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Bilindiği gibi, ı. Dünya Harbi' nin çıkmasının hemen ardından Os-
manlı Devleti de, savaşan devler arasında kendine en uygun gördüğü ye-
rini almıştı. İtilaf Devletleri ile arasında, tarihi çok eskilere dayanan düş-
manlığı olduğundan Almanya'nın yanında yer almayı daya uygun
bulmuştu. Böylece İttifak Devletlerinin yanında yer alması, onu ezeli düş-
manı olan Rusya ile karşı karşıya getinniştir.

1914 Kasım'ında Rusya ile başlayan harp durumu, Rusya'da ihtilalin
çıkmasına kadar devam etmiştir. Ihtilalin çıkmasıyla birlikte Rusya' da
şartlar kötüleşmiş ve Rus ordusunun Kafkas cephesinde muharebe etme-
sine imkan kalmamıştı. Dolayısıyla ihtiHHin en büyük etkisi Kafkas cep-
hesinde olmuştu. Bu arada Türk Ordusu, 1917 Şubat'ında çok kritik bir
durumda bulunuyordu. İhtilalin başlamasına kadar büyük bir askeri
harekat yapılmamıştl. Yılın ilk aylarındaki bütün hareketler cephe ileri-
sindeki önemsiz bir tepenin el değiştirmesinden ibaret kalmıştı.

Çünkü gerek III. Ordu'nun gerekse II. ordu'nun durumu, büyük bir
saldırıya\elverişli değildi. Her iki ordunun da insan mevcudu az, yiyecek-
leri nıksan, elbise, teçhizat ve cephaneleri yetersizdi. Ulaştırma vasıtaları
ise ancak zaruri ihtiyaçları karşılayabilecek derecedeydi(l).

, Durum böyle iken Rusya'da ihtilalin çıkması Türkiye'nin Rusya kar-
şısında yehi bir mağlubiyete uğramasını önlemişti. Bunun için ihtilal
Türk halkı arasında sonsuz sevinç yaratmıştı. Artık savaşın sona ereceği
yankıları devam ederken III. Ordu Kumandam Vehip Paşa fırsattan istifa-
de ile Rusya'ya mütarcke teklifinde bulunmuş ve teklifine olumlu cevap
alamamışsa da, Rus halkının sulh taraftarı olduğunu öğrenmesi onun için
büyük bir fırsat olmuştu. Yukarıdan aşağıya doğru yapılan baskıyı orta-

* Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnklHip Tarihi Enstitüsü Araştırma
Görevlisi. .

(I) Liman Von Sanders, Türkiye'de Beş Yıl, Çeviren: M. Şevki Yazman, İstanbul,
1968, s. 183.
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dan kaldırmak amacıyla cephenin çeşitli yerl~rinde bulunan Rusları,
mütarekeye dahil olan asker terhisine de başlandığından bahisle, cephede-
ki Rus askerini düzenden, intizamdan çıkararak, cephe kumandanlarını bu
şekilde mütarekeye mecbur etmeye karar vermişti(2).

Bu amacını gerçekleştirmek için, cephedeki düşmanların harp ha-
reketlerine ve dahildeki durumlarına dairçeşitli kaynaklardan alınan bil-
gilerin ordu tarafından toplanar~ İstihbarat mecmuası şeklinde yayınlan-
masını düşünmüştü. Mecmuanın sadece üst makamlardaki kumandanıara
gönderilmesi esas alınmış ve kumandanlara ancak Ruslara ait olan kı-
sımlarından faydalı olanları eğer Iüzum görülürse açıklayabilmelerine
müsaade tanınmıştı. Diğer bilgilerin ise saklı tutulmasına karar verilmiş-
ti(3).

Vehip Paşa, bütün bu planlarını uygulamaya başlamadan kısa
zaman önce Rus ihtilalinin daha da yaygınlaşmasıyla Rusya'nın müttefik-
lerine ve İttifak Devletlerine mütaı-eke teklifinde bulunmuştu. Yeni
Hariclye Nazın Troçenko gazeteye verdiği beyanatında, genel bir sulhe
taraftar olduk1arını(4)açıklaması Osmanlı Devleti'nin daha da rahatlatrnış-
tı. Rusya'nın sulhe taraftar olması ve sulh yapmak istemesi Türk Başku-
mandanlığı tarafından kaçınırnaması gereken büyük bir fırsat olarak ge-
ğerlendirilr:ı:ı:işve bu istekten vakit geçirilmeden faydalanılmasına karar
verilmişti. Ozellikle sulh esaslarının kararlaştınlmasına kadar bu arzula-
nn, şimdilik cephede bir mütaı-eke ile fiilen tespitine karar verilmiş ve
muhteviyyatı da şu şekilde tespit edilmişti; her iki taraf mütaı-eke müdde-
tince birliklerini takviye etmeyecek ve diğerine karşı bir taarruz hazırlığı,
düşmanca harekette bulunmayacak ve birliklerin değiştirilmesi, iskan} hu- '
suslarında serbest kalacaklard},(5).

i

Alınan bu kararlar gereğince, hareket edilmesi gerekiyordu: Bunun
için yapılacak ilk iş, Ruslara bizim de sulhe taraftar olduğumuzu ve fakat
her iki tarafın arzusunun fıili bir şekil alması için i1~,önce boş yere kan
dökülmeye mahal vermeksizin taraflar arasında mütareke yapılması husu-
sunda ~imdiden Rus asker, subay ve kumandanlarının meylettirilmesi ola-
caktı. Ikinci olarak ta; eğer Ruslar böyle bir mütarekeye taraftar ,oldukla-
nnı bildirirlerse, güya ordu kumandanlığından dolayısıyla İstanbul' dan
sunulmuş ve cevap alınmış gibi mütarekenin bir sureti cephede en büyük
Rus kumandanına gönderilecekti(6).

Bütün bu planlar yapılırken 21 Kasım 1917'de, Rusya'nın mütareke
teklifinde bulunması, üç seneden beri Kafkas cephesinde devam eden har-

(2) ATASE, Klasör, 2921, Dosya, 159-910, Fihrisı. 1-53.
(3) ATASE, kls. 3039, D. 898-54, F: 8.
(4) Ikdam, 25 Mayıs 1917, Numro: 7288. ,
(5) ATASE, kls. 4322, D. 580-191, F. 2-7.
(6) ATASE, Kls. 4322, D. 580-191, F. 2-7.

--------------------------------- ---- -
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bin lehimize sonuçlandığının bir müjdecisi olmuştu. Diğer yandan cephe-
de de zaten Rusların durumu pek iyi değildi. Geri çekilme olayları artma-
ya başlamış ve ağırlık eşyalarını geri çekmeye başlamışlardı bile(7).Aralık
ayına gelindiğinde i. ve ıv. Kolordular da cepheyi terketmişlerS). II. ve
V. kolordular ise kısmen Aralık ayın~n sonuna kadar kalmışlardı. Asker-
lerih bazen demiryollarına zorla binip cepheyi terkettikleri bile söyleni-
yordu. Aralık 1917'de kırk bin insan ve büyük miktarda malzeme ve yüz--
bin hayvan cephede gelişigüzel muhafazasız bırakllmıştl(9). Hatta Rus
subaylari da askerleri ile birlikte geri çekilmiş Kars ve Tiflis'e gelerek
emir istemişlerdi(IO). /

Cephede bu olumsuz olaylar, Rusları bir an önce mütarekeye sevk
etmekten başka bir işe yaramamıştı. Sulh teklifleri taraflar tarafından
kabul edilmiş ve Brest-Litovsk'da 5 Aralık'ta savaş durumuna son veri-
len mütar~ke imzalanmıştı. Bu mütareke gereğince; Osmanlı Devleti ile
Rusya arasındaki harp haline fiilen son verilmesi için, Kafkas cephesinde-
ki mütareke hükümlerini tayin ve tespit etmek üzere ayn bir uzlaşma ya-
pılması gerekiyordu.

Aslında bu durum bütün Rusya ve yeni kurulan Zakafkasya Komi-
serliği tarafından da, endişe ile karşılanmış ve meseleye çözüm bulunma-
sı için çareler aranmıştı. Zakafkasya Komi'serliği, halkına konuyla ilgili
olarak yaptığı açıklamada meselenin kaynağına inerek halkı bu konuda
aydınlatmağa çalişmıştı0!). Hatta J;>arışınyapılması ile birlikte bozulmuş
di.ırumun düzeltileceğini, ordu ve halka yiyeceği n temin edileceğini, hal-
kın açlıktan kurtarılacağını, nakliye ve ulaşımın iyileştirileceğini, askerle-
rin terhislerinin düzene gireceğini, içtimai düzenin kurulacağını, bölgede
üretimin kontrol edileceğini, çalışanların ve işçi sınıfımn çıkarlarımn her
zaman gözleneceğini, yönetimin organlarımn daha iyi çalışacağını, bütün
toprak münasebetlerinin düzenleneceğini, bütün zümre imtiyazlarının fes-
hedileceğini ve bu zümreler için kurulmuş bütün tesisatların lağvedilece-
ğini, bütün komşu milletlerle iyi münasebetlerin kurulacağını, Komiserli-
ğin Zakafkasya' da milli meseleleri adaletle çözmek için, atılımlar
yapacağını ve bunun gibi pek çok faaliyetlerin tez zamanda gerçekleştiril-

(7) tkdam, 22 Haziran 1917, Numro: 7316,
(8) Fahri Belen, i. Cihan Harbinde Türk Harbi 1917 Yılı Hareketleri, C. IV, Ankara,

1966, s. 206.
(9) Dukakinzade Feridun, Büyük Harpte Türk Cepheleri, i. Kafkas Cephesi, Ankara,

1961, s. 293.
(10) Larcher, Büyük Harpte Türk Harbi, C. II, istanbul, 1928; s. 378; Belen, i. Cihan

Harbinde Türk Harbi..., C. IV, s. 205.
(ll) Gegeçkori halkayaptığı açıklamada; Zakafkasya halkının yüzyıldan fazla bir za~

mandan. beri Rusya ile göğüs göğüse ve ilk defa olarak kendi kendilerine
bırakıldıklarını, bu fırsatı kullanarak mevcut olan felaketi ortadan kaldırmak için
kendi kuvvetlerini ve gücünü kullanmanın zamanı geldiğini ve Zakafkasya halk-
larının geleceğinin buna bağlı olduğunu söylemişti. (Dokumentı i materiali po
Vneşney Politike Zakavkazya i Gruzii, Tiflis, 1919, Belge No: 7, s. 8.)
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mesinin yalnızca hükümetin bütün adımlarının ordu ve halk tarafından
desteklenmesine bağlı olduğunu söylemişti(12).

Kısaca Gegeçkori bu konuşması ile, halkını umumı barışa hazırla-
makta ve barıştan doğacak ohin olumlu sonuçları açıklayarak sulh çalış~
maları için ordu ve halktan destek istemekteydi. Zaten Brest-litovsk'daki
geçici mütareke ile savaşa son verilmişti fakat barış görüşmeleri devam
ediyordu, amaç bu görüşmeleri olumlu bir barışla sonuçlandırmak olacak-
tı.

Özellikle Btest-Litovsk'da imzalanan mütareke, resmen bütün Rus
cepheleri için geçerli olacak~ı. Bunu da daha sonra yapılacak olan özel
mukavelerle sağlayacaktı(3). Işte Brest-Litovsk'daki bu özel mukaveleler
gereği olarak Vehip Paşa, 24 Kasım 1917'de, General Perjevaleski'ye
Kafkascephesine ait olarak bir mütareke teklifinde bulunmiıştu(4). Fakat
bu teklif terihinde belgelerle bir ikiliğe düşülmektedir. Gürcü ve Türk
belgeleri ve diğer yabancı yazarlar Vehip Paşa'nın mütareke teklif tarihi-
ni farklı olarak kaydetmişlerdir<15l.

