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Avedis Cebeciyan’›n 
Yaşamöyküsü1

1876’da Antep’te doğdu. Babası Hovhannes Ağa Cebe-
ciyan, Antep’in ileri gelenlerindendi. 19 yaşındayken Er-
meni Protestan mezhebine geçen Hovhannes, hemşerileri 
olan Karamanukyan ailesinden Manuş’la evlenmiş ve bu 
evlilikten, ikinci erkek çocuğu olarak Avedis dünyaya 
gelmiştir. Hovhannes Cebeciyan, ileri görüşlülüğü ve gi-
rişimciliğiyle, sahip olduğu geniş arazilerdeki yabani fıstık 
ağaçlarını aşılayarak Antep fıstığı üretmiş, önemli bir var-
lık sahibi olmuştu.  

Oğul Avedis Cebeciyan, ilköğrenimini Antep’teki bir 
Protestan okulunda gördü. Sonrasında Antep Getronagan 
Koleji’nde okudu ve buradan 1896’da mezun oldu. Aynı 
okulda iki yıl Ermenice dili yardımcı öğretmenliği yaptı. 
1898’de tıp eğitimi almak için Suriye Protestan Koleji’ne 
(daha sonra Beyrut Amerikan Üniversitesi) gitti. 1902’de buradan 
mezun olarak Antep’e döndü. Bir süre Urfa’da doktorluk 
yaptıktan sonra, başhekimliğini Lorrin Shepard’ın yaptığı 
Antep Amerikan Hastanesi’nde görev yaptı (1904–1906). 
1907’de mesleğini ilerletmek için Almanya ve İsviçre’de 
çalışmalarda bulundu. 1908’de ise Halep’e yerleşti. 

1 Doktor Avedis Cebeciyan’›n hayat hikâyesi, o€lu Robert Cebeciyan’ 
›n kaleme ald›€› ve 1999’da Halep’te yay›mlanan Robert Cebeciyan: 
‹nknagensakrutyun huşer yev kordzuneyutyun (Robert Cebeciyan’›n 
Otobiyografisi, Hat›ralar› ve Faaliyetleri) kitab›ndan derlenmiştir. 
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Aynı yıl, Adana Amanos Hasanbeyli köyündeki Erme-
ni Protestan kilisesinin vaizi Hagop Kundakcıyan’ın kızı 
Yevnige ile evlendi. Yevnige, 1889’da Hasanbeyli köyün-
de doğmuş, ilkokulu köyünde okuduktan sonra, 12 yaşın-
dayken iki kardeşi ile birlikte Antep’e gidip eğitimine ora-
da devam etmişti. 1904’de Hasanbeyli’ye dönerek burada 
ilkokul öğretmenliği yaptı. 1907’de, bir yıllığına piyano 
derslerine devam etmek için gittiği Maraş’ta, Dr. Avedis 
Cebeciyan’la tanıştı; bir yıl sonra da evlendiler. 

Düğünden sonra, Avedis Cebeciyan’ın görev yaptığı 
Halep’e yerleştiler. Yevnige’nın ilk çocuğuna hamileliği 
günlerinde, Nisan ayında Adana’da Ermenilere yönelik 
katliamlar başladı. Yevnige’nin babası Peder Hagop Kun-
dakcıyan, Osmaniye yolu üzerinde, Kilikya Protestan Ki-
liseler Birliği Kongresi’ne katılmak üzere yolculuk ettiği 

Amerikalı misyonerlerin Antep’te kurduğu hastanede, Dr. Lorrin Shepard, 
öğrencilerine ders veriyor. Avedis Cebeciyan, sağdan üçüncü (1904/5).
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sırada öldürüldü. Bütün aile derin bir yasa gömülmüşken, 
Yevnige’nin iki kardeşi, Okosdin ve 14 yaşındaki Robert 
de öldürüldüler. Onların anısına, Yevnige, 2 Ağustos’ta 
doğan ilk çocuğuna, Robert adını verdi. Hamileliğin son 
aylarında at arabasıyla Halep’ten Antep’e gelmişlerdi. 
Böylece hem ailelerinin yanında daha güvenli bir ortamda 
olacaklar, hem de Dr. Cebeciyan’ın çocuklarının ‘Entepli’ 
olarak anılması dileği gerçekleşmiş olacaktı.

Doktor Cebeciyan, 1910’da, geçici bir süre için Kilis’in 
aşağısında, Katma adlı Kürt köyünün tren istasyonunda, 
Alman tren şirketinde görev aldı. 1912 sonlarında Halep’e 
döndü. İkinci oğlu Vahe 1913’te dünyaya geldi. 1920’de 
ise Anahid-Noyemi adını verdikleri bir kız çocukları ola-
caktı. 

Yevnige Cebeciyan, 1914 yılının yaz aylarını orada ge-
çirmek için Hasanbeyli’ye gitti. O sırada I. Dünya Savaşı 
patlak verdi. Doktor Cebeciyan 3 Ekim 1914’te askere 
çağrıldı. Tabip subay olarak 1914 ile 1916 arasında Ça-
nakkale cephesinde, daha sonra da Doğu cephesinde (Ma-
raş, Pervari, Malatya, Harput, Palu, Diyarbakır, Siverek, Siirt, Bitlis, 
Tatvan, Van, Bayazıt) görev yaptı.

Eşi askere alınan Yevnige, yalnız kalmamak için ailesi-
nin yanına, Antep’e gitti. Bu defa da 1915’te Ermenilere 
yönelik tehcir ve katliamlar başladı. Aile, Avedis Cebeci-
yan Osmanlı ordusunda subay olduğu için, oğlu Robert’in 
deyişiyle “yumuşatılmış bir tehcir”e uğradı. Yevnige, ka-
yınpederi, kayınvalidesi ve çocuklarıyla birlikte Halep’e 
ulaştı ve savaş müddetince burada kalmalarına müsaade 
edildi. Burada, ünlü Mazlumyan ailesi tarafından işletilen 
Baron Otel’in hemen arkasında, üç katlı büyükçe bir ev 
tutan aile, o zor günlerde pek çok kimse için kurtarıcı bir 
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Savaş yıllarından silik bir hatıra. Avedis Cebeciyan’ın karısı Yevnige, iki oğlu Robert 
ve Vahe ile 1915’te Halep’te çektirdiği bu fotoğrafı, Çanakkale’de savaşan kocasına 

göndermişti. Fotoğrafta, Yevnige 26, Robert 5, Vahe 2 yaşında.
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sığınak oldu. Evde 23 kişinin aynı çatı altında saklandığı 
günler yaşandı; pek çok Ermeni, Cebeciyan ailesinin çaba-
ları sayesinde Der Zor’a gitmekten ve ölümden kurtuldu. 

Ancak, diğer Cebeciyan’lar o kadar şanslı olmadı. İki 
ailenin Hama ve Der Zor taraflarına sürülen pek çok üye-
sinden daha sonra haber alınamadı. Cebeciyan’ın erkek 
kardeşi Krikor’un Suriye’nin güneyindeki Selimiye bölge-
sine sürülen ailesinden geriye kalanlar ise, yörenin İsmaili 
aşiretinin gösterdiği iyi muamele sayesinde hayatta kaldı 
ve 1918’de Halep’e dönebildi. Avedis Cebeciyan’ın oğlu 
Robert, anılarında, ailesinden 25 kişinin 1915’te öldürül-
düğünü yazacaktı.  

Dr. Cebeciyan, I. Dünya Savaşı’nın başlarından itiba-
ren, Osmanlı ordusunda hekim subay olarak görev aldı. 
Cephede boş kaldıkça Yunanca öğrenmeye çalıştı; nota öğ-

Kurdukları hastanenin cerrahi müdahale odasında, iki doktor, Avedis Cebeciyan 
ve Filip Hovnanyan, hemşire Zabel Vartanyan ile birlikte. Halep, 1928.
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renip mandolin çalmayı dene-
di. 1914-1918 yılları arasında 
Ermenice harflerle Türkçeyle 
günlük tuttu. Savaşın en sert 
yüzüne tanıklık ederken, geniş 
ailesinden pek çok kişinin ve 
sevdiklerinin 1915’te Ermeni-
lere yönelik politikalar nede-
niyle katlini de yaşadı. Ayrıca, 
özellikle Doğu cephesindeki 
görevi sırasında, tehcir ve kat-
liamların ardından boşalmış, 
pek çoğu şimdiden harabe ha-
lini almış Ermeni yerleşimleri-
ni gözleriyle gördü. 

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından, ay-
lar süren bir yolculuk sonunda Halep’e dönmeyi başaran 
Doktor Cebeciyan, akrabalık bağıyla bağlı olduğu, kendisi 
gibi Beyrut Amerikan Üniversitesi mezunu Doktor Filip 
Hovnanyan’ın muayenehanesini ortak olarak kullanmaya 
başladı (birbirlerinin kız kardeşleriyle evliydiler). İkili, şehrin Sü-
leymaniye semtinde, 1915’teki katliamlardan sağ çıkabilen 
Ermenilerin yaşadığı kampta ve civarındaki gecekondu 
mahallelerinde de sağlık hizmeti verdiler. 

