yıllarında Erzincan'da Ermeni Faaliyetleri", Dünden
Bugüne Türk-Ermeni İl4nllel, Editörler: İdris Bal, Mustafa Çufalı, Ankara: Lalezar
Kitabevi, 2006, 327 -368.

'o Komisyon, 2005-|,l l 1, 418.

'' Mehmet Perinçek, Rzs De ıılet Arşioleinden 100 Belgede Ermeni Meselesi,İstanbul: Doğan
Kitapçılık Yayınlarr, 2007, 59.

" Nr.."r, Toksoy, "l9l4-19l8 Yıllarında Erzincan'da Ermeni Faaliyetleri", Dünden
Bugüne Türk-Ermeni İlişhilrri, Editörler: İdris Bal, Mustafa Çufalı, Ankara: La|ezar
Kitabevi, 2006, 332, 333.

" Nr.."r, Toksoy, 2006,337; Komisyon, 2005-1, Klasör 2905, D.432, F.6-6'den.
'o M.h-et Perinçek, 2007,60.
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nüfusu imha ederek ülkeyi Ermenileştirmek fikrinde olduğunu da söylemek-

tedir." sovyet Tarihçi İrandust ise işgal edilen bölgelerde terör rejimi (yani

mezalim) uygulandığını, Taşnakların Kürtlere karşı katliama giriştiklerini,

sırasıyla köylerin bütün halkının kılıçtan geçirildiğini ve işgalcilerin yöneti-

minde Türk nüfusa karşı bilinçli bir imha programı uygulandığını ifade

etmektedir.'u

Bolşevik İhtiıali'nden sonra, Rus askerinin pasosu ve elbiselerini Satın

alarak Tiflis'ten kaçan Otto Fenşer adında bir Alman, Sarıkamrş'a 30 km.

mesafedeki Karaurgan köyünde camilerin hamam ve ambara dönüştürül_

düğünden bahsetmektedir. Ayrıca üç Ermeni'nin bir Türk kızrna sataştık-

larrna, kız feryat edince bıçakla öldürdüklerine şahit olmuştur. Yazar, gelen

Ermeni polisinin de, Türk kızı olduğunu anlayrnca omuzlarrnı kaldırıp

"zaran yok, Türk kızıymış, Türkler tarnamen mahaolmalıdır" dediğini ifade

etmektedir."

13 Ocak 1918'de Rus l. Kafkas Kolordusu 4. Türkistan Fırkası Karar_

gihları Erzincan'dan Erzurum'a hareket etmiş, sadece yüz elli Rus askeri

kalmıştır. Taşnak reislerinden Murad'ın idaresinde ise bin kadar Ermeni

gönüllüsü vardır. Ermeniler Müslüman ahaliyi katletmekte, yağma ve teca_

vüzlerde bulunmaktadır.'*

Erzincan'daki Zaza|ar halkından olup Erzincan'da oturan Kara Meh-

met'in oğlu ve dört arkadaşını haşhaş değirmeninde parçalarlar. Demirciler

civarrnda bir Müslüman kadınr zorla götürürler. Belediye KAtibi Mehmed

Efendi'yi bilinmeyen bir yere götürürken annesini, eşini ve dört yaşındaki

çocuğunu da parçalarlar."

Yetkili bir Taşnak militanrnın 1920'de yazdığı bir rapor yapılan ıneza-

limin itirafi niteliğindedir. Rapor şöyledir:

"Basar-Geçar'daki Türk nüfusu ayırt etmeden imha ettim, Bazen

kurşunlara yazık olmasın dersin ya! Bu köpeklere karşı en etkili yol,

" M.hmet Perinçek, 2007,|22.

'u Meh-.t Perinçek, 2007,|27.

" Örnegin, Ardasa, Foska ve Zeğgenç köyleri bunlardandır. (Komisyon, 2005,92,93),

" Komisyon, 2005-1, 11l, 418.