Vehip Paşa'nın bu teklifi, General Parjevaleski'yi rahatlatmış ve tek-
lifi kabul etmekte zaman kaybetmeyerek, geçici ateşkes önermişti(16).
Daha sonra 4 Aralık 1917'de General Lebedinski'nin askeri durum hak-
kında verdiği raporunu da değerlendirdikten sonra mütareke görüşmeleri-
ni onaylamış ve halka bu konuda uygun bir açıklama yapmışlı(l7).

Peıjevaleski, Vehip Paşa ile resmi bir mütareke esnasında tespit edi-
lecek askeri hatların kabulü için görüşürken, Zakafkasya Komiserliği
mütarekenin, kurucu meclisin bütün Rusya adına karar vereceği, adil ve
demokratik bir barışla değiştirilmesi gerektiğini ileri sürmüştÜ<18).

(12)
(13)

(14)

(15)

(16)

(17)
(18)

Dokumentı i materiali po Vneşney ..• Belge No: 7. s. 9-10.
Alman Generali Ludendorf hatıratında meseleyi şöyle değerlendirmiştir; Sovyet
Hükümetinin nüfuz ve iktidannın zayıf olması nedeniyle uzaklara erişemediği ve bu
nedenle Romanya ve Kafkas cephelerinde aynı esaslar dahilinde özel mukavele yap-
mak gereği duyduğunu söylemiştir. (Ludendorfun Hatır'd-i Harbisi. C. Il. İstanbul.
1336. s. 258.) Bu özel mukaveleler ile birlikte üç senelik büyük bir mücadeleden
sonr'd silahlar bütün cephelerde susmuştu.
ATASE. KIs. 340. D. 406- i366. F. 1-4; Serge Afannasyan, L' Armenie L' Azerbaid-
jan Et La Georgie de 'I İndepcndance, a'ıtnstruation du Pavvoir Sovietique (1917-
i923). Paris, i98 i;s. 34.
Gürcü belgelerinde müıareke teklif tarihi i7 Kasım i9 i7 olarak kaydedilmektedir.
(Dokumentı i Matcriali po Vneşney ...• Belge No,: 44. s. 67) Hovannisian ise bu tarihi
30 Kasım 1917 olarak vermiştir. (R. Hovannisian. Armenia on The Road To inde-
pendance 1918. Los Angeles. 1967. s. 109).
Alexandre Manvelichvili. Histoire de Georgie. Paris, i95 I. s. 420; Hovannisian Ar-
menia on The Road ..., s. 109.
Hovannisian. Armenia on The Road ... , s. 109.
Hovannisian. Armenia on The Road ...• s. 109.
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Böylece Vehip Paşa'nın teklifi, Zakafkasya Komiserliği tarafın-
dan olumlu karşılanmış ve Gegeçkori 4 Aralık'ta meseleyi görüşmek
üzere komiserliği olağanüstü bir toplantıya çağırmıştı. Toplantıda Vehip
Paşa'nın teklifinden bahsedildikten sonra(19)bu hususta dört karar alınmış-
tı.

Alınan kararlar şöyledir;

1- Kafkas cephesinde harbe son vermek için, Vehip Paşa'nın
mütareke teklifinin kabul edilmesi.

2- Cephede ikinci Başkumandan General Perjevaleski'ye, Vehip
Paşa'ya uygun cevap gönderme si ve bu konuda İngilizlerin Mezapotariıya
ordusu kumandanına da ayrıca açıklama yapılması.

3- Orduya ve halka beyanatta bulunularak, olayların gerçek yüzünün
anlatılması ve halkın sakin olmaya çağrılması.

4- Müttefik ve dost, tarafsız devletlerin konsoloslarına bu hususta
bilgi verilmesi(2O).

4 Aralık'ta alınan bu kararların hemen ardından, 5 Aralık'ta başkan
Gegeçkori, Zakafkasya halkına hitaben yaptığı konuşmasında; Zakafkas-
ya Koİniserliğinin, Sovyet ülke merkezi ve Kafkasya cephesi başkuman-
danı ile anlaşarak Osmanlı Devleti'nin mütareke teklifini kabul etmeyi ve
mütareke şartları hazırlanana kadar harp hareketlerinin durdulması husu-
sunda görüşmelere başlarnaya karar verdiğini ve Zakatkasya Komiserliği-
nin bu ağır ve zor meselenin çözülmesini kendi üzerine aldığını, vatanın
ve milletin geleceğinin bu hususta alınacak kararlara bağlı olacağını bil-
dirmişti(21).

Gegeçkori'nin bu açıklamasından, Zakafkasya Komiserliğinin bu
mütarekeyi dört gözle beklediği ve canı gönülden istedW sonucunu çı-
karmak mümkün olmuştu. Konuşmasıyla Gegeçkori, halkını barış ya;pma-
ya ve barışa karşı çıkmamaya davet ediyordu.

Zakafkasya, mütareke teklifini kabul etmeyi düşUnüyordu. fakat tek-
lifi kabul etmekte gecikmişti. Vehip Paşa teklifine olumlu cevap gelme-

(19) Dokumentı i Materiali po Vneşney ...• Belge No: 9. s. 12-13.
(20) Dokumentı i Materiali po Vneşney ...• Belge No: 8. s. 11-12.
(21) Gegeçkori'nin nutku şöyle devam etmişti; "Asker ve Subay Arkadaşlar! Son defa

gayret gösterin. Kendi mevkilerinizi sebatla. metanetle savunun. Cephede meydana
gelebilecek en ufak bir değişiklik mütlireke hususundaki çalışmalan imkansız
kılabilir. Zakafkasya vatandaşları. biz size. böyle bir dilekle müracaat adiyonız ki,
bütün kuvvetlerimizi toplayarak savaş zamanında olduğu gibi banş zamanında da
cephemiz kuvvetli tutulsun. Herkes banş içinde yeni hayatı kurmak için
çalışmalıdır." (Dokumenu i Materiali po Vneşney ...• Belge No: 12. s. 15-16).
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yince oldukça endişelenmiş ve mütareke'den de ümidini kesmişti. Bu
durumu Enver Paşa'ya 5 Aralık 1917 tarihli bir mektubuyla bildirerek;
cephedeki Rus askerinin böyle bir mütakeyi samimi bir şekilde istediği-
ni söylemiş ve Rusları mütarekeye zorlamak için düşündüğü tedbiri şu
şekilôe açıklamıştı; "Cephenin çeşitli yerlerinde bugün Rusları mütare-
ke meselesinden haberdar edecek, mütarekeye dahilolan asker mütareke
görüşmelerine başladığından bahs edecektir. Velhasılcephemizdeki Rus
askerini Şiraze-i intizamdan çıkaracak esbaba tevessül yoluyla bu
cephe kumandanıarına da mütarekeye mecbur kalmak esasını takip edi-
yorum"IU).

Böylece Vehip Paşa cephedeki Rus askerini sulhe zorlamak yoluyla
mütarekenin imzalanmasını sağlamayı planlıyordu. Fakat onun bu
planlarının gerçekleştirilmesine gerek kalmadan 7 Aralık'ta Generıil Per-
jevaleski ve General Lebedinski tarafından teklifine cevabı telgraf gel-
mişti(23

). General Perivaleski cevabında; böyle bir mütarekenin ancak AI-
manya'daki murahhas heyet tarafından uygun görüldüğü takdirde,
yapılacağını ve burada kararlaştırılacak şartlar dairesinde bunun mümkün
olacağını söylemişti. Kısaca General Perjevaleski Alman cephesindeki
mütareke şartları kesinleşmeden böyle bir mütarekeye girişmek niyetinde
değildi. Şayet mütareke imzalanırsa Kafkas cephesinde de müzakereye
girişeceğini söylemesi Vehip Paşa)ı biran için rahadatmıştı. Aynı gün
alinan bu karar ve Rusların teklifleri Başkumandanlık vekaletinden Kaf-
kas ordular grup kumandanlığına bildirilmişti.1

Brest-litovsk'da imzalanan "ta1ik-i muhasemat"tan sonra mesele
Kafkas cephesinde de ayrı mütareke yapılmak şuretiyle halledilecekti. Bu
durumdan faydalanan Vehip Paşa işi sürüncemede bırakmayarak hemen
harekete geçmiş ve barışı bir an önce halletmek istemiştir. Bu plan doğ-
rultusunda General Peıjevaleski'ye bir telgraf göndererek ta1ik-i
muhasemata dair alınan kararı kolaylaştırmak ve teferrüata .~t esasları gö-
'rüşmek üzere, III. Ordu Erkan-ı Harbiye Reisi Miralay Omer, Lütfi ile
Erkan-ı Harp Binbaşısı Hüsrev Bey'i görevlendirdiğini ve yapılacak olan
görüşmelerin hangi tarafta yapılacağının kesin olarak kararlaştırılması ge-

(22) ATASE, Kls. 151, D. 200-678. F. 108-6.
-(23) Telgraf şöyledir; "Ruslann istilası altında bulunan aksam-ı arazinin netice-i halimde

miktanm tayin etmek zarureti karşısında bulunduğumuz zan ve pek. ziyade şitab-ı
, arzu olan tahliye-i arazi keyfiyetinin ancak Almanya'daki heyet-i murahhasa-i

müttefikaca temini mümkün olduğu takdirde maksada vusul mümkün olacağını tah-
min ediyorum. Almanya şark cephesinde girişilen mütlireke müzakeratı heyet-i
umumiyesinde .şekil ve tarzı tespit ve takarrür ettirilecek esbab dairesinde teferruatı
buraca eylemek muvafık ve nafi olacağına kaniyim. Binaenaleyh mütlireke hudud-u
esasiyesine bağlı kalarak ifa edilmek üzere malOlat ita buyurulmasını rica velev mu-
vakkat bile olsun Kafkasya cephesinde akd edilecek bir mütlirekenin infikak.ı dahi-
linde olsa dahi müfid olacağım arz ve düşman kumandanına cevap yazılacağından
keyfiyetin tenviren iradenize istirham eylerim". (ATASE, K1s. ı52, D. 378-681. F.
9).
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rektiğini ve bu konuda karan kendisine bıraktığını söylemişti(24). Ruslar
ise General Vişinski'yi başkan seçmiş ve görüşmelerde bulunmak üzere
Refahiyye'ye göndermiştiI2S).General Vişinevski'ye ise, Zakafkasya Ko-
miserliği 10 Aralık 19l7'de Mütareke şartları hakkında t~Himatvermiş ve
bu talimat dairesinde, Mütarekenin hazulanmasını istemişti. Talimat şöy-
ledir;

"1_ Bütün Kafkasya-İran cephesinde harp hareketlerinin durdurulma'-
sı.

2- Askerı birliklerin yeniden gruplaştırılması maksadıyla, stratejik
hareketine kesinlikle engelolunması. Onların Mezopotamya-Suriye cep-
hesine hareketine yol verilmesi. Bu talebin bozulması harp hareketlerinin
yeniden başlamasına sebep olacaktu. i

, 3- Her iki tarafın da askeri birlikleri kendi demarkasyon hattı ile sı-
nulanmış topraklar dahilinde kalacaklar,ve yerli askeri hareketler hukuku
muhafaza edilecek.

4- Savaş kanunlarına göre zaptedilmiş topraklarda Rus sivil yöneti-
minin mütarekeye kadarki hukuklannın ve görevlerinin korunması.

5- Mütareke imzalayan taraflar, demarkasyon hattı ile belirlenmiş
, bölgenin hem harbı hem de idarı yönetim bakımından tam sahibidir. Her
iki tarafın demarkasyon hatlannın arasında tarafsız sahada hiçbir tarafa
mahsus silahlı kişi bulunmamalıdır. Yerli halkın idaresi ise olduğu gibi
kalmalıdu.

6- Silahsız yerli halk, yalnız uygun tarafın yerli iktidannın yazılı mü-
saadesi ile deJ!larkasyon hattını geçebilirler.