Daha sonra, yine Doktor Filip Hovnanyan’la birlikte, 
Cebeciyan-Hovnanyan Hastanesi’ni kurdu. 1934’te oğlu 
Robert de doktor oldu. O da öğrenimini Beyrut Amerikan 
Üniversitesi’nde almış ve göz hastalıkları uzmanı olmuştu. 
Doktor Avedis Cebeciyan, 1952’deki ölümünden bir yıl 
öncesine kadar fiilen doktorluk yapmayı sürdürdü. Halep 
Ermeni Mezarlığı’na gömüldü.

Avedis Cebeciyan’ın 
kimlik vesikası.
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Cebeciyan, sağlık ve bilim konularında dergi ve gaze-
telerde çok sayıda makale yayımladı. Sağlık ve toplumsal 
hayatla ilgili şu kitapları yayımladı:

•Jarankaganutyan noravebı 
(Kalıtımın Hikâyesi, Halep: Kolej, 1936) 
•Sern u serı. Dğots hamar 
(Cinsellik ve Sevgi. Erkek Çocuklar İçin, Halep: Araks, 1926) 
•Sern u serı. Ağçgants hamar 
(Cinsellik ve Sevgi. Kız Çocukları İçin, Halep: Araks, 1928).
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SUNUŞ

Dr. Cebeciyan’ın 
Savaş ve Soykırım Günlüğü

AYHAN AKTAR1

5 Temmuz 1909 günü Fındıklı’daki Osmanlı Meclis-i Me-
busan’ında, gayrimüslim erkek nüfustan askerlik hizme-
tinden muaf kalma karşılığı alınan bedelin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi görüşülürken söz alan İstanbul Mebusu 
Krikor Zohrab Efendi, Meclis’in Müslüman mebuslarına 
hitaben şunları söylüyordu:

Biz vatanımız için kanımızı vermek istiyoruz. Biz bu his 
ile mütehassis olduğumuz sırada ‘siz bedel-i askeriden 
muaf olmak için gayret ediyorsunuz’ demek bizim ahval-i 
ruhiyemizi [ruh halimizi] doğru olarak muhakeme etmek 
değildir... Bugün bütün bu memleket içinden bu tefrika-
ları [farklılıkları] kaldırmak istiyoruz. Kavmiyet, milliyet 
vesair birtakım bu gibi şeyleri men etmek için uğraşıyo-
ruz. Beraber yaşamak cihetini öğrenmek için de beraber 
ölmek lazımdır.2

Aynı görüşme esnasında, Taşnaktsutyun Partisi Erzu-
rum Mebusu Ohannes Vartkes Efendi de eşitlik meselesi-
ni gündeme getirmişti: 

1 Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, Devre 1, Cilt 5, İçtima senesi 1, 22 

Haziran 1325 / 5 Temmuz 1909. Ankara: TBMM Basımevi, 1992, 
s. 191.
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Gayrimüslimler için de, Müslimler için de aynı şeyi talep 
ediyorum. Bu cihetle Hıristiyanlarla Müslimler beynin-
de müsavat [arasında eşitlik] fikrini yerleştirmek için, bu 
lazımdır.3

II. Meşrutiyet döneminde yaygınlaşan eşit haklara sa-
hip vatandaşlık talebi, Osmanlı toplumunun tüm katman-
larını, bu arada ordu ve askerlik düzenini de etkilemişti. 
Gayrimüslimlerden ‘Bedel-i Askeri’ alınmamasına ilişkin 
yasa teklifi, 1 ile 18 Temmuz 1909 tarihleri arasında Os-
manlı Meclis-i Mebusanı’nda tartışıldı ve 21 Temmuz 
1909 tarihinde yasalaştı.4 Böylece, gayrimüslim Osmanlı 
vatandaşlarının ‘Bedel-i Askeri’ adı altında bir vergi öde-
yerek askerlik hizmetinden muaf tutulması uygulaması yü-
rürlükten kaldırıldı. Bu karar, kendi çapında bir devrim 
sayılmalıydı.

Osmanlı Meclisi’ndeki Ermeni mebusların konuşmala-
rından da anlaşılacağı gibi, Ermeni toplumunun ileri ge-
lenleri de mecburi askerliğe karşı değildiler, hatta askerlik 
hizmetini eşit vatandaşlığın teminatı olarak görüyorlardı. 
1909’un Şubat ayında hükümet ‘Ahz-ı Asker Kanunu’ 
tasarısını meclise sevk ettiği zaman, 31 Mart 1909 günü, 
Sivas’ta Ermeni vatandaşların düzenledikleri mitinge 4.000 
kişi katılmış ve bedel ödemek istemediklerini, onun yerine 
askere alınmayı beklediklerini dile getirmişlerdir. Mitinge 
katılanlar, Meclis-i Mebusan’a taleplerini iletmek amacıyla 
bir de telgraf çekmişlerdir. Sivaslı Ermenilerin İstanbul’a 
çektikleri telgrafın metni şöyleydi:

3  Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, a.g.e., s. 169.
4  Ibid, s. 475-486.
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Bugün dört bin kadar ahali bir miting içtima ederek bil-
fiil hizmet-i askeriyede bulunmak ve muhafaza-i vatan 
emr-i akdesin [kutsal vatanı koruma emrinin] İslamlar gibi 
Kanun-i Esasi mucibince Ermenilere de teşmili takarrür 
eylemiş [yaygınlaştırılması kararlaştırılmış] ve zaten ahali son 
derece zebun [güçsüz] sefalet [içinde] bulunmuş idüğün-
den bedelatın itasına [verginin ödenmesine] katiyen aciz 
olup bu gibi mugayir-i musavat [eşitliğe karşı] hâle şiddet-
le itiraz ile Kanun-i Esasi hükmünün harfiyyen icrası[nı] 
talep eyler. Ahali namına: Mateos Kürkçüyan, Avedis 
Aginyan, G. Grasdyan, V. Vartanyan, V. Moskofyan.5

Osmanlı Parlamentosu’ndaki tartışmaları yakından 
takip eden İngiliz Askeri Ataşesi Albay Herbert Conyers 
Surtees kendi elçisine yazdığı raporda, Osmanlı devleti 
içinde Anadolu ve Rumeli halkları arasındaki eğitim, geliş-
mişlik düzeyi, refah ve genel yetenek farklarının altını çize-
rek Rumeli kökenlilerin (Boşnaklar, Arnavutlar ve Makedonyalı 
Müslümanlar) Osmanlı Ordusu’na gayrimüslimlerin girme-
sine bir itirazlarının olmayacağını, fakat Anadolu ahalisi-
nin çoğunluğunu oluşturan Müslüman Türklerin eğitim, 
refah ve özellikle çalışkanlık bakımından Rumelililerden 
daha düşük düzeyde oldukları için ordu içinde gayrimüs-
limlerin varlığından rahatsızlık duyacaklarını belirtiyordu. 
Albay Conyers Surtees’e göre, gayrimüslimler, Anadolu 
Müslümanlarının çoğunluğunu oluşturan Türklerden daha 
çalışkan ve yetenekliydiler. Ermeni gençleri orduda tüm sı-

5 Bu telgraf 1908’den sonra Sivas’ta Ermeni harfleriyle Türkçe bası-
lan Antranik gazetesinin 4 Nisan 1909 tarihli nüshasında yayımlan-
mıştır. Bu konuda ayrıntılı bir analiz için bkz. Ohannes Kılıçdağı, 
“Sarkis Torosyan’ın Açması Gereken Yol,” Tarih, Otobiyografi ve 
Hakikat: Yüzbaşı Torosyan Tartışması ve Türkiye’de Tarihyazımı. Der. 
Bülent Somay. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015, s. 220.
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navları geçip, verilen eğitimi başarıyla tamamlayıp Anadolu 
kökenlilerden bir adım ileriye geçecekler ve subay olarak 
devlet kadrolarına nüfuz etme konusunda daha imtiyazlı 
konumda olacaklardı. 