" Komisyon, 2005-1, l|5, 423.



Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

çarpqmadan sonra sağ kalanlan nplayıp kuyulann içine tıkmak oe bir
daha dünyada bulunmamalan için yukandan ağır kayalırla ezmek.
Ben de öyle yapnm. Bütün erkeklei, kadınlan oe çocuklan topl.adım,
benim tarafımdan atıldıklan kuyunun içinde kayalarla ezerek hepsinin
hay atına s on o erdim.'' 

o

Erzincan kurtarıldıktan sonra Kazım Bey (Karabekir), Halid Bey ile As-
keri Daire'nin odalarını dolaşırken bu binayı havaya uçurmak için hazır-
lanmış bombaları sepete doldurulmuş olarak bulurlar. Müşirlik konağr'na
yakılmak üzere hapsedilmiş insanlar yakılmadan kurtarılmışlardır. 20.000
Türk'ün yaşadığı Erzincan'da geriye bunlar kalmıştır. kazrm karabekir
Paşa'nın ifadesiyle "... belki de kasabada tek bir kimse giiremeyecektik! Bütün
huyular şehit edilmiş insan cesetleiyle dolu idi. Bir hayli yerlerde de binalar içinde
yakılmışlardı."."

Bu örnekler ciltler dolusu çoğaltılabilir. Bu işkence ve mezalimin korku
filmlerini aratmayacak nitelikteki sahnelerini birçok Türk ve Rus
kayıtlarıyla, yerli ve yabancılarrn hatıralarında bulmak mümkündür. Daha
vahşileri olmakla birlikte, biz bunlardan yalnızca, Rusların Erzurum'daki
komutanı Üsteğmen Abgral'ın 3 Mart l91S'de Rus Kafkas Orduları Komu-
tanı'na gönderdiği "Müslümanlarrn Ermeniler Tarafından katledilmesi"
başlıklı raporunun bir bölümünü aşağıya alryoruz:

"...Kadın çığlıklan yükselen bir Türk ninin kapısını açtım,
merdioenlerden tırmandım oe bir odaya girdim. Burada tam teçhizatlı
yedi Ermeni askeini gördüm. Biinin elinde bir mum oardı. Diğei ni
talan ediyor oe kadınlan en ııalqi şekilde katlediymdu. Yade peçesiz
üç kadın yatıyordu. Üçünün de bluzlan parçalanmq, çıplak göğüslei
kan içindeydi. Yanı başlannda hüçük çocuhlar oardı. Korkudan
h,askatı kesilmişlerdi, Sanki öl,iiydüler. Birden çocuklardan bii çok
yüksek sesle çığlık atarak yaşlı gözleini aça aça ağIımaya başlayınca,
Ermenilerden bii onu susturtıak ütedi. Fakat dehşet içindeki çocuk
susmadı. Ermeni de çocuğun kafasını dipçikle parçaladı. Çocuk
susmuştu. Yere yruoarlandı. Anne çocuğunun halini gtirünce hıçkıra
hıçkıra ağlamaya başladı. Ermeni çocuğa süngüledi, annenin başına da

'o M.h-et Perinçek, 2007,13g.
'' K"rr- Karabekir,.Erz incan ııe Erzunııı'un Kurtuluşu Sanhamq ııe Öıesi, Erzurum Ticaret

ve sanayi odası Araştırma, Erzurum: Geliştirme ve yardımlaşama vakfi yayınları,
|990,74,
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dipçikle ııurduktan sonra, karnını süngüledi, Bu durumu gören diğer

h,adın gözleini kapatarak ağlnmaya başladı. Diğer çocuklar ise kolla-

nnı kqvuşturmuş başlan eğik olarak sıranın kendileine gelmesini

bekliyorlardı. Aniden karnıma dofuu bir süngü tutulduğunu görüim ııe

oradan çıkmamın dqha akıllıca olacağını anladım."."

