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SUNUCU- Say›n rektör yard›mc›lar›m, de¤erli misafirler; Baﬂkent Üniversitesi Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi’nin düzenlemiﬂ oldu¤u “Cemal Paﬂa
Cinayeti” konulu konferansa hoﬂ geldiniz.
Konferans›m›z, geçen y›l düzenledi¤imiz “Talat Paﬂa Cinayeti”nin
devam› niteli¤indedir. Konferans›m›za daha önceden yap›lm›ﬂ programlar› nedeniyle kat›lamad›klar›n› bildiren de¤erli bakanlara, siyasi parti
baﬂkanlar›na ve kurum baﬂkanlar›na nazik telgraf ve fakslar›ndan dolay›
teﬂekkür ediyoruz.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapmak üzere Baﬂkent Üniversitesi Stratejik
Araﬂt›rmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Enver Hasano¤lu’nu kürsüye
davet ediyorum.
Prof. Dr. ENVER HASANO⁄LU (Baﬂkent Üniversitesi Stratejik
Araﬂt›rmalar Merkezi Müdürü)- Say›n Rektör Vekilim, de¤erli konuklar; Baﬂkent Üniversitesi Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi olarak sizin de
bildi¤iniz gibi, ülkemizi yak›ndan ilgilendiren konular› gündeme
getiriyoruz ve ilgilileri uyarmaya çal›ﬂ›yoruz. Geçen sene bu zamanlarda
Say›n Hikmet Özdemir taraf›ndan Talat Paﬂa cinayeti hakk›nda bir
konferans verildi. Bugün de bir di¤er konferans Cemal Paﬂa cinayeti
hakk›nda verilecektir. Bu konferanslar, tarihimizin bilinmeyen yönlerine
›ﬂ›k tutmak amac›yla düzenlenmektedir.
Biz Baﬂkent Üniversitesi olarak, üniversiteleri sadece e¤itim ve ö¤retim
verilen yerler de¤il, araﬂt›rmalar yapan ve sonuçlar›n› kamuya duyuran
birer kurum olarak görmekteyiz. Üzülerek ifade etmem gerekirse,
tarihimizle ilgili birçok ﬂeyi bilmiyoruz ve tarihimizle ilgili yeterli
çal›ﬂmalar› yapmamaktay›z. ‹ﬂte böyle devam ederse bu iﬂler ve tarihini
di¤er ülkelerin de¤erlendirmesinden ö¤renen bir nesil yetiﬂtirirsek,
korkar›m ki gelece¤imiz çok parlak olmayacakt›r.
De¤erli konuklar; bugünkü konferans›m›z Cemal Paﬂa hakk›ndad›r.
Cemal Paﬂa, 1872’de Midilli’de do¤du. Kendisi ‹ttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin önde gelen üç liderinden biri. Cemal Paﬂa, 22 Temmuz
1922’de Ermeniler taraf›ndan ﬂehit edildi. De¤erli Hocam›z, ﬂimdi bu
cinayet hakk›nda ve o sürede geliﬂen olaylar› bir senelik birikimin
sonucu ve belli arﬂivlerimizi tarayarak bizlere sunacakt›r.
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Bu düﬂüncelerle hepinize kat›lman›zdan dolay› teﬂekkür ediyorum,
Hocama teﬂekkür ediyorum ve her zaman deste¤ini gördü¤ümüz
Rektörümüz Say›n Haberal’a teﬂekkür eder, hepinize sayg›lar sunar›m.
SUNUCU- Konuﬂmas›n› yapmak üzere Baﬂkent Üniversitesi Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr. Korkut Ersoy’u kürsüye davet ediyorum.
Prof. Dr. KORKUT ERSOY (Baﬂkent Üniversitesi Rektör
Yard›mc›s›)- De¤erli konuklar; hoﬂ geldiniz.
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal, böyle önemli konularda vekâlet
b›rakmak istemezdi, ama ola¤anüstü bir karaci¤er transplantasyonu
ameliyat› nedeniyle ﬂimdi Baﬂkent Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyathanede kendisi. O yüzden sizlere hoﬂ geldiniz demek rolü bana düﬂtü,
bu ﬂeref bana nail oldu.
Ben tabii Cemal Paﬂa konusu olunca, ben de göz atmak istedim; çünkü
biz, biraz evvel Yekta Bey’e aktar›yordum, 50 yaﬂ›nday›m tam, Cemal
Paﬂa da 50 yaﬂ›nda öldürülmüﬂ. 50 y›lda o kadar çok iﬂ yapm›ﬂlar ki, Talat
Paﬂa da öyle, Enver Paﬂa da öyle, insan ﬂaﬂk›nl›k içinde kal›yor. Tabii
arka taraflarda oturan genç arkadaﬂlar›m›z, bir yandan “Cemal Paﬂa’n›n
bize bugünkü etkisi nedir acaba, biz niye buraday›z?” diye de kendi
kendilerine soruyorlard›r. Benzer soruyu ben de kendime sordum; fakat
sonra anlad›m ki, biz tarihi gerçekten ö¤renmemiﬂiz, galiba bize ö¤retmemiﬂler tarihi. Yani Birinci Dünya Savaﬂ›’na Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu
getiren nedenleri, Birinci Dünya Savaﬂ›ndan ç›k›ﬂ›m›z›, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun da¤›l›ﬂ›n› biz gerçek tarihçilerin a¤z›ndan do¤ru bir
ﬂekilde ne okumuﬂuz, ne de dinlemiﬂiz. O yüzden ben biraz geç, belki
arkadaﬂlar›m biraz daha zamanl› olarak tarihin bu sayfas›n› Say›n Hikmet
Özdemir’in a¤z›ndan ayd›nlat›lmas›n› bekleyece¤iz. Bu nedenle
Üniversitemize, salonumuza gelen bütün kat›l›mc›lara, dinleyicilere
teﬂriflerinden dolay› teﬂekkür ederiz. Say›n Hikmet Özdemir’e de bize
verece¤i katk›lardan dolay› ﬂimdiden teﬂekkür ederiz.
Sayg›lar›mla efendim.
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SUNUCU- Say›n konuklar; konuﬂmac›m›z› davet etmek istiyorum: Türk
Tarih Kurumu Ermeni Araﬂt›rmalar› Baﬂkan› Prof. Dr. Hikmet Özdemir.
Prof. Dr. H‹KMET ÖZDEM‹R (Türk Tarih Kurumu Ermeni
Araﬂt›rmalar› Baﬂkan›)- Hepinize teﬂekkür ederim.
Eminim ki bu salonda bulunan hiçbir kimse, ben de dâhil, bir cinayetin
ne ﬂekilde cereyan etti¤ine dair bir toplant› için bir araya gelmeyi
istemezdik. Önce kahraman›m›z›n nas›l bir insan oldu¤u üzerine çok
güvendi¤imiz, kendisinin izinden gitmekle onur duydu¤umuz, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ulusumuzun mimar› Büyük Atatürk’ün tan›kl›¤›na
baﬂvurmak istiyorum.
General Mustafa Kemal, Halep’tedir. ‹stanbul’a hareket etmek için
haz›rl›klar›n› tamamlamaktad›r. At ve k›sraklar›n› satmak istemektedir.
Cemal Paﬂa ile karﬂ›laﬂ›r. Öykünün kalan k›s›mlar›n› 1926 y›l›nda
Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal’in, Falih R›fk› Atay’a anlatt›klar›ndan
izleyelim:
“Atlar ve k›sraklar›m›n pazarda sat›lamam›ﬂ oldu¤unu söylemiﬂtim; o
s›ralarda 4. Ordu’nun Kumandan› bana Halep’te mülaki oldu. Çok ﬂeyler
konuﬂtuk. Müﬂterek kararlar vermiﬂ oldu¤umuza zahip oldum. Bu
safhalar› hikaye etmem uzun olur; bu da ayr› bir tasvir. Fakat merhum
Cemal Paﬂa’n›n bana ayr›ca bir muhabbet ve merbutiyeti oldu¤unu
zikretmek de vazifemdir. Ben, Cemal Paﬂa’y› Cemal Paﬂa olduktan yahut
Cemal Paﬂa Mustafa Kemal’i kendisiyle Halep’te konuﬂan Ordu
Kumandan› Mustafa Kemal olarak bulduktan sonra tan›ﬂm›ﬂ de¤ildik.”
“At ve k›sraklar›m›n sat›lamam›ﬂ oldu¤unu söylemiﬂtim. Halep’te Cemal
Paﬂa merhumla birçok ciddi mevzular üzerinde münakaﬂadan sonra, ﬂu
basit mukaleme cereyan etti:”
“– Cemal Paﬂa, benim baz› cins at ve k›sraklar›m var. Bunlar› satmak
ihtiyac›nday›m; talip bulamad›m. Siz buran›n eski kumandan›s›n›z, bana
bir yol gösterir misiniz?”
“ – At ve k›sraklar›n›z› evvela baytar›ma muayene ettireyim.”
“ – Diyarbak›r’da iken Avusturyal›lar bu atlarla k›sraklar›n mühim bir
servet oldu¤unu söylediler, k›ymetlerinden ﬂüphe etmiyorum, maahaza
[bununla beraber] öyle yap›n›z.”
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“ – Cemal Paﬂa hepsi için iki bin alt›n teklif etti. … Kabul ettim ve bu
suretle ‹stanbul’a hareket ettik.”
“ – Bir gün ‹stanbul’da Bahriye Müsteﬂar› Vas›f Paﬂa’dan bir tezkere
ald›m. Bu tezkereye raptedilmiﬂ olan ‘Cemal Paﬂa’ imzal› telgraf›n
muhteviyat› ﬂu idi: ‘Hayvanlar›n›z› beﬂ bin liraya satt›m, sizden çok ucuz
alm›ﬂ›m, üç bin liras›n› nereye göndereyim?’ Bu telgraf üzerine Müsteﬂar
Vas›f Paﬂa’n›n yan›na gittim; kendisine dedim ki: ‘Bu telgraf›n manas›n›
anlayamad›m; ben Paﬂa’ya atlar›m› iki bin liraya satt›m, o beﬂ bin liraya
satm›ﬂsa üst taraf›n› bana vermeye mecbur de¤ildir!’ Fakat ilave
etmeliyim ki, bu istignama ra¤men Cemal Paﬂa merhum, üç bin liray›
Vas›f Paﬂa delaletiyle bana göndermiﬂtir.”
“Bu para yeni teﬂebbüsat›mda benim için medar [dayanak noktas›]
olmuﬂtur; bunu zikretmeyi vazife addederim. Çünkü ben Mütareke
zaman› ‹stanbul’da bulunurken ve çok vasi teﬂebbüslere karar verirken,
bana bu teﬂebbüslerimin manas›n› hissedenler taraf›ndan çok teklifatta
bulunulmuﬂtur. Hepsini reddettim. Çünkü bana bu yolda teklifat
yapanlar›n hiç biri mefkure sahibi adamlar de¤illerdi. Tabirimi maruz
görürseniz ve bu sat›rlar› okuduklar› zaman kendilerinin ima edildiklerini anlayacaklar›na ﬂüphe olmayan o zevat dahi, adi entrikac›lar
olduklar›n› reddetmeye muvaffak olamazlarsa bana çok küstahane
tekliflerde bulunmuﬂ olduklar›n› kabul edeceklerdir.”
“At ve k›srak paras›yla ‹stanbul’a geldik. …”
De¤erli konuklar; iﬂte kahraman›m›z bu kiﬂidir. Kahraman›m›z› daha iyi
tan›mak ve yeni kuﬂaklara tan›tmak bizim borcumuzdur. Neden?
ﬁimdi bu soruyu yan›tlamak istiyorum. Çünkü bu sorunun yan›t› bugün
ulusumuza yöneltilen alçakça bir sald›r› kampanyas› için çok önemlidir.
Genelkurmay Baﬂkanl›¤› Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Baﬂkanl›¤›
(ATASE) Arﬂivi’nde bulunan ﬂu elimdeki kâ¤›tta yer alan bir talimat 4.
Ordu Komutan› olarak kahraman›m›z›n imzas›n› taﬂ›yor, tarihi 15 Mart
1917.
Suriye’de yerleﬂtirilen Ermenilerin zarar görmemelerine ve mallar›n›n
gerçek de¤eri üzerinden sat›n al›nmalar›na dair Cemal Paﬂa’n›n bir
talimat›d›r bu. Bu talimatta bak›n›z ne diyor: “Giden Ermenilerin araba ve
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hayvanlar›n› sat›n al›n›z; fakat bu adamlar›n zarar görmelerini kabul
edemem. Aran›zda oluﬂturaca¤›n›z bir sat›n alma komisyonu arac›l›¤›yla
bu araba ve hayvanlar›n gerçek de¤erini belirleyiniz ve sahiplerine o
ﬂekilde ödemede bulununuz.”
‹ﬂte kahraman›m›z Cemal Paﬂa; ne o s›rada zorunlu göçe tabi tutulan
Ermenilere, ne de silah arkadaﬂ› General Mustafa Kemal’e farkl›
davranm›yor, her ikisine de ayn› ﬂekilde davran›yor, ayn› k›stas›
uyguluyor.
Ben o ça¤a Türk ulusu aç›s›ndan “kahramanlar ça¤›” diyorum. Yaln›z,
hemen ﬂunu belirteyim: Bu kahramanlar›m›z›n bütün yapt›klar› iﬂlerin
dört dörtlük oldu¤unu ve hiç, ama hiç hata yapmad›klar›n› sanm›yorum.
Haldun Taner’in 1980 öncesinde Milliyet gazetesinde “Devekuﬂuna
Mektuplar” adl› bir köﬂesi vard›. Orada Haldun Taner, bir yaz›s›nda ﬂunu
söylüyordu: “Ben, bizim yak›n tarihimizde kimdir bir kahraman, bunu
bulay›m ve onunla ilgili bir tiyatro eseri yazay›m dedim; araﬂt›rd›m,
soruﬂturdum, Mithat Paﬂa’ya karar verdim. Mithat Paﬂa’yla ilgili
buldu¤um her bilgiyi, evrak› bir dosyaya koydum; fakat bir süre sonra
bakt›m ki benim Mithat Paﬂa’n›n baz› bana uygun gelmeyen ﬂeyleri de
vard›. Dolay›s›yla kahraman aramaktan vazgeçtim.”
Ben öyle demiyorum; kahramanlar var, ama bu kahramanlar› olduklar›
gibi, hatalar› ve sevaplar›yla birlikte kabul etmek durumunday›z. Nitekim
geçen y›l burada Talat Paﬂa cinayetiyle ilgili konferans›ma baﬂlarken
söylemiﬂtim ve o cümlelerimi ﬂu anda aram›zda bulunmayan Say›n
Rektörümüz Mehmet Haberal da sonradan yapt›¤› de¤erlendirme
konuﬂmas›nda aynen tekrar etmiﬂti.
De¤erli konuklar; bu insanlar›n siyasal düﬂüncelerine hiç, ama hiç
kat›lmayabiliriz, baz› yapt›klar› davran›ﬂlar› da bugünkü ölçülerimize
göre çok iyi bulmayabiliriz. Ancak bizim Türk ulusunun evlatlar› olarak
hiçbir zaman akl›m›zdan ç›kartmamam›z gereken bir manevi görevimiz
var. O da Talat Paﬂa, Cemal Paﬂa, Enver Paﬂa ve di¤er insanlar›m›z ki
bizim ulusumuzun vicdanlar›na emanet edilmiﬂ ﬂehitlerdir.