Raporunda Osmanlı toplumunda gayrimüslim cema-
atlerin profesyonel askerlik konusundaki tutumlarını ayrı 
ayrı ele alan Albay Conyers Surtees, Ermeni toplumunun 
II. Abdülhamid rejiminde baskı altında yaşadığını ve eski 
rejimin tüm kötülüklerinin hedefi olduğunu belirterek, 
“Ermenilerin Sultan’ın üniformasını giydikleri ve orduda 
Ermeni subayların sayısı arttığı zaman kendilerine daha 
eşitlikçi bir şekilde davranılacağını düşündüklerini” ifade 
ediyordu. Ayrıca, kendilerini diğer gayrimüslimlerden 
daha cesur insanlar olarak gören genç Ermenilerin, aynen 
Çarlık Rusya’sında olduğu gibi kısa zamanda Osmanlı su-
bayları arasında seçkin bir yere sahip olacaklarını düşün-
düklerini ifade ediyordu. Ermenilerin, Rumlar gibi kendi-
lerini koruyup kollayacak bir devlete sahip olmadıklarının 
altını çizen Albay Conyers Surtees, Osmanlı yönetimi eşit-
likçi politikalarını sürdürdüğü sürece Ermeni toplumunun 
Osmanlı yönetimi altında yaşamaktan memnun olacağını 
belirtiyordu. Ayrıca, Ermenilerle Türkler kültürel açıdan 
benzeştikleri için rahatlıkla bir arada yaşayabiliyorlardı. Bu 
nedenle, Ermeni ve Türk askerlerin birlikte bulunduğu as-
keri birliklerde pek gerginlik çıkması beklenmezdi.6

1909’da gayrimüslim erlerin artık silah altına alınaca-
ğının kararlaştırılmasıyla birlikte, daha önceleri denenmiş, 

6 İstanbul’da görevli Askeri Ataşe Albay Herbert Conyers Surtees’den 
Britanya Büyükelçisi Sir Gerard Lowther’e, The National Archives 
(İngiliz Milli Arşivleri), FO 195/2323, 20 Haziran 1909 tarihli 
rapor.
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fakat hayata geçirilememiş olan askeri okullara gayrimüs-
lim Osmanlı vatandaşlarının kabulü meselesi tekrar gün-
deme geldi.7 Müslüman kesimden gelen kamu yöneticileri 
de Hıristiyan ahali arasında Osmanlılık ruhunu ve Os-
manlı vatanseverliğini geliştirmek için askerlik hizmetini 
bir araç olarak görüyorlardı. Daha ‘Bedel-i Askeri’ kaldırıl-
madan önce Mülkiye Mektebi mezunlarından Hasan Ha-
mid Bey’in kaleme aldığı bir yazıda, askerlik yapmanın ve 
savaşta vatan için kan dökmüş olmanın Hıristiyan nüfus 
üzerindeki dönüştürücü etkisi gündeme getiriliyordu:

Hıristiyanlarda hubb-u vatan ve milliyet [vatan ve milliyet 
aşkı] pek küşayiş [açıklık] bulamıyordu. Düşmana karşı 
kanlarını dökerek müdafaa şerefine mazhar olmadık-
ları ve bir kısım vatandaşları tarafından müsavat [eşit-
lik] hakkına layık görülmedikleri vatanı nasıl hakkıyla 
sevebilirler[di].8

Artık II. Meşrutiyet döneminin siyasal özgürlük ve 
eşitlik havasına uygun olarak askeri okullar da kapılarını 
gayrimüslimlere açmışlardı. Hasan Hamid Bey, II. Meşru-
tiyet Devrimi’nden hemen sonra, 1908 yılı Eylül ayında, 
“Mekteb-i Harbiye’ye duhul için gayrimüslimlerden bir-
kaç müracaat vaki olduğu halde, sonra girenlerin devam 
etmemiş” olmasını da eleştiriyordu.9 

7 Gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının askeri okullara kabul edil-
mesi konusunda 1856 Reform hareketinden beri birçok adım atıl-
mış, fakat bu konuda kesin bir ilerleme sağlanamamıştı. Bkz. Ufuk 
Gülsoy, Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni. İstanbul: Si-
murg Kitabevi, 2000.

8 Hasan Hamid, “Gayrimüslim Teb’a-i Osmaniye’nin Hizmet-i As-
keriyesi,” Mülkiye - Mekteb-i Mülkiye Mezunları İttihad ve Tea-
vün Cemiyeti tarafından her ay neşrolunur. No. 4, 1 Mayıs 1325 
[1909], İstanbul.

9  a.y.
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Tahmin edilebileceği gibi, 1909 yılından sonra gayri-
müslim cemaatlerine mensup gençler önce askeri liselere 
ve sonra da Harbiye’ye girdiler. Harbiye’den mezun olan-
ların kayıtlarının tutulduğu mezuniyet defterleri, Ankara’ 
daki Askeri Arşivler’de halen araştırmacıların kullanımına 
açılmadığı için II. Meşrutiyet döneminde Harbiye’den ve 
diğer uzmanlık okullarından mezun olan gayrimüslimlerin 
tam listesini bilemiyoruz. Topçu ve istihkâm sınıflarında 
uzmanlık eğitimi alan gayrimüslim subayların 19. yüzyıl-
daki ismi ‘Mühendishane-i Berri Hümayun’ olan eğitim 
kurumundan mezun olduklarını biliyoruz.10 Aynı şekilde, 
‘Mühendishane’ mezunlarının listesi de elimizde yoktur. 

2012’de, Topçu Mektebi mezunu olan Yüzbaşı Sarkis 
Torosyan’ın anılarının yayımlanması ve ardından başlayan 
tartışma, Osmanlı ordusunda Ermeni muvazzaf subayların 
varlığının ve onların soykırım sürecinde yaşadıklarının 
ilk kez farkına varılmasını sağladı.11 Yakın zamana kadar, 
sadece Türklerden oluştuğu sanılan Osmanlı ordusunda 
gayrimüslim subayların da bulunduğunun ortaya çıkma-
sı, aydın kamuoyu açısından ‘yeni bilgi’ sayılırdı. Ayrıca, 
Yüzbaşı Torosyan’ın Kayseri Develi’de bulunan ailesinin 
1915’te tehcir edilmiş ve Suriye çöllerine giden yolda öl-
dürülmüş olması, bu hikâyeyi Ermeni soykırımı tartışma-
ları ile birleştiriyordu. Ermeni kökenli bir Osmanlı topçu 
subayının hayat hikayesi, birden “1915’te Anadolu Erme-
nilerine ne oldu?” sorusu ile iç içe geçiyordu. 

10 Bu kurum, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüşmüş-
tür.

11 Yüzbaşı Sarkis Torosyan, Çanakkale’den Filistin Cephesine. Yayına 
Hazırlayan Ayhan Aktar. Çeviren: Gizem Şakar. İstanbul: İletişim 
Yayınları, 2012.
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İlginçtir, kitap yayımlandıktan sonra yapılan tartışma-
larda Torosyan’ın anlatısının Ermeni meselesi ile birlikte 
ele alınması veya Osmanlı ordusundaki Ermeni kökenli 
subayların ve ailelerinin akıbeti pek gündeme gelmedi.12 
Maalesef, Yüzbaşı Sarkis Torosyan’ın anıları, esas olarak, 
‘askeri tarih’ bağlamında ele alındı. Özellikle, Torosyan’ın 
Çanakkale Savaşları ile ilgili olarak anlattığı her şey uzun 
uzadıya didiklendi ve Torosyan’ın her cümlesinin yanlışlı-
ğı ispatlanmaya çalışıldı. Hatta Genelkurmay Başkanlığı, 
“Çanakkale Cephesinde Sarkis Torosyan isimli bir su-
bay yoktur!” gibilerden bir açıklama yapma gereğini bile 
hissetti.13 Kısacası, askeri tarihin ince detayları Yüzbaşı 
Torosyan’ın anılarını itibarsızlaştırmanın bir aracı oldu. 

Türk tarihyazımının I. Dünya Savaşı ile ilgili tuhaflıkla-
rı Yüzbaşı Torosyan tartışması dolayısıyla bir kez daha or-
taya çıkmıştı: Milli tarih anlatısını benimsemiş tarihçiler, 
Çanakkale’de savaşan ordunun resmi isminin ‘Osmanlı 
Ordu-yı Hümayunu’ olduğunu pek hatırlamak istemiyor-
lardı. Çanakkale’de müttefiklere karşı direnen birlikler 
‘milli tarih’ anlatısına uygun olarak ‘Türk Ordusu’ olarak 
adlandırılıyordu. Savaşanların bir imparatorluğun tebaası 

12 Taner Akçam, konuyla ilgili ilk yazısında haklı olarak şu soruyu 
soruyordu: “Torosyan tartışmasına katılanlar, Çanakkale hakkında 
verilen teknik bilgiler konusunda çok hassastılar, çok rahatsız ol-
muşlardı, fakat Osmanlı ordusundaki Hıristiyan askerler ve onların 
imhası konusunda aynı huzursuzluğu, aynı rahatsızlığı duymuyorlar 
hatta konuyu tartışmaya bile değer bulmuyorlardı.” Taner Akçam, 
“Torosyan ve Mıntıka Temizliği Zorunluluğu,” Taraf, 24. Aralık 
2012.