3.2.|.Muradis Paşa

Şairin,
"Şunu bunu ister Muradis Paşa

Durma gel gidelim tez koşa koşa" (9)

dediği Muradis Paşa anlaşıldığına göre emir verme yetkisine sahip etkili bir

kişi olmalıdır. Osmanlı 3. Ordu Komutanlığı'ndan Başkumandanlığa

çekilen şifrede de Erzincan'daki Ermeni gönüllülerin Taşnak reislerinden

Murad tarafından idare edildiği belirtilmektedir." Ferik (Korgeneral) Vehib

Paşa'nın Kafkas Cephesi Osmanlı Orduları komutanı olarak Rus Kafkas

Orduları Kumandanı General Perjavalski'ye gönderdiği bir yazıda Sivaslı

Murad'ın çetesiyle Erzincan'da idareyi eline aldığı, Rus miralayr Morel'in

şekilden ibaret olduğu, emir ve yasak kudreti olmadığından bahsedilmek-

tedir. Ayrıca aynıyazıdanMurad'ın 25 yıldan beri Erzurum, Van ve özellikle

Bitlis dAhilinde ihtilal hareketleriyle huzuru bozarak saldrrılara sebep

olduğu ve Osmanlr mahkemeleri tarafindan gıyaben idama mahküm edildiği

ifade edilmektedir.'o Yine 3. Ordu'dan 4. Ordu'ya çekilen bir şifrede Erzin-
can'daki cinayetleri Ermeni reislerinden Sivaslı Murad'rn tertiplediği

belirtilmektedir." İslam ahaliyi Kilise Meydanı'nda toplayarak tevkif ve

idam eden, Kal'a kışlasına ve konaklara doldurarak 1500 kişiyi yakma emrini

" İsm.t Binark, Ermeniler'in Türklere Yaptıklan Mezalim zıe Soykınmın Arşiıı Belgelei,

Ankara: TBMM Yayrnları, 200|, 26, 27, 30.

" Komisyon, 2005-1, 111,4l8.
'o Komisyon, 2005-1, |32, 454.

" Komisyon,2005-1, 450,52,49l. Rus Kafkas ordusu Kumandanı odişelitze1 1500

kişinin vahid Bey konağı,nda yakıldığının doğru olmadığını 3. ordu l(umandanı
Vehib Paşa'ya bildirmesi üzerine kendisine verilen ceVapta yakma hadisesİnin doğru

olduğu, ancak vahid Bey,in konağı olmayıp insanlarrn yakıldığı binaların Hüseyin
Bey'in evi i|e Zeki Paşa dairesi olduğu belirtilmiştir. Yani Farklı binada olmakla

birlikte bu insanlar yakılmıştır.
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veren de bu Sivaslı Murad idi." 1904 Sason isyanında da en vahşi ve tüyler
ürpertici katliamları Sivaslı Ermeni Murad'rn çetesinin yaptığı söylen-
mektedir." Rus kaynakları da Sivaslı Murad'ın Sason olaylarrna katıldığınr
kaydetmektedir."

Rus kayıtlarına göre; adı Murad Sebastatsi (Murad Khrimyan Akopyan)
(1S74-19l8)dir. Sivas'ın Kovtun Köyü'nde doğmuş, İstanbul'a kaçıp hamal-
lık yapmış, 1890'da Hınçak ve ardından Taşnak Partisi'ne katılmıştır. l905
Ermeni-Azeri olaylarında daZengezur'dadır. l908 II. Meşrutiyet'in ilanıyla
Sivas'a dönmüş" Ermeni tehciri başladığında da çetesiyle dağlara kaçarak
Samsun'a ve oradan Batum'a geçmiştir. l9l6'da Sepuh ile beraber Erzin-
can'da Ermeni mülteci ve yetimlere yardım için vakıf kurmuş;ool9lS'de
Erzincan'ı terk eden Türklerle çarpışarak Ermenileri Erzincan'dan tahliye
etmiş, 191S'de de Bakü'de ölmüştür.o'