Cemal, Talat ve Enver, di¤er baz› ‹ttihat ve Terakki erkân›yla birlikte lider
kadro, bildi¤imiz gibi Mondros Mütarekesi’nden sonra ‹stanbul’dan
ayr›lmak, mücadelelerini ülke topraklar› d›ﬂ›nda sürdürmek zorunda
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kalm›ﬂlard›r. ‹stanbul’dan ayr›lan bu insanlar›n, ilk o giden yedi kiﬂinin
biri d›ﬂ›nda tamam› cinayet ﬂebekeleri taraf›ndan öldürülmüﬂtür. (Bu bir
kiﬂi merak edenler için söyleyeyim, daha sonra as›lm›ﬂt›r, Dr. Naz›m
Bey’dir, 1926’daki suikast giriﬂimi nedeniyle as›lm›ﬂt›r).
Bu insanlar›n her birinin öldürülmesi, basit birer cinayet veya suikast
olarak düﬂünülemez. O günkü koﬂullarda uluslararas› politikan›n
önemli aktörleri, bu cinayetlerin ya arkas›ndad›r ya yan›ndad›r ya
içindedir ve baﬂ›ndad›r. Bu uluslararas› politikan›n aktörleri derken de
devletlerin isimlerini de aç›kça belirtmek gerekir; bunun bir tanesi
‹ngiltere’dir, di¤eri Rusya’d›r. Eski müttefikimiz Almanya da bu iﬂlerin
içindedir, yan›ndad›r. Özellikle Talat Paﬂa cinayetiyle ilgili geçen y›l
yapt›¤›m›z sunuﬂtan hat›rlayabilirsiniz.
Gerçek nedir? Biz yaln›z›zd›r, o tarih itibariyle yapayaln›z›zd›r ve bu
insanlar, bir ﬂehirden ötekine, Berlin’den Münih’e, Münih’ten Paris’e,
Paris’ten Bakû’ye, Bakû’den Buhara’ya, Kâbil’e, Moskova’ya, Roma’ya
sürekli bir trafik halindedirler. Bu trafik nedir? Bu bir aray›ﬂt›r, yenilginin,
ezikli¤in verdi¤i ›st›rab›n her gün yedi kat yerin dibine soktu¤u bu
insanlar bir ﬂeyi aramaktad›rlar. Ama arad›klar› ﬂey, sadece ve sadece
Anadolu’nun ba¤r›ndad›r, Mustafa Kemal’in yan›ndad›r. Belki onlar için
Mustafa Kemal’in yan›nda olmak, çeﬂitli zorluklar aç›s›ndan düﬂünüldü¤ünde; çünkü o s›rada onlar›n hakk›nda tutuklama karar› var, bir süre
sonra da idam karar› filan veriliyor, Türkiye’de bulunmak zordur. Ancak
bütün yaz›ﬂmalardan anl›yoruz ki, hemen bu zevat›n hepsi bir an evvel
oraya gitmek, ulusun ba¤r›na dönmek, mücadeleye kat›lmak istemektedirler.
Ne var ki bu o kadar kolay bir mesele de¤ildir. ‹stanbul’da bulunan ve
Anadolu’ya geçmek isteyen herkes de geçememiﬂtir; bildi¤iniz üzere
tutuklanm›ﬂlard›r ve bir süre sonra da iﬂbirlikçi hükümet, Damat Ferit
Hükümeti taraf›ndan ‹ngilizlere teslim edilmiﬂlerdir ve Malta’ya gönderilmiﬂlerdir.
Bu elbette dramatik bir durumdur; bir imparatorlu¤un kadrolar›n›n bir
k›sm› hapiste, ‹ngilizlerin kontrolünde Malta Adas›’nda rehin. Ben onlara
sürgün demiyorum, rehin diyorum, rehin olarak götürülmüﬂler; çünkü
sürgünün anlam› farkl›d›r. Bir k›sm› Anadolu’ya s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ, güvenlik
sa¤layabildikleri bölgelerde ancak yaﬂayabiliyorlar; çünkü Anadolu’da
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bir süre sonra çok esasl› bir askeri iﬂgal baﬂlayacak. Avrupa’da kalan
k›s›m bir aray›ﬂ içerisinde. Ben tabii burada olabildi¤ince okuduklar›m›
sizlere aktarmaya gayret edece¤im, yani kiﬂisel bir ﬂey katmadan
aktarmaya çal›ﬂaca¤›m; çünkü bir yerde ben bu iﬂi vekâleten yap›yorum.
Bu salondaki herkes en az benim kadar ve hatta benden de daha güçlü
bir ﬂekilde bunlar› de¤erlendirebilecek durumdad›r. Benim yapt›¤›m
sadece arac›l›kt›r, bilgileri ve belgeleri sizlerin huzuruna ç›kartmakt›r.
Baﬂlang›ç itibariyle ‹ngilizlerle temas ediyorlar, gerek Talat, gerek Enver.
Hareket noktalar› ﬂu: ‹stanbul ve Türklerin ço¤unlukta bulundu¤u yerler
bizim, yani Türklerin yönetiminde olsun. O s›rada Sevr imzalanm›ﬂ de¤il,
haz›rlanm›ﬂ de¤il, öyle bir pazarl›k yürütüyorlar. Frans›zlarla görüﬂüyorlar, bir diplomasi trafi¤i, inan›lmaz bir ﬂey. Normalde diplomatik faaliyeti
D›ﬂiﬂleri teﬂkilat› filan yürütür diye zannederiz; hay›r, öyle de¤il, bu
kiﬂilerin her biri âdeta ola¤anüstü yetkilerle donanm›ﬂ elçiler gibi hareket
ediyorlar.
‹ngilizler, kesin olarak böyle bir iﬂbirli¤ine yanaﬂm›yorlar. ‹ﬂbirli¤ine
yanaﬂmamakla beraber, ingilizlerin bunlardan bir talepleri var, özellikle
Enver’den ve Cemal’den, tabii Talat’tan da. Diyorlar ki, “Siz Kafkasya’da,
Asya’da ve Hindistan Müslümanlar› üzerinde etkili olabilirsiniz.
Bolﬂeviklerin -‘yani Sovyet devrimi oldu biliyorsunuz 1917’de’- ‹ran’a
sarkmas›n› önleyin. Bizim Hindistan yolunun güvenli¤i tehlikeye
düﬂmesin.”
Bunu, ayr›nt›y› aktarmam›n nedeni, Asya’daki nüfuz mücadelesinin
aktörlerinden en önemlisinin ne düﬂündü¤ünü anlamam›z içindir.
‹ngilizlerin derdi, Hindistan’da bir Müslüman ‹htilali ç›kmas›n ve bu
‹ttihatç›lar da bu konuda kendilerine yard›mc› olsunlar, bunu istiyorlar.
Hem Talat, hem Cemal, Radek’le tan›ﬂ›yorlar. Radek, bir süre sonra
Komünist Enternasyonal’in önde gelen yöneticisi olacak. Radek, o s›rada
Almanya’da hapishanede ve benim yapt›¤›m okumalara göre, Radek’in
Alman makamlar› taraf›ndan serbest b›rak›lmas›n› Talat sa¤l›yor; çünkü
Almanlarla savaﬂ y›llar›ndan kalan bir iliﬂkisi var Talat’›n. Cemal’le Radek
de çok samimi. Radek bunlara diyor ki, “Moskova’ya gelin, biz size
yard›mc› olal›m, Bolﬂevik’lerle iliﬂki kurman›zda ben arac›l›k edeyim.”
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Çok k›sa anlat›yorum. Talat’›n d›ﬂ›nda di¤er ‹ttihatç›lar Moskova’ya
gidiyor. Cemal, ﬂimdiki bu Davos’un yak›n›nda bir köyde oturuyor.
Elinde baﬂkas›n›n ad›na düzenlenmiﬂ bir kimlik belgesi var, ama onun
derdi baﬂka, “ülkem için ben ne yapabilirim?” diye düﬂünüyor.
‹ﬂte bu duygularla Moskova’da Çiçerin’le görüﬂüyor. Çiçerin diyor ki, “ne
istiyorsunuz, projeniz nedir, bize söyleyin.” Cemal’in kafas›nda fikir
olarak Afganistan’a gitmek var; çünkü ‹sviçre’de, Davos’un o köyünde
bir gazetede Afganlar›n ‹ngilizlere karﬂ› kurtuluﬂ savaﬂ›na baﬂlad›klar›n›
okuyor. E¤er Afganlara yard›m edilirse, Afganlar baﬂar›l› olabilecekler.
Çok enteresand›r; 18 May›s 1919’dur, Afganlar›n kurtuluﬂ savaﬂ›na
baﬂlamalar›; bizimki henüz daha baﬂlamam›ﬂ, ama Afganlar ‹ngilizler ile
mücadeleye baﬂl›yor.
Cemal anlat›yor, diyor ki, “bana yard›mc› olun, silah sa¤lay›n, Rusya’daki
esir Türk zabitlerinden verin.” Çünkü savaﬂtan sonra bizim Türk
subaylar›n›n önemli bir k›sm› Asya’da esir, Ruslar onlar› Çarl›k döneminde Sibirya’ya göndermiﬂler. “Onlardan istediklerimi alay›m, birlik
oluﬂturay›m, Afganistan’da savaﬂmak istiyorum.”
Cemal ve Halil Paﬂa, Bahattin ﬁakir, yani ‹ttihatç› kadrodan Moskova’da
bulunanlar Ruslar ile anlaﬂ›yor. Asya’daki nüfuz mücadelesi aç›s›ndan
bakt›¤›m›z zaman Bolﬂevikler ﬂöyle düﬂünüyorlar: “Biz ne yap›p yap›p
bu ‹ngiliz’lerin hegemonyas›n› k›rmak zorunday›z. Bunun için de
Müslüman bölgelerinde ‹ngilizlere karﬂ› ayaklanma ç›kartmam›z laz›m.
Kim yard›mc› olabilir bize; iki unsur: Birincisi Türk Komünistleri
yard›mc› olabilir, -‘Mustafa Suphi’yi kastediyorlar’- ama daha da
önemlisi, ‹ttihatç› liderler yard›mc› olur” diyorlar. ‹ttihatç›lar, zaten
savaﬂta ‹ngiltere’ye karﬂ› savaﬂm›ﬂlar. Bolﬂevikler aç›s›ndan da tablo bu
ﬂekilde gözüküyor.
Burada ﬂunu teslim ediyoruz: Moskova’daki ‹ttihatç›lar bir aray›ﬂ
içerisinde, onlar kendi ülkelerinin tekrardan aya¤a kalkmas›n› istiyorlar.
‹stanbul’a dönemiyorlar; çünkü orada haklar›nda idam kararlar› verilmiﬂ.
Avrupa ﬂehirlerinde durgun bir sürgün yaﬂam›n› hazmedemiyorlar.
Geçen y›l anlatm›ﬂ olmal›y›m; mesela Talat, Roma üzerinden ‹talyan’lar›n
da yard›m›yla Antalya’ya milli mücadele için silah sevk›yat› iﬂlerini dahi
organize ediyor. Bu arada Karakol Cemiyeti diye de bir örgüt var,
‹ttihatç›lar taraf›ndan kurdurulmuﬂ, baﬂ›nda Kara Vas›f var. Kara Vas›f da
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Sovyet’lerle anlaﬂ›yor, bir anlaﬂma imzal›yor ve anlaﬂman›n bir suretini
de Mustafa Kemal Paﬂa’ya gönderiyor. Fakat Mustafa Kemal Paﬂa bu tür
iliﬂkilere s›cak bakm›yor ve Kara Vas›f’›n emrivakisinden rahats›z oluyor.
Burada bir sat›r baﬂ›, kahraman›m›zla ilgili yeni bir bölüme geçiyorum:
23 Nisan 1920, Ankara’da Meclisimiz aç›l›yor. Mustafa Kemal süratle
Kars-Bakû üzerinden Moskova’ya heyet gönderiyor. Bekir Sami ve Yusuf
Kemal Beyler ve yan›ndakiler, hemen Moskova’ya gidiyorlar. 23 Nisan
günü Meclis henüz aç›lm›ﬂ Mustafa Kemal alelacele niçin hemen bu
seyahati organize ediyor? Bir teklif götürüyorlar Ruslara, diyorlar ki, “Biz
emperyalizme karﬂ› savaﬂaca¤›z, sizin de hedefiniz ayn›, birbirimizi
destekleyelim. ﬁu Kafkasya’da bir yol var, Tiflis’e ç›k›yor, o yolu kontrol
edelim; çünkü çok kritik bir yol o. Bize yard›m yapabilirseniz yap›n›z,
silah yard›m› yap›n›z, para yard›m› yap›n›z, biz elimizden gelen her türlü,
yani müttefikli¤in gere¤i olan ﬂeyleri yerine getiririz.” Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin Moskova’ya teklifi budur. Bu teklife karﬂ›l›k Moskova,
son derece insan› düﬂündüren birtak›m önerilerde bulunuyor. Diyor ki,
“Evet, emperyalizme karﬂ› savaﬂacaks›n›z, biz de emperyalizme karﬂ›y›z,
do¤ru, beraberiz, sizi destekliyoruz, size yard›m da yapaca¤›z, her ﬂeyi
yapaca¤›z. Ancak ﬂu Ermeniler için toprak vereceksiniz, Bitlis, Van
vilayetlerinizden toprak vereceksiniz.” Karﬂ› teklif olarak bu geliyor.
Burada bir ﬂeye dikkati çekmek istiyorum: Biz 1914 sonbahar›nda savaﬂa
nas›l girdik, Meclis’in karar›yla m› girdik, Heyeti Vükela dedi¤imiz
Bakanlar Kurulu’nun karar›yla m› girdik? Hepimiz biliyoruz ki, bizim
dünya savaﬂ›na girmemiz, o kahrolas› savaﬂa girmemiz, bir oldu-bitti
sonucudur. Bak›n›z, ayn› kadrolar, ama bu defa lider farkl›, liderin önemi
burada, baﬂlar›nda bir baﬂka kiﬂi var; son derece kritik bir teklif geliyor
ve Meclis’i topluyor, Meclis durumu de¤erlendiriyor. Bu arada Yusuf
Kemal Bey Ankara’ya dönüyor. 18 Eylül 1920 günü ta Moskova’dan
Yusuf Kemal Bey geliyor ve bu zat Meclis’e bilgi veriyor.
Sovyetler Birli¤i 1920’de, sonbaharda toprak istiyor. Peki, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Baﬂkan› ne yap›yor? Meclis’i topluyor, bilgilendiriyor ve
Kâz›m Karabekir Paﬂa’ya o vakte kadar vermedikleri Do¤u Cephesi
harekât› iznini veriyorlar ve Do¤u Cephesi harekât›n› baﬂlat›yorlar. 28
Eylül 1920’de do¤u harekât› baﬂl›yor, onlar›n hak iddia ettikleri
topraklar› b›rak›n›z, daha ötesine Gümrü’ye kadar gidiyor Türk
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Kuvvetleri, General Karabekir’in komutas›nda ve Ermeni’lerle anlaﬂma
imzal›yorlar. Bekir Sami Bey’e de telgraf çekiyorlar, neleri yapmamas›
gerekti¤ine dair. Gümrü Antlaﬂmas› biliyorsunuz, 3 Aral›k 1920’de
imzalanm›ﬂt›r. O s›rada Erivan’da da Bolﬂevikler lehinde bir hükümet
darbesi olmuﬂtur ve bu yüzden o anlaﬂmay› hiçbir zaman Ermeniler
kabul etmemiﬂlerdir; fakat bu harekâtla belirlenen s›n›rlar, bugünkü
s›n›rlar›m›zd›r, Türkiye Cumhuriyeti’nin do¤udaki s›n›rlar› bu s›n›rlard›r,
Gümrü hariç, Gümrü’nün d›ﬂ›nda.
Bir baﬂka sat›rbaﬂ›: Cemal Paﬂa, Rus’larla anlaﬂarak Afganistan’a gidiyor.