13 “Torosyan Savaşçıları,” Hürriyet, 16 Aralık 2012. Bu haber gazete-
nin birinci sayfasında manşetten verilmiştir. Genelkurmay Başkan-
lığı ilk kez bir anı kitabı hakkında resmi açıklama yapmaktaydı.
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içinden seçilmiş insanlar oldukları unutuluyordu. Bu bağ-
lamda, 1915’te Osmanlı ordusunda Ermeni, Rum ve Ya-
hudi subayların ve erlerin varlığı, Çanakkale Savaşları’nın 
Osmanlı’nın son zaferi olmaktan çıkarılarak ‘Türkleştiril-
mesi’ sürecine darbe vuruyordu. Aynı şekilde, son yıllarda 
İslami hassasiyetleri ağır basan belediyelerin muhafazakâr 
seçmene otobüslerle Çanakkale turları yaptırması ve o tur-
larda ‘evliyalar tarafından savunulan vatan toprakları’ tü-
ründen İslami bir anlatıyı öne çıkarması sonucu, son yılla-
ra kadar egemen olan ‘Türkçü’ görüş rağbetten düşüyor ve 
yeni tarih anlatısı ‘İslami’ bir içerikle dolduruyordu. 2011 
yılından itibaren AKP hükümeti de 2015 yılında karşı kar-
şıya kalacağı Ermeni soykırımı tartışmalarının yaratacağı 
sıkıntıları dengelemek için yeni İslami anlatıya destek ver-
mişti. Artık, Çanakkale Savaşları, ‘İslam dünyasının Haçlı-
lara karşı Çanakkale’deki şanlı direnişi’ olarak ele alınıyor-
du. Yeni geliştirilen ‘İslami’ anlatının tarihsel gerçeklerle 
uyumsuzluğu bir yana, en azından Çanakkale Cephesi’nde 
gayrimüslim subay ve erlerin varlığı nedeniyle bu yeni an-
latı da baştan sorunlu olarak doğmuş oluyordu. Yüzbaşı 
Torosyan’ın anılarının ‘milliyetçi/muhafazakâr’ sağ cenah-
ta ve ‘ulusalcı’ sol kanatta konuşlanmış farklı tarihçiler ta-
rafından yaylım ateşine tutulma sebebi hem ‘Türkçü’ hem 
de ‘İslamcı’ anlatıyı bozan bir etkisi olmasıydı. Ayrıca ‘mil-
liyetçi/muhafazakâr’ sağ cenahtan yayın yapan gazeteciler, 
Yüzbaşı Torosyan’ın hikâyesini ‘asılsız Ermeni iddiaları’ 
ile eşitleyerek, bir kez daha Ermeni diasporasının ‘sözde 
soykırım’ iddialarının nasıl ‘sahte belgeler’ ve çarpıtmalar 
üzerine inşa edildiğini ispatlama işine giriştiler.14

14 Star gazetesi yazarı İbrahim Kiras’ın tespitleri milliyetçi muhafazakâr 
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Tabii ki, ‘her işte bir hayır vardır’ düsturu Torosyan tar-
tışması için de geçerli oldu. Yüzbaşı Torosyan’ın anılarıyla 
ilgili olarak başlayan tartışma yeni akademik çalışmaların 
yayımlanması sürecini de tetikledi.15 Örneğin, genç aka-
demisyen Yaşar Tolga Cora, Erzincanlı Üsteğmen Kalusd 
Sürmenyan’ın anılarını tercüme ederek yayına hazırladı ve 
kitaba kapsamlı bir önsöz de yazdı.16

Üsteğmen Kalusd Sürmenyan’ın hatıratı, 1908’de ilan 
edilen II. Meşrutiyet’ten sonra askeri okullara kabul edi-
len Ermeni gençlerinin hikâyesine ışık tutmaktadır. Erzin-
canlı Kalusd Sürmenyan 1908’den sonra Erzincan Askeri 
Rüştiyesi’ne girer. 1910’da ise İstanbul’a gelerek Harbiye 
Mektebi’nde eğitimini sürdürür ve 1912 yılında teğmen 
rütbesiyle mezun olur. Okulda yaklaşık 1200 öğrenci var-
dır, fakat öğrencilerin ancak % 1’inin Ermeni olduğunu 
ifade etmektedir. Diğer gayrimüslimlerden Rumlar ve bir 

kesimin yaklaşımını iyi özetliyordu: “[Yzb. Torosyan’ın anılarının] 
Türkçe’ye çevrilip yayımlanmasından sonra bazı tarihçiler bu sıra 
dışı hikâyenin gerçekliğine ilişkin kuşkularını dile getirmişlerdi. 
Hakan Erdem ise söz konusu kitabı baştan aşağı elden geçirerek 
bilgi hatalarını, çelişkileri ve tutarsızlıkları bir bir ortaya koyan bir 
çalışma yayımladı. Bazı aydınlarımızın o kadar ciddiye alıp ‘bizi ta-
rihimizin gerçekleriyle yüzleştirecek bir belge’ diye sunduğu kitabın 
içeriğinin ‘sahte’ olduğu ortaya çıktı… soykırım iddiasını savunanla-
rın en önemli problemi bunu ispatlayacak belge ve kanıtlara sahip 
olmayışlarıdır. Bunun için sahte belgeler üretilmesine ihtiyaç du-
yulmuştur!” İbrahim Kiras, “Sahte Belge, Doğru Tarih,” Star, 20 
Aralık 2012.

15 Bu konuda bkz. Ayhan Aktar, ‘I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordu-
sunda Ermeni Askerler,’ Toplumsal Tarih, No. 255, Mart 2015, s. 
30-38.

16 Yaşar Tolga Cora (Çev. ve Yay. Haz.), Harbiyeli bir Osmanlı Ermenisi: 
Mülazım-ı Sani Sürmenyan’ın Savaş ve Tehcir Anıları. İstanbul: Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, 2015. 



24

de Bulgar öğrenci bulunmaktadır. Mekteb-i Harbiye’nin 
1912 yılı mezunları içinde, Kalusd Sürmenyan dahil ol-
mak üzere sadece sekiz Ermeni kökenli subay bulunmak-
tadır: Karnik Navasartyan (İstanbul), Melkon, Harutyun 
(Tokat), Vahe Çoburyan (İstanbul), Ohannes (Maraş), Rupen 
(Samsun) ve Ohannes Aginyan (Sivas).17 Teğmen Sürmen-
yan, önce Balkan Savaşları’na katılmış ve daha sonra da 
1914 yılı Aralık ayında Doğu Cephesi’nde Oltu’da Rusla-
ra karşı savaşmış ve yaralanmıştır.

Kalusd Sürmenyan’ın anılarında Doğu Anadolu’daki 
tehcir ve toplu katliam sürecinin tüm korkunçluğunu iz-
lemek mümkündür. Mayıs 1915’te Erzincan tehciri baş-
layınca, Sürmenyan, ailesinin de tehcir edildiğini öğrenir. 
Komutan Ziya Bey’in de izniyle ailesinin peşine düşer ve 
onları Eğin’de bulur. Tehcir yollarında Ermeni nüfusun 
imha sürecine sivil halkın katılımını göstermesi bakımın-
dan Teğmen Sürmenyan’ın anıları eşi bulunmaz bir tanık-
lıktır. Yolda ‘görev yerinden izinsiz ayrıldığı için’ tutukla-
nır ve yargılanmak üzere Harput’a yollanır. Hapse atılır. 
Ailesini koruma altına almak üzere, Arapkir’de bir subayı 
ikna eder. Bu arada, Ermeni subayların ailelerinin tehcir 
edilmemesi için İstanbul’dan yollanan tamim sayesinde 
yöneticileri ikna eder.18 Daha sonra tehcir edilen ailesini 

17  a.g.e., s. 14.
18 Dâhiliye Nezâreti, Emniyyet-i Umûmiyye Müdîriyyeti’nden  Er-

zurum, Adana, Ankara, Bitlis, Haleb, Hüdâvendigâr [Bursa], 
Diyârbekir, Sivas, Trabzon, Konya, Van Vilâyetleriyle, Urfa, İzmit, 
Canik, Karesi, Karahisâr-ı Sâhib [Afyon], Kayseri, Maraş, Niğde, 
Eskişehir Mutasarrıflıklarına: ‘İhrac olunacak Ermenilerin asker, 
zâbitân [subay] ve zâbitân-ı sıhhiyye [askeri sıhhiye] ailelerinin bu-
lundukları mahallerde bırakılarak ihrâc edilmemeleri...’ 15 Ağustos 
1915 tarihli tamim Dahiliye Nâzırı Talat Bey tarafından imzalan-
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Harput civarında bulup kurtaran Teğmen Sürmenyan, 14 
Şubat 1916’da Erzurum’a Rus ordusunun girmesinden 
sonra Tokat-Zile’de kurulan Eğitim Alayları’na bölük ko-
mutanı olarak atanır. Doğu Cephesi’nde, Ermeni subayla-
rın Sivas’ın ötesine geçmesi yasaklanmıştır. 