Yukarıda geçen "Erzincan'ı terk eden Türklerle çarprştr" ifadesinin
biraz üzerinde duralım. Ruslar Erzincan'ı işgal ederken Türk askeri Erzin-
can'dan çekilmiştir. Ancak o sırada ve daha sonra, Ermeni ve Rus mezali-
minden kurtulmak için silahsız siviller, kadın ve çocuklar da Erzincan'ı terk
etmektedirler. Muradis Paşa'nın bunlarla çarpıştığı anlaşılmaktadır. Belge-
lerden anlaşıldığına göre bu çarpışma Müslüman kadrn ve çocuklara katliam
yapmak ve onları yakmak şeklinde gerçekleşmiştir. Ermeniler Fırat'rn öbür
tarafinda Tılhas'ta askeri gördükten sonra şehri tahliye ederek kaçmışlardır.
Ciddi bir direniş de olmarnıştır. Dolayısıyla Rus işgalinden sonra askerle
gerçekleşen herhangi bir çarpışma söz konusu değildir. Zira Türk ordusu 13

Şubat l91S'de Erzincan'a girene kadar Erzincan'da Türk askeri yoktur.

Şiirde anlatrlan mezalim ise Murat Sebastatsi'nin emirleriyle gerçekleş-
miştir.

'u Komisyon, 2005-1, 196

" V.yr.İrrog |ıı, Erııeni Mezalimi,İstanbııl: Sebil Yayınevi, |g78,95.
" Natalie Chernıchenkına, Rıs İmparatorluh Kajntlannda Ermeni Soranu (tg12-Igt7),

Erzincan Üniversitesi Yayrnlarr, 2015, 291.

" l9l2'd. Sivas'taki muharebe güçlerinin komutasının Murad'a verildiğinden ve Sivas'ın
en önemli nokta olduğundan bahsedilmektedir. Bahsi geçen kişi Sivash Murad
olmalıdır. (Chernichenkina, 20|5, 47).

oo 
Sepuh'un (Nersesiyan Arşak) (1872-1940) 1916'da "Bir Ermeni Bir Altın" adıyla

Ermeni mülteci ve yetimlere yardım için bir vakıf ve hareket kurduğundan bahsedil-
mektedir. Dolayrsıyla ikisi aynı vakıf olmalıdır. (Chernichenkina, 2015, 297-298.)

o' 
Natalie Chernıchenkı na, 20|5, 29l.
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3.2.Z.Vehib Paşa

Şair iki mrsrada "Vehib Paşa millet kırıldı gitti"(16), "Yetiş Vehib Paşa

millet kırıldı"(17) diyerek Vehib Paşa'dan yardım istemektedir. Erzincan'r

kurtaran Halid Bey'in Dersim Müfrezesi ve o esnada onun da bağlı olduğu

Miralay Kazrm Bey'in (Karabekir) kumanda ettiği 1. Kafkas Kolordusu'dur.
Bu kolordunun bağlı olduğu 3. ordu,nun kumandanı da Vehib Paşa,dır.Ve-

hib Paşa Erzincan'rn da içinde bulunduğu Van, Muş, Bitlis ve Doğu Kara-

deniz'i de içine alan bir bölgeye komuta etmektedir. 3. Ordu'nun karargAhı

ise Suşehri'ndedir.o'

Taşkent kökenli bir ailenin çocuğu olan Vehib Paşa'nın babası Yanya

Belediye başkanlarından Mehmed Emin Efendi'dir. Vehib Paşa aynı

zamanda Çanakkale Savaşlarr'nda kolordu komutanı olan Esad Paşa'nın da

küçük kardeşidir. o zamanlar Çanakkale'de birlikte savaşmışlardır.o' Erzu-

rum Kalesi Rusların eline geçince Mahmut Kamil Paşa "komutanlıkta
kendini yeterli görmediğini belirterek 23 Şubat l9l6'da 3. Ordu Komutan-
lığından istifa eder. Onun yerine de 28 Şubat 1916 tarihli iradeyle Vehib Paşa

tayin edilir. Vehib Paşa 3. Ordu komutanlığı görevini 6 Mart'ta Erzincan'da
teslim almış, 25Temmuz 19l6'da Rus işgalinden bir gün önce de karargdhını