Afgan Emiri, o daha sonra biliyorsunuz, sonradan Kemal Paﬂa’n›n yak›n
dostu olmuﬂtur; Türkiye’ye de gelmiﬂtir, onun mahiyetinde askeri birlik
oluﬂturma ve Afganistan’›n inﬂas› gibi... Bu s›rada Afganistan’da iki tez,
iki görüﬂ ve iki devlet çarp›ﬂma halinde: ‹ngiltere ve Rusya. Mahmut
Tarzi, Afganistan’›n D›ﬂiﬂleri Bakan›, sonradan o da Türkiye’ye gelmiﬂtir,
‹stanbul’a yerleﬂmiﬂtir, o ‹ngiliz’lerle yak›nd›r. Cemal Paﬂa, Afganistan’›n
Sovyet’lerle birlikte hareket etmesi yolunda çaba gösteriyor ve baﬂar›l› da
oluyor, yani Afganistan ile Sovyetler Birli¤i aras›nda anlaﬂma imzalanmas› konusunda. Ancak Afganistan’daki nüfuz mücadelesi son derece
ﬂiddetli. Bu o denli ﬂiddetli bir mücadele ki, ‹ngiliz’lerin gücü bir süre
sonra Cemal Paﬂa’n›n art›k Afganistan’dan uzaklaﬂt›r›lmas›n› dahi
sa¤layabiliyor; ‹ngilizler bölgede güçlü. Tabii ‹ngilizler için, takdir
ederseniz, Hindistan çok önemli. Cemal Paﬂa da çok aç›k fikirli bir adam,
bir Hindistan muht›ras› haz›rl›yor, onu Mustafa Kemal Paﬂa’ya da
gönderiyor.
Bu arada bir ﬂey söyleyeyim: kahraman›m›z sürekli olarak Mustafa Kemal
Paﬂa’yla da yaz›ﬂma halinde. Yaln›z, tabii Mustafa Kemal Paﬂa’yla
yaz›ﬂmas›ndan bütün hareketlerinin Mustafa Kemal Paﬂa taraf›ndan
planland›¤›, yönetildi¤i gibi bir düﬂünceye kap›lmayal›m. Cemal, Mustafa
Kemal’e çok yak›n olmakla birlikte, bunu Kâz›m Karabekir Paﬂa da
vurguluyor; çünkü Ruslarla ne tür anlaﬂma yapt›¤›n› bilmiyoruz. 1921 y›l›
yaz›nda ve sonbahar›nda ailesini görmek amac›yla ve tabii Afganistan
ad›na da baz› giriﬂimlerde bulunmak, Afganistan’›n imar›yla ilgili
giriﬂimlerde bulunmak amac›yla Bat›’ya gidiyor, Fransa’ya ve
Almanya’ya. Çok ilginç, o s›rada Almanya’da Afganistan demiryollar›
projesi üzerinde çal›ﬂ›yor. Afganistanl› ö¤rencilerin Bat›’da okumas› için
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görüﬂmeler yap›yor. Yani asl›nda bir kalk›nma ve imar sorumlusu gibi de
davran›yor. Yaln›z, ben Cemal Paﬂa’n›n bu seyahatini çok fazla da kendi
iste¤iyle yap›lm›ﬂ bir hareket olarak anlam›yorum; nüfuz mücadelesi
nedeniyle Afganistan yetkilileri de “istersen sen buradan git” türü bir
konuﬂmay› da yüzüne karﬂ› yap›yorlar. Bununla ilgili sa¤lam bir kan›t var
elimizde. Biliyorsunuz, Prof. Dr. Hikmet Bayur, Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel
Sekreteri’ydi, Atatürk’ün çok yak›n›yd›, sonra Atatürk onu Kâbil’e
büyükelçi olarak göndermiﬂti. Hikmet Bayur, orada Cemal Paﬂa’n›n bu
faaliyetleriyle ilgili hayli bilgi topluyor, birinci el bilgiler. Onlarla birlikte
de¤erlendirdi¤imizde, ‹ngilizler’in D›ﬂiﬂleri Bakan› Mahmut Tarzi
arac›l›¤›yla dolayl› zorlamas› var Cemal Paﬂa’n›n bu Avrupa seyahatinde.
Paﬂa’y› Afganistan’dan uzaklaﬂt›r›yorlar böylece…
Bir baﬂka sat›rbaﬂ›; 1922 Nisan ay›nday›z, bana çok ilginç geldi. Tabii
tarihte böyle benzerlikler kurmak sa¤l›kl› sonuçlar vermez. Ancak 1922
Nisan ay›nda Moskova’da bizim elçili¤imizde, elçili¤imize ba¤l› askeri
ataﬂelikte âdeta bir çuval olay› yaﬂan›yor. Hani ﬂu Kuzey Irak’ta meﬂhur
çuval olay› var ya, ona benzer bir geliﬂme yaﬂan›yor. Ruslar bizim askeri
ataﬂelik binas›n› bas›yorlar, görevlileri al›yorlar, ÇEKA (Rus Gizli Polis
Teﬂkilat›) yap›yor bunu, al›p götürüyor, hakaretler ediyorlar vesaire ve
biraz hoﬂ olmayan bir durum ortaya ç›k›yor. Moskova Elçimiz General
Ali Fuat Cebesoy, o da Moskova’y› terk etmek zorunda kal›yor. Yaln›z,
Rus kaynaklar› ve ‹ttihatç›lar›n kendi aralar›ndaki mektuplaﬂmalar›yla
birlikte de¤erlendirdi¤imde, Ruslar da Ali Fuat Cebesoy’un gitmesini ve
geri dönmemesini de istemiﬂler. Anlad›¤›m kadar›yla bizimkiler ona bir
baﬂka görev icat etmek suretiyle (Meclis’te Müdafaa-i Hukuk Grubu
Baﬂkanl›¤›), Ali Fuat Paﬂa’y› da tekrar Moskova’ya göndermiyorlar. Ama
Ruslar da istemiyor, Sovyet raporlar›nda da var, Ankara’daki Elçi Aralof’a
talimat veriyor ve diyorlar ki, “Ali Fuat buraya gelmesin.”
Bunu ﬂunun için anlatt›m: 1922 Nisan ay›, Moskova’da Türk-Rus iliﬂkileri
aç›s›ndan çok kritik bir ay, yani elçimiz Ali Fuat Paﬂa dönmek durumunda kalm›ﬂ, askeri görevlilerimiz falan sorguya çekilmiﬂ. Tam o s›rada
Cemal Paﬂa geliyor. Hatta Ali Fuat, Cemal Paﬂa’ya “sen de bir an evvel
buradan git” diyor.
Konuﬂmam›n bu k›sm›nda 1922 Nisan ay›ndan sonra, Haziran-Temmuz
aylar› ve Temmuz’un 22’sinde Tiflis’teki menfur suikasta geliyorum.
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Ama önce Moskova’daki geliﬂmeleri bilmemiz gerekiyor. Keza
Afganistan’da Cemal Paﬂa’n›n pozisyonunu da.
Sonbahar 1921 itibariyle Afganistan’dan ayr›ld› Cemal Paﬂa ve ‹ngilizler
taraf›ndan da Bolﬂevik yanl›s› görüﬂlere sahip diye tan›n›yor. Hatta bir
keresinde Çiçerin Lenin’e de mektup yaz›yor, “bu çok önemli bir zatt›r,
bunu kabul et” diyor. Baﬂlang›çta Cemal Paﬂa’ya, Bolﬂevikler çok itibar
ediyorlar. Ama bu defa Sovyet D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’nda âdeta bir duvar var
kendisine karﬂ›. Burada bunu yorumlamak için yak›n neden olarak o
elçilik olay›n› gösterebiliriz, diyebiliriz ki, Moskova’daki elçilik hadisesi
nedeniyle Ruslar ile bizim aram›zda bir gerginlik ç›kt›. Ancak orada
Cemal Paﬂa yok ki, o Ali Fuat Paﬂa’yla aralar›ndaki bir mesele, bunun
niçin Cemal Paﬂa’ya tahvil ediyorlar?
Gerçekte bir baﬂka neden var: Enver Paﬂa.
ﬁu ana kadar hiç Enver Paﬂa’dan söz etmedim. Gelecek y›l, 2007 Mart
ay›nda da Enver Paﬂa’n›n K›z›lordu taraf›ndan öldürülmesini anlatmay›
planl›yorum. ‹nﬂallah yüce Tanr›’m›z hepimize ömür verir, burada
buluﬂuruz. 1922 bahar›nda Enver Paﬂa Buhara’ya geçmiﬂ, Ruslar onun
kendi yönetimlerine karﬂ› bir ayaklanma haz›rlad›¤›n› ö¤renmiﬂler ve bu
nedenle “Cemal de Enver’le birleﬂecektir; e¤er bu adam Afganistan’a
giderse, bu da Enver’le birlikte olur. Dolay›s›yla biz bunu o bölgeye
sokmayal›m. Enver zaten bizim karﬂ›m›za geçti, bu da karﬂ›m›za
geçecektir,” ﬂeklinde bir de¤erlendirme yap›l›yor Sovyet D›ﬂiﬂlerinde…
Ankara aç›s›ndan ise geliﬂmeler ﬂöyle gözüküyor:
Gerçekten bizim do¤u harekât›, yani Ermeni milli ordusuna yönelik
Karabekir Paﬂa’n›n komutas›nda yürütülen harekât ciddi bir askeri
baﬂar›yla sonuçlan›yor ve Gümrü’de bitiyor. Asl›nda Karabekir Paﬂa daha
da öteye gitmek istiyor, Erivan’a kadar gitmek istiyor; fakat Büyük Millet
Meclisi müsaade etmiyor, hükümet müsaade etmiyor. Orada Mustafa
Kemal’in dehas›n› gösteren bir diplomatik geliﬂme var ve bu arada tabii
Mustafa Kemal, o diplomatik geliﬂmeyi haz›rlamak için de askeri gücü
kullan›yor. Kaz›m Karabekir Paﬂa’n›n Kolordusu’na talimat veriliyor,
Meclis ad›na, “sen git, bu harekât› yap” diye. Onun sonunda da diplomatik baﬂar› elde ediyor. Elde etti¤i diplomatik baﬂar›, ayn› zamanda
bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin do¤u s›n›r›. Bunu da Ruslara daha
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sonra kabul ettiriyor; çünkü Çiçerin de¤il miydi, “siz ﬂu topraklar› verin”
diyen. 300 bin Ermeni mülteci var, bunlar Osmanl› Ermeni’si. Bu 300 bin
Osmanl› Ermeni’sinin tekrar dönmesini istiyorlar, ilk gönderdikleri
ﬂifrede, “bunlar dönsün, otursunlar” diyorlar. Baﬂlang›çta bizimkiler
bunu kabul ediyorlar, “Ancak daha önce ﬂu ﬂu ﬂu olaylar oldu.
Dolay›s›yla bizim bu konularda tereddütlerimiz var. Katliam yapm›ﬂ
olanlar› biz buraya almay›z” diyorlar. Herkes birbirini tan›yor, kimlerin
katliamlarla u¤raﬂt›klar› da belli. Fakat Karabekir’in harekât›ndan sonra,
iﬂte o diplomatik baﬂar›y› haz›rlayan askeri güç iliﬂkisine iﬂaret ettim,
ondan sonra diyorlar ki, “biz bu 300 bin kiﬂiyi de istemiyoruz, bunlar
orada kals›n, onlar› da alamay›z.” Ben 1920 sonbahar›ndan söz ediyorum, Lozan’dan de¤il, Lozan üç sene sonra ve bu statüyü de Rus’lara
kabul ettiriyorlar. Biliyorsunuz, bir süre sonra Kars Anlaﬂmas› var,
Moskova Anlaﬂmas› var Ruslarla, bu anlaﬂmalarla zaten o s›n›rlar kabul
ediliyor, ﬂu andaki Ermenistan Cumhuriyeti’yle olan s›n›rlar›m›z kabul
ediliyor.
Cemal Paﬂa’n›n Moskova’da bar›namayaca¤› aç›k; yaverleriyle beraber
Tiflis üzerinden Afganistan’a gitmeye karar veriyor. Mustafa Kemal
Paﬂa’ya 9 Temmuz 1922 tarihinde trenden bir mektup yaz›yor, bu onun
Mustafa Kemal Paﬂa’ya yazd›¤› son mektuptur. Orada diyor ki, “e¤er
mümkünse, -‘Fethi Okyar’› kastederek’- gelsin, Kars’a kadar, onunla
görüﬂeyim ya da ben Kars’a kadar geleyim, beni davet et...” Bak›n›z,
“beni davet et” diyor, Mustafa Kemal’in izni olmadan Kars’a kadar
gelemiyor. Bunu küçültücü bir ifade olarak söylemiyorum. Enver hariç,
özellikle Talat ve Cemal, Mustafa Kemal’in otoritesinin tart›ﬂmas›z
kabulünü savunuyorlar. Enver’in plan› farkl›d›r. Kütahya’daki muharebelerden sonra Türkiye’ye girme plan› var; Türkiye’ye girip, yönetime el
koymak istiyor.
1922 Temmuz ay›, Tiflis’teyiz. Tiflis, bizim D›ﬂiﬂlerimizin ilk temsilci
gönderdi¤i merkez. Komﬂular›m›zdan baﬂlam›ﬂ›z. Ankara’daki Hükümet,
önce en yak›n komﬂular›m›zdan baﬂlayarak temsilci gönderiyor; Tiflis’e
Ahmet Muhtar Bey’i göndermiﬂiz. Ahmet Muhtar Bey kimdir? Ahmet
Muhtar Bey’i, daha sonra da Moskova’ya Ali Fuat Paﬂa’n›n yerine
gönderiyoruz, Moskova’dan sonra da Amerika’ya gönderiyoruz. O
Ahmet Muhtar Bey ki, Amerika’ya gidece¤i zaman, Ermeniler diyorlar ki,
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“biz bu adam› vuraca¤›z.” Amerikan Elçisi Grew’in an›lar›nda bu vard›r.
Onun için geminin arka taraf›ndan ç›kartmak istiyorlar, kabul etmiyor;
böyle bir adam Ahmet Muhtar, soyad› Mollao¤lu. Ahmet Muhtar Bey,
Tiflis temsilcimiz. Belki ismen bilenler olabilir diye söylüyorum, o s›rada
Tiflis Askeri Ateﬂimiz de Hüsamettin Tugaç, çok hay›rsever bir zatt›. Ben
TÜB‹TAK’ta çal›ﬂ›rken, Hüsamettin Tugaç’›n bir bina ba¤›ﬂlad›¤›n› ve
TÜB‹TAK’›n onun ad›na burs verdi¤ini biliyorum, iﬂte bu zat da Tiflis’te
askeri ateﬂe o s›rada…
De¤erli konuklar; bunlar›n hepsi güzide insanlar, yani çok seçkin
insanlar; askeri ataﬂesi de öyle, büyükelçi olarak gönderileni de... Tabii
Ahmet Muhtar Bey’in konutunda ya da temsilcilik olarak kullan›lan
binada akﬂam birlikte yemek yiyorlar. Biraz önce Mustafa Kemal’e
yaz›ld›¤›n› söyledi¤im mektup vard› ya, o mektubu yaverlerinden ‹smet
Bey elden götürüyor Ankara’ya. Di¤er iki yaveri, birlikte katledildikleri
Süreyya Bey, Nusret Bey ve Cemal Paﬂa, gecenin karanl›¤›nda Ahmet
Muhtar Bey’in konutundan ç›k›yorlar, Tiflis’te ÇEKA karargah›na çok
yak›n bir yerde (ÇEKA, sonradan KGB diye bildi¤imiz Rus Gizli Polis
Teﬂkilat›) yayl›m ateﬂine tutuluyorlar ve ﬂehit oluyorlar. 22 Temmuz
1922, saat 22.30’dan sonra oluyor bu hadise.