7- Tarafsız sahanın sakinleri tarafından yerlihalka zarar verecek ci-
nayetler yapıldığında suçlulara her iki tarafın karşılıklı anlaşması üzerine
davranılacaktu. Cinayet işleyip de karşı tarafa kaçan suçlular karşı tarafın
talebi üzerine derhal geri verilecektir.

8- Demarkasyon hatlan, tespit edildiğinde, şimdiki cephenin muha-
faza edilmesine gayret gösterilmelidir. Çünkü bizim birlikler ancak bu
cephede karşı geçirebilirler.

9- Kesin sulh anlaşması imzalanıncaya kadar, mütareke geçerli ol-
malıdır. Buna göre de sulh yapılmadığı halde hiç bir taraf karşı tarafa
bilgi vermeden kendi demarkasyon hattına geçemez:

(24) ATASE. K1s. 2921. D. 511. F. 1-8.
(25) Hovannisian, Armenia on The Road ...• s. 109.

i
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10- Karadeniz'deki hareketler hususunda anlaşmaya ek düzenlene-
cektir. .

11- Demarkasyon hattının şema ile birlikte belirlenmesi ve bu konu-
da ek rapor düzenlenerek asıl miitareke raporuyla birlikte iki nüsha halin~
de tertiplenip imzalanmalıdır. Nüshanın biri Osmanlı kumandanlığında
diğeri sizde kalmalıdır.

12- Görüşmelerin yapılması ve mütarekenin imzalanması esnasında,
Kürt çeteleri tarafından tehlike yaratılabilir. Onlar savaştan önce yaşadık-
ları topraklara gitmek isteyecekkrdir. Bunun için hristiyan halka kötülük
, yapabilirler.

13- Buna göre de bu hareketlerinin önüne geçmek için, Kürtler husu-
unda ayn bir madde düzenlenmeli ve talep edilmelidir ki, Türk kuman-
danlığı Kürtleri mütareke şartlarına tabi tutmak için bütün tedbirleri alsın.
Tedbirler alınmadığı ve Kürt hareketleri başladığı anda bizim birlikler,
onlan hiçbir hakimiyet tanımadan haydut sayacak ve uygun şeki,lde dav-
ranacaklardır"(26).

General Lebedinski
Genel~urmay Albay Şatilof!
Genelkurmay Yüzbaşı Dolgof!

Böylece bit yandan diplomatik yönden mütareke hazırlıklan yapılır-
ken, diğer yandan da, Vehip Paşa cephede Rus askerinin mütareke hak-
kında nabzını ölçmek için cephenin çeşitli yerlerine, mütareke maddesin-
den bahs etmek üzere beyaz bayraklı görüşme memurlan göndermiştİ. Bu
memurlar, bazı yerlerde iyi, bazı yerlerde ise ateşle karşılanmışlardı(27).
Hatta alınan bir habere göre de; cephedeki Ermenilerin karşı koymalann-
dan dolayı Rus ordusu henüz mütareke görüşmelerine girişemiyordu(28).
Bu gibi dedikodular aslında olayı saptırmaktan başka bir işe yaramamıştı.
Çünkü mütareke ergeç imzalanacaktı. Buna göre alınan karar gereğince
mütareke şartlan, Erzincan'da ild taraf delegeleri tarafından ele alınarak
. karara bağlanacaktı. Bu hususta kolordu cephelerine başvuracak olan Rus
görüşme memurlanna, durumun bildirilmesi ve herhangi bir çatışmaya
meydan verilmemesi emredildi. Her kolordu Rus görüşme subaylarının
geleceği buluşma yerlerini seçecckti(29).

Daha sonra Vehip Paşa, 8 Aralık'ta mütareke için bizzat Refahiye'ye
giderek Türk delegelerine bütün teferruatıyla lazım gelen talimatı vermiş

(26) Dokumenu iMateriali po Vneşney ...• Belge No: 13. s. 12.-17-18.
(27) ATASE. Kls. 151. D. 200-678. F. 108-9.
(28) ATASE. Kls. 151. D. 200-678. F. 108-10.
(29) i. Dünya Harbinde Türk Harbi, Kafkas Cephesi. 2. Ordu Harekatı (19 i6- i918), C.

Il. Ks. 2. Ankara, 1978, s. 303.
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ve ön hazırlıklannı tamamlamışsa da(3O)i2 Aralık' a gelindiğinde hala
daha müt:areke görüşmelerine başlanılmamıştı. Vehip Paşa'nın tayin ettiği
delegelerin ne zaman ve nerede Rus delegeleri ile buluşacaklan henüz ke-
sinleşmemişti. Mütarekeyi dört gözle bekleyen Kumandan Enver Paşa da
durumdan endişelenmeye başlamıştı, Vehip Paşa'ya gönderdiği telgrafın-
da gelişmelerden kendisinin de günü gününe haberdar edilmesini istemiş-
ti(3I).

Cephede ise Türk subaylarının görüşme teşebbüsleri 'olumsuz tepki
ile karşılanıyor ve bu duruma cephedeki Ermenilerin mani olduklan söy-
lentileri yayılıyordu. Vehip Paşa artık son gelişen olaylardan endişelen-
meye başlamıştı. Hatta duru!'J1böyle kaldıkça mütarekeye katılmamızın
bir sözden ibaret kalacağını, ıngilizlerin Irak ve Sina cephelerinde göster-
dikleri şiddetli ateşe karşı koyac.ak kuvvetlerimizin Kafkas cephesinde bu
kışda siperlerinde kalmak zorunda kalacaklan hususları onu endişeye dü-
şürüyordu. Bunun için gereken tedbirlerin alınmasını, Kafkas-Rus ku-
mandanlığının gerçekten Lenin hükümetine muhalif ve Lenin bu muhale-
feti def edecek durumda değilse, Kafkas ordularına ve Karadeniz Rus
filosuna erzak ve mühimmat yetiştiren kaynakların ve Lenin taraftarıyla
işgalinin temin edilmesini istemişti(32).

13 Aralık'ta ise Rus başkumandanlığına başka bir mütareke
mukavelesi gönderilerek, eski müt:areke teklifi bazı değişikliklere uğnitı-
larak yeniden teklif edilmişti(33).Vehip Paşa bütün buçalışmalarıhı, Rus-
ları biran önce mütarekeye zorlamak için yapıyordu. Bir yandan cephede-
ki faaliyetlerini artırmış diğer yandan siyası yönden girişimler yoluyla
Rus makamlarını zorlmaya başlamıştı. çünkü resmi mütareke teklifinden
bu yana epeyce zaman geçtiği halde henüz kesin bir cevap gelmemişti.

Diğer yandan da. Brest-Litovsk'da mütareke görüşmeleri devam
ediyordu. Enver Paşa, mütareke imzalandığı takdirde; II. Ordunun ta-
mamının ve III. Ordu'dan bir fırkanın geriye çekilmesini fakat bu çekil-
menin 15 Aralık'tan önce gerçekleştirilmemesini Vehip Paşa'dan istemiş-
ti(34).Böylece müt:areke, henüz imzalanmadan önce, imzalandıktan sonra
yapılacak hareketler de belli bir plan dahiline sokulmuştu. Geriye
mütarekenin imzalanması ile bu planların uygulanılmaya başlanması kal-
mıştı. .

Rusya'nın, mütarekede kabul ettirmeyi planladığı projesi ise şöyley-
di; Mütareke mühleti altı aydan ibaret olacaktı. Sulh görüşmelerinin kesil-
mesi anında, bu tarihten yetmiş iki saatten evvel harbe tekrar başlanılma-
yacaktı. Mütarekede geçerli olacak harp kuvvetleri ve cephe mıntıkalan

(30) ATASE, K1s. 152, D. 376-681, F. 2-1.
(31) ATASE, K1s. 340, D. 406-1366" F. 1-1.
(32) ATASE, K1s. 324, D. 371-1308, F. 1-6.
(33) ATASE, K1s. 340, D. 406-1366, F. 1-4, 1-5.
(34) ATASE, K1s. 1523, D. 376-681, F. 3-2; K1s. 340, D. 406-1366, F. 1-6.
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ise şöyleydi; Mütareke imzalandığı anda, muhfu'ib devletlerin harb kuv-
vetleri bulundukları bölgelerdeki bütün kara ve denizlere ait olacaktı.
Harb kuvvetleri şöyleydi: Muharib hükümetler, topraklarında ve bunlar
tarafından işgal altında bulunan bütün kara kuvvetlyri, harp fiIolarl ve
bütün harp vasıtaları, teşkilata ait en ufak bir malzeme hiçbir harp vasıtası
mütareke mühleti esnasında bir cephe mıntıka~ından diğerine, cepheden
geriye ve geriden cepheye naklohınamayacaktı. Askeri hizmerten terhis
olanlar, hastalar,düşkünler ve cepheden izin alanların gidiş ve gelişlerine
izin verilecekti. Mütareke anında, hareket halinde bulunan birlikler ve
harp vasıtaları, silahlar, önemli malzemeler, iskana müsait ilk noktaya
kadar götürülerek orada bırakılacaklardı.

Her iki tarafın o andaki savaşan güçlerinin ortasından geçen hat, asıl
madde olmak üzere hattı fasıı olarak kabul edilecekti. Hatt-ı faslın tefer-
ruata ait kısımları ve ne şekilde oluşturulacağı özel askeri komisyonlar ta-
rafından tespit edilecekti. Deniz kuvvetleri ve ticarı gemileri bu hatt-ı
faslı geçemiyecekti. Muharib devletler tarafındal1 tahliye edilecek olan
deniz kısımlarına, dahil olamayacaklardır.Mütfu'eke imzalandıktan sonra
cephenin diğer mıntıkalarında yapılacak olan özel muahedeler geçerli 01-
mayacaktı(3Sl. .

Bütün bu hazırlık safhasından sonra, 'General Perjevaleski, Vehip
Paşa'nın mütareke teklifine uzun bir bekleme süresindep sonra, ancak 14
Aralık 191Tde cevap yazmıştl(36).Cevabında; Kafkas -Iran cephesine ait
imzalanacak mütareke hakkındaki hususların Rus başkumandanı ile Türk
başkumandanı arasında görüşülmesinin iyi olacağını söyleyerek teklifini
kabul etmeye hazır olduğunu bildirmiş ve açıklamasına şöyle devam e\-
mişti: "Bu maksadın husulü için müsalaha imzalanıncaya kadar birbirine
karşı cereyan eden ordularımızın bütün Kafkas cephesindeki harekat-ı
harbiyenin tevkifi ve tahşidat-ı 'sevkülceyşiye de bulunmak üzere, bugün
işgal etmekte oldukları mevzilerde kalmalarını teklif ediyorum. Bu şarta
muvaffakatınız takdirinde cevab-ı tasdikinizi aldığım anda Osmanlı ve
Rus orduları mümessiIlerinden bir komisyon oluşturulmasına ve bu ko-
misyona her iki taraf için kabil-i kabulolan şerait-i mütarekenİn teferrüa- ,
tını İhzar etmelerini teklif ederim"(37).

Perjevaleski bu cevabı mektubu ile mütareke yapmaya karar verdiği-
ni bildirmişse de, Mezopotamya' daki İngiliz ordusu, onların kalmarında
bu hususta problem yaratıyordu. İngilizlerin böyle bir mütarekeye karşı
çıkmaları veya Kafkasya cephesinde Türk birliklerinin güçlenmesi duru-
munda olumsuz tepki göstermelerinden ve barışı engeııemelerinden kor-

(35) ATASE, Kls. 529. D. 357-2067. F. 3-2, 3-3.
(36) Manvelichvili. Histoire de Georgie ...• s. 4 ı9; Firuz Kazemzadeh. The Slruggle for

Transccaucasia, England. 1951. s. 82.
(37) Manvelichvili. Histoire de Georgie ... , s. 419.
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kuyorlardı. Bunun için General Perjevaleski, İngiliz Başkumandantığı'na
bu husustaki korkularını sonuçsuz bırakacak bir açıklama yapmayı uygun
bulmuştu(38).