Bütün bu kısıtlamalara rağmen, Üsteğmen Sürmen-
yan, Zile’deki günlerini şöyle anlatmaktadır:

Seferberliğe tâbi olan [ve silah altına alınan] acemi erler her 
taraftan [bizim talimgâha] yollanıyorlardı. [Temel askeri] 
eğitim görüyorlardı ve ihtiyaca göre cephelere sevk edili-
yorlardı. Adil olmak için şunu söylemeliyim: Ermeni ol-
mamıza rağmen, ordunun içerisinde subay olarak bütün 
hak ve yetkilerimizi sonuna kadar kullanabiliyorduk. Ve 
bu [durum] bizim kara kaşımız, kara gözümüz için değil-
di. Zaten Ermeni değil miydik? O vakitler, Ermeni neydi 
ki? Ama [bu durum], Türk ordusunda hâkim olan disiplin 
ruhu, üstlere karşı duyulan hürmet, omuzlarımızda taşı-
dığımız apoletler ve yıldızlar nedeniyle olduğu gibi, aynı 
zamanda bizim ifa ettiğimiz görevin ve [sahip olduğumuz] 
rütbenin sonucuydu.19

Yukarıdaki paragraftan, tehcir ve kıyım yıllarında, bir 
Ermeni subayın sığınabileceği en sakin limanın her şeye 
rağmen Osmanlı ordusu olduğu ortaya çıkmaktadır. Su-
bayların Osmanlı toplumundaki ve kamu bürokrasisin-
deki itibarı, üniformanın ve omuzdaki yıldızların yarattı-

mıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DH. ŞFR [Şifreli Telgraf], 
55/18.

19 Sürmenyan, a.g.e., s. 107. Sürmenyan, Zile’deki Eğitim Birliği’nde 
görev yapan toplam 16 Ermeni subay, iki astsubay ve bir de silah 
ustasının ismini vermektedir. Savaşın başında Kafkas Cephesi’nde 
100’e yakın subay, doktor ve eczacı bulunduğunu fakat savaş esna-
sında bir çoğunun öldürüldüğünü anlatmaktadır.
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ğı dokunulmazlık duygusu, yaşanan kayıplar ve orduda 
yapılan ‘temizlik’ sonucunda subay kadrolarında eksikler 
olmasının, Ermeni subayları ordu içinde kalmaya zorlamış 
olduğunu tahmin ediyorum. Bütün ordularda olduğu gibi, 
Osmanlı subayları arasındaki “silah arkadaşlığı duygusu” 
(camaraderie) Ermeni subaylara güven veren bir ortam 
yaratmış olmalıdır. Ne de olsa, garnizonun dışı hiç tekin 
değildir. Tehcir, katliam ve şiddetin yaygınlaşması Er-
meniler açısından cephe gerisini belki de cepheden daha 
riskli bir noktaya getirmiştir. Cephede hiç olmazsa düş-
manın yeri bellidir ve Ermeni subayların elinde silahları 
vardır. Ama siyasi iktidardan kaynaklanan düşmanlık ve 
sivillerden gelen her türlü şiddetin egemen olduğu cephe 
gerisinde Ermeni subayların kendileri yalnız, çaresiz ve sa-
vunmasız olarak hissettiklerini tahmin edebiliriz. 1918’de, 
mütarekeden sonra Batum’da kalan wd Sürmenyan önce 
Erivan’a giderek Ermenistan ordusuna katılır ve daha son-
ra da İran üzerinden Bağdat’a geçer. Ömrünün sonuna 
kadar Bağdat’ta yaşayan Sürmenyan, burada bir Ermeni 
okulunun müdürlüğünü yapar ve anılarını yazar.

Osmanlı ordusunda subay olmanın diğer bir avantajı 
da Ermeni subayların ailelerini tehcirden kurtarma şan-
sının bulunmasıdır. Ama bu imkân da her zaman geçerli 
değildir. Örneğin Yüzbaşı Torosyan, Kayseri Develi’deki 
ailesini İttihatçı Kaymakam Salih Zeki’nin gazabından 
kurtaramamıştır. Annesi ve babası Suriye çöllerine sürül-
müş ve İslahiye çıkışında katledilmişlerdir. 

Osmanlı Arşivleri’nde, ailesinin Suriye çöllerine sürül-
düğünü haber alan ve onların içinde bulundukları şartları 
iyileştirmek için çaba harcayan Ermeni subayların yazmış 
oldukları dilekçeler bulunmaktadır. Bunlardan, Kastamo-
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nu’daki 63. Jandarma Alayı’nın, 1. Tabur, 2. Bölük Ko-
mutanı Sivaslı Yüzbaşı Ohan oğlu Agop Efendi’nin ailesi 
de Halep’e sürülmüş ve orada ikâmet etmektedir. Agop 
Efendi, komutanına yazdığı dilekçede, ailesinin İzmir’deki 
akrabalarının yanına gönderilmesini istemektedir:

Huzur-u Âli Kumandan Bey’e,
Karar-ı ahir mucibince [eskiden alınmış karar gereğince] 
Sivas Ermenilerinin cenuba sevkleri esnasında zirde [aşa-
ğıda] adresleri tasrih edilen [belirtilen] teyze ve hemşire-
zadelerim de bunlar meyanında sevk edilmişlerdi. Ken-
dilerinin iaşe ve iskânları temin maksadıyla muavenet 
takviyede bulunursam da hal-i hazırda maişetimin [geçim 
şartlarımın] fevkalade müşkül, bunlar için adeta gayr-ı ka-
bil bulunduğundan asker aileleri hakkındaki kanunun 
müsaadesine istinaden ve kendilerinin nas [zayıf] bulun-
duklarına merhameten İzmir’deki taallukatın nezdlerine 
[akrabaların yanlarına] gönderilmesi için muktezi [gerekli] 
seyahat varakasının [belgesinin] itası [verilmesi] hususun-
da Halep Vilayeti ve Hama Sancağı makamları nezdinde 
tavassut [aracılık edilmesi] ve vilayet kumandanlarına istir-
ham olunur efendim (15 Ocak 1918).20

Dikkat edilirse, Halep’teki bir Ermeni ailesine İzmir’e 
seyahat etmek için izin verilmesi amacıyla Halep Vilayeti 

20 DH.EUM.2.Şb 49/2. Halep Vilayeti’nden Merkeze yazılan yazı da 
aynı dosyada bulunmaktadır: “63. Alayın 1. Taburunun 2. Bölük 
Kumandanı Yüzbaşı Ohan Oğlu Agop Efendi’nin Ayıntab’da bu-
lunan hemşirezadelerinin İzmir’deki taalukatı nezdinden terhisleri 
hakkında 20. Fırka kumandanlığından mürsel muameleli [gönde-
rilmiş] arzuhali leffen [zarf içinde] takdim kılınmış olmakla iktiza-
sının emr-ü ifasına [gereğinin yapılmasına] müsaade buyurulması 
arz olunur (12 Şubat 1918).” Dahiliye Nezareti’nin Yzb. Agop 
Efendi’nin ailesinin İzmir’e gitmelerine izin verip vermediğini bile-
miyoruz.
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İstanbul’a yazarak izin istemektedir. Bu yazışmadan, Er-
menilerin I. Dünya Savaşı yıllarında seyahat imkânlarının 
ne kadar sıkı izinlere bağlı olduğunu görebiliyoruz.

Bu noktaya kadar esas olarak “muharip” sınıflardaki 
Ermeni subaylardan bahsettik. Osmanlı Ordusu’nun ‘Sıh-
hiye’ sınıfında nüfus içindeki oranlarının çok üzerinde 
temsil edilen gayrimüslimlerle ilgili pek çok yayın vardır.21 
Doktorların yanı sıra veteriner hekimler, dişçiler, eczacılar, 
askeri hâkimler ve mühendisler de Osmanlı ordusunda 
görev yapmıştır. Ülkemizde psikiyatrinin kurucusu olan 
Mazhar Osman (Uzman) Bey, savaşın başladığı 3 Kasım 
1914 ile 3 Nisan 1917 tarihleri arasında cephelerde şehit 
düşen doktorların listesini yayımlamıştır. Harbiye Nezare-
ti Sıhhiye Dairesi İstatistik Şubesi’nden alınan listede 215 
şehit doktor subayın ismi bulunmaktadır. Bu listedeki 75 
kişinin (%35) gayrimüslim olduğu görülmektedir. Listedeki 
Ermeni doktorlar 32 kişi (%15) ile en büyük grubu oluştur-
makta, onları Rum ve diğer Hıristiyan doktorlar 25 kişi 
ile, ikinci ve son olarak da 18 kişi ile Yahudi doktorlar ta-
kip etmektedir.22 Eğer bir gün Askeri Arşivler’de bulunan 
subay özlük dosyaları araştırmacıların kullanımına açılırsa, 
Osmanlı Ordusunda sıhhi hizmetlerde görev yapan gayri-
müslimlerin tam listesini elde etmek mümkün olacaktır. 