Talat Paﬂa cinayetinde oldu¤u gibi, sokak ortas›nda ve cinayeti iﬂledikten
hemen sonra elinde silahla yakalanan bir katil yok. Gecenin karanl›¤›…
Sovyet gizli polis teﬂkilat›n›n hemen yan› baﬂ›nda cinayetle ilgili, suikastla ilgili bir hayli spekülasyon yap›l›yor. ‹ﬂin tuhaf yan› bu spekülasyonlar
günümüze kadar halen sürüyor. Do¤rusunu söylemek gerekirse, ben
bunlar›n hepsini inceledim, ortaya at›lan yeni hiçbir bilgi ve belge yok,
hepsi suikast›n ilk gerçekleﬂtirildi¤i dönemde de zaten ortaya at›lan
iddialar…
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C‹NAYET‹N YANKILARI
Cemal Paﬂa’n›n öldürülmesi, Tiflis’te bulunan Türkler ve Gürcüler
aras›nda büyük üzüntü ile karﬂ›lanm›ﬂt›r. Baﬂta Azerbaycan, ‹ran ve
Sovyetler olmak üzere bütün elçilikler ertesi gün Ahmet Muhtar Bey’e
taziyelerini iletmiﬂlerdir. Taziyelerin ard›ndan Cemal Paﬂa ve yaverleri
Nusret ve Süreyya Bey’ler için Tiflis ﬁah Abbas Camii’nde büyük bir
cenaze töreni düzenlenmiﬂtir. Kafkas Ordusu’ndan Sovyet ve Gürcü
Bölükleri de bando ve m›z›ka eﬂli¤inde törende haz›r bulunmuﬂlard›r.
Cenazeye çok say›da Müslüman ve Gürcü halk›n yan› s›ra Tiflis hükümet
yetkilileri, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, ‹ran ve Almanya Elçileri
ile Komünist Parti yetkilileri kat›lm›ﬂlard›r. Dinî merasimden sonra Cemal
Paﬂa’n›n katledilmesinden duyulan üzüntüleri bildiren konuﬂmalar
yap›lm›ﬂ ve ard›ndan cenazeler defnedilmiﬂtir. Cenazeye kat›lanlar,
taziyelerinin Ankara’ya da bildirilmesi için Ahmet Muhtar Bey’den ricac›
olmuﬂlard›r.
Ankara’da suikast haberinin yank›lar›n› Baﬂvekil Rauf Orbay ﬂöyle
anlatmaktad›r:
“[5 A¤ustos 1922] Bayram›n ikinci günü, Cemal Paﬂa’n›n Tiflis’te ﬂehit
edildi¤i haberi al›n›nca herkes müteessir oldu. Kara haberi Anadolu
Ajans› da resmen tebli¤ edince, Ankara’daki yabanc› sefirler ve bu arada
Rus Sefiri Aralof da, ziyaretime gelerek hükümeti ad›na beyan› teessürle,
aynen: ‘Cemal Paﬂa, Türkiye’nin büyük bir evlad› ve Rus-Türk dostlu¤unun ateﬂli bir taraftar› oldu¤u için, teessürümüz pek derindir,’ diyerek
taziyette bulundu. Ve katillerin ﬂiddetle takip edilerek, k›rk kiﬂinin tevkif
edildi¤ini, muhakeme neticesinde faillerin ﬂiddetle cezaland›r›lacaklar›
hususunda kat’i teminat verdi.”
“Ben de birlikte ﬂehit olan iki yaveriyle beraber Cemal Paﬂa’n›n naaﬂ›n›n,
Erzurum’a naklini kararlaﬂt›rarak bu hususta ilgililere gereken emri
verdim.”
8 A¤ustos 1922 günü ﬁark Cephesi Kumandan› Kaz›m Karabekir Paﬂa,
Erkan› Harbiye Riyaseti’ne baﬂvurarak cenazelerin Erzurum’a getirilmelerini ﬂöyle talep etmiﬂtir:
“Tiflis’te ﬂehit edilen Cemal Paﬂa ve yaverlerinin tahnit edilmiﬂ
cenazelerinin Tiflis’te defni veya Anadolu’ya nakli Tiflis mümessilimiz15

den sorulmaktad›r. Bu cenazelerin Kars tarikiyle ihtifale-i lazime [gerekli
merasimle] Erzurum’a celbi ve Erzurum’da merhum Haf›z Hakk› Paﬂa
kabrinin yan›na gömülmesini münasip görmekteyim. Bu suret ile Taﬂnak
mezalimi Erzurum’da ebedî bir hat›ra b›rakm›ﬂ olur. Bu husustaki emrin
serian itas›n› rica ederim.”
Kaz›m Karabekir Paﬂa’n›n bu talebi üzerine Erkan-› Harbiye Riyaseti
TBMM’ne gönderdi¤i bir yaz›yla kendileri aç›s›ndan bir sak›nca
bulunmad›¤›n› anlatm›ﬂ ve TBMM 12 A¤ustos 1922 günlü karar›yla ilgili
ailelerin de uygun görmesi halinde Cemal Paﬂa ve yaverlerinin
cenazelerinin Anadolu’ya nakledilmelerini kabul etmiﬂtir.
Cemal Paﬂa’n›n kardeﬂi Kemal (Do¤uluo¤lu) Tiflis’e gitmiﬂ ve cenazelerle birlikte Erzurum’a gelmiﬂtir. 28 Eylül 1922 günü, Cemal Paﬂa ve
yaverleri, Kars Kap›s›’nda merhum Haf›z Hakk› Paﬂa’n›n kabri yan›nda
sade bir merasimle defnedilmiﬂlerdir.
Cemal Paﬂa’n›n katledilmesiyle ilgili haberler birkaç gün gecikmeyle
Türk bas›n›nda yer alm›ﬂt›r. 26 ve 27 Temmuz 1922 günlü Vakit ve
Hâkimiyet-i Milliye gazeteleri, Cemal Paﬂa’n›n yaverleriyle birlikte
Tiflis’te öldürüldü¤ü söylentisinin dolaﬂt›¤›n› aktarm›ﬂlard›r.
Peyam-› Sabah, 26 Temmuz 1922 tarihli nüshas›nda “Cemal Paﬂa
Katledildi” baﬂl›kl› haberinde, cinayeti bir Ermeni’nin gerçekleﬂtirdi¤ini,
fakat ayr›nt›l› bilginin henüz ellerine ulaﬂmad›¤›n› yazm›ﬂt›r.
Cemal Paﬂa ile yaverlerinin öldürülmesi Anadolu’da yerel bas›nda örnek
olarak 24 Eylül 1922 tarihli (Bolu) Türko¤lu gazetesinde; “ﬁehid-i
Merhum Cemal Paﬂa’n›n katillerinden ve Ermeni Taﬂnak Komitesi
Reislerinden Meﬂhur Lalayan ile Mardiyan Derdest Edilerek Tiflis ‹htilal
Mahkemesine Tevdi Olunmuﬂtur” yer alm›ﬂt›r.
15 A¤ustos 1922 günü, Sovyet Elçili¤inin Ankara’daki binas›nda yang›n
ç›km›ﬂt›r. Aralov, bu kundaklaman›n sorumlusunun Rauf Bey oldu¤unu
yazm›ﬂt›r. Bir Sovyet istihbarat raporu ise, yang›n›n Erzurum Mebusu
Durak Beyin yönetiminde örgütlendi¤ini yazm›ﬂt›r.
Rauf Orbay, Rus Sefaretinde baﬂ gösteren bu tuhaf yang›n için ﬂunlar›
yazm›ﬂt›r:
“15 A¤ustos 1922 günü Ankara’da büyük bir yang›n oldu. Rus Sefareti
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binalar›ndan birinde ç›kan yang›n, söndürme vas›talar›n›n noksanl›¤› ve
susuzluk yüzünden geniﬂleyerek, Kurﬂunlu Camii’ne de sirayetle, zaten
harap olan ﬂehri bütün bütün kül etmek tehlikesini arz etti. Mustafa
Kemal Paﬂa ile yang›n yerine gittik. Gereken tertipleri ald›k. Ve bilhassa
Paﬂa, süratle ilerleyen yang›n›n, mevcut su ile söndürülemeyece¤ine
kanaat getirince, tahrip kal›plar› kullan›lmas›n› emrederek, felaketi yirmi
küsur ev ile bir cami ve dükkân›n yanmas› ile durdurmaya muvaffak
oldu. Ankaral›lar› büyük bir heyecan ve telaﬂa düﬂüren bu yang›n
hadisesinden bir hafta sonra, gazetecilerin ricalar›n› kabul ile bir bas›n
toplant›s› yap›ld›.”
Suikast haberi, ‹stanbul’da yay›nlanan Rum ve Ermeni gazeteleri
taraf›ndan farkl› alg›lanm›ﬂt›r. Cemal Paﬂa’n›n öldürülmesinden üzüntü
duyan Ermeni gazeteleri, cinayetin kendilerine yüklenmesine bir anlam
veremediklerini; buna karﬂ›l›k cinayete sevinen Rum gazeteleri ise Cemal
Paﬂa’n›n cezas›n› buldu¤unu yazm›ﬂlard›r.
19 Eylül 1922 Sal› günü Eski Maliye Naz›r› Cavit Bey Hat›ra Defterine ﬂu
notu yazm›ﬂt›r:
“Cemal’in ﬂahadeti üzerine Berlin’de bulunanlar›n hepsinin –Naz›m da
dâhil oldu¤u halde- Anadolu’ya avdetlerine müsaade edilmiﬂ.”
Kuﬂkusuz bu önemli kararda, Talat Paﬂa gibi ‹ttihatç› liderlerden Cemal
Paﬂa’n›n da bir suikast sonucu öldürülmesi yan›nda Türk ‹stiklal
Savaﬂ›’n›n -askerî anlamda tereddütsüz bir zaferle- sonuçland›r›lmas› rol
oynam›ﬂ olmal›d›r.
Bir yorumcunun iﬂaret etti¤i gibi, Cemal Paﬂa’n›n “aradan çekilmesiyle”
Ankara-Kabil iliﬂkileri daha sa¤l›kl› bir biçim alabilmiﬂtir.
Bolﬂevik Hükümeti, cinayet sonras› Ankara’ya üzüntülerini bildirmiﬂ ve
Cemal Paﬂa cinayetinin çok k›sa sürede ayd›nlat›laca¤› sözü vermiﬂtir.
Ankara’daki Sovyet Elçisi Aralov, cinayet haberini ﬂöyle de¤erlendirmiﬂtir:
“Cemal Paﬂa’n›n facia-i ﬂehadeti hakk›nda mufassal telgraflar› yeni
almaya baﬂlad›k. Her ﬂeyden evvel arz edeyim ki, Cemal Paﬂa Rusya’n›n
muhterem ve samimi bir dostu idi. Cemal Paﬂa’n›n ziya›, Türkiye için ne
kadar müessif ise Rusya için de ayn› derecededir.”
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General Kaz›m Karabekir’in Hac› Sami’den aktard›¤›na göre; Cemal’in
öldürülmesi Afganistan’da ciddi bir etki oluﬂturmuﬂtur. Afganistan Rusya
nezdinde giriﬂimle Cemal Paﬂa’n›n Türkiye kadar Afganistan için de
önemli oldu¤unu söylemiﬂ ve ciddi bir tahkikat talebinde bulunmuﬂtur.
Ruslar, otuz iki kiﬂi tevkif ettiklerini, yarg›lamay› aç›k yapacaklar›n› ve
katilleri ﬂiddetle cezaland›racaklar›n› söyleyerek karﬂ›l›k vermiﬂlerdir.
ﬁimdi, cinayetin hemen ard›ndan ortaya at›lan iddialar› anlataca¤›m:

B‹R‹NC‹ ‹DD‹A
Birinci ve en güçlü iddia, Cemal Paﬂa’y› Bolﬂeviklerin öldürttü¤üdür.
Buna göre, Enver Paﬂa’n›n Afgan Hükümeti’nin deste¤iyle Sovyetlere
karﬂ› askerî harekâta giriﬂmesi, Cemal Paﬂa’ya duyulan güvenin
sars›lmas›na neden olmuﬂtur. Cemal Paﬂa, Enver Paﬂa ile hiçbir ilgisi
olmad›¤›na dair yapt›¤› aç›klamalara ra¤men, Ruslar› ikna etmeyi baﬂaramam›ﬂt›r. Bu nedenle Ruslar, kendisine yard›mc› olamayacaklar›
uyar›s›nda bulunmuﬂlar ve Moskova’y› terk etmesini istemiﬂlerdir. Ayn›
günlerde Ruslar›n Moskova’y› terk etmesini istedi¤i kiﬂiler aras›nda olan
Halil Paﬂa, Sovyet Merkez Komitesi’nde bulunan eski bir arkadaﬂ›n›n
kendisine; “ﬁura merkezinde Cemal Paﬂa’n›n öldürülmesine karar verildi
(…), ancak bu Moskova’da de¤il, Tiflis’te yerine getirilecek, suikast›
yapanlar›n da Ermeniler oldu¤u ilan edilecek (…)” ﬂeklinde bir ikazda
bulundu¤unu söylemiﬂtir. Halil Paﬂa bu bilgiyi derhal Cemal Paﬂa’ya
ulaﬂt›rd›¤›n› ancak; “Amma yapt›n Halilci¤im, beni niye öldürmeye
kalks›nlar; sonra benim Suriye’de Ermenilere yapt›¤›m yard›m herkesin
bildi¤i ﬂeylerdir. Neden olsun bu?” ﬂeklinde cevap ald›¤›n› bunun
üzerine ﬂöyle konuﬂtu¤unu aktarm›ﬂt›r: “Paﬂam, sizi öldürecek olanlar
Ermeniler de¤il, Bolﬂeviklerdir. Bilahare cinayetin Ermeniler taraf›ndan
iﬂlendi¤i ilan edilecek (…). Ermenilerin bu iﬂteki yerleri maﬂal›kt›r. (…)
Buna ra¤men Türkiye’ye söyledi¤iniz yoldan gitmeye kararl›ysan›z daha
önce yaverlerden birisini Kaz›m Karabekir Paﬂa’ya gönderiniz, Tiflis’e
gelecek bir Türk treni ile ﬂehre girmeden Türkiye’ye gidiniz. (…)”
1922 y›l›nda suikasttan hemen sonra 28 Temmuz günlü The Times
gazetesinde Cemal Paﬂa’y› Ermenilerin de¤il, Sovyet istihbarat›n›n
öldürdü¤ü iddia edilmiﬂtir:
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“Cemal Paﬂa’n›n katillerinin Ermeni oldu¤u muhakkak de¤ildir. Cemal
Paﬂa’n›n Rusya’n›n nüfuzunu k›rmak için Enver Paﬂa ile Mustafa Kemal
Paﬂa’y› bar›ﬂt›rmak üzere bulundu¤undan ﬂüphe edilerek Bolﬂevik
ÇEKA’s› emriyle öldürülmüﬂ olmas› ihtimal dahilindedir.”
Cemal Paﬂa’n›n Ruslar taraf›ndan öldürüldü¤ü yolunda bir di¤er iddia; 30
Temmuz 1922 günlü Peyam-› Sabah gazetesinde ortaya at›lm›ﬂt›r. Avrupa
bas›n›na dayand›r›lan bu iddiaya göre; Cemal Paﬂa’n›n Mustafa Kemal ve
Enver Paﬂalar› bar›ﬂt›rmak istemesinden dolay› Ruslar taraf›ndan
öldürülmüﬂtür. Bu iddia üzerine Vakit gazetesi, Ankara’daki Sovyet
Elçili¤i yetkilileri ile mülakat yapm›ﬂlar, ancak Ruslar, suikast olay›
hakk›nda bilgileri bulunmad›¤›n› söylemiﬂlerdir.