Yaptığı açıklamada(39), mütareke .yapmaya karar verdiğini ve
mütareke şartları hazıdanıncaya kadar Ingiliz ordusunun menfaatlerini
kollayacağına ve Türk birlik!erinin Kafkasya cephesinde güçlenmesine
meydan vermeyeceği ne dair, Ingiliz başkumandanına söz vermişti. Onun
bu sözleri kafalarda pek çok soni işaretini de birlikte getinnişti. Acaba
General Perjevaleski, Türk birliklerinin cephede güçlenmesine meydan
verilmeyeceğine dair söz verirken ne gibi planlar düşünüyordu.

Ermeniler-bölgedefaaliyete geçirerek, 'rüfk birliklerinin güçlenmesi-
ni bu şekilde mi engelleyecekti? Bu sorunun cevabını mütarekeden sonra
Kafkas cephesinde gelişen olaylarda aramak, tabii ki daha doğru olacak- \
tır. -

Bütün bu tedirginlikler ve uzun süren bekleyişten sonra, nihayet 15
Aralık'ta, Erzincan-Refahiye yolu üzerinde her iki taraf hatları arasında
Rus ve Türk delegelerinin buluşup Erzıncan'da -görüşme yapacakları ka-
rara bağlanmıştl(40). ¥ütareke görüşmelerine Türk delegesi olarak, III.
Ordu Kurmay Albay Omer Lütfi Bey'in başkanlığı altında, J. Harekat Şu-
besi MüdüCü Binbaşı Hüsrev Bey ve III. Ordu tercümanı Yüzbaşı Yakup
Bey katılmışlardl(41). Rus heyeti ise asker ve sivil temsilcilerden karışık
bir grup olup, Rus ihtiıaıiiıin karakterini taşımaktaydı. Heyetin Başkanlı-
ğına, Rus Kafkas ordusu Kurmay Başkanı General Vişinski getirilmiş be-
raberinde; 156. Rus Alay Kumandanı Albay Petzenger, Rus Köylü Cemİ-
yeti üyesinden Ermeni Arşak Cemalyan, Rus Ordusu Kumandanı Yaver.
Yüzbaşı Vedrinski, Rus asker Cemiyeti üyelerinden iki asker, Rus Amele
Cemiyeti üyesinden Gürcü Victor Tedzaya, ordu karargahında foto me-
muru Albay Esadze görevlendirilmişlerdi(42l.,

(38)

(39)

(40)
(41)
(42)

ATASE, Kls. 2928. D. 511. F. 1-7; Kls. 152. D. 376. F. 2; Kls. 2921, D. 159-510. F.
I-I. Aynı mektup Gürcü belgesinde 5 Aralık 1917 tarihli olarak geçiyor. (Doku-
menU i Materiali po Yneşney ...• Belge No: LO. s. 13).
Perjevaleski'nin mektubu şöyledir; "Kafkasya cephesinde Türk orduzu
başkumandanı Yehip Paşa' dan mütareke teklifini içeren bir mektup aldım. Rus-
ya'daki genel siyasi durumu gözönüne alarak bizim Avusturya-Macaristan Cephe-
sinde başlannuş sulh görüşmelerine bağlı olarak ben Zakatlcasya Komiserliği ile
anlaşarak Türk komutanlığının teklifinin tam vaktinde olduğunakarar verdim. Ye
ona Ingiliz ordusuna zarar verebilecek kuvvetlerinin hiçbir stratejik duruma meydan
bırakmamak şam ile bütün Katlcasya cephesindeharbi hareketlerin durdurulmasını
ve şimdiki mevkilerde kalarak mütiireke şartlarının hazırlanmasını teklif ettim. Ben
Mütareke şartları hazırlanıncaya kadar siziri şanlı ordunuzun menfaalerini kolla-
maya Türk birliklerinin Kafkasya cephesinde güçlenmesine meydan vermemeye söz
veriyorum. (Dokumentı iMateriali Yneşney. Belge No: i I. s. 14).
ATASE, Kls. 152, D. 376. F. 2.
ı. Dünya Harbinde Türk,.Harbi..., c.., 2, Ks. 2. s. 303.
Kazemzadeh. The Struggle for Transcausia, s. 82. Şevket Süreyya Aydemir .••Make-
donya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa (1914-1922), C. m, İstanbul, 1978. s. 352.
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Bütün kargaşalıklara ve engellere rağmen, tayin edilen bu delegeler
15 Aralık 1917'de Erzincan şehrinde karşılaşarak görüşmelere başlamış-
lar ve bu görüşmeler üç gün devam etmişti(43).Vehip Paşa, Türk heyeti
haKkında General Perjevaleski'ye yaptığı açıklamada; delegelerin, Van
gölünün güneyindeki Karadeniz sahiline kadar olan bütün harp hattında
, fikir beyanına yetkili olduklannı bildirmişti(44).Enver Paşa ise, delegelere
özel talimat göndererek; General Perjevalenski'yi ancak Rus Kafkas Or-
dulan kumandanı olrak tanımalannı ve bundan başka Müstakil Kafkas
Hükümeti veya diğer bir ad ile keı:ıdisiyle görüşmelere girişmemelerini is-
temişti. Çünkü sulh görüşmeleri ayrıca bir Müstakil Kafkas Hükümetiyle
yapılacak olursa, işgal altındaki toprakların boşaltılmasında zorlukla kar-
şılaşılabilirdi(45). Enver Paşa bütün bu ihtimalleri gözönüne alarak delege-
leri önceden uyarmanın daha doğru olacağını düşünmüştür.

16 Aralık'ta yapılan görüşmelerde, Rus delegeleri, Vehip Paşa'nın
önceden tespit ettiği gibi, Müstakil Kafkasya Hükümeti adına hareket et-
tiklerini bildirmişler<46)ve Avrupa cephesinde kararlaştırılan kararlan esas
olarak alamıyacaklannı, ancak Rus Cumhuriyeti'nin merkezı devletler ile
yapacağı genel müffireke, Müessisler Meclisi tarafından tasdik edildiği
zaman bu hükümetlerin de Kafkas cephesi için dahi mecburen icra edile-
ceğini söylemişlerdi(47). .

Rus delegelerinin teklifi, Enver Paşa'nın hoşuna gitmemişti. Onlann
bu fikirlerini Brest-Litovsk'da sulh görüşmelerine katılan Zeki Paşa'ya
bildirerek durumu müttefik ve Rus delegelerine bildirmesini ve onlann
bu konuda ne düşündüklerini öğrenmesini istemişti(48).Aynı mesel e ayri-
yeten alman delegesi Hindenburg'a da bildirilmişti(49) ••

Enver paşa, her ne kadar meseleye çözüm getirmeleri için Alman ve
Rus delegelerine ve diğer müttefik delegelere başvuruda bulunmuşsa da
bu konuda en doğru kararı yine kendisi verebilirdi. Dışarıdan yapılacak
müdahale veya herhangi bir teklif onun vereceği karan etkileyemeycekti.
Hatta bu hususta Vehip Paşa'ya verdiği talimatında, Ruslann teklifine
. aynen şu cevabın verilmesini istemişti. "Osmanlı Ordusu Başkumandanlı-
ğından bana verilen talimatta, Brest-Litovsk'da imzalanan inütaı-eke şart-
larının Kafkasya' da bulunan Osmanlı ve Rus orduları arasında da kabul
edileceği bildirilmiştir. Binaenaleyh aldığım emir gereğince mezkı1r
müaireke şartlarını asker olmak itibariyle ben Rus orduları Başkumandan-

(43) Hovannisian, Armenia on The Road ..,. s. 109.
(44) ATASE, Kk 2921, D. 159-510, F. 1.
(45) ATASE, Kk 340, D. 406.1366 F. 1-8.
(46) ATASE, Kls. 340, D. 4()(}..1366,F. 1-15, KIs. 152, D. 376-681, F. 9.1.
(47) ATASE, Kls. 2921, D. 159-510, F. 1-8.
(48) ATASE, KIs. 529, D. 357-2067, F. 15.
(49) ATASE, KIs. 529, D. 357-2067, F. 18.
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lığının Kafkas hükümeti veya diğer bir hükümet adına veya müstakilen
hareket etmesiyle alakadar bulunmadığımı beyan ederim"(50).

Kısaca Rus delegelerinin teklifi kabul edilmemişti. Müstekil bir hü-
kümet tanımadıklannı ve ancak o zamana kadar bilinen ve tanınan Rus
hükümetine mensup Rus ordulan komutanlarıyla görüşmelere girişebile-
ceklerini söylemişlerdi(5').

Vehip Paşa vasıtasıyla yapılan bu sert tepki, Rus delegelerince ciddi
bir şekilde dikkate alınmış ve delegeler bu tekliflerinde daha fazla ısrar
etmemişlerdi. 18 Aralık 1917'de imzalanan mütareke metninde bu yolda
kayıt ilavesine dahi gerek duymamışlardı(52)..

Mütareke görüşmelerine bu şekilde başlanıldığı için, önceden beri
cephede yapılan özel görüşmelere de son verilmesi gerekiyordu .. Bunun
için cephede herhangi bir görüşme talebinde bulunan Rus askerine;
müt3.rekeşartlarının özelolarak görevlendirilmiş delegeler tarafından Er-
zincan'da görüşüldüğü ve burada alınan sonuca göre davranılacağı hak-
kında cevap verilmesi istenilriıişti. Bunun dışında hangi husus için olursa
olsun Kolordu cephesinde görüşme yeri yalnız Bitlis cephesi tayin edildi-
ğinden başka yerlerde kesinlikle görüşme yapılmaması ve yapılan taleple-
rin reddedilmesi istenilmişti(53).

Böylece, mütareke durumunun kesinleşmesi ile cephede uzun za-
mandan beri devam eden sulh görüşmeleri de sona ermiş oluyordu. Kay-
naşmalann olduğu muhakkaktı. Savaş fiilen bitmiş, barış devri başlamış-
tı. Enver Paşa görüşmelerden faydalanarak cephedeki Rus birliklerinin
askeri' konumlannın harb teşkilat düzenlerinin ve teçhizatlarının öğrenil-
mesİne de çalışmıştı(54).

Bu arada 18 Aralık 1917'de ta1ik-i muhasemat hakkında, 8 Aralık
1917 tarihli emre ek olarak Alman şark cephesinde düşman delegeler ta-
rafından mütareke imzalanmış ve tali k-i muhasemat 17 Aralık 1917 tari-
hinde bittiği için, bu tarihten itibaren mütareke hükümleri geçerli olmuş-
tu. Kara, deniz ve hava olmak üzere bütün Rus cephelerine ait bu
müt3.rekenin Erzincan' daki Rus delegeleri tarafından kabulü hakkında
kesin bir cevap alınmadığından cevap alınıncaya kadar Kafkas cephesin-
de de talik-i muhasemat devam edecekti(55).

Aynı gün Vehip Paşa, Ömer Lütfi Bey'e özel talimatında, İran cep-
hesine ait durumun ayrı bir madde halinde ele alınmasını da teklif etmiş-

(50) ATASE, KJs. 340, D. 406-1366, F. ı-ıo.
(51) ATASE, KJs. 152, D. 376-681, F. 9-1.
(52) ATASE, KJs. 524, D. 706-2044, F. 13-2.
(53) ATASE, KJs. 3955, D. 49, F. 4-4.
(54) ATASE, Kls. 340, D. 406-1366, F. 1-1 i.
(55) ATASE, KJs. 3955, D. 49, F. 4-6.
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ti(56).Bundan başka taraflardan biri Erzincan'da imzalanacak mukavele
maddelerini, değiştirmek teklifi hakkına da sahipolacaktı(57).