Suşehri'ne taşımrştlr.'o

Enver Paşa, Rus işgalindeki yerlerin kurtarrlması için Vehib Paşa'ya

gereken emri verir. 12 Şubat 1918'de hazırlıklar yapılır ve Türk askeri

Erzincan'a ilerlemeye başlar.o' Vehib Paşa da bu harekAtı yapacak olan 1.

Kafkas Kolordusunun başına Miralay Kazım (Karabekir) Bey'i getirmiştir.

Onu Manastır ve Çanakkale'den tanrmaktadrr. Buralarda edindiği tecrübe-

lerden dolayı Kazım Bey'i özellikle tercih etmiş; kendisine Erzurum'u da

kurtarabileceğini söylemiştir." Nitekim Kazrm Karabekir onu yanrltmaz.

n' 
Komisyon, |gg3, 42g, 438, 44lr, 444.

o' 
Abduııah İlgazi- Mustafa Bıyıklı, "Mehmet Vehip (Kaçi) Paşa,nın Çanakkale Muha-
rebeleri'ndeki Yeri ve Önemi" Atatürk Araştınna Merhezi Dogisi, Sayı 82, Ankara, 2012,

99,1l5.
oo 

Yüksel Nizamoğlu, Komutanlıktan Sürgüne Vehip Paşa, İstanbul: Yitik Hazine Yayın-
|arı, 2013, l 64- 166, l 95.).

o'Komisyon, |gg3,466.
ou 

Kazım Karabekir, 1990,6l.

.a
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Erzincan kurtarıldıktan üç gün sonra 16 Şubat'ta Erzincan'a gelen
vehib paşa Askeri Daire'nin önünde toplanan halka hitaben bir de konuşma
yapar. kazım karabekir'in ifadesiyle "halkın keder ve sevinci birbirine
karışıyordu." Halkrn alkış ve gözyaşları onları heyecanlandrrmış ve Erzu-
rum'u kurtarmaya and içmişlerdir.o'

Neticede 3. ordu komutanı vehib paşa, bölgedeki kuwetlere komuta
etmesi; hem Rus kuvvetleri hem de İstanbul ile olan irtibat ve ilişkiyi
sağlaması; harekitı, uygun askerlerle ve en üst seviyede yönetmesi bakı-
mrndan önemli bir askerdir. Bilhassa kazım karabekir gibi seçkin subayları
görevlendirmesi harekAtın başarısı, Erzincan'ın ve bölgenin kurtuluşu
açısından oldukça önemli olmuştur.

4.Sonuç

şiir, her ne kadar resmi bir belge olmasa da bir şair gözüyle tarihi
olayları tasvir ettiği için tarih yazıcılığı açısrndan önemli bir kaynakt ır. zira
bu şiir, mezalimin kayrt ve belgelerde pek karşılaşamayacağrmız yönlerini
aktarmaktadrr. Ermeni eşkıyasrnın insanlarr nasıl topladığı, hapsettiği, def-
ter tuttuğu ve bunlarr nasıl katlettiği canlı bir şekilde tasvir edilmiştir. sonuç
olarak YaŞananlar tarihle örtüşmektedir. Yani şiirde konu edilenlerin tarihte
karşılığı olduğunu ulaştığımız kaynaklar doğrulamaktadır. Bu sebeple şiirin
tarih için ana kaynak olarak kullanılabilecek nitelikte olduğu söylenebilir.