‹stanbul’daki Ermeni Jamanak gazetesi suikast hakk›ndaki yorumlar›nda;
Tiflis Hükümeti’nin canileri henüz yakalayamad›¤›n›, katillerin kimli¤i ile
ilgili bir iddian›n do¤ru olamayaca¤›n›, ayr›ca Cemal Paﬂa’n›n Ermeniler
taraf›ndan öldürülmesi için hiçbir gerekçe bulunmad›¤›n› yazm›ﬂt›r. Bir
baﬂka Ermeni gazetesi de, Cemal Paﬂa’n›n Ermeniler de¤il, Bolﬂevikler
taraf›ndan öldürüldü¤ünü iddia etmiﬂ; buna gerekçe olarak, Bolﬂeviklerin Enver Paﬂa’n›n baﬂlatm›ﬂ oldu¤u hareketin içerisinde Cemal Paﬂa’n›n
da oldu¤una inanmalar›n› göstermiﬂtir.
1931 y›l›nda, Türkistan Muhtar Hükümeti’nin eski lideri Mustafa Çokay’›n
Yaﬂ Türkistan dergisinde; kendisinin 1922 y›l› bahar›nda Paris’te Afgan
Ordular› Baﬂkomutan› s›fat›n› taﬂ›yan Cemal Paﬂa ile görüﬂtü¤ünü;
Paﬂa’n›n, Türkistan’daki Sovyet iktidar›na yönelik millî hareketlerden
rahats›zl›¤›n› dile getirdi¤ini ve Enver Paﬂa’n›n bu do¤rultudaki hareketini onaylamad›¤›n› söyledi¤ini yazm›ﬂt›r. Mustafa Çokay, bu görüﬂmeden
birkaç ay sonra Cemal Paﬂa’n›n öldürüldü¤ünü haber alm›ﬂ ve
Bolﬂeviklerin öldürdü¤ünü düﬂünmüﬂtür.
1963 y›l›nda, Cemal Paﬂa’n›n yaveri ‹smet Bey’in Yak›n Tarihimiz
dergisinde yay›nlanan mülakat›na göre; Paﬂa, ÇEKA taraf›ndan vurdurtulmuﬂtur. Katil Gürcüleri de daha sonra Ruslar Tiflis Hapishanesi’nde
öldürtmüﬂlerdir.
General Sami Sabit Karaman’a göre; Türkistan isyan›n›n millî bir ﬂekil
almas› Bolﬂevikleri telaﬂland›rm›ﬂ ve Afganistan’a dönmek üzere
Moskova’ya gelen Cemal Paﬂa’n›n ileri geçmesine izin verilmemiﬂtir.
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1936 y›l›nda bir yemekte Atatürk ile Sovyet Sefiri aras›nda Cemal Paﬂa
konusu aç›lm›ﬂ ve tart›ﬂma olmuﬂtur. Atatürk ﬂunlar› söylemiﬂtir:
“Biz Cemal Paﬂa’y› nas›l ve ne için vurdurdu¤unu çok iyi biliyoruz. Bu
haince suikast› tertipleyenler ﬂunu unutmas›nlar ki, o, bizim en de¤erli
arkadaﬂlar›m›zdand›. (…)”
Yine Atatürk’ün yak›n çevresinden Tevfik B›y›kl›o¤lu, “Bolﬂevikler,
Cemal Paﬂa Afganistan’a geçerse, Enver’le birlikte Ruslara karﬂ› cephe
alacaklar›ndan çekindikleri için, önce Cemal Paﬂa’y› Tiflis’te, iki hafta
sonra da Enver Paﬂa’y› Buhara’da ﬂehit etmiﬂlerdi[r],” diye yazm›ﬂt›r.
Cemal ve Enver Paﬂalar›n katledilmelerinden sonra Dr. Naz›m, Halil Paﬂa
ve di¤er arkadaﬂlar› Moskova’da Polis Merkezi’ne ç›kar›lm›ﬂlar ve yetkili
ﬂunlar› söylemiﬂtir: “Gösterdi¤imiz emniyeti suiistimal ettiniz. Enver Paﬂa
da bize karﬂ› ihanette bulunmuﬂtur. Sizlerin derhal memleketimizi terk
etmesini istiyoruz.”
1952 y›l›nda, o¤lu Behçet Cemal, suikast›n 30. y›l› nedeniyle yay›nlanan
yaz›s›nda; Cemal Paﬂa ve yaverlerinin “Tiflis sokaklar›n› süpüren bir
yayl›m ateﬂ” sonucu öldürüldüklerini ve böylece “Kahpe Rus Polisi, Türk
milliyetçilerine bir darbe daha vurmuﬂtu,” diye aktarm›ﬂt›r.
2003 y›l›nda Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi’nden Prof. Musa
Kas›mov, Cemal Paﬂa’n›n öldürülmesi ile ilgili olarak Gürcistan
kaynaklar›na dayal› baz› yeni bilgiler ortaya ç›kard›¤›n› yazm›ﬂt›r:
“(…) Suikast emri Sovyet hâkimiyeti taraf›ndan verilmiﬂtir ve ucu
Moskova’ya uzanmaktad›r. Bilindi¤i gibi Cemal Paﬂa bir ay evvel
Moskova’ya gelmiﬂ, orada ilgilerle görüﬂtükten sonra Türkistan’a, Enver
Paﬂa’n›n yan›na gitmiﬂti. Enver Paﬂa ile neler konuﬂtu¤unu, hangi
kararlar al›nd›¤›n› bilmiyoruz. Yaln›z Enver Paﬂa’n›n yan›ndan Ankara’ya
gitmek üzere ayr›ld›¤›n› biliyoruz.[ ] Yani Cemal Paﬂa, Ankara’ya
giderken Gürcistan’a u¤ram›ﬂt›. Gürcistan’dan elde edece¤i önemli siyasî
belgelerle Ankara’ya gitmeyi düﬂünüyordu. O dönem siyaseti içinde
Cemal Paﬂa’n›n Ankara’ya gitmesi, Azerbaycan ve Türkistan hakk›nda
bilgi ulaﬂt›rmas›, kamuoyunu Rusya’n›n aleyhine çevirebilirdi. Bu yüzden
Cemal Paﬂa’n›n Mustafa Kemal Paﬂa ile görüﬂmesi engellenmeliydi.
Moskova’n›n emri ile Gürcistan ve Zakafkasya KGB’si Cemal Paﬂa’ya
suikast düzenlenmesi karar› verdiler. Bu suikast›n yap›lmas› iﬂini, KGB
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önceleri meﬂhur bir cani olan ve o s›ralarda KGB’nin özel tetikçili¤ini
yapan Sergo Labedze’ye verdi. Sergo Labedze, KGB’nin bu emrini Büyük
Petro Soka¤›’n›n köﬂesinde, tam KGB’nin karﬂ›s›nda yerine getirdi.
Olay›n KGB’nin karﬂ›s›nda olmas›na ra¤men, havada uçan sinekten
haberi olan KGB’nin katilleri yakalayamam›ﬂ olmas› düﬂündürücüdür.
Bir ihmal ve savsaklama söz konusudur. Çünkü Cemal Paﬂa’n›n
öldürülmesi hadisesinin aç›¤a ç›kmas› Moskova’y› ve Zakafkasya
Hükümeti’ni oldukça rahats›z edecekti. Ankara Hükümeti ile Sovyet
Hükümeti aras›nda kurulan iyi iliﬂkiler bozulabilecekti. Bu yüzden
suikast iﬂi Sergo Labedze gibi çok ünlü bir katile verildi. Onun yakalanmas› veya öldürülmesi kimsede rahats›zl›k yaratmazd›. Çünkü o eski bir
katildi.”
“Suikast›n üzerinden bir ay geçmeden Sergo Labedze’ye Batum’da
kimli¤i belirsiz kiﬂilerce bir sald›r› düzenlendi. Labedze a¤›r yaraland›,
fakat ölümden kurtuldu. O art›k KGB’nin niyetinin ne oldu¤unu
anlam›ﬂt›. Ama yaral› olmas› ne saklanmas›na ne de ülkeden kaçmas›na
imkân vermedi. KGB onu sorguya çekti. O, hiç bir ﬂey bilmiyormuﬂ gibi
davranarak, hadisenin eski bir hesaplaﬂmadan meydana geldi¤ini
söyledi. Mesele kapat›ld›. Hastanede 4-5 ay kalan Labedze hastaneden
ç›kar ç›kmaz ﬁubat ay› baﬂlar›nda KGB’ye bir özel toplant› için ça¤›r›ld›.
Toplant› falan yoktu. Labedze derhal tutukland›. Tetikçinin önce iﬂledi¤i
suçlar› ortaya ç›kar›ld›. Ve muhakeme bile edilmeden birkaç gün sonra
kurﬂuna dizilerek öldürüldü. Onun muhakeme edilmemesi, konuﬂmas›n›
engellemek içindi.”
2005 y›l›nda Abdulvahap Kara da (Musa Kas›mov gibi), Dumbadze’nin
an›lar›ndan yola ç›karak Cemal Paﬂa ve yaverlerinin katilinin Gürcü
mafyas›ndan Labedze oldu¤unu ve suikast operasyonunu bizzat Lavrenti
Beria’n›n yönetti¤ini bu konuda bir de bilgi bulundu¤unu yazm›ﬂt›r.
1930 y›l›nda Evgeniy Vasilyeviç Dumbadze taraf›ndan Paris’te Rusça
olarak ÇEKA ve Komintern’in Hizmetinde ad›yla bas›lan kitapta, Cemal
Paﬂa’y› ÇEKA’n›n öldürdü¤ü ve sonra cinayetin Ermeni Taﬂnaksutyun
örgütüne mal edildi¤i ve tetikçinin de bir Ermeni de¤il, Gürcü (Labedze)
oldu¤u yaz›lm›ﬂt›r.
Dumbadze’nin an›lar›nda yer alan bilgiler ﬂöyledir:
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“Tiflis’te yurt d›ﬂ›na ç›kmadan önce, Batum GPU’sunun baﬂkan› ünlü
Çekist Edijibiya Yoldaﬂ’la görüﬂtüm. Onunla sohbet ettim. Eski
hat›ralar›m›z› tazeledik ve bu esrarl› konuyu mevzu ettik. ‹ﬂte o zaman
Edijibiya bana, Cemal Paﬂa’y› ünlü bir eﬂk›ya olan Labedze’nin öldürdü¤ünü söyledi. Labedze bu suikast› Gürcü ÇEKA’s›n›n emriyle gerçekleﬂtirmiﬂti. Gürcü ÇEKA’s›na da böyle bir operasyonun yap›lmas›n›
Moskova emretmiﬂti. Türk eski naz›r›n›n öldürülmesi niçin gerekli
olmuﬂtu bilmiyorum. Ayn› ﬂekilde Edijibiya da bu konuda bir ﬂey bilmiyordu. Fakat Çekist çevrelere göre bu konuda iki görüﬂ bulunmaktayd›.”
“Birinci görüﬂe göre, Cemal Paﬂa, Sovyet iktidar›na karﬂ›yd›. Onun için
öldürülmüﬂtü. ‹kinci görüﬂe göre ise, Rusya’n›n Türkiye ile bir birlik
oluﬂturmas›na karﬂ›yd› ve Mustafa Kemal Paﬂa taraf›ndan istenmiyordu.
Cemal Paﬂa, Kemalist Türklerin ›srar›yla öldürülmüﬂtü.”
Abdulvahap Kara, bu iki görüﬂün de ÇEKA çevrelerine yöneticilerin
verdi¤i kas›tl› bilgilere dayand›¤›n›; çünkü Cemal Paﬂa’n›n ne Sovyet
iktidar›na ve ne de Türkiye ile Sovyetlerin birlik oluﬂturmas›na karﬂ›
olmad›¤›n›; tersine her iki durumu destekledi¤ini; Sovyet deste¤ini
arkas›na alarak Hindistan’daki Müslümanlar› ayakland›rmak istedi¤ini
söylemektedir ki, bunlar do¤rudur.

‹K‹NC‹ ‹DD‹A
‹kinci önemli iddiaya göre; Cemal Paﬂa bir ‹ngiliz komplosuna kurban
gitmiﬂtir. Zira kendisinin Bolﬂeviklerle birlikte yürüttü¤ü Afganistan
projesi, Hindistan’daki ‹ngiliz egemenli¤ine karﬂ› büyük bir tehdit
oluﬂturmuﬂtur. Afganistan’daki ‹ngiliz nüfuzunu k›rmak ve bir Rus-Afgan
Antlaﬂmas› için çaba göstermiﬂtir. Kafkasya ve Orta Asya’da Rusya ve
‹ngiltere aras›ndaki ﬂiddetli nüfuz mücadelesinde aç›kça Ruslar›n
yan›nda yer ald›¤› için ‹ngiltere taraf›ndan öldürtülmesi gerçekten
mant›kidir.
1983 y›l›nda bir makalede aktar›ld›¤›na göre; Cemal Paﬂa ile Deniz Yaveri
Nusret Bey ve Kara Yaveri Süreyya Bey katledildikten bir gün sonra
Batum’da görevli Türk ‹rtibat Subay›’na gelen iki kiﬂi; “Biz Gürcü ‹htilal
Komitesi’ne mensubuz. Moskova’dan ald›¤›m›z emir üzerine Cemal
Paﬂa’y› biz öldürdük,” diye konuﬂmuﬂtur. Bu ilginç bilgiyi yorumlayan
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Fehmi Nuza cinayeti Moskova’n›n veya Taﬂnaklar›n planlam›ﬂ olabilece¤i senaryolar›n› ayr›nt›l› olarak tart›ﬂt›ktan sonra tümüyle ihtimal d›ﬂ›
bulmuﬂtur. “Cemal Paﬂa merhumun ve yaverlerinin katili Ruslar de¤il,
Ermeniler de¤il idi ise baﬂka kimler olabilirdi,” diye sorduktan sonra
Cemal Paﬂa’n›n 1921 Sonbahar›nda dönemin ‹ngiltere D›ﬂiﬂleri Bakan›
Lord Curzon’a hitaben yazd›¤› bir mektuptaki de¤erlendirmelerden yola
ç›karak suikast›n planlay›c›s› olarak ‹ngiltere’yi iﬂaret etmiﬂtir.
1921 Sonbahar›nda Cemal Paﬂa taraf›ndan Lord Curzon’a yaz›lan bu
mektup, gerçekte Cemal Paﬂa’n›n ‹ngiltere ile iyi iliﬂkiler kurmak istedi¤inin bir kan›t› olarak da anlaﬂ›labilir. Nitekim bu mektubunda Cemal
Paﬂa kendi ifadesiyle, Afganistan’daki ikametinin “‹ngiliz menfaatlerine
zararl› olmas› ﬂöyle dursun belki faydal› oldu¤unu” hatta Afganistan
D›ﬂiﬂleri Bakan›’n›n önerisiyle Kabil’de ‹ngiltere Büyükelçisi Sir Henry
Dobbs ile görüﬂtüklerini; fakat Londra Hükümeti’nin kendisiyle bir
iliﬂkiyi istemedi¤inden de ﬂikayet etmiﬂtir. Cemal Paﬂa mektubunun
sonunda aktard›¤› bu konuyu; Afganistan’da ‹ngiliz menfaatlerine karﬂ›
hareket etmedi¤ine dair “ikna edici bir delil olarak” sunmuﬂtur.