21 Bu yayınlardan en önemlisi için, bkz. Arsen Yarman, Osmanlı Sağ-
lık Hizmetlerinde Ermeniler ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Tarihi. İs-
tanbul: Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı, 2001. Ayrıca, kısa bir 
süre önce yayımlanan bir çalışma için bkz. Arsen Yarman, Ermeni 
Etıbba Cemiyeti (1912-1922). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2014.

22 Şahap Erkoç ve Aykut Kazancıgil, “Osmanlı Ordusunda I. Dün-
ya Savaşında 3 Teşrinisani 1330-3 Nisan 1333 tarihleri arasında 
(1914-1917) şehit olan sağlık subaylarının listesi,” Tıp Tarihi Araş-
tırmaları, no 10, Haziran 2001, s. 72-88. Makaleye dikkatimi çeken 
eski öğrencim, Yard. Doç. Dr. Fatih Artvinli’ye teşekkür ederim.
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Dr. Avedis Cebeciyan’ın Günlüğü

Dr. Cebeciyan’ın savaş günlüğü, geri hizmette çalı-
şan ve esas olarak yol yapımından sorumlu bir ‘Amele 
Taburu’nun doktoru olarak görev yapan birinin günlüğü-
dür. Günlükte bir noktadan itibaren Dr. Cebeciyan cephe 
gerisinden gelen katliam ve ölüm haberleriyle sarsılmakta 
ve ailesinin derdine düşmektedir. Savaşın gidişatı içinde 
sürekli evden haber bekleyen, Halep’teki ailesinin yanına 
ulaşmaya çalışan bu doktorun günlüğü, savaş içinde cephe 
ile cephe gerisi arasındaki iletişimin niteliği hakkında biz-
lere önemli bilgiler sunmaktadır.

Çanakkale Savaşları’nda 25-26 Nisan’daki ANZAC çı-
kartması sırasında, Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Bey’in 
kumandanı olduğu ünlü 19. Tümen’de panikleyip dağılan 
Halepli Arap erler –Çanakkale Cephesinde 19. Tümen 
‘Halep Fırkası’ olarak bilinir– bulundukları 72. ve 77. 
Alaylardan alınarak geri hizmete aktarılır, bu erlerin acıklı 
hikâyesini aşağıdaki satırlardan öğreniyoruz:

Sabahlayın kalkıp yol için hazırlandık. 175 nefer alıp 
hareket ettik, bu neferler kale muharebesinde iken iyi 
harb edemeyip siperlerden çıkıp kendilerini düşmana 
gösterdikleri için silahları alınmış ve terhis olacaksınız 
diye aldatılıp yağmurluk ve ayakkabıları bile soyulmuş 
idi. Biçareleri köylere getirdik... Şu anda akşamdır. Eski 
bir köy evinde yatağımın içerinde şu korları yazıyorum. 
Halep askerleri kendilerine mahsus makamlar ile halay 
çekiyorlar şu anda.

Dr. Cebeciyan’ın bulunduğu Amele Taburu sürekli 
olarak Anadolu’nun çeşitli vilayetlerinde yol yapımında 
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çalışmaktadır. Fakat kendisi tıbbi pratiğini geliştirmek için 
farklı hastanelerde çalışmak amacıyla dilekçeler vermekte-
dir. Ayrıca, ailesini Halep ve Hama’daki sürgün yerinden 
kurtarmak ve Antep’e geri getirtmek için üstlerine dilek-
çeler vermektedir.

Dr. Cebeciyan’ın Doğu Anadolu izlenimleri son dere-
ce hazin satırlarla doludur. Boşaltılmış köylerin durumu 
iç karartıcıdır ve yollar katledilmiş insanların kalıntılarıyla 
doludur. 1916 yılında Anadolu’da tehcir bittikten ve Er-
meni nüfusun % 90’ı sürüldükten ve katliama uğradıktan 
sonra Dr. Cebeciyan’ın anlattıkları yaşanan felaketin bü-
yüklüğünü gözler önüne sermektedir. 

Kürt bölgesinde Ermeni oldukları için sıkıntı çeken, 
daha sonra üstleri tarafından ‘itimada şâyan bir heyet’ ol-
madıkları için aleyhlerinde birtakım jurnaller verilen gayri-
müslim doktor ve sağlık personelinin ne kadar korumasız 
ve yalnız olduklarını, nasıl hayati tehlike altında görev yap-
tıklarını Dr. Cebeciyan’ın satırlarından izlemek mümkün-
dür.

Bütün bu olumsuz şartlara rağmen, Dr. Cebeciyan 
Rumca öğrenmeye çalışmakta ve kendini meşgul edebil-
mek için çeşitli çareler aramaktadır. Sanki Dr. Cebeciyan 
bizlere zor şartlarda ayakta kalmanın şifrelerini sunan bir 
metin miras bırakmıştır. 

Özellikle, 1908 sonrasında Ermeni toplumunun yeni 
rejimden beklentilerini ve ümitlerini düşündüğümüz za-
man, Dr. Cebeciyan ve ayakta kalan diğer Ermeni seçkinle-
rinin hayal kırıklıklarının ne denli büyük olduğunu tahmin 
edebiliriz. 

Bu kısa yazının başında alıntıladığımız ve Osmanlı 
Meclisi’nde gayrimüslimlerin de bu vatan için kan ver-
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mekte eşitlik konusundaki taleplerini açık olarak dile geti-
ren Zohrab ve Vartkes Efendi’lerin Diyarbakır Valisi Dr. 
Reşit’in adamları tarafından öldürüldüğünü hatırladığımız 
zaman yaşanan felaketin ve hayal kırıklığının büyüklüğü 
daha net olarak anlaşılmaktadır. 

Bu kadar değerli bir günlüğü Türkçeye kazandırdıkları 
için Aras Yayınları’nı yürekten kutluyorum.

Ayaspaşa, Nisan 2015
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Avedis Cebeciyan’ın babası 
Hovhannes Ağa Cebeciyan ve annesi 
Mennuş Hanım Karamanukyan-
Cebeciyan (üstte). Cebeciyan’ın 
1908’de evlendiği karısı, Amanos’un 
Hasanbeyli köyünden öğretmen 
Yevnige Kundakcıyan (solda), 
Antep’e gelin gitti. Dr. Cebeciyan’ın 
Çanakkale’de subaylık görevini 
yerine getirdiği dönemde alınan 
tehcir kararından etkilenen aile, 
yine de, başta bazı akrabaları olmak 
üzere pek çok Ermeni’ye göre 
daha şanslıydı. Antep’ten Halep’e 
gönderildiler ve burada kalmalarına 
izin verildi. Cebeciyan ailesi, o zorlu 
yıllarda, Halep civarındaki sürgün 
Ermenilere yardım etmek için çaba 
gösterdi ve pek çok kişinin hayatta 
kalmasını sağladı.
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Hasanbeyli köyünden 
bir hatıra. Sonraki 
yıllarda Avedis 
Cebeciyan’ın karısı 
olacak Yevnige 
Kundakcıyan (en 
sağda), annesi 
Maryam, ablası 
Persape ve 1909 Adana 
katliamında öldürülen 
erkek kardeşi Okosdin 
ve bir aile dostlarıyla 
birlikte.

İki arkadaş, meslektaş 
ve akraba. Birbirlerinin 
kız kardeşleriyle 
evlenen Filip 
Hovnanyan ve Avedis 
Cebeciyan, zorlu 
yılların ardından, 
Halep’te ortak bir 
hastane kurmuş ve 
binlerce hastaya şifa 
vermişti.
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Cebeciyan ailesinin, 
Gaziantep’teki, bugün
Atatürk Anı Müzesi olarak 
kullanılan evi. 
(Fotoğraflar: Murad Uçaner ve Ümit Kurt.
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Yövmiye Ömrümün Tarihçe Defteri: Dr. Avedis Cebeciyan’ın Çanakkale ve 
Doğu cephelerinde tuttuğu Ermeni harfli Türkçe güncenin birinci sayfası.
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24 Nisan 1915, Kemerli
Bugün sabahlay›n Mayer Paşa’n›n emir buyurmuş oldu€u 
raporu yap›p yollad›m. Pazara kadar yap›lacak köy hasta-
haneleri ve onun yollar› hakk›nda. Ö€le sonu mahal›m›z› 
başka bir yere nakletmek üzre bir saat daha uzak, 1.000 
metro yüksek ve Bo€az’a naz›r gayet güzel Kemerli köyüne 
geldik ve yar›n buraya nakleylemeye karar verdik, dönüp 
Sar›ca’ya evimize gelip yatt›k.