217

o' Krrım Karabekir, l990, 82-83.
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29n,

6+5:1l

[20]1 Kanlı bir vukü'it söyleyim size

İ'timad olursa ger sözümüze

Rusdan sofrra Ermeni ne yapdı bize

Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
AllAh'ın kılıcı doğrasın seni

Her kimi tutduysa habs etdi ihir
Çirşüda pazaırda kahvede kifir
Mazlümu çıkardı evinden v6fir

Ermeni Ermeni z6lim Ermeni
AllAh'ıfl kılıcı doğrasın seni

Gece yarrsında getirir defter

Mahbüslardan onar beşerin ister

İfAde alaca\ der polis mister

Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
AllAh'ın kılıcı doğrasrn seni

Gider bir'arsaya kAtiller nizır
KassAb elbisesi giymişler kifir
Baltalar omuzda bıçaklar hAzır

Ermeni Ermeni zilim Errneni
AllAh'ıfl kılıcı doğrasrn seni

o' 
şii.ir, başındaki numara defterdeki şiirin sıra numarasıdrr. Şiirin metni hazırlanırken
asli uzunluklar (A, ü, i) korunarak, nazal "n"ler (n) ayn (') ve hemzeler (') gösterilerek,

terkip ve tamlamalar kurallarına uygun okunup yazılarak mümkün olduğunca günü-

müz Türkçesiyazım vı imla kurallarına göre yeni yazıya aktarılml§trr. Bazı yerlerde

nazal "n"ler yanlış kullanılmışsa da düzeltilerek yazılmıştır. Değişik okunabilecek bir
yerde alternatifler de verilmiş, okunamayan yerler ise boş bırakılmıştır. Mahalli
söyleyişler muhafaza edilmeye çalışılmış, metin tamirinin yapıldığı yerler ise köşeli

parantezle gösterilmiştir.

4
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5 Üçün beşin kolun bağlar tel ile
Ezer kafAsrnı balp bel ile
Yüreğin çıkarır cellAd eliyle
Ermeni Ermeni z6lim Ermeni
AllAh'ıfl kılıcı doğrasın seni

6 [Elini] tel ile bağlar direğe
Kanlı hançerini çakar yireğe
[Garibin feryddı] çıkar feleğe
Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
AllAh'ıfi kılıcı doğrasın senin'

|2lj7 Vurup al kanlara galtAn ederler
Doldurup kuyuya evşAn ederler
TekrAr yine mahbüslara giderler
Ermeni Ermeni zdlim Ermeni
AllAh'ın kılrcı doğrasrn seni

8 Götürdüklerimiz gitdi evine
Gel senin de çocuklarıfr sevine
Yazmış kim gelecek o defterine
Ermeni Ermeni zilim Ermeni
AllAh'ın krlıcı doğrasın seni

9 Şunu bunu ister Muradis Paşa'o
Durma gel gidelim tez \oşa koşa
Bağır der "Ermeni milleti yaşa"
Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
All6h'ın kılıcı doğrasın seni

10 Götürüi bunları der, hdnesine
Giderler Ermeni mahallesine
Kulak mı dayanır bomba sesine
Ermeni Ermeni zilim Ermeni
Allih'ıfr krlıcı doğrasrn seni

" SaYfanrn köŞesi yırtık olduğundan bu krsımlar okunamadı. Ancak metin tamiri yapıldı.
'o Bu Şahıs Erzincan'da Müslümanları katleden Ermeni Sivaslı Murad olmalıdır. bk.

Necdet Bilgi (20l4). Ermeni Tehciri ve olaylarına İııştin vehib Paşa'nın Raporu, Yeni
TürkiYe, S. 60, s. l5; http://haypedia.com/makale/Osmanl%C4%Bl%o2oTarihi
19 4b97 fa0-feca-425 a-ae3d-52fcb07c63d9.pd f (20.|2.20|6)

22|
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Derler sizi geçmişleriz istemiş
Kanlara boyansıfl gelsinler demiş
Her biri bir dürlü herzeler yemiş

Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
Allih'ıfl kılıcı doğrasın seni