‹ngiliz komplosu iddias›n›n en hararetli savunucusu Emir ﬁekip
Arslan’d›r:
“Paﬂa 18 veya 19 Temmuz 1922’de öldürülmesine ra¤men, ölüm haberi
Avrupa’ya 25 Temmuz gibi ulaﬂm›ﬂt›. Hat›rlad›¤›m kadar›yla o gün Londra’da, ‹ngiltere ve Fransa’n›n Suriye ve Filistin hakk›nda imzalad›klar›
‘Manda’ ad› verilen gizli bir antlaﬂmay› onaylayan Cemiyet-i Akvam
Karar›’n› protesto ediyorduk. Cecil Oteli’ndeyken bir ‹ngiliz General
sevinç içinde yan›m›za gelmiﬂ ve: ‘Cemal Paﬂa öldürüldü, umar›m
yak›nda Enver de kendisine kat›l›r,’ demiﬂti. Generale kendimi tan›tmak
istemedim, çünkü nas›l tepki gösterece¤ini biliyordum.”
“Bu General ve di¤er ‹ngilizlerden ve ‹ngiliz bas›n›ndan edindi¤im intiba
ﬂuydu: ‹ngilizler Ruslara ve özellikle Bolﬂeviklere ne kadar düﬂman
olsalar da, Enver’le Moskova aras›ndaki mücadeleyi Enver’in de¤il,
Bolﬂeviklerin kazanmas›n› istiyorlard›. Bu, gerçe¤in ta kendisi idi. Baﬂka
bir ifadeyle, ‹ngiltere’nin gözünde ‹slam tehlikesi Bolﬂevik tehlikesinden
daha büyüktü. Müslümanlar›n ve Do¤ulular›n bu gerçe¤i hiçbir zaman
gözden kaç›rmamalar› gerekir, çünkü çok manidard›r.”
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Ali Fethi (Okyar) Bey Malta’dan serbest b›rak›ld›ktan sonra 30 Nisan 1921
günü Malta’dan Münih’e gitmiﬂ ve 20 May›s 1921 günü Cemal Paﬂa’ya
mektubunda ﬂunlar› yazmaktad›r:
“(…) Malta’da iki sene süren esaretten kurtulduktan sonra burada
bulunan çocuklar›m› görmek üzere Münih’e geldim. Senin yan›ndan
gelen Bedri Bey’den s›hhat ve afiyette oldu¤unu iﬂitti¤imden pek
bahtiyar oldum. Esasen daha Malta’da iken ‹ngiliz gazetelerinden senin
harekât›n› takip ediyordum. (…)”
Türkiye’de görev yapan Sovyet diplomatlar›ndan Nikolay Raviç de,
Cemal Paﬂa’n›n öldürülmesini ‹ngiliz istihbarat servisinin bir iﬂi olarak
de¤erlendirmiﬂtir. Amaç, Türk-Sovyet iliﬂkilerini bozmakt›r.
1926 y›l›nda ‹zmir suikast› davas›nda yarg›lanan ve idam edilen Dr.
Naz›m’›n anlat›m›na göre; Cemal Paﬂa’n›n Almanya’ya gitti¤inde
Fransa’n›n Cemal Paﬂa’n›n çal›ﬂmalar›ndan istifade etmeyi düﬂünmesi
‹ngilizleri telaﬂa düﬂürmüﬂtür. Dr. Naz›m’a göre, “Cemal Paﬂa, ‘Bizim
bütün ‹slam memleketlerindeki mesaimizin baﬂ›nda Mustafa Kemal Paﬂa
bulunur. Bu istihzarat›m›z onun telkiniyle olmuﬂtur. Yar›n ki hareketimiz
de onun emriyle olacakt›r,’ diye konuﬂmuﬂ ve Frans›zlar›n Ankara
hakk›ndaki olumsuz görüﬂünü de¤iﬂtirmek istemiﬂtir.
1950 y›l›nda Resimli Tarih Mecmuas›’nda yer alan yaz›s›nda Hasan Zafer
Aybek, Cemal Paﬂa’n›n, Kabil’de ‹ngiltere Elçisi Henry R. Dobbs’a; “ﬁayet
‹ngilizler Mustafa Kemal ile ﬂerefli bir sulh yapmazlarsa Hindistan’da
ihtilal ç›karmak için oraya kuvvetlerimle yürüyece¤im,”ﬂeklinde bir
tehditte bulundu¤unu; Paﬂa’n›n bu görüﬂmesini sonradan Mevlana
Ubeydullah’a anlatt›¤›n› ve onun da “Paﬂa iyi bir komutand›, fakat
diplomat de¤ildi,” diye konuﬂtu¤unu ve Tiflis suikast›n› bu tehditle
iliﬂkilendirdi¤ini yazm›ﬂt›r.
David Fromkin’e göre; Sovyet yetkilileri Enver Paﬂa’dan yararlanamam›ﬂlar, fakat meslektaﬂ› Cemal Paﬂa’dan hemen yararlanm›ﬂlard›r. Cemal,
Moskova’n›n önerisi veya en az›ndan özendirmesiyle Afganistan’a gidip,
burada Afganlar›n Rusya hakk›ndaki kuﬂkular›n›n da¤›t›lmas›nda
yard›mc› olmuﬂtur. Afgan Emiri’nin 1920 y›l› sonunda, Lenin’e gönderdi¤i bir mektupta ﬂöyle yazd›¤› belirtilmiﬂtir: “Cemal Paﬂa Hazretleri
bizlere, tüm do¤u dünyas›n›n kurtar›lmas› konusunda Sovyet
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Cumhuriyeti’nin niyetini ve soylu fikirlerini anlatt›.” Cemal, Amanullah
Han’›n yak›n dan›ﬂman› olarak yeni bir anayasa haz›rlanmas›na ve
ordunun yeniden kurulmas›na yard›mc› olmuﬂtur. David Fromkin’in
sözleriyle; “Cemal’in bu etkinliklerinden öte, ‹ngilizlerin özel kayg›
konusu Hindistan’a stratejik bir yerden bakan Kabil’de bulunmas› bile
tek baﬂ›na Simla’da ve Londra’da gerginlik oluﬂturmaya yetmiﬂtir.”
1922 y›l› ‹ngiliz d›ﬂiﬂleri raporundaki bilgiler ise ﬂöyledir:
“Türkiye Millî Hükümeti ile Afganistan aras›ndaki iliﬂkiler, iki ülkenin
temsilcileri taraf›ndan 1 Mart 1921 tarihinde Moskova’da imzalanm›ﬂ olan
‹ttifak Antlaﬂmas› ile düzenlenmiﬂ idi. Ankara taraf›ndan 21 Temmuz
1921’de onaylanm›ﬂ olan bu antlaﬂman›n Afganistan taraf›ndan onaylanmas› Ekim 1922 tarihine kadar geciktirilmiﬂtir. Bu arada her iki ülke
birbirlerinin baﬂkentlerine diplomatik temsilciler göndermiﬂler ve halklar
aras›nda dostluk ve dayan›ﬂma bulundu¤u aç›kça ilan edilmiﬂtir.
Afganistan’a Türk subaylar› zaten gönderilmiﬂti ve faal olarak Bedri Bey
de bunlar aras›ndayd›. Antlaﬂma hükümlerine uygun olarak 1922 yaz
aylar›nda da Ankara Hükümeti’nce yeni subaylar gönderildi. 1920 y›l›nda
askerî bir görevle Kabil’e gitmiﬂ olan Cemal Paﬂa Afgan Ordusu için savaﬂ
malzemesi sat›n almak amac›yla 1922 y›l›n›n ilk aylar›nda Almanya ve
Fransa’ya bir ziyaret yapt›. Daha sonra Mustafa Kemal de Cemal Paﬂa’y›
Afganistan’a göndermek istediyse de bu defa Moskova taraf›ndan güçlük
ç›kar›ld›. Afgan Emiri’nin de Cemal Paﬂa’ya politikayla u¤raﬂmamas›
ﬂart›yla Afganistan’a dönme izni verebilece¤i duyulmuﬂ ise de bunun
do¤rulu¤u anlaﬂ›lamam›ﬂt›r, zira Cemal Paﬂa Temmuz ay›nda Tiflis’te
öldürülmüﬂtür.”

ÜÇÜNCÜ ‹DD‹A
Üçüncü önemli iddia; Cemal Paﬂa cinayeti Talat Paﬂa ile baﬂlayan suikastlar zincirinin bir devam›d›r ve o da Ermeniler taraf›ndan öldürülmüﬂtür.
Ankara Üniversitesi Türk ‹nk›lâp Tarihi Enstitüsü Arﬂivi’nde bulunan 21
Nisan 1922 tarihli bir belgeye göre; ‹ttihatç› liderlere yönelik Ermeni
suikastlar›yla ilgili olarak Amerika’daki bir Ermeni örgütünün, Sait Halim
ve Talat Paﬂalar›n katillerinin ödüllendirildiklerini; Kemal ve Enver
Paﬂalar›n da öldürülmesi için görevlendirilen fedailerin de Amerika’dan
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yola ç›kar›ld›klar› kaydedilmiﬂtir. Söz konusu belgede Cemal Paﬂa’n›n ad›
yer almamaktad›r.
Ermeniler aleyhinde bir di¤er kan›t, cinayetin ertesi günü Tiflis’te
Taﬂnaksutyun üyesi 199 kiﬂinin tutuklanmas›d›r.
Ankara Hükümeti’nin 23 A¤ustos 1922 günü Ermenistan Hükümeti’ne
sert bir nota göndermesi, suikast›, Ermenilerin gerçekleﬂtirdi¤i iddias›n›
güçlendirmektedir. Ankara Hükümeti ilgili notas›nda; Cemal Paﬂa’n›n
Taﬂnaklar taraf›ndan öldürüldü¤ünün anlaﬂ›ld›¤›, katillerin bir an önce
yakalanmas› ve Türkiye’ye iade edilmesi; eski Türk devlet adamlar›na
yönelik bu tür suikastlar›n devam etmesi halinde Erivan Hükümeti’nin
bundan sorumlu tutulaca¤› aç›k bir ﬂekilde ifade edilmiﬂtir.
Cemal Paﬂa’n›n ve iki yaverinin cenazelerinin Erzurum’a getirilmesini
talep ederken Kaz›m Karabekir Paﬂa’n›n; “Taﬂnak mezalimi Erzurum’da
ebedî bir hat›ra b›rakm›ﬂ olur,” ﬂeklindeki ifadesi anlaml›d›r.
Bu iddialara karﬂ›l›k Ermenistan Hükümeti, cinayetin hemen ertesi günü
Tiflis Türk Temsilcili¤ine ve daha sonra ﬁark Cephesi Kumandan› Kaz›m
Karabekir Paﬂa’ya taziye mesajlar› göndermiﬂ ve suikast olay› ile ilgisi
olmad›¤›n› göstermek istemiﬂtir.
Emir ﬁekip Arslan, Talat Paﬂa’n›n vurulmas› ard›ndan Berlin’den Enver
Paﬂa’ya gönderdi¤i 21 Mart 1921 tarihli mektubunda Ermeni fedailerin
Talat ve Cemal Paﬂalar› öldürmek için Frans›z askeri k›l›¤›na girerek bir
y›l önceden Berlin’e geldiklerini yazm›ﬂt›r.
“Ermeniler, ona ve iki arkadaﬂ›na suikast tertip etmek üzere adam
tutmuﬂlard›.”
“(…) Tiflis’e u¤rad› (…) Yan›nda korumalar› oldu¤u için herhangi bir
suikast tehlikesinden korkmadan caddelerde dolaﬂmaya baﬂlad›. (…)”
Emir ﬁekip Arslan Tiflis cinayetinin failleri hakk›nda ﬂunlar› yazm›ﬂt›r:
“Cemal Paﬂa’n›n suikast› hakk›nda rivayetler muhtelifti. Bir rivayete göre
Bolﬂevikler Anadolu’ya gitmesi için Paﬂa’ya izin vermelerine ra¤men
kendisine güvenmiyorlard›. Enver gibi onun da saf de¤iﬂtirmesinden ve
Afganistan’a döndükten sonra kendi uygulamalar›na karﬂ› ç›kmas›ndan
korkuyorlard›. Bu yüzden bir yandan Ankara’ya gitmesine izin vermiﬂler,
di¤er yandan kendilerine ba¤l› Ermenileri kullan›p böyle bir suikast
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düzenlemiﬂlerdi. Böylece Cemal Paﬂa tehlikesini bertaraf etmiﬂ oluyorlard›.”
“Baﬂka bir görüﬂe göre Cemal Paﬂa’y› öldüren örgüt, Talat, Cemal Azmi,
Bahattin ﬁakir ve eski Sadrazam Sait Halim’i de öldüren Ermeni örgütüydü.”
“Bolﬂevikler Cemal Paﬂa’n›n katlinden sorumlu olmad›klar›n› göstermek
için ço¤u zaman ﬂöyle derlerdi: ‘Bizim yarar›m›za çal›ﬂan bir kiﬂiyi ne
diye öldürelim ki?’ ”
“Ruslar, Cemal Paﬂa’y› öldürmek suçlamas›yla birçok kiﬂiyi tutuklad›lar.
Ancak bugüne kadar hiçbirine ölüm cezas› verildi¤ini duymad›m.”
Cemal Paﬂa’n›n Tiflis suikast›ndan birkaç ay evvel Hüseyin Cahit
Yalç›n’la görüﬂmesinde b›rakt›¤› izlenim ise ﬂöyledir:
“Cemal Paﬂa, baﬂ›na gelecek bu felaketi hissetmiﬂti. Son defa onu,
öldürülmesinden birkaç ay evvel, Kanton’da gördüm. Baz› iﬂler için
Afganistan’dan Avrupa’ya ve Fransa’ya gelmiﬂti. Birkaç gün bana u¤rad›
ve dinle[n]di. Karﬂ› karﬂ›ya memleketin mukadderat› hakk›nda uzun
uzun dertleﬂtik. Enver’in Rusya’daki Türk’leri ayakland›rmak maksad› ile
Rus’lar› ürkütmesinden ﬂikayet ediyordu. Enver’e bu fikrini bir mektup
ile izah etmiﬂti. Bütün iﬂlerimizi bozacak diyordu ve Rus’lar› kendimize
düﬂman yapmakla bir ﬂey kazanamayaca¤›m›z› anlat›yordu. Onun
kanaatince Ruslar bizim Rusya’da tahrikât yapaca¤›m›z› hissederlerse bu
teﬂebbüsü derhal ezebilirler ve düﬂman olurlard›. Enver bu mütalaay›
kabul etmemiﬂ olacak ki bir k›yam teﬂebbüsünde bulundu. O, bu
maceray› hayat›yla ödedi ve Cemal Paﬂa Afganistan’a dönmek üzere
Rusya’dan geçerken Tiflis’te suikasta u¤rad›…”
Eski Maliye Naz›r› Cavit Bey, 22 Temmuz 1922 Cumartesi günü defterine
ﬂu notu yazm›ﬂt›r:
“Zavall› Cemal Paﬂa’n›n ﬂahadeti de teeyyüd etti. Hem ﬂehit oldu, hem
pek haks›z olarak di¤erlerinden daha haks›z olarak bir Ermeni kurﬂunu
ile. Belki bunda bir ‹ngiliz parma¤› da var. Fakat ﬂüphem yok ki, silah›
çeken el bir Ermeni elidir. (…)”
1928’de Joseph Pomiankowisky de Cemal Paﬂa’n›n Tiflis’te Ermeniler
taraf›ndan öldürüldü¤ünü kaydetmiﬂtir.
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DE⁄ERLEND‹RME
Cinayetin oluﬂ ﬂekli ve katiller hakk›nda bilgiler ﬂunlard›r:
“Tam Yovkodsfoki Soka¤›n›n baﬂ›na geldiklerinde evvela bir el silah sesi
patlad›. Cemal Paﬂa ile Nusret ve Süreyya Beylerin önünde giden bir
itfaiye neferi yere yuvarland›.”