\ '

Sonuçta: uzun boylu görüşmelere lüzum kalmadan, 18 Aralık 191Tde
saat 3.oo'de Kafkas cephesine ait Iİıütilreke imzalantnıştı(58).Mütilrekenin
. imzası ile birlikte, Kafkas Cephesindeki Osmanlı-Rus orduları arasında-
ki askeri harekat durdurulmuş(59)'ve iki ordu arasında mütilrekenin imza-
landığı tarihteki durumu gözönüne alınarak bir sınır hattı çizilmişti(60).

. Anlaşmaya göre askerlerin stratejik olarak yeniden yerleştirilmelerine
, izin verilmeyecek ve Türk ordusunun hiç bir bölüğü Kafkasya'dan Mezo-
potamya'ya transfer edilemeyecekti(61).

Aynca Avrupa cephesinde im;zalanan mütilrekenin bütün maddeleri-
nin, Kafkas cephesinde de geçerli olacağı ınütareke metninde hükme bağ-
lanmıştı(62).Böylece mütarekenin imzası münasebetiyle Türk ve Rus yet-
kili makamları Anadolu'da ilk defa temasa gelmişlerdi.

Depremde yıkılan eski Erzincan şehririin, LV. Ordu daha sonra III.
Ordu Karargahı olan binada imzalanmış(63)olan Erzincan Mütilrekesi'nİn
maddeleri şöyledir64):

Madde 1- Bu mukavelename hükümleri, 18 Aralık 1917 öğlen saat
1.00'den itibaren kesin sulh ün imzalanmasına kadar her iki taraf için ge-

(56)
(57)
(58)

(59)
(60)

(61)

(62)
(63)

(64)

ATASE, Kls. 2921, D. 159-510, F. 1-13.
ATASE, Kls. 524, D. 706-2044, F. 64.
ATASE, KIs. 3913, D.-, F. 51-1; Kls. 152, D. 376-681, F. 9-1; Dokumenlı i Materia-
li po Vneşney .., Belge No. 44, s. 68; Hovannisian, Annenia on The Road .., s. 109;
Afanasyan, L'armenia L'azerbaidjan .., s. 34; Manveljchjili, Histoire de Georgie ... , s.
420; Kazemzadeh, The Struggle for Transcaucasia, s. 82; A.B. Kadişev,
İnterventsiya i Gradanskaya Voyna v zakavkazye, Moskova, 1960, s. 4J.(Enver,
Paşa, Mütacekenin fazla bir fiili değeri olmadığım, çünkü ataşen zaten önceden ke-
silmiş olduğunu, mütacekeye imza koyan Rus kumandan ve subaylanmn ordulan
üstünde nüfuz ve otoritelerinin zayıf olduğunu söylemişti. (Aydemir, Makedon-
ya'dan Orta ..., C. III, s. 352).
ATASE, Kls. 3913, D.-, F. 56; Kazemzadeh, The Struggle for Transcaucasia, s. 82.
Miltareke ile her iki taraf kuvvetleri arasında tarafsız bir saha bırakılmak ilzere sınır
çizgisi tespit edilmişti. Buna göre; Deniz kuvvetleri sahile altı milden fazla
yanaşmayacak, Karadeniz kıyısından başlıyarak Munzur Dağına kadar her iki taraf
siperleri mütareke hattını oluşturacaklı. Munzur Dağından sonra Tilrk hattı; Mercan
Dağlan, Karacakale, Zağki, Erik Dağ!., Sağnis-Oğnut, Şerafettin Dağlan, Buğlan
Gediği, Soluk Köprilsil, Murat Nehri Uzerinde Kertakom-Azakpur-Mişagsin-Bitlis
kuzeyindeki 5. Tilmen siperleri- Van Gölil gilneyi Erik Dere-Munzur Dağından son-
ra Rus hattı; Kırahdah Dağı Akbaba-Kösmer dağı, Şeytan dağlan-Çoriş Dağı-
Bahçe-Izrak-Muhacirköy-Belicen (Dokumentı i Materiali po Vneşney ... , Belge No:
44, s. 68; Kazemzadeh- The Struggle for Transcaucasia, s. 82). .
Kadişev, İnterventsiya i Grajdonskaya Voyna ..., s. 41;' Kazemzadeh, The Struggle
for Transcauca~ia, b. 82.
ATASE, Kls. 524, D. 706-2044, F. 13-2.
i. Dilnya Harbinde Erzincan ve Dolaylarında Cereyan Eden Türk-Rus Muharebeleri,
İstanbul, 1982, s. 23.
Miltarekenin metni sadeleştirilerek verilmiştir.
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çerli olacaktır. Taraflardan'biri bu mütarekeyi feshetmek lüzumu görürse,
harbe tekrar beşlemeden ondört gün önce durumdan. karşı tarafı haberdar
etmeye mecburdur.

Madde 2- Bu mukavelenin hükümleri geçerli olduğu andan itibaren,
her iki taraf bütün Osmanlı-Kafkas cephesinde harp hareketlerini durdu-
racaktır. Her iki taraf değil yalnız karşı taraf birliği üzerinde hatta kendi
hattı faslının on verst gerisinden geçen hat ile sınırlanan bölge dahilinde
. bile hiçbir hava harekatı yapılmayacaktır.

Madde 3- Hatt-ı fasıllar bu mukavelenameye bağlı bir ilavede tama-
men gösterilmiş bir krokide de işaret edilmiştir. Müstakil 7. Kafkas Ko-
lordusu ile, 1. Kafkas. Müstakil Süvari Kolordusu bölgesinde ve Kafkas
Osmanlı Ordusu cephesindeki hattı fasıllar bu kolordular ile Osmanlı
askeri kuvvetleri arasında tarafların katılması ile oluşturulacak komisyon-
lar muvafakatle tespit edilecektir.

Madde 4- Bu mukavelenamenin imzalanmasından itibaren, her iki
taraf askeri harekatta bulunmayacak, birlikler değiştirilmeyecek, tabii du-
rumlar hariç askeri nakliyat yapılmayacaktı. Bu maddeye aykın harekatta
bulunanlar harb harekatlarını tekrar başlatma alameti olarak sımflandırıla-
caklardı. Yalmzca 15 Aralık akşam saat 6.oo'dan sonra verilen emirler ye-
rine getirilecek ve bu saatten sonra bu maksatla verilen emirler geri alına-
. caktır.

Madde 5- Her iki taraf için tespit edilen hatt-ı fasıllar dahilinde, her
iki taraf birlik değiştirme veya iskan yapma hususlarında serbest hareket-
lerini koruyacaklar. Şu şartla ki; cephenin fırka mıntıkaları mütareke
imza zamanında kuvvetlerini çoğaltmasınlar.

Madde 6- Bu mukavele hükmünü koruduğu müddetçe taraflardan
hiçbiri, gelecekte saldın içinhiçbir hazırlıkta bulunmayacaklarına söz ve-
rirler. Ancak mevcut tnşaat-ı ahkamiyenin geçmiş halinin korunması için
çalışması uygundur. Tüfenk ve makineli tüfenk atış talimleri asıl hattın
beş verst gerisinde ve top atış talimleri, hattın onbeş verst gerisinde yapı-
lacaktır. Bu atış talimlerinden her iki taraf, önceden birbirlerini haberdar
edecektir.

Madde 7- tmzalayan taraflardan hiçbiri, sınırın ilerisine emniyet ve
keşif bölükleri göndermeyeceklerdir.

Madde 8- Bu mukavelenin hükümleri geçerli olduğu müddetçe ta-
rafların hattı fasılları ile sınırlanan tarafsız bölgeye gerek askeri ve gerek
yerli halkın geçişi men 'edilecektir. Tarafsız bölgeye gelen asker ve asker
çağında bütün erkekler harp esiri sayılacaktır. Ancak müracaat ettikleri
için, yine aym sebeple tarafsız bölgeye geçmelerine tarafların izin verme-
siyle müsaade edilecektir. .
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Madde 9- Mukavelenamenin hükümleri uygulanırken, meydana ge-
lebilecek herhangi bir kötü durum, iki tarafın görevlendireceği delegeler
tarafından halledilecektir. Her bir olayın halli için herşeyden önce, usOI
gereği birleşecek görüşme memurları vasıtasıyla tarafların delegelerinin
toplanacakları zaman ve mekan kararlaştınlacaktır. Ordular karargahları
arasında haberleşme gereği duyulursa görüşme memurları Refahiye Er-
zincan yolu üzerine gönderileceklerdir.

Madde 10- Tarafsız bölge dahilinde sükOneti bozacak olayın cinayet
ve ihtilal hadiseleri, tarafların uygun görmesiyle ve tayin edilecek delege-
ler tarafından halledilecektir. Tarafların suçluları talep halinde derhal geri
verilecektir.

Madde 11-Osmanlı komando heyeti, Kürtleri bu mukavelename hü-
kümlerine harfiyyen uymaya mecbur etmek için çalışmaya söz verir,
Kürtler tarafından Rus hattı faslının üst tarafındaki toprak dahilinde fiili
tecavüz hareketi yapılırsa, Rus askerleri Rus Hatt-ı faslını geçmemek
üzere, bunları hiçbir hükümet emri tanımayan eşkiya gibi farz ederek ge-
rekli muameleyi yapacaklardır.

Madde 12- Mütareke imzalayan taraflardan biri, bu mukave-
lenamenin herhangi bir maddesini değiştirme veya yeniden ilave husu-
sunda teklif hakkına sahiptir. Rus Cumhuriyetinin Avrupa cephesinde
merkezi devletler ile imzalayacağı genel müwekenin bütün maddeleri
Kafkas cephesi için de geçerli olacaktır. '

Madde 13- Karadenizde tarafların savaş filoları arasında müweke
imzalanmaktadır. Müwekenin denizlere ait maddelerinin diğer aynntıları
filoların toplanacak olan özel komisyonları tarafından düzenlenecektir.
Tarafların deniz, kara ve hava kuvvetleri karşı taraf sahillerine on verstten
daha yakın hareket etmesi ve her ne şekilde olursu olsun taarruzda bulun-
ması yasaktır.

Madde 14- Bu kukavelename Türkçe ve Rusça ikişer nüsha hazırla-
narak tarafların delegeleri tarafından imzalanıp, imza eden tarafların del e-
gelerine birer nüsha verilmiştir<6S).

Fakat müwekenin maddeleri, Vehip Paşa'nın pek hoşuna gitme-
mişti. Ona' göre; mütarekenin 1; Maddesindeki tayin edilen zaman
uygun olmakla birlikte, 2. maddeye, işgal altındaki bölgede, Ermeniler ta-
rafından yapılan mezalimin tahliye esnasında yapılmasından ve Erzin-

(65) ATASE, Kls. 4813, D. 260, F. 52-1, 52-2; Kls. 2921, D. SIL, F. ı-ıo, I-LL, 1-12.
Dokumentı Yneşney PoIitiki SSSR, I, Moskova, 1957-1962, Belge No: 30, s. 53,
54, 55, 56; Document No: 44, Hovannisian, Arnıenia' on the Road ... , s. 1ıo;
Kadişev, İnterventsiya i Grajdonskaya Yayna ... , s. 41; Kazemzadeh, The Struggle
for Transcaucasia, s. 82.
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can mütarekesi tarihinden itibaren bölgede aynı mezalimjn yapılmasının
uygun olmayacağı ve bundan dolayı bölgede yapılacak olan herhangi bir
meziUimden Rusya'nın mesul tutulması kaydının ilave edilmesinin uygun
olacağını düşünmüştü.

Hatta 4.5.6.7. maddeleri uygun. görmekle birlikte, işgal altındaki top-
rakların sırf tahliyesine ait olmak üzere teklif edilecek başka bir madde-
nin gereksiz olduğunu ifade etmişti(66).

Enver Paşa ise bu konuda Vehip Paşa'ya hak vermiş ve onun teklifi-
ni uygun bulduğu, bu değişikliğin daha fazla vakit geçirilmeden biran
önce yapılmasını bilhassa, Ermeni meziUiminin men edileceğine dair
mütarekenarneye kayıt ilavesinin siyasi açıdan en kısa zamanda teklif
edilmesinin uygun olacağını düşünmüştW6]).