N'etdiz Ermeni'yi getirin şimdi
Kim" öldürdü kimler" toprağa gömdü

Ermeni milleti kırıldı sofldu
Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
Allih'ın kılıcı doğrasrn seni

Nerde gelinimiz kızımz derler
Fırit'da subyAnı balıklar yerler

Böyle diyüp birden hücüm ederler

Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
Allih'ın kılıcı doğrasrn seni

Ver baltayı ben hayfımı alayım
Ver hançeri ben bağrımı salayım
Alıp intikAmım bağrın yaraylm

Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
Allih'ın kılrcı doğrasın seni

Bıçak lover" balta ile vurdular
Hizör hançer ile yarup soydular
Boğazlayıp kuyulara koydular
Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
AllAh'ın kılıcı doğrasın seni

Büyükler Bakü'ya sürüldü gitdi

Küçükler harblerde vuruldu gitdi

Vehib Paşa5n millet kırıldı gitdi
Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
Allih'ıfl krlıcı doğrasrn seni

" *kimi" anlamrnda olup vezin gereği ünlü düşmesi olmuştur,

" "kimleri" anlamında olup ünlü düşmesi vardır,

" Lor.r, Rovelver olmalı. Muhtemelen vezin veya mahalli söyleyiş gereği böyle YazılmıŞtır,

'o Vehib paşa ve Ermeni Mezalimi hakkında bk. Necdet Bilgi(2014). "Ermeni Tehciri ve

Olaylarına İtşkin Velıib Paşa'nın Raporu", Yeni Türkiye, S, 60, 1-25,

1l

|2

l3

|4
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|7 Yetiş Vehib Paşa millet kırıldı
Şehid cenAzesi kuyular doldu
ErzincAn İshm'ı perişin oldu
Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
AllAh'ın kılıcı doğrasrn seni

|22]18 Felek bize ölüm borusu çaldı
Gelsin Enver Paşa nerede kaldı
Ermeni İshmı ortaya aldı
Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
AllAh'ıfr kılıcı doğrasrn seni

Bu nAs dökülmüşdür Ah u feryAda
Haberimiz verifr SultAn ReşAd'a"
Yetişsin Muhammed bize imdAda
Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
AllAh'ın kılıcı doğrasrn seni

Baykuşlar ötüyor minirlerde
Kuşlar yuva tutmuş virAnelerde
Şehid eksik değil her hAnelerde
Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
All6h'ın kılıcr doğrasrn seni

Tütün çıkmaz oldu İslAm köyünde
Öltlm eksik değil mü'min evinde
Kader böyle imiş t6 ezelinde
Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
AllAh'ın kılıcı doğrasın seni

Göz yaşımız kana katışmadr mı
FeryAdımız'arşa yetişmedi mi
Bu Ateşe Fa'ik sıı düşmedi mi
Ermeni Ermeni zAlim Ermeni
Allahifl kılıcı doğrasın seni

223
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" Srlt"r, Reşad (l844-19l8) 35. Osmanlı Padişahı.



224 R. sARlÇiÇEK K, AcAR



Türk Kü ltürü incelemeleri De.gisi

-) -.' lLri7i7)),
U_,,?.l(lbJ.ln,,
2.r-übr? ,-lıl-g':

a,ai'{*ı;i ?.i'
gjLr?{,rfi.ı

Y::.i,j:,
t 'r,1$1ş,;,_i)i

|_,.pÇuı,ıiY erl 2ı )üa|,?.|
la- |;'.}iİ,l,'y'.',

ç;,1-iİg i!, ı'.', ,

) - -ill jÇ,:|ı 
,

t 'i', a_{P.,i;ıri'
(.)v4İ:u/,,ı';i
1jıı7: (*ıı,a.ıı



226 R. sARtÇiÇEK _ K. ACAR

{_.ıJ i ;_ |J Vrıı., ,l-ı

'.,_ri-,lJir^-lçl,,(_i.,ı}_ı 
|ü ı.|u-ı

?,7:'-,,(_f, ıiıl(ü?-|?-i_

,,, ,r,,,ğri1.r'.,i »Pe:.lç}ıi i.ı,c»,
a)İ. ,|İ. ııgwlı ıl- l



Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 227

EKLER.