“‹kinci bir silah sesinde bir kad›n ac› ac› ba¤›rd›. O da yere kapand›. Bu
tek tek iki silah sesini müteakip, yayl›m ateﬂini and›ran patlamalar
birbirini takibe baﬂlad›.”
“Genç yaver Mülazim Süreyya Bey, ileri at›lmak ve Paﬂa’y› korumak
istedi. Fakat derhal kanlar içinde yere serildi. Ayn› zamanda Cemal Paﬂa
ile Binbaﬂ› Nusret Bey de o kanl› ölüm yolunda Süreyya Beyi takip
etmiﬂlerdi.”
“Her üçü de derin yaralar alm›ﬂlard›. Cemal Paﬂa ile Süreyya Bey, derhal
vefat ettikleri halde Nusret Bey hastaneye gidinceye kadar yaﬂam›ﬂ fakat
bir tek kelime bile söylemeye muktedir olamayarak gözlerini ebediyen
kapam›ﬂt›.”
“Ertesi gün yap›lan tahkikatta, Ermeni Ordusu zabitlerinden ve
Taﬂnaksagan Komitesi fedailerinden Karakin Lalayan ve Sergo Vartanyan
isminde iki Ermeni yakaland›. Haklar›nda tahkikata baﬂland›. Fakat bu
tahkikattan hiçbir netice ç›kmad›.”
Suikast s›ras›nda Moskova’da bulunan Dr. R›za Nur’un yazd›klar›
ﬂöyledir:
“Ermeniler Azerî Türklerinden alt›-yedi recülu [devlet erkan›]
vurmuﬂlard›. Türkiye Türklerinden Talat, Bahaeddin ﬁakir ilh… devrin
beﬂ recülunu vurdular. Bu suretle Türklerden intikam al›yorlard›. Aras›
pek az geçti. Cemal’in Tiflis’te vuruldu¤unu ve öldü¤ünü iﬂittim. Kendi
kendime ‘Ermeniler yapm›ﬂt›r,’ dedim. Fakat bu adam Harb-i Umumi’de
Ermeniler’e hiçbir fenal›k yapmam›ﬂt›. Bilakis birçok Ermenileri Suriye’ye
al›p onlar› ölümden kurtarm›ﬂt›. Laekal elli bin Ermeni’nin can›n› kurtarm›ﬂt›. Bu halde Ermeniler ne diye bunu vuruyorlar? Bir muamma! ...”
“Karahan’a gittim. Malumat istedim. ‘Çok müteessifiz katil bulunamad›,’
dedi. Kendisine bu hususta gayret edilmesini rica ettim. Ve bunu
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kendime iﬂ edinip, bir müddet Karahan’a gidip-geldim. Hay›r, katil
bulunam›yor. Sonra hususî malumat ald›m. Vuranlar Ermeni’dir. Beﬂ alt›
Ermeni müﬂtereken yapm›ﬂlard›r. Bir tanesi de ekmekçi imiﬂ. Vurduran
da Rusya Hükümeti’dir.”
“Bu havadisin do¤ru olmas› laz›md›r. O zamanda Rusya’da Çeka katilleri
bulamas›n yahut insanlar› katle tasaddî etsin mümkün olamayan ﬂeydi.
‹yi de kötü de hükümet eliyle olurdu.”
“Sebep nedir? Bunun halli güçtür. Bu babda hiçbir rivayet de yok.
‹htimal Enver vakas›yla Ruslar›n bunlardan tamam›yla itimad› kalkm›ﬂt›.
Cemal’in de Enver’in isyan›nda malumat› oldu¤u bence ﬂüphesizdi.
‹htimal Ruslar bunu da ö¤renmiﬂlerdi. Cemal’i de ifna ettiler [yok ettiler].
Ruslarla Mustafa Kemal aras›nda müﬂterek cinayetler oldu¤u hakk›nda
büyük ﬂüphem vard›r. (…)”
Cemal Paﬂa’n›n öldürülmesi konusu, 17 A¤ustos 1922 günlü Rusya
Komünist Partisi (Bolﬂevik) Merkez Komitesi tutanaklar›na ﬂu ﬂekilde
yans›m›ﬂt›r:
“Cemal Paﬂa ve Taﬂnaklar’a iliﬂkin Stain Yoldaﬂ ve Karahan Yoldaﬂ.
Al›nan karar ﬂudur:”
“Radek Yoldaﬂ’a suikast›n muhtemelen ‹ngiliz ajanlar›n›n yönlendirmesiyle Taﬂnaklar taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ olmas› ve suçlular›n
mahkemeye verilece¤i konusunda hükümet bildiriminin haz›rlanmas›
hususunda görev verilmiﬂtir. Metinle ilgili olarak Stalin Yoldaﬂ›n onay›
al›nacakt›r.”
2002 y›l›nda ‹stanbul’da Rus tarihçi Kallerya Bellova’n›n sundu¤u tebli¤e
göre; Radek’in haz›rlad›¤› taslak metin ﬂöyledir:
“Cemal Paﬂa’n›n öldürülmesine iliﬂkin Kafkaslar-Ötesi Ola¤anüstü
Komisyonu son derece enerjik araﬂt›rmalar yap›yor. ﬁüphesiz suikast
Taﬂnaklar taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ ve çok iyi haz›rlanm›ﬂt›. Cemal
Paﬂa’n›n öldürüldü¤ü gün Tiflis’te bulunan Taﬂnak Partisi Merkez
Komitesi üyeleri daha sabahtan, suikasttan evvel kaybolup
saklanm›ﬂlard›r. Sorumlu görevi olan bir sürü Taﬂnak da saklanm›ﬂt›r.
Ola¤anüstü Komisyon taraf›ndan 38 hareketli Taﬂnak üyesi de
tutuklanm›ﬂt›r.”
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“Onlardan üç kiﬂi merkez komitesi üyesi ve 10 kiﬂi teröristlerdendir.”
Stalin, Radek’in haz›rlad›¤› bu metni daha yumuﬂak ve ayr›nt›s›z bir
anlat›ma kavuﬂturmuﬂtur:
“Cemal Paﬂa’n›n öldürülmesiyle iliﬂkili Kafkaslar-Ötesi Ola¤anüstü
Komisyonu son derece enerjik araﬂt›rmalar yap›yor. Suikast›n da,
herhalde suikast haz›rl›klar›n›n da gerçekleﬂtirilmesi Taﬂnaklara yak›n
insanlar oldu¤unu sanmak için baz› ipuçlar› vard›r. Cemal Paﬂa’n›n
öldürüldü¤ü gün Tiflis’te bulunan Taﬂnak Partisi Merkez Komitesi üyeleri
daha sabahtan yani suikasttan evvel kaybolup saklanm›ﬂlard›r. Sorumlu
görevi olan bir sürü Taﬂnak da saklanm›ﬂt›r. Taﬂnaklar aras›nda tutuklama yap›lm›ﬂt›r.”
23 Kas›m 1922 tarihli oturumun tutanaklar›nda ise ﬂu k›sa bilgi yer
alm›ﬂt›r:
“Cemal Paﬂa’n›n ailesine yard›m için al›nan karar:”
“Öldürülmüﬂ Cemal Paﬂa’n›n ailesine 5,000 alt›n ruble vermektir.”
Rus tarihçi Kallerya Bellova’ya göre, Ruslar bu ﬂekilde Cemal Paﬂa’n›n
Afganistan’daki çal›ﬂmalar›n› karﬂ›l›ks›z b›rakmam›ﬂt›r.
E. H. Carr ve L. B. Poulada gibi uzman tarihçiler de, Cemal Paﬂa’n›n
Bolﬂevikler hesab›na Afganistan’a gitti¤ini kaydetmiﬂlerdir.
17 Ekim 1922 günü Sovyet Rusya’n›n eski Ankara temsilcisi Mdivani
Ankara’ya gelmiﬂtir. Türk Zaferi’ni kutlamak için Transkafkasya Sovyet
Cumhuriyetleri ad›na Kemal Paﬂa’y› ziyaret etmiﬂtir. 30 Ekim 1922 günü
Türk Baﬂkumandan›’na Cemal Paﬂa’n›n katilinin yakaland›¤› bilgisini de
vermiﬂtir. Katil, Taﬂnak Partisine mensup eski bir subayd›r.
Hüseyin Cahit Yalç›n’›n aktard›¤› bir bilgi ﬂöyledir:
“(…) Akl›m›n almad›¤› bu cinayetin ac›s›n› Lausanne Konferans›
esnas›nda Sovyet Hariciye Naz›r› Çiçerin karﬂ›s›nda hat›rlad›m. Ona ilk
sualim:”
“ – Cemal Paﬂa’y› siz öldürtmüﬂsünüz, demek oldu. Çiçerin yüzünün
hiçbir çizgisi titremeden bu sualimi dinledi. Sakin bir diplomat tavr›yla
cinayeti yapanlar›n Ermeni olduklar›n› ve cezalar›n› bulduklar›n› temin
etti.”
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“‹nanmayan Tiflis’e gidip tahkikat yapabilirdi.”
1922 y›l›nda, (eski) Anadolu ve Ba¤dat Demiryollar› Genel Müdürü
Günther-Dresden, Cemal Paﬂa’n›n y›llardan beri süregelen Türk-H›ristiyan ve Müslüman-H›ristiyan çat›ﬂmas› sonucu öldürüldü¤ünü yazm›ﬂt›r:
“Cemal Paﬂa, politik sebeplerden dolay› öldürüldü. Cemal Paﬂa’y› Ermeni
katillerin öldürmesi hiçbir ﬂey ifade etmiyor. Ermeniler piyondu. ‹slamî
yap›ya sahip ve hala inançlar› u¤runa mücadele eden Türk devlet
adamlar› ortadan kald›r›lmal›yd›. Olay, bu düﬂüncenin neticesinde
geliﬂti.”
Zeki Velidi Togan, an›lar›nda Cemal Paﬂa’y› öldürenlerden bir Ermeni ile
görüﬂmesini ﬂöyle anlatmaktad›r:
“[1923 y›l›] Biz Herat’a hareket ederken orada olan Rus kuryeleri 17
Haziran’da Carkul denilen yerde arkam›zdan gelip yetiﬂtiler. Bunlar›n
birisi Rus, di¤eri Karapet isminde bir Ermeni idi. Yanlar›nda gene iki üç
Rus askeri vard›. (…) Akﬂam onlarla ayn› sarayda [handa] kald›k. Ermeni
(…) Enver ve Cemal Paﬂalar›n ak›betlerinden haberdar olarak
konuﬂuyordu. (…) Kabil’de ö¤rendi¤imize göre bu Ermeni Karapet
Tiflis’te Cemal Paﬂa’y› öldürenlerden birisi imiﬂ.”
1954 y›l›nda General Ali Fuad Erden; “Görünürde onu ‘Ermeniler’
öldürdü. Fakat kanaatimce Cemal Paﬂa’y› Ermeniler öldürmedi. Cemal
Paﬂa ‘Ermeniler’e öldürtüldü. Onu öldürenler de, onu öldürtenler
taraf›ndan öldürtüldü; ölüler ketum olacaklar› için öldürüldü,” diye
yaz›ﬂm›ﬂt›r.
1955 y›l›nda 1922’de Türkiye’nin Stokholm-Kopenhag Sefiri olan Galip
Kemalî (Söylemezo¤lu) 12 Eylül 1922 günü Monsieur Krafft Bonnard’a
Tiflis’teki cinayetten sonra yazd›¤› mektubu an›lar›n›n 4. cildinde
aktar›rken ilginç bir aç›klama cümlesi eklemiﬂtir:
“(…) Ermeni ihtilal komitelerinin en son kurban›: Kendilerine karﬂ› en
ziyade lütuf ve himaye gösterenlerden biri olmuﬂtur. (..) (Ben do¤rusu
bu cinayette baﬂka parmaklar görürüm).
1960 y›l›nda Türk Ansiklopedisi adl› kaynak eserde yer alan bilgi, Cemal
Paﬂa ve iki yaverinin, “Ermeni komitecilerinden Karakin Lalayan ve Sergo Vartanyan taraf›ndan at›lan kurﬂunlarla öldürülmüﬂtür,” ﬂeklindedir.
31

1993 y›l›nda ﬁükrü Hanio¤lu’nun aktard›¤›na göre Ermeni kaynaklar› da,
Cemal Paﬂa’y› Karakin Lalayan ve Sergo Vartaryan adl› iki Ermeni
fedayinin öldürdü¤ünü iddia etmekte ve bu iddiay› çeﬂitli delillerle
kan›tlama çabas›ndad›rlar.
2001 y›l›nda Bask›n Oran’›n editörlü¤ünde haz›rlanan bir uluslararas›
iliﬂkiler kitab›nda da Cemal Paﬂa’n›n bir Ermeni taraf›ndan öldürüldü¤ü
yaz›lm›ﬂt›r.
Ziya ﬁakir’in sözleriyle; “Cemal Paﬂa, ne Talat gibi kalender meﬂrep ve ne
de Enver Paﬂa gibi mütevazi ve muhafazakar de¤ildi[r]. Bilakis tab’an
azametli, gösteriﬂi sever, biraz da zevk ehli ve hovarda meﬂrepti[r].”
Cemal Paﬂa, “anarﬂi içinde ç›rp›nan bir imparatorlu¤un son günlerinde
‘hükümet’in varl›¤›n› hissettiren bir ﬂahsiyet olarak” tezahür etmektedir.
“SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR” (BENZER BENZERLE TEDAV‹ ED‹L‹R)
28 Aral›k 1914 günü “Doris” Z›rhl›s› ‹skenderun sahiline yaklaﬂarak yak›n
köyleri top ve makineli tüfek ateﬂine alm›ﬂ, ahaliden 1 kad›n, 2 k›z
çocu¤u ve 1 erkek ﬂehit olmuﬂ ayr›ca erkek ve kad›n 5 köylü
yaralanm›ﬂt›r.
12 Ocak 1915 günü Cemal Paﬂa taraf›ndan Kolordu Komutan›na ﬂu emir
verilmiﬂtir:
“‹ngiliz Kruvazörünün bombard›man etti¤i köylerde veya civar›nda,
mevzide, yürüyüﬂ veya ikamet halinde asker var m›yd›? Veya tahkimat
var m›yd›? Esasl› surette tahkik ediniz. Bu tahkikat neticesinde, e¤er
‹ngilizlerin, müdafaas›z köyleri sebepsiz olarak bombard›man etmiﬂ
olduklar›na kanaat getirecek olursan›z ﬂu emri icra edeceksiniz:”
“Bu köyde kaç insan ﬂehit olmuﬂsa Halep veya ﬁam’da mevkuf bulunan
‹ngiliz tebaas›ndan o kadar ‹ngiliz laalettayin tefrik edilerek muhafaza-i
kaviye alt›nda bombard›man edilmiﬂ olan köye sevk edilecek ve orada
masum insanlar› öldüren ‹ngiliz mermilerinin düﬂtü¤ü noktada kurﬂuna
dizilecektir. Herhalde bunlar erkekler aras›ndan intihap edilmelidir.”
Cemal Paﬂa ayn› ﬂekilde yerel idare vas›tas›yla da kruvazör komutan›na
“Gayri askerî hedeflerin bombard›man› neticesi telef olacak her Türk’e
karﬂ›l›k Suriye’deki ‹ngiliz tebaas›ndan bir kiﬂinin idam edilece¤ini”
tebli¤ etmiﬂtir.