Diğer yandan mütat"ekenin, Kafkas cephesine ait olmasına rağmen,
3. maddesinde VI. Ordu ile karşısındaki Rus kumandanlarının yalnız hattı
fasılların tayini ile yetinileceğinin kaydedilmesine ve İran' daki Rus ku-
mandanlarının Genera.l Perjevaleski emrinde bulunmalarına rağmen
İran'ın her iki tarafça tahliyesi kaydının Perjevaleski tarafından taahhüd
edilmesinin gerekli olacağını düşünüyordu(68).

Böylece Enver Paşa, bütün planlarını ve değiştirilmesi gereken mad-
deleri, Rus delegelerine biran önce teklif etmeye karar vermiş ve madde-
lerin resmen kabulünden beş gün sonra bu teklifini yapmıştı. Teklif ettiği
maddeler şöyledir:

"1- 11. Maddede Kürtlere karşı taahhüdümüze karşılık Rus kuman-
danlığı da, işgal edilmiş topraklardaki Ermenilerin Müslümanlara yaptık-
ları mezalimin men edileceğini taahhüd etmelidir.

2- 4. Maddede başka cephelere birlik sevk etmemek hususunda Irak
ve Suriye cepheleri mevzubahis olmasına rağmen, Rus birliklerinin dahi
Irak'ta Ingiliz ve Doğuda Alman cephesine birlik sevk edemiyeceklerini
taahhüd etmelidirler"(69).

Fakat Enver Paşa'nın bu teklifleri, sadece kağıt üzerinde kalmış, uy-
gulamaya konmamıştı. Çünkü, General Perjevaleski, daha mütareke gö-
ruşmeleribaşlamadan önce Mezopotamya' daki İngiliz kumandanlığına
bu hu.susta söz vermişti. Türkler mütareke im~aladığı anda, Türk birlikle-
rinin ıngilizlere karşı takviye edilmeyeceğini ıngilizlere k~ırşıönceden ga-
ranti altına alan General Perjevaleski, mütareke anında dahi müttefikleri-

(66) ATASE, Kls. 524, D. 706-2044, F. 32.
(67) ATASE, Kls. 340, D. 406-1366, F. 1-33.
(68) ATASE, Kls. 340, D. 406-1366, F. 1-33.
(69) ATASE, Kls. 340, D. 406-1366, F. 1-24.



224 NURCAN YAVUZ

nin faydasına hizmet etmekten geri kalmamıştı. Eğer Enver Paşa'nın tek-
lif ettiği bu maddeler kabul edilseydi, Kafkas Cephesi harekatı çok farklı
bir şekilde savaşsız olarak sona erebilirdi.

Mütarekenin imzasından sonra, III. ve II. Ordular ile Rus ordusu ara-
sında mütareke hattı, mütareke mukavelenamesine ek bir metin halinde
hazırlanmış olup şöyle idi:

Madde 1- Karadeniz sahilinden Dersim-Krandah Dağı ve Pohtur
Dağı' na kadar olan bölgede her iki taraf için eI! ileri siper hattından geçen
hatt-ı fasıl geçerli sayılmıştır.

Madde 2- Cephenin diğer kısmında ise hatt-ı fasıı aşağıda belirtilen
hatlardan geçecektir.

Q- Osmanlı Batı-ı Faslı: Pohtur Dağı'ndan itibaren Katırtepe-
Mercan Dağları (3449)- Karacakale (3200)- Murdakan ve Pulur'un 8 km
güneybatısında Kopuzlu- Yukarı Kapir- Ferhad~ın 5 km güney doğusun-
da Mustafa Bey Konağı-Çaldağının 2 km güneyinde Çomak Zağki

/ (Kiğı'nın 6 km kuzeybatısında) Erik dağı (2300)- Sağnis Oğnut- Şerafet-
tin Dağları (2350) (Bayındır tepesi'nin 6 km güneyinde) Aşağı Kırvana
Buğlan Gediği (Yukarı Kırvana'dan 5 km güneyinde) Fal (Ziyaret
Köyü'nün 4 km güneyinde) Sulak Köprüsü (köprünün güney başı dahil)
Murat çayı'nı takip eden hat ve buradan Kertakom-Azakpur (~urgah
Köyü'nün 4 km güney batısında)- Mişağsin ve buradan itibaren en ileri
siperleri takiben Van gölü' ne kadar uzayan hat ve bundan sonra Ardıç de-
resine kadar Van Gölü'nün güney sahili Ardıç Deresi (Akdamar körfezi-
nin 8 km güneyinde) Arıkom (Şatak'ın 8 km kuzey batısında) 2400 ra-
kımlı dağ (lsfan Köyün'ül14 km doğusunda) istikameti. '

b- Rus Batı-ı Faslı: Krandah Dağı;ndan itibaren Akbaba dağı-
Sepilus Dağı-Aktaş-Kösmer Dağı (2460) Şeytan dağları silsilesi, Çariş
Dağı-Ağca-Solukköprüsü'nün kuzey bası-Izrak (Tefitik Köyü'nün 7 km
güney batısında) Muhacir Köyü (Nuryatak Köyü'nün 2 km güney batısın-
da) borya mevzisinin sağ tarafı ve buradan Van Gölü'ne kadar adı geçen
mevzinin en ileri siper hattı ve Van Gölü'nün güney sahili kuzeyinde ve 5
km mesafede sahile mevzi olarak geçen ve Akdamar Adası'na kadar uza-
y~mhat (Akdamar Adası dahil) Tepekanis Deresi mansıbı- 2800 rakımlı
tepe (Körrierak Köyü'nün 2 km kuzey batısında) Sarıdağ 3150 Merva-
na' ya kadar ve ondan ötesi de 7. Kafkas müstakil kolordusunun oluştura-
cağı komisyonun tespit ettiği sınır hat~1geçerli olacaktır.

Bu noktalar arasında geçen hatt-ı fasıllar Hatt-ı taksim mahiyeti
takib edecektir. Hatta taksim belirsiz yerlerde hatt-ı müstakim olarak
kabul edilecektir. Kafkas ordusu ile 7. Kafkas mustakil Kafkas kolordu-
sunun hattı fasıllarının tarafları arası ile karşılık Osmanlı orduları hattı fa-
sılları arası tespit edilmiş hat olarak kabul edilecektir.
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Bütün bu noktalar, tarafların işgali altında sayılacaktır. İki tarafı
İran-Soluk Köprüsü dışarıda tutulacaktır. Bu noktalar 1/200.000 oranın-
daki bir haritada belirtilmiştir. Bu hususların tatbikinde meydana gelebi-
lecek herhangi bir anlaşmazlık haritalara başvurulmak şekliyle halledile-
cektir<70).

Hatt-ı fasıllar tespit edildikten sonra, gerek müıareke şartları gerekse
hatt-ı fasıllar birliklere bildirilmisti. Mütareke şartlarının birliklere bildi-
rilmesi ile kesif birliklerinin ileri sürülmelerine imkan kalmadığı ve esa-
sen tespit edilen ayıncı hattın ya:t. mevsiminde dahi keşif elemanlarının
gidebileceği en ileri hat olduğu III. Ordu Kumandanı tarafından Başku-
mandanlık vekaletine bildirilmişti(7\).

Daha sonra mütareke mukavelesine ek bir metin hazırlanarak,
müıareke metnine ilave edilmişti. Ek metinin maddeleri şöyled~;

Madde 1.Müıarekenin 8. maddesinde, tarafsız bölgeye geçen asker
çağında bütün erkeklerin hai-p esiri olacakları kaydedilmiş ise de dele-
gelerimizin ifadesine göre bütün Rus ordusunda zapt ve rapt askeri ve
üssüne karşı askerin itaati kalmamış olduğundan, Rus subaylarının Rus
askerini bu madde hükümlerine uymaya mecbur ettiremiyecekleri anlaşıl- .
maktadır. Bundan dolayı, Rus askerinin gerek yalnız gerekse cemiyetle
bu bölgeye ulaşmaları ve görüşme yaparak sınınmıza yaklaşmaları .ihti-
mali olduğundan, bunlara karşı hattı \fas lınızın iki tarafına alınmamak şar-
tıyla müdahale edilmemesi, görüşme teklifinde bulunanlara kapı karako-
lumuza müracaat etmelerinin subaylar vasıtasıyla bildirilmesi uygun ve
gerekli görülmüştür.

Ancak ııAralık'ta emredildiği şekilde Ruslarla görüşmek için gerek
ayn gerekse toplu olarak askerimizin gitmelerine ve temaslarına kesinlik-
le engelolunması ve bir görev ile görüşmeye lüzum görülürse bununla
daima seçilmiş subaylar vasıtasıyla, kapu bölgelerinden yapılmasının
temin edilmesi uygundur.

Madde 2- Müıarekenamenin hatt-ı fasıllara ait olan ilavesinde yazılı
en ileri siperler hattından kasd edilen, fırka kollarının en ilerisindeki 'si-
perler hattıdır. .

Madde 3.Müıarekenamenin 1i. maddesinin 2. cümlesi başlangıcın-
da yazılmış olan "üst tarafındaki arazı" yerine "Rus hatt-ı faslının iç tara-
fındaki" araziyi yazmak suretiyle değiş~rilecektir<72).

(70)' ATASE, Kls. 2921, D. 511, F. 1-13; Doku~cntı i Matcrialı po Yncşncy Bclgc No:
44, s.. 68; Dokumcntı Yncşncy Politiki sssr Bclgc no: 31, s. 55- 56, 57; i. Dünya
Harbinde Türk Harbi. C. n, Ks. 2, s. 305$ helen , i. Cihan Harbinde Türk HarbL.,
C. N; s. 205; Erzincan ve Dolaylannda ...• s. 23.

(71) i. Dünya Harbinde Türk Harbi..., C. n. Ks.• s. 305.
(72) ATASE, Kls. 4813. D. 260. F. 48.
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Böylece bu şekilde hazırlanan mütareke emri i9 Aralık i917'de cep-
hedeki bütün ordu kumandanıanna bildirilmiş(73)ve fırkalann kendi cep-
helerinde ve bölgeleri dahilinde bu mukavelename ve ilavenin hükümleri-
ne harfiyyen uyulması ve bu konuda hiç kimsenin kesinlikle itiraz
etmesine izin verilmemesi rica edilmişti(74).Daha sonra mütareke madde-
leri özet şekilde açıklanarak, uyulması gereken bütün kurallar tek tek ve-
rilmek suretiyle fırkalar uyanımıştı.

İmzalanan mütareke, aslında bir bırakışmadan çok bir ateşkes antı aş-
masıydı. Amaç iki ordunun da aşamayacağı bir çizgiyi saptamaktı. Böyle-
ce tüm meseleler ertelenmiş oluyordu. Meselelerin düğümlendiği yer ise
petrolü, hammaddeleri, stratejik durumu ve iç içe yaşayan çeşitli halklan
ile Kafkasya bölgesiydi(75i.

Sonuçta, ondört maddelikmütareke metni ile Kafkas cephesindeki
Osmanlı-Rus ordulan arasında muharebeye son verilmişti(76).Daha sonra
Osmanlı Devleti çok zayi at vermiş birliklerini takviye etmek ve Kafkas-
larda ilerlemeye hazırlanmak yönünde mütarekeden faydalanma fırsatını
bulmuştu(77).Mütareke ile birlikte, Ruslar silahlarını bırakacak işgal ettik-
leri bölgeleri terketmeye başlayacaklardı(78). Mütareke imzalandıktan
sonra, hükümleri kesin banş anlaşması imzalanıncaya kadar geçerli ola-
caktı(79).