\

, r-. _

Kars'ta ayakları başlarına bağlanarak katledilen Türkler

Komisyon, Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri l9t4-19l8, Cilt I. Ankara:
Genelkurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınlan, 2005, 86.

öldürülen Türk askerleri
Komisyon, Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, Cilt I. Ankara:

Genelkurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınlan, 2005, l00.

Karsta Ermeniler tarafindan birbirlerine bağlanmak suretiyle canice

[ıı u{lı.
W._T?"o"Şr-T?'*,'
,-iY,|.:.

"r



R. SARIÇİÇEK _ K. ACAR

Erzincan'ın odabaşı Mahallesi'nde ktirt muhacirlerden birbirine bağlanarak

öldürülmüş ihtiyar, kadm ve çocuk cesetleri
Kazrm Karabekir, 1917_20 arasıncla Erzincan,dan Erivan,a Ermeni Mezdlimi,

Hazırlayan,. Ömer Hakan Özalp, İstanbul, Emre Yay.,2000,46,

Erzincan,da olduğu gibi kars,ın subatan köyünde katledilen kadınlar,

çocuklar, annelerinin karnından çıkarılan bebekler (25 nisan l918),

Komisyon, Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetl_eri l9l4_19l8, Cilt II. Ankara
Ğ"nelt,.rnuy ATYASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınlan, 2005-|,254,

228

İe

k-,i



Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

yaşındakİ Mahmut Ağa.

§omisyon, Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri t9l4-19l8, Cilt II. Ankara:
Genelkurmay ATASE ve Denetleme Başkaİılığı Yayınlan,2005-1, 50.

Erzincan' da Ermenilerin katlettiği anne ve kızı (l2 Şubat l 9 l 8)
Koqıisyoı, Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri l9l4-i918, Cilt II. Anf€ra:

Genelkurmay ATASE ve Denetleme Ba§kanlığ Yayınlan, 2005-1, 84.

Erzincan'da su kuyusuna atılarak şehit edilen ve daha sonra kuyudan çıkartılan 54

229

.1
l

ı
ği--l

h_,, . ^_,j_ikŞ-



230 R. SARIÇiÇEK _ K. ACAR

"A POEM AND ARMEN!AN ATROCITIES IN ERZINCAN"

Abstract
poets are memories of societies. The religions, airtues and national heroic

epics of the nations aie immortalized bylheir pen. But the subject of these

fiiİ, İ, İot always aictory and joy, ğometimes sorroıı) and grief can be

s|*bieü of epic."ln thesb epics, besides natural ffiirs, great_.ııars,
-iİİigrotionİ, 

inaasions, as İell as people who will engage_ generations of

p,ropİ', life and memory. Some of..thenç especially those related to.history,
'orr' ,ornt, that the poit prrronilly witnesses. such items contain many

details that haııe suriiaed'in history but escape from the history books, They

irlp |ır, historiıns in helping to uiderstand historical facts in this_d.irection,

İh|rr,, orc affiong the poe|ns of Erzincan Faik Osman and his poems

describing the mİssacre'of Muslim by the Armenians during the occupation
'r}-rn, 

ıü*nns and "ft; 
of ı in.igız_ıgl'. We ıuill try to discuss the

Armenian atrocities in a piem of the poet mentioned in this ııork. Firstly,

ıae identified the eoents in poetiy, then ıue researched historical sources to

find eaiience for the content of poetry. we haoe seen that the information

'*iri iiroinia p* historicil'documents confirms ııh_at is des.cribed in

po,etry. As a resilt, we haae come to the conclusion that the poem is a aerbal

source for history.

Keywords
History, Russian, Armenian atrocities, Erzincan, Faik Osman,