25 Nisan 1915, Kemerli
Sabahlay›n şafaktan toplar›n sesi beni uyand›rd›. Müthiş 
sesler. Kalk›p yokar› Kemerli’ye gitmeye haz›rland›m. Yola 
ç›kt›k, t›rmand›k, saat 9’da yetiştik, bombard›man dehşetli 
surette devam ediyor idi. beş-altı teyyareler istihkâmlara 
her taraftan ateş ya€d›r›yorlar idi. Askerlerimizin birisinin 
biraderi dünki gün bombadan ölmüş idi. Suya düşen baz› 
mermiler, suyu iki minare boyu ç›kar›yorlar idi. Suyun 
yükselip inmesi 40 saniye sürüyor idi. Düşmen gemileri 
ta Bo€az’›n a€z›na yaklaşt›lar. Şimdi çam a€ac›n›n alt›nda 
yüksek tepede oturmuş hem yaz›yorum, hem seyrediyo-
rum, hem gürültüleri dinliyorum. Bizim Barbaros z›rhl›s›, 
daire şeklinde kale önünde durmayor, f›rlan›yor; içeri bir 
tahtelbahir [denizaltı] girmiş, ondan korkuyor imiş. Batm›ş 
olan biçare Mesudiye z›rhl›s› hâlâ k›smen karş›da görünü-
yor. Akşama kadar ateş endaht› [at›ş›] devam eyliyor. Ak-
şam yeni odam›z caminin mektebi, taam edip yatt›m.

26 Nisan 1915 [Kemerli]
Sabah top seslerinden uyand›m. Geceleyin bütün vak›t 
harb devam etmiş Search light25 ile. Anlad›€›m›za göre 

25 Search light: İng. Arama feneri.
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12.000 asker ç›karm›ş Seddülbahir ve Saros’tan. Kara 
harb› olmuş, 1.000 esir alm›ş›z, çok maktul [ölü] var imiş, 
bugün k›sa fas›la ile harb devam etmiş. Ateş Saros’tan 
idi, Bo€az’›n a€z› 50 parça gemi ile dolu amma sükut [ses-
siz]. Ordu merkezini çok dövdüler. Balon daima tarassut 
edip [gözetleyip] haber veriyor telefon ile gemiye. Onlar da 
görmeyerek aş›rtma endaht ediyorlar [at›ş yapıyorlar]. Bizim 
z›rhl›lara epeyi ateş ettiler Saros’tan. Mermiler pek yak›n 
düşüyor idi. 3,5 metro su kalk›yor, hele ki isabet etmedi, 
düşman gemilerine bizden at›lan mermiler dahi daima 
mefret [büyük] su damarlar› yap›yorlar. Akşam üzeri ateş 
biraz dindi, bakal›m gece ne olur? Gün do€madan neler 
do€ar.

27 Nisan 1915 [Kemerli]
Sabahlay›n yine şafaktan dehşetli bombard›man başlad›. 
Az fas›la ile bütün gün devam etti. Balon daima bizi izle-
mekte bulundu. Ben işime Sar›ca’ya indim ve ç›kt›m. Gelen 
haberler düşmenin dehşetli surette geri püskürtüldü€ünü 
haber veriyor. Bir dereden kan akt›€› haber veriliyor. Biz 
şimdilik muharebeyi hariçten yokardan seyrediyoruz. Ge-
celeri top ve elektrik şualar›n›n [›ş›nlar›n›n] şak›mas›n› ve 
gündüzleri duman› seyreyliyoruz. Patlay›şlar ile Bo€az’›n 
aç›€›nda her daim 40-60’a kadar donanma gemileri dolu, 
adeta bir şehir gibidir, daima seyreyliyoruz. Akşam ateş bi-
raz dindi ki yaz›yorum ve yatt›m. Aş›rtma ateşinden bizim 
bir nakliye gemisi batt› bugün.26

26 Eceabat açığında batan Üsküdar gemisi.
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28 Nisan 1915 [Kemerli]
Bugün sabahlay›n geceleyin harb›n devam etti€ini anlad›m. 
Süngü muharebeleri de olmuş, birkaç yüz esirler geldi€ini 
söylüyorlar. [Bir kelime okunaksız] ve baz› Frans›z zabitler. Ba-
lon yine ç›k›p iniyor, lakin bugün nispeten çok sükut [ses-
siz] geçti, ta ö€le sonu saat 6’ya kadar. Şimdi bir ateş aç›ld›, 
şimdiye dek olanlar›n en müthişi. Gürültü ve patlay›ştan 
durulmuyor. Âlemi adeta sall›yor. Müthiş bir muharebe 
oldu. ‹nce bir v›n›lt› da geliyor, devam› ki tüfeng harb›d›r. 
At›lan mermilerin baz›lar› gelip önümüzdeki denize düşü-
yor, 2-3 minare [boyu] suyu kald›r›yor. Bugün dünki böyük 
muzafferiyet resmen ilan olundu ve Sultan›m›za gazilik un-
van› verildi. Şimdi bir teyyare baş›m›z›n üstünde f›rlan›p 
v›r›l›yor. Herkes bomba atmas›ndan korkuyor, bakal›m 
gece ne olur? Akşam üzeri biraz ateş azald›. Saat onda 

Bir Alman kartpostalında Çanakkale deniz savaşı. Foto-illüstrasyonda, 
Avedis Cebeciyan’ın “mefret [büyük] su damarları” diye bahsettiği, 

bombalamalardan sonra yükselen su kütleleri görülüyor. 
Kartta, Almanca, “Bayrağı aşağı düşürmeyin!” yazıyor.
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müthiş bir hücum sesi geldi, yar›m saat sürdü, muharebe 
sabaha dek devam etti.

29 Nisan 1915 [Kemerli]
Sabahlay›n düşmen yine Kaba Tepe’yi vurmaya devam 
etti. Piyade muharebesi de oldu, ö€le sonu balon yine 
ç›kt› ve karş›da Maydos üzerine en böyük mermiler dü-
şüp patlamaya başlad›. Müthiş bir sinema idi. Her mermi-
nin kald›rd›€› toz şehri kapl›yor idi. Bir saat devam etti, 
say› ile 83 mermi düşürdü, şehir her taraftan tutuştu, işte 
yan›yor. Bizim çok zahire ambarlar›m›z var imiş ve çok 
asker geliyor idi her gün Istanbol’dan. Havalar çok güzel-
dir, bombard›man yine devam ediyor. Bu akşam iki misa-
firimiz var, yolun müfettişleri. Hastahanelerimiz yaral›lar 
ile dolmuştur. Maydos bütün harap oldu, çok canca ha-
sarat da oldu. Kum Kale’de iki alay›m›z›n çok mutazarr›r 
oldu€unu [zarar gördü€ünü] dahi bugün anlad›m.

30 Nisan 1915 [Kemerli]
Bu sabah kalk›p aşa€› köylerdeki birliklerimizi ziyaret ey-
ledim. Bu gece de sabaha dek şedid [şiddetli] muharebe ol-
muş Kaba Tepe’de. Bugün sabahtan ö€le sonu saat ikiye 
dek çok sükut idi [sessizdi]. Alt› gün harb devam etti, böyle 
bir sükut fas›la olmad› idi. Saat ikide tekrar aş›rtma bom-
balar atmaya başlad›; Çanakkale’nin üzerine yar›m saatta 
15 tane att›. Şehir işte üç mahaldan tutuştu, dehşetli suret-
te yan›yor. Biraz sonra z›rhl›m›z üzerine birkaç defa beşer 
mermi aş›rtma ateş ettiler, lakin de€medi. Akşam üzeri 
yine harb başlad›; iki tarafta top ve piyade hücum sesleri. 
Gecedir, bütün Bo€az yang›n ›ş›€› ile ayd›nl›kt›r. Şehirdeki 
ehali panik halinde kalm›şlar, köylere geçtiler. Hamama 
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[bomba] düşmüş, ç›plak kaçm›şlar. Çok da can zayiat› var. 
Yat›yorum, bakal›m yar›n neler olacak?

1 May›s 1915 [Kemerli]
Dün gece muharebe bütün gece şedid [şiddetli] surette de-
vam eyledi. Anlad›€›ma göre düşmen Gelibolu cihetine 
do€ru ilerlemiş. Harb ve Çanakkale yang›n› güneş ile fera-
gat etti. Bir teyyare Çanakkale üzerinde birkaç bomba daha 
att›. Ö€le vakti ç›kan şimal [kuzey] rüzgâr› üzerine kalenin 
kalan üçte biri de tutuşup yanmaya başlad›, hâlâ yan›yor. 
Bugün de sükut [sessiz] geçti, geceki harb hem Bo€az’da, 
hem Kaba Tepe’de oldu. Şimdi bir teyyare yine uçuyor. 
Külliyetli zahirelerimiz yang›nda yand›. Akşamlay›n da 
harb olmad›. Saat onda yang›ndan sonra yat›yorum. 