. Diğer yandan mütarcke, milli güçlerini toparlamak için bu fırsattan
faydalanmayı düşünen Zakafkasya Komiserliği tarafından da memnuni-
yetle karşılanmıştı(W). Mütarekeden sonra tespit edilen hat ile birlikte, 29
Ekim 1914 tarihinde başlayan Türk-Rus savaşı da bu suretle üç yıl elli
gün sonra fiilen bitmiş oluyordu.

(73)

(74)

(75)

(76)
(77)

(78)

(79)
(80)

Kazım Karabemir. Bolşevik Ordusunun Çekilmesinden Sonra Osmanlı Ordusunun
İleri Harekatı, Erzurum. 1335, s. ı.
ATASE. Kls. 3913. D.-, F. 56-3, 56-2; ATASE, Kls. 4813, D. 260, F. 52-2; Kazem-
zadeh. The Struggle for Transcauscasia, s. 82.
Stefanos Yerasimos, Türk Sovyet İlişkileri, Ekim Devriminde Milli Mücadele'ye,
İstanbul, 1979. s. 13. f

ATASE. Kls. 3913, D.-. F. 56; Kazemzadeh, The Struggle for Transcaucasia. s. 82.
Afanasyan. L'armenie L.azerbeidjan.... s. 34, (Mütarekenin vermiş olduğu
imkanden faydalanılarak, cephede askerlerin sağlığının korunması için. yerleşme
durumu hakkında III. ordu kumandanlığından şu emir verilmişti; "Mütarekenin ver-
diği durgunluktan faydalımılarak, askerin ve hayvanlann korunlaman bakımından
yüksek ve soğuk yerlerdeki birlikler küçültülecek ve bunlar sık sık değiştirilecektir.
Muharebe nedeniyle tabiyece uygun olmayan yerlerde kalmış bulunan birliklerin,
daha elverişle yerlere alınmalan düşünülmektedir. MüHL.reke şartlan gözönüne
alınarak yukandaki düşüncelere göre yapılması gereken düşüncelerin acele bildiril-
mesi" (I. Dünya Harbinde Türk Harbi..., C. II, Ks. 2, s. 305).
Hans Rohde. Asya İçin Mücadele, i. Kitap. Şark Meselesi, Çeviren: Binbaşı Nihat,
İstanbul, 1932. s. 93.
Kazemzadeh. The Struggle for Transcaucasia, s. 82.,
Afanasyan. L'armanie L'azerbaidjan ...• s. 34.
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Mütareke imzalandıktan sonra, hatt-ı fasıllar tespit edilmeden önce,
ileriye keşif kolları gönderilerek, mümkün olduğu kadar, ordu cephesinin
ileri alınması ve herhangi bir çatışmaya meydan bırakmadan düşman as-
kerinin bulunmadığı yerlerin işgal edilmesibaşkumandanlık tarafından is-
tenilmişti(81).Bununla tespit edilen hattın biraz daha geniş tutulması hedef
alınmıştı.

Mütarekenin imzalanmasından sonra Rus birliklerinde mevcut olan
düzensizlik iyice artmış, orduda disiplin diye birşey kalmamış ve askerler
subaylarına karşı isyana başlamışlardı(82). Mütareke hükümleri gereğince,
işgal ettikleri topraklarımızı terketmeleri gerekiyordu: Fakat geri çekilme
esnasında birtakım anlaşmazlıkların çıkmasından, beklenmeyen olayların
meydana gelmesinden korkuluyordu. Bütün bu ihtimalleri gözönünde bu-
lunduran Başkurnndanlık, yetkili kumandanıarın bu hususta uyarılmasını
dikkate almış ve bu konuda genel bir bildiri yayınlanmıştı. Bildiri ile; çe-
kilme esnasında Türk askerinin davranış şekli ve ill. Ordu kumandanlığı-
nın yapacağı işlemler, boşaltılacak olan toprakların idare tarzı ve bu ko-
nuda alınacak önlemler belli esaslar dairesinde tespit edilmişti. Bildirinin
maddeleri şöyledir;

Madde 1. Yavaş yavaş tabii durum kuruluncaya kadar işgal edile-
cek toprakların idaresinin makamlar ve askeri memurlar tarafından idare
ve bu topraklarda yerleştirilecek askeri kuvvetlerin, idari taksimi ve idari
düzeni ve asayiş hususları dikkate alınmak suretiyle taksim ve dağıtımı
gereklidir. III. Ordu bölgesinde bulunan bütün işgal edilmiş bölgenin
mülki, mahalli ve adli memurları görevlerine gönderilecekse de, kuman-
danlığın mülki hususlarda başkanlık görevini görmek üzere yetkili büyük
idare memurunun acilen tayin ve gönderilmesi lazımdır.

Madde 2- İşgal edilecek topraklarda asayiş düzeninin temini için,
acilen bir jandarma teşkiHitı yapmak ve bunun için de depo birliklerinin
talim heyetlerinden, karargahlar muhafız askerlerinden fırkaların hücum
birliklerinden, alay taburlarından ve ordu hizmetinde bulunan bütün jan-
darma subay ve askerlerinden istifade etmek gereklidir. Vilayet-i müstev-
liye polislerinden olup, ill. Ordu bölgesine ait vilayetler ve sancaklar~a
istihdam edilmiş bulunanlar derhal bölgelerine iade edilmekle beraber ıs-
tanbul'dan yeterli miktarda polis getirilmesine ihtiyaç vardır.

Madde 3- İşgal edilecek bölgenin}. yiyecek bakımından büyük bir sı-
kıntı içinde bulunduğu muhakkaktır. Uçüncü iaşe bölgesinde depo edil-
miş erzağın ileriye nakledilmesi hemen imkan haricinde olduğundan
deniz yoluyla adı geçen bölgeye büyük miktarda erzak gönderilmesi sure-
tiyle yardımda bulunulması ve bu husus için gereken tertibatın iaşe umum

(8i) Atase, Kls. 340, D. 406-1366, F. 1-20; i. Dünya HarbindeTürk Harbi..., C. II, Ks. 2,
s.305. •

(82) i. Dünya Harbinde Türk HarbL., C. II, Ks. 2, s. 305.
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müdürlüğünce acilen alınması lazımdır. Bu toprakların istilasıyla beraber,
derhal iaşe-i umfim1ye teşkilatına katılma mecburiyeti ortaya çıkacaktır.

Madde 4- Mültecilerin yollarda sefalet içinde harab olmamaları için
kışın memleketlerine dönmelerine müsaade edilmesi.

Madde 5,- Sıhhi, mülki ve tıbbi vasıtalar askeriye tarafından üstleni-
lecek ve malzemeye azami şekilde dikkat edilmek suretiyle idari sıhhi
teşkilat yapılacak ve memleketlerine dönenler yollarda muayene, temizlik .
ve aşıya tabi tutularak bölgeye bulaşıcı hastalık yayılmamasına dikkat
edilecektir.

Madde 6. Adli teşkilat yerli yerine geçinceye kadar nizami mahke-
melere ait olan hususların da divan-ı harplere gönderilmesi mecburidir.

Madde 7. İşgal edilen bölgelerde bulunan ve nakli güç olan tren
rayı, malzemesi ternine ve hastane malzemesi gibi eşyanın müsaba sure-
tiyle elde edilmesi lazım ve mümkün telakki edilmiştir. Bu husus için ge-
reken paranın da ihtiyaç anında gönderilmesi gerekecektir.

Madde 8- Bütün bu hususlar, acil bir şekilde uygulanarak ve memle-
ketin düzeninin kurulmasına kadar takib edilmesi gerekecektirl83).

Alınan bütün bu tedbirlere rağmen, aslında mütarekenin siyasi bir
önemi yoktur. Çünkü Aralık 191Tde zaten Rus orduları tam bir çözülme
halinde geriye çekilmeye başlamıştı bile. Mütareke sadece onların rahatça
geri çekilmelerini sağlamaktan başka bir işe yaramamıştı. Rus ordusu bu
çözülme anından önce cephede sayıca Türk ordusundan çok üstün oldu-
ğundan, Türk ordusu taarruz edecek durumda da değildi. Fakat Ara-,
lık'tan itibaren Rus ordusu çözülmeye başlayınca taarruz yapacak hale
gelrnişti(84).Böylece, ileri de yapılacak olan Erzincan ileri harekatının te-
melleri de bu şekilde atılmış oluyordu.

VI. Ordu Kumandam Halil Paşa ise, Rus delegelerinin bu mütareke
ile, Kafkasya'yı bize müstakil devlet olarak tanıttırmak istediklerini ve
Rusların kendilerini zayıf gördükleri Avrupa cephezinde mütareke imza-
ladıktan sonra kendilerini kuvvetli zannettikleri Kafkas cephesinde aynca
menfaat takip ettiklerini ve oluşturmayı düşündükleri Müstakil Kafkas
Hükümeti'ne Azerbaycan ve Anadolu'nun bir kısmını da ilave etmek is-
tediklerini ileri sürmüştW:l5). Aslında mütareke diğer ordu kumandanları
ve halk tarafından da çok farklı şekilde değerlendirilmesine rağmen yine
de savaşı fiilen sona erdirdiği için genelde olumlu karşılanmıştı. Hatta
mütareke imzalandıktan sonra gazete ve dergilerde yerli ve yabancı ba-

(83) ATASE, Kls. 2293, D. 16-A, F. 3-3.
(84) Erzincan ve Dolaylannda. .., s. 23.
(85) ATASE, Kls. 524, D. 706-2044, F. 20.
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sında pek çok yazılar yazılmış ve yorumlar yap~lmıştı. Türk camiasında
müt:arekeyi olumlu karşılamayan kişi olmasa da Ingiliz ve Fransızlar açı-
sından aynı şeyi söylemek mümkün olmamıştı. .

21 Aralık i917 tarihli Sabah Gazetesi' nde çıkan bir yazıda, olay şu
şekilde değerlendirilmişti: "Petersburg' da Ahali Komiserleri Meclis na-
mına Lenin ve Troçki İttifak Devletlerine mütareke teklifini ilk açıkladığı
zaman biz bu teklifin şark alemini münferid bir sulhe isal edeceği
mütalasında bulunmuştuk ... Şark cephesinde harp oyunu için kafi derece-
de heves kalmamış olduğuna bakarak müt:arekeyi sulhten ayıran mesafe-
nin uzak olmadığı iddiasında bulunmuştuk.

"Fakat dava tarihinden itibaren, düşman memleketlerinde gerek mat-
buat vasıtasıyla olsun gerek ricaı-i hükümet ağzıyla olsun bunun aksine
bir yol açılmıştı. Bunlardan bir kısmı Petersburg' da hala entrikalarla bir
iş gö'rebileceğine kanaat getirerek diğer bir kısmı da aldığı emir ve telkine
ittiba ederek Rusları müt:areke fikrinden vazgeçireceklerine inanmışlardı,
Ne için itiraf etmemeli bu ihtimale inananlar bizde de vardı. i

"Fakat bugün, o şüpheler tamamen ortadan kalktı. Böylece iki tarafın
şeref ve haysiyeti ile mütenasib olarak. akd edilen müt:areke şartları anla-
şıldıktan sonra daistikbal için her türlü şartları emniyete sahip bir sulh
yapmak imkanı kolaylaşmış olduğunada kanaatimiz arttı. Bundan ne
kadar memnun istek düşman memleketinde vaziyetin buna yakın sirette
his ve takdir edildiğini görmekle de o derece memnun oluyoruz"(86):

Kısaca Türk matbuatı, olayı sevindirici bir durum olarak karşılamış-
lar ve defalarca yazdıkları yazılarla bu memnuniyetlerini dile get.irrİıişler-
di. 30 Aralık i917 tarihli Tasvlr-i Efkar' da yayınlanan bir yazıda da yine
bu husus dile getirilmişti. Yazıda dört seneden beri devam eden harbin,
nihayet sona erdiği ve insaniyet noktasından çok önemli bir müt:arekenin
gerçekleştirildiği belirtilmişti(87).