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Gemi Komutan› bu tebligata; “Türkiye’de bir miktar ‹ngiliz tebaas›
bulundu¤undan dolay› ‹ngiltere’nin harp harekât›ndan vazgeçemeyece¤i, Cemal Paﬂa tehdidini icra edecek olursa harpten sonra sulh
ahitnamesine hususî bir madde derç olunarak Cemal Paﬂa’n›n Büyük
Britanya mahkemeleri taraf›ndan muhakeme edilerek cezaland›r›lmak
üzere ‹ngiltere Hükümetine teslim edilece¤i,” karﬂ›l›¤›nda bulunmuﬂtur.
‹stanbul’daki ABD Sefiri, “Doris” Kruvazörü’nün ‹skenderun ve Payas
bombard›manlar› nedeniyle ﬁam bölgesinde ‹ngiliz tebaas›n›n tevkif
olundu¤unu ve ‹skenderun yahut gayri müstahkem bir liman bombard›man edilecek olursa bunlar›n idamla tehdit edildi¤ini ‹ngiltere Hariciye
Nezareti’ne bildirmiﬂtir.
‹ngiltere Hariciye Nezareti, Kahire’deki Frans›z ve ‹ngiliz yüksek
temsilcilerine ﬂu tebligatta bulunmakla yetinmiﬂtir:
“‹ngiltere Hükümeti, ‹ngiliz ve Frans›z tebaas›ndan Türkiye’de bulunan
gayri muhariplerin hiçbir tehdide ve tehlikeye maruz kalmamalar›n›
katiyen arzu etmekle beraber ne Türkiye’nin tehditlerinden y›lm›ﬂ
görünmek ne de hakikî lüzum tahakkuk etmedikçe sahilde taarruzî
harekâtta bulunmak fikrinde de¤ildir.”
General Ali Fuad Erden’in aktard›¤›na göre; Cemal Paﬂa’n›n söz konusu
emri harp kanunlar›na ve harp hukukuna ayk›r›d›r. Fakat ‹ngiliz
kruvazörlerinin savunmas›z köyleri bombard›manla masum k›zlar› ve
kad›nlar› öldürmesi de harp kanunlar›na ve harp hukukuna uygun
de¤ildir. Ancak, Cemal Paﬂa’n›n ﬂiddetli emri tesirini göstermiﬂtir. Harp
kanunlar›na ve hukukuna muhalif hareketler gene harp kanunlar›na ve
harp hukukuna muhalif hareketle önlenmiﬂtir. “Similia similibus
curantur” (Benzer benzerle tedavi edilir).
‹zninizle ﬂimdi çok farkl› ve ayn› ölçüde çok önemli bir konuya
de¤inmek istiyorum:
1928 y›l›nda bas›lan an›lar›nda ‹stanbul’daki Avusturya-Macaristan Askerî
Ataﬂesi Joseph Pomiankowisky ﬂunlar› kaydetmiﬂtir:
“Cemal s›k s›k Talat ve Enver’in ald›klar› ihtiyati tedbirlere prensip
itibariyle muhalefet ederdi. Hatta Ermenilerin sürülmesine dahi karﬂ›yd›.
O Kuzey Suriye’de meydana gelen göç olaylar›n› mümkün mertebe
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hafifletmeye çal›ﬂt› ve küçük esnaf› Suriye’nin çeﬂitli ﬂehirlerine
yerleﬂtirdi. Ana-babalar› ölmüﬂ veya açl›ktan k›r›lm›ﬂ binlerce Ermeni
çocuklar›n› kurtarmak için Suriye’de bak›m evleri kurdurmuﬂtu. Kendisi
bize Halep ve ﬁam’da bu gibi kurumlar› gösterdi. Bu kurumlar görünüﬂe
göre iyi iﬂletiliyordu. Çünkü çocuklara iyi bak›ld›¤› ve temiz giydirildi¤i
hallerinden belliydi. Hatta bu çocuklar çeﬂitli zanaatlar da ö¤renmiﬂlerdi.”
Cemal Paﬂa’n›n kendi sözleriyle yap›lan iﬂler ﬂöyledir:
“O s›rada Cebelübnan Ayin-Tura manast›r›nda bin Ermeni çocu¤u
alabilecek bir yetimhane açt›rd›¤›m gibi ﬁam’da da birçok Ermeni yetim
ve dul kad›nlar›n› yine ordu taraf›ndan iaﬂe ediyordum. Bütün Suriye
dâhilindeki devlet memurlar›yla ailelerini ordu ambarlar›ndan yapt›¤›m
yard›mlarla besliyordum. Zahire mubayaas› için Kudüs Rum Ortodoks
Patri¤i’ne devlet taraf›ndan yirmi beﬂ bin lira ikraz temin etti¤im gibi
paras›z birçok bu¤daylar verdim. Kudüs’teki Yahudi ve H›ristiyan
yetimhanelerine Amerikan kolonisi denilen ve takriben iki yüz nüfusa
bali¤ olan hususî bir mezhep mensuplar›na, Kudüs Rum manast›rlar›nda
bulunan rahibelere, Havran ve Gerek sancaklar›nda yerleﬂtirilmiﬂ olan
kad›n, erkek ve çocuk Ermeni muhacirlerine ve bilhassa yine muhacirlerin yetimleri için Halep’te Dr. Altunyan Efendi’nin kerimesi ile bir
Alman hemﬂire taraf›ndan tesis olunan iki yetimhaneye, Anadolu
ﬂimendifer hatt› memurlar›na, hülasa ihtiyaç ve sefaletlerini haber
ald›¤›m veya gözümle gördü¤üm ‹slam ve H›ristiyan bütün insanlara
paral›, paras›z birçok zahireler verdim. Bunlar›n hiçbirisini resmî
vazifemin icaplar›ndan olmas› itibariyle yapm›yordum. Çünkü ben
esasen Ordu Kumandan› olmak itibariyle ahalinin iaﬂesiyle katiyen
vazifeli de¤ildim. Fakat her birini cidden kendi ﬂahs›mdan ziyade
sevdi¤im vatandaﬂlar›m›n feci sefaletini görmek benim için tahammülsüz
bir manzara olmak itibariyle bazen orduyu bile açl›k tehlikesine maruz
b›rakarak bu yard›mlar› yap›yordum.”
“Her ne zaman Beyrut ve Cebellübnan’a inecek olursam, beraberimde
alt› yedi vagon zahire götürülüyor ve müracaat eden fukaralara paras›z
da¤›t›yordum. Hatta bir aral›k zahire o kadar azalm›ﬂt› ki, müttefik ve
tarafs›z konsoloslara bile ordu ambarlar›ndan erzak vermeye mecbur
oldum.”
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“Bilhassa Amerikan Üniversitesi 1917 ve 1918 senelerinde derslerine
devam edebilmiﬂ ise, münhas›ran ordu ambarlar›ndan verdi¤im vesaire
sayesinde muvaffak olmuﬂtur.”
“Beyrut’ta benim teﬂvikimle ve Vali Azmi Bey’in himaye ve faaliyeti
sayesinde aç›lm›ﬂ ve çal›ﬂmalara devam etmiﬂ olan imalathanelerde üç
bini mütecaviz genç k›z ve kad›n çal›ﬂ›yor ve ordu ambar›ndan verdi¤im
zahirelerle günde birer ekmek ve ayr›ca gündelik al›yorlard›. Bütün bu
masraflar Osmanl› Hükümeti taraf›ndan görülüyordu.”
Cemal Paﬂa’n›n icraat› ile ilgili olarak elbette bu s›n›rl› sürede anlatabileceklerim bunlar.
Yaln›z, Cemal Paﬂa’n›n Ermenilerle ilgili bu faaliyetlerinin bugünkü
tart›ﬂmalar ve 1915 Krizi ile ilgili dünya kamuoyu nezdinde yayg›nl›k
kazand›r›lan önyarg›lar aç›s›ndan çok büyük önem arz etti¤ini bilmek
zorunday›z.
ﬁimdi, kiﬂisel olarak Tiflis cinayeti üzerine kendi de¤erlendirmemi sizlere
aktaray›m, ama daha önce “Suyu Arayan Adam”, ﬁevket Süreyya
Aydemir’den bir sahne arz etmek isterim:
ﬁevket Süreyya Moskova’dad›r, ö¤rencidir. Bir duyuru yap›l›r, denilir ki,
“askeri akademide bir konferans var, ona gidiniz.” Komünist Partisi
Gençlik Örgütü duyuru yap›yor. ﬁevket Süreyya da itaatkâr bir ö¤renci,
askeri akademideki konferansa gider. ﬁimdi s›k› durunuz: Konferans›
veren kim, konferans›n konusu ne? Konferans›n konusu, “Enver Paﬂan›n
Buhara Harekât› ve Öldürülmesi.” Konferans› veren, Buhara’daki askeri
operasyonu yöneten Rus Kolordu Komutan› Kamanev’dir. Kamanev,
konferansa ﬂöyle baﬂlar: “Buhara’daki harekât› anlataca¤›m. Enver
Paﬂan›n öldürülmesi önemli de¤ildir, Enver Paﬂa da önemli de¤ildir. Esas
olan, Buhara’n›n ve o bölgenin stratejik önemidir” der ve ﬁevket
Süreyya’n›n aktard›¤›na göre, bir harita koyar ortaya ve Buhara’daki
operasyonun Rusya’n›n ç›karlar› aç›s›ndan stratejik önemini anlatmaya
baﬂlar. Bu sahneyi anlatt›ktan sonra ﬁevket Süreyya Aydemir ﬂöyle
devam ediyor: “Biz hep ﬂark meselesi denildi¤i zaman, bizim Do¤u
Anadolu’yu filan anlar›z ve bizim literatürümüzde ﬂark meselesi deyince,
yak›n ﬂark anlaﬂ›l›r. Oysa Kamanev’in anlatt›klar›n› dinlerken gördüm ki,
as›l ﬁark Asya’d›r, ta Çin’den, Japonya’dan, Pasifik k›y›lar›na uzan›r. ‹ﬂte
35

ben o zaman ﬂark meselesinin bizim tan›mlamam›zdan daha geniﬂ, daha
büyük, daha kapsaml› bir ﬂey oldu¤unu anlad›m.”
Rusya bu cinayetin arkas›nda vard›r; ‹ngiltere de olabilir, vard›r, Ermeni
Taﬂnak Hareketi bu operasyonu kendi hanesine yazm›ﬂt›r, ama galiba
ﬁevket Süreyya’n›n kastetti¤i ﬂark meselesi aç›s›ndan da konuya
bakmam›z gerekiyor. Çünkü bu ﬂark meselesi bak›ﬂ aç›s›yla konuya
yaklaﬂt›¤›m›z zaman, orada gerek ‹ngiltere aç›s›ndan, gerek Rusya
aç›s›ndan hiçbir ﬂekilde bu devletlerin bilgisi ve planlar› d›ﬂ›nda çal›ﬂacak
kiﬂiler bar›nd›r›lmaz. Nitekim Enver Paﬂa bar›nd›r›lmam›ﬂt›r. Cemal Paﬂa
onlarla, yani Bolﬂeviklerle birlikte hareket etti¤i halde, bölgeye tekrar
girmek istedi¤inde uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r. E¤er Merkez Komitesi, Cemal
Paﬂan›n ailesine o yard›m› yaparken samimiyse, niçin bölgeye
sokulmam›ﬂt›r? ‹ngiltere en baﬂta onlara “Siz bizimle birlikte iﬂ
yapmay›n›z, yaln›zca Hindistan Müslümanlar›n› bize karﬂ› k›ﬂk›rtmay›n›z.
Bir ﬂey yapacaksan›z, ‹ran’›n Bolﬂevik olmas›n› engelleyiniz,”
demiﬂlerdir, ama hiçbir ﬂekilde bu ‹ttihatç› kadrolara kendi aç›lar›ndan
güven göstermemiﬂlerdir, güven duymam›ﬂlard›r.
Ruslarla Cemal Paﬂan›n iliﬂkisinde de baﬂlang›ç itibariyle e¤er
Anadolu’daki Mustafa Kemal hareketi belirli bir askeri baﬂar›ya
ulaﬂmam›ﬂ olsayd›, Ruslar Anadolu’daki nüfuzlar›n› geniﬂletmek,
geliﬂmeleri kendi lehlerine çevirmek için Enver kart›n› oynayacaklard›.
Nitekim daha sonra bir Rus belgesinde de Ankara’daki büyükelçilerine
“Mustafa Kemal’e söyle, biz onun en s›k›ﬂ›k zaman›nda Enver’i
Anadolu’ya göndertmedik, bunu hat›rlat” diye bir ikazda bulunmuﬂlard›r.
Hepinize sayg›lar sunuyorum, çok teﬂekkür ederim.
Süre için uyar› yap›ld›, tabii hakl›lar, ne kadar sürdü, bilmiyorum,
toparlamak durumunda kald›m. Sorularla belki aç›lmas›n› istedi¤iniz
konular olabilir. Onlar› yan›tlamaya çal›ﬂ›r›m.
Prof. Dr. ENVER HASANO⁄LU- Efendim, Hocam›z Hikmet Özdemir
Beyefendiye teﬂekkür ediyoruz, bu güzel konuﬂmas› için.
Zannedersem ancak bir-iki soru alabilece¤iz.
Buyurun Mevlut Bey.

36

MEVLUT ÇA⁄LAR - Efendim, çok teﬂekkür ederim.
Önce Ruslar›n “yakalad›k” dedi¤i iki kiﬂiden bahsettiniz. Ondan sonra bir
iki kiﬂiden daha bahsettiniz, gönüllü olarak gelip bu suikast› iﬂledi¤ini
söylediniz. O iki kiﬂi ayn› kiﬂiler mi, de¤iﬂik kiﬂiler mi, bu hususta
aç›klama yaparsan›z memnun olurum.
Teﬂekkür ederim.
Prof. Dr. H‹KMET ÖZDEM‹R- Yok, onlar ayr› kiﬂiler. Yani Gürcüler
Batum’a gelip diyorlar ki, “Ruslar bunu istedi, onun için yapt›k.” ﬁöyle:
Bu uluslararas› nüfuz alan›nda cereyan eden bir olay oldu¤u için, yapan
devlet veya baﬂka bir devlet, yan›ltmak amac›yla çeﬂitli ﬂeyler de
yapabilir, yani onu de¤erlendirmek çok zor. Ama izin verirseniz, benim
çal›ﬂmalar›mdan ç›kan sonuç ﬂu: Katiller kesinlikle Ermeni, arkalar›ndaki
güç Ruslar olabilir; çünkü ‹ngilizlerin o günkü koﬂullarda Tiflis’te böyle
bir suikast› organize ettirmeleri çok zor. Berlin’deki cinayette de öyleydi,
katil kesin belli, Ermeni, ama bizim aç›m›zdan Taﬂnak mensubu
Ermenilerin cinayet iﬂlemesi sürpriz de¤il. Dr. R›za Nur’un bir cümlesi
var; diyor ki, “suikast Ermeni Milletinin spesiyalitesidir.”
Tereddütsüz olarak söylüyorum, bütün bu cinayetleri iﬂleyenler bellidir.
Bu cinayetleri iﬂleyenleri bilmek bizim için önemli de¤ildir, bunun
arkas›ndaki güçleri de bilmek gerekir.
CELALETT‹N SOLMAZ (Do¤ru Yol Partisi Gençlik Kollar› Genel
Baﬂkan Yard›mc›s›)- Yak›n geçmiﬂte 60’›n üzerinde diplomat›m›z
ASALA taraf›ndan katledildi. Ermeniler Türkiye Cumhuriyeti’nden ve
masum insanlar›m›zdan ne istiyorlard›?
Teﬂekkür ederim.
Prof. Dr. H‹KMET ÖZDEM‹R - Onlar›n say›s› otuzalt›. Bu ayr› bir
konferans konusu olabilir, ne istediklerini hepimiz biliyoruz.
Prof. Dr. ENVER HASANO⁄LU- Hocam›za çok teﬂekkür ediyorum.
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