2 May›s 1915 [Kemerli]
Sabaha karş› şedid [şiddetli] bir muharebe yine başlad›, hem 
Gelibolu taraf›nda, hem Bo€az’da, hem Kaba Tepe’de. 
Bo€az a€z›nda gemiler epeyi içeri sokuldular ve bizim 
istihkâm toplar› ile eyi harb oldu. Sular z›rhl›lar etraf›nda 
beyaz hamur gibi yükseliyorlar idi. Bizim köyden 20 kilo-
metro uzak idiler. Muharebe saat p.m. birde27 biraz dindi 
ikindi vakti yine gürültüler başlad›. Balon da yükseldi. Bir 
teyyare de uçtu. Maydos’ta 3.000 hasta ve yaral› oldu€unu 
işitiyorum. Kalede, hamamda 23 âdem öldü€ü söyleniyor. 
Bugün Istanbol’dan 15-20 vapor ile çok nakliyat vard›r. 
Enver Paşa hazretlerinin bugün hatt-› harba geldi€ini işit-

27 Ailesiyle birlikte yaşad›€› Antep’te Amerikal› misyonerlerle yak›n 
ilişki içinde olan ve ‹ngilizce bilen Avedis Cebeciyan, günün saatini 
do€all›kla Anglosakson sistemle vermiş olmal›. Cebeciyan, günce-
nin farklı bölümlerinde zamanı “alaturka” ve “alafranga” saat sis-
temlerine göre de veriyor.
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tik. Akşam üzeri yine müthiş bir bombard›man başlad› ve 
gece de devam eyledi.

3 May›s 1915 [Kemerli]
Sabahlay›n kalkt›m, bütün gece şedid [şiddetli] harb devam 
etmiş ve hâlâ devam etmekte idi, biraz sonra sükut etti [ses-
sizleşti]. Bütün gün sükut geçti. Aş›rtma bombalar ile deni-
ze top endaht› [at›ş›] oldu. Birkaç teyyareler uçtular. Yats› 
vakti tekrar Bo€az’da harb başlad›, oraya bahriye efrad› 
ç›karm›ş.28 Yatay›m.

4 May›s 1915 [Kemerli]
Bütün gece harb durmayarak devam etmiş, sabahlay›n da 
biraz devam edip durdu. Gündüz nispeten sükut [sessiz] 

28 Büyük Britanya Kraliyet Deniz Tümeni’nden bahriye askerleri.

Bombalanmış bir Çanakkale sokağı.
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geçti. Yine Barbaros üzerine Saros’tan endaht ettiler [atış 
yaptılar]. Bugün ö€le taam› çi€küfte yap›p yak›n›m›zdaki 
zirvede çam ormanlar›n içinde yedik, sahra yapt›k. Akşam 
taam›n› edip köye gelmiş olan Çanakkale mutasarr›f›n› zi-
yarete gittik. Arkadaşlar ile gelip saat 11’de yatt›k. Sükut 
idi, harb yok idi. Harb hakk›nda nakledip bir merminin su 
ç›kar›p susuz kalan askerlerimize su tedarik etti€ini, bir Red 
Cross sister›n›n [K›z›l Haç hemşiresinin] nas›l öldürüldü€ünü... 
‹ngiliz askerlerinin silahlar›n› at›p ellerini yüzlerine koyup 
yatt›klar›n›, leşlerinin y›€›l›p kald›€›n›. Onlardan 20-40 
lira para ç›kt›€›n› söylediler. Her gün yeni vaporlar ile as-
ker, mühimmat geliyor Istanbol’dan. 

5 May›s 1915 [Kemerli]
Sabahlay›n kalk›p harb›n yar› geceden sonra başladığını 
ve hâlâ devam etmekte oldu€unu anlad›k. ‹şte bir teyyare 
uçup gelmekte idi. Gelip tekrar be tekrar teyyare merke-
zimize dokuz tane bombalar att›; lakin isabet ettiremedi. 
Ben sabah vizitalar›m› yap›p geldim; harb Saros taraf›nda 
Kaba Tepe’de devam ediyor idi. Ö€le taam›n› edip seyre 
başlad›k. ‹şte tekrar Maydos üzerine tekrar mermi atmaya 
başlad› Saros’tan. 25 tane att› ve Maydos’un kalan k›sm› 
da tekrar tutuşup alevler ç›kmaya başlad› biraz sonra. Ki-
litbahir üzerine beş mermi att›, beşi de kasabaya düşmedi. 
Şimdi ikindi vakt›d›r, harb devam ediyor, hem Bo€az’da, 
hem Kaba Tepe’de. Akşam üzeri şiddetlendi. Yats› vakt› 
Maydos üzerine yine aş›rtma üç mermi att›, yatt›m.

6 May›s 1915 [Kemerli]
Sabahlay›n kalkt›m, gece harb devam etmiş. Bo€az’da 
Seddülbahir’de harb şiddetlendi, oradaki buruna üç taraf-
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tan gemiler ateş ediyor idi. Kale üzerine devaml› şarapnel 
ya€muru ya€makta idi. ‹kindi üzeri Kaba Tepe taraf›ndan 
da top sesleri gelmeye başlad›. Dünki gün mezkûr [sözü 
edilen] mahalda ölüleri gömmek için üç saat mütareke et-
mişler [ateşkes yapm›şlar]. Yaral›lar›m›z pek çok. Hafifleri 
evlerine gönderiyorlar. Bugün hava çok rüzgârl› ve so€uk, 
H›drellez imiş. Akşam üzeri Maydos’a üçüncü defa ola-
rak bombard›man yapt›lar ve kalan k›sm› da yand›. Ak-
şam üzeri bize Yap›ldak29 köyüne gidip yolun ordan öteki 
k›sm›n› yapmak içün emir geldi. Yar›n hareket ederiz.

7 May›s 1915 [Yap›ldak köyü]
Sabahlay›n erkenden haz›rland›k. Evvelce gidip efrad›m›za 
yer bulmak içün konakç› zabiti halinde yola ç›kt›m. Bu 
köy Çanakkale’nin şimalinde [kuzeyinde], iki saat uzak; yine 
Bo€az üzerinde bir köydür. Yetişip askere oturmak içün 
samanl›klar bulduk. Askerimiz geldi, yerleştirdik. Biz de 
çad›rlar› kurup rahat ettik. Biraz sonra köylüler gelip, bu-
raya her akşam teyyareler geldi€ini ve çad›rlar› görüp bom-
ba tutmak ihtimali oldu€unu söylediler. Çad›rlar› y›k›p 
bir odaya girdik. Mühendisimiz ile biraz çam orman›nda 
gezdik, gelip taam yedik, bulgur aş› ile bakla. Odada otur-
muşuz, ocak yan›yor, hava so€ukça, yatt›k.

8 May›s 1915 [Yap›ldak köyü]
Sabahlay›n kalk›p ko€uşlar› gezdim. Bugün harbca say ki 
sükut [sessiz] geçti. Bakal›m, gece nas›l olacak? Askerleri-
miz yolu yapmaya başlad›lar. Bu köyden Bo€az’›n a€z› gö-
rünmeyor, lakin sesler geliyor ve Bo€az’›n Çanakkale’den 

29 Çanakkale’nin kuzeydoğusunda, Musaköy ile Bergos (Umurbey) 
arasındaki bir köy.
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yukarki k›sm› güzel görünüyor. Köyün her taraf› güzel 
ormanl›klard›r. Günde bir iki defa gezmeye ç›karak vak›t 
geçiriyorum. Akşam taam›n› edip saat 10’da yatt›m.

9 May›s 1915 [Yap›ldak köyü]
Dün gece sabaha kadar harb, gerek Bo€az’da, gerek Kaba 
Tepe’de devam etmiş. Bugün yine devam etti. Bizim z›rhl› 
epeyi iştirak etti. Ben bugün Özbek ve Iş›klar köylerindeki 
askerlerimizi ziyarete gittim. S›cak bir gün idi. Öyle geze-
rek yine buraya döndüm. Yolda bizim teyyare uçuyor idi. 
Nas›l ise düştü. Bizim amele gidip yard›m ettiler. ‹çinde-
kilere bir şey olmad›. Harb bütün gün durmayarak devam 
etti, gece de devam ediyor idi. Bugün Çanakkale hastaha-
nesi sertabibine bir mektup yazd›m ve hastahaneye enip 
mecruhlara [yaral›lara] yard›m etmek istedi€imi, orada ol 
kadar yard›ma muhtaç olanlar var iken, benim burada böy-
le boş oturmam zamirimi rahats›z etti€ini, ve bu teklifte 
şeref, rütbe ya da rahatl›k emelim olmay›p salt hizmet