Hariciye vekilimiz Nesimi Bey ise olayı, son derece güzel ve başa-
nyla gerçekleştirilmiş bir sulh olarak değerlendirmiş(88) ve onun bu fikri
Halil Bey tarafından Meclis-i Mebusan'da yapılan konuşmasıyla destek-
lenmişti(89).

Meclisteki yetkililerin de mütarekeyi olumlu karşıladıklarını bildir-
meleri, Türk kamuoyunda daha da sevindirici bir olayolarak yorumlamış-
tı, Şevket Süreyya Aydemir ise mütarekeye ait anılarını şu şekilde anlat-
mıştır; "Bizler Rusya'da olanları duyuyor, okuyor, ama bunlardan pek bir

(86) Sabah, 21 Aralık 1917, Numro: 10094.
(87) Tasvİr-i Efkfu",30 Aralık 1917, Numro: 2326.
(88) Sabah, 22 Aralık 1917, Numro: 10095.
(89) Sabah, 21 Aralık 1917, Nuınro: 10094.
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şey anlamıyorduk. Bizim cephemizde de mütareke haberleri artık yaygın-
dı. Yalnız gününü bildiremiyorlardı. Fakat bir gün ve tesadüfen tam
bizim müstakil makineli tüfenk takımının tuttuğu dağ geçidinin önünde,
hem de mütareke tebliğ edilmeden fiilen mütareke başladı. Karşıdaki te-
pelerde Rus siperlerinin üstüne fırlayan kalabalık Rus askerleri bir takım
bağrışlarla bize doğru ilerlediler. Arada derin bir sel yatağı ve bizim önü-
müzde de mayın tarlaları vardı.

"Demek ki artık fiili mütareke olmuştu. ister istemez onlara karşı
çıkmak ve gelenleri evvela mayın tarlalarından korumak, sonra da bizim
siper ve zeminliklerimize kadar gelme!~rini önleyerek tatlı dille karşıla-
mak ve yerlerine göndermek lazımdı. Oyle de yapıldı. En önde yürüyen
iri yarı sakallı bir Rus askerinin elinde, ortasına tuz konulmuş kocaman
bir somun vardı. Böyle karşılarna, bir sulh ve dostluk geleneği olarak Bal-
kanlarda hala yaşar. Bu ekmekten bir lokma koparacak sonra tuza bana-
rak ağzına atacaksınız. Bu barış veya anlaşma demektir. Hem bu töreni
yerine getirdim, hem de yanımdaki çavuşa aynı şeyi yaptırdım. Bizim
cephemizde fiili mütareke böyle başladl"(90).

i
Genel olar* mütareke, olyumlu karşılanıyordu. Fakat yabancı mat-

buatta özellikle Ingiliz ve Fransızlar tarafından bu şekilde karşılanmadığı
da bir gerçekti. Times gazetesinde yayınlanan bir yazı bunu ispatlamaya
yetmişti. Gazetede, Rusya'nın benzeri görülmemiş bir ihtilal devri geçir-
diği ve henüz sakOn zamanlarından çok uzak olduğu için Lenin ve diğer
hükümet erkanıarı eleştirilerek şu şartlara yer verilmişti: "Rusya zahiren
müttefiklerinden ayrılmış değil ise de hakikatte o ittifakın bir kıymeti kal-
mamıştır. Hükümetin değişmesi bu vaziyeti değiştiremez. Askerleri tek-
rarharbe sokmak kabilolsa bile mütarekeye hitam-ı harp nazarıyla bakan
ordu, cephede bir gün bile durmadan geri çekilir"(91).

Times Gazetesi'nin ileri s~düğü bu fikir gerçekten de doğruydu.
Çünkü yeni Rusya, eski ç:arlığı ıtilaf Devletleri'ne bağlayan zihniyetler-
den ayırmıştı. Rusya artık harp istemiyordu. Çünkü harp teçhizatı ve silah
kaynağı tükenmişti. Fakat İngiltere harbe devam etmek fIkrinde diretiyor-

, du. Amerika'nın harbe dahil olması onlar için büyük um~t kaynağı ol-
muştu. Amerikan askerlerinin Avrupa'ya gelinceye kadar Ingiliz askeri-
nin durumu idare etmesiyle birlikte ilkbaharda harbe devam etmeyi
amaç,lıyorlardı. Fakat Rusya'nın harbe son verip İtilaf Devletleri'nin aley-
hine Ittifak Devletleri'ne mütareke teklifi ve mütarekeyi imzalaması onla-
rın bu planlarını suya düşürmüştü. Her ne kadar resmen müttefiklerinden
ayrılmasa da Kafkas cephesinde de mütarekenin son aşamasını gerçekleş-
tirip, Erzincan mütarekesini imzalaması onun bu ilişkisini tamamen sek-
teye uğratmıştı.

(90) Aydemir, Makedonya'dan Orta.." C. III, s, 351.
(91) Sabah, 21 Aralık 1917, Numro: 10094.
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Diğer yandan, Rusya mütfuekeyi resmen imzalayarak, sıcak savaşa
son vennişti. Fakat bölgedeki siyasi entrikalarım henüz sona erdireme-
mişti. Mütaı-eke ile askerini geri çekeceğini kabul etmişti fakat yerine
vans bırakmadan bu geri çekilmeyi yapmayacaktı. Bütün bu planlarını,
mütfuekenin resmen imzasından sonra uygulama sahasına koyacaktı.
Ocak-Şubat 1918'de cephede gelişen olaylar Rusya'nın madalyonunun
öteki yü~ünü göstermeye kafi gelecekti.

Şöyle ki, Ruslar mütarekenin hemen akabinde işgal ettikleri toprak-
ları boşaltmaya başlamışlardı. Bu geri çekilme esnasında ellerindeki mev-
cut silahları Ermeni askerlerine' teslim ederek onları da yerlerine varis
olarak bırakıyorlardı. Cepheden bu gibi haberlerin alınması Vehip Paşa
için büyük bir endişe kaynağı olmuştu. Bütün bu belirsizlikleri ortadan
kaldırıp, Rus ordusunun gerçek harekatı hakkında etraflı bilgi toplayabil-
rnek ve alınan haberlerin doğru olup olmadığını öğrenebilmek için bölge-
ye casus göndermeyi planlamıştı. Casuslar vasıtasıyla aldığı bilgiye göre;
cephedeki Rus asker ve subaylarının artık harp işleriyle meşguliyetten
ziyade sulh işleriyle uğraştıklarını ve kesin sulh için çalıştıklarını diğer
yandan R!Js askerinin bu fikirde olmasına rağmen Ermeni asıllı olan as-
kerlerin bu fıkirde olmadıklarını başka emeller peşinde olduklarını öğren-
mişti(92). .

Fırka mensubu Mülfrzim-i Evvel Sami Efendi'nin verdiği ifade Er-
menileiin ve Rusların bu konudaki asıl emellerini doğrulamaktaydı. Sami
Efe,ndi'nin ifadesinden; Zazalar gediğine kadar olan bölgede Rus askeri-
nin bulunmadığı ve 13. Rus Türkistan Alayımn Zazalar ile Erzincan ara-
sındaki köylerde istirahatte bulunduklan, fırkanın Mamahatun da toplantı
yaptıktan sonra Erzurum'a gidecekleri, hatta bu fırkanın Erzincan'da kal-
mış olan ağırlıkları ve diğer t~çhizatının 20 gün önce Kafkasya'ya sevk
edildiği, Erzincan'daki kolordu karargahının da geriye doğru harekete ha-
zırlandığı, hatta ağırlıklarinın ve hastahane malzemelerinin Erzurum'a
önceden gönderildiği, 4. Türkistan fırkasımn da tamamen geriye çekild*-
ten sonra Kafkasya cephesinin Ermeniler tarafından teslim alınacağı,
hatta Rus ordusundaki Alman askerlerden, müslümanlardan ve bazı erme-
nilerden bunun talep bile edilmediği, bu yoldan çalışmaların başlatıldığı
öğrenilmişti(93).

Böylece cephede en son gelişen olaylar Ermeni faaliyetlerine aitti.
Ermenilerin bölgedeki çalışmaları hakkında pek çok bilgi alınmaya baş-
lanmıştı. Esasen cephede Ekim'de başlayıp, Kasım'da umumileşen dağı-
lış, ortaya yeni bir mesel e daha çıkartmıştı. Dağılan ve geri çekilen Rus
ordusunun silah ve mühimmatlarını bölgedeki Ermenilere teslim ettikleri
en çok alınan haberlerdendi. Böylece artık yeni bir hat oluşturulmaya baş-

ı

(92) ATASE, Kls. 2906, 0.154, F. 3. 36.
(93) ATASE, Kls. 3916, O. ll,F. 7.
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lanmıştı bile. Ruslann boşalttıklan sahalarda Ermeniler müslüman halka
karşı saldın ve toptan öldünnelere başlamışlardı(94).Bu ise yeni bir' mese-
lenin başlangıcını teşkil etmekteydi. Şöyleki, Rus ihtilali sonucu Kafkas-
ya'nın Rus olmayan halkı muhtar idareye sahip olmuştu. Gürcistan, Azer-
baycan ve Ermenistan mihi birlikleri oluşturulmaya başlanmıştı. Bu arada
Ermeniler Ruslann silah ve malzemelerinden faydalanarak üç tümen
kurma hazırlığına girişmişlerdi(95).

Diğer yandan Ermenilerle Güremer, ortakharekete de başlamışlar ve
Kafkasya'da yeniden Ermeni ve Gürcü birlikleri oluştunnak için çalışma-
larını hızlandırmışlardı. oluşturulan bu birlikler birleşerek, arazi-i müstev-
liye dahilindeki birliklere katılmayı planlıyorlardJ. Rus birlikleri işgal et-
tikleri topraklan tahliye etmedikleri takdirde bu birlikler bölgeyi ele
geçireceklerdi(96). Gürcü ve Ermenilerin dışında kalan Azerbaycanlılar ise
Türklerin gelmesini bekliyorlardı(97). Bütün bu gelişen olaylar bir araya
getirildiğinde, Ermenilerin Kafkas cephesinde kısa zamanda büyük bir fa-
aliyete girişecekleri ve önceden beri hayalleri olan "Büyük Ermenistan"ı
gerçekleştimieye çalışacaklan seziliyordu. Bu amaçlarını gerçekleştimiek
için hem Kafkas dahilinde hem haricinde toplu olarak faaliyetlerine baş-
lamışlar, hatta Gürcüleri de yanlanna almayı başardıklan gibi Rus deste-
ğini de sonuna kadar değerlendirmeye çalışmışlardı.

Sonuç olarak Erzincan Mütarekesi Kafkas cephesinde Türk-Rus
harbine son vennişse de, mütarekeden sonra cephedeki olaylar çok
daha farklı. boyutlarda gelişmiş ve Türk-Ermeni mücadelesinin temelle-
rinin atılmasına sebep olmuştur. Mütareke için kurulan hayaller' kısa
zamanda bir kabusa dönüşmüştür. İşgal edilen vilayetlerimiz mütaredeki
banş ortamı ile değil de, sıcak savaş sayesinde, yani Türk ileri
harekatının başarıyla sonuçlandınlmasıntlan sonra ancak kurtanlabilmişti.
İşte bu şekliyle Erzincan Mütarekesi, Mondros Mütarekesi ile benzerlik
teşkil etmektedir. Her iki mütarekede, banşa hazırlıktan ziyade yeni bir
mücadelenin, hatta ölüm-kalım mücadelesinin başlangıç safhasını oluş-
turmuşlardır.

(94) Dokumentı i Materiali po Vneşney. Belge no: 44, s. 70; Ermeni meselesi ileride
aynca bir bölüm halinde verileceğinden, bu kısunda aynntılara girilmemiştir.

(95) Erzincan ve Dolaylannda. ..• s. 24.
(96) ATASE. Kls. 152. D. 376-681. F. 8-5.
(97) Erzincan ve Dolaylannda .• s. 24.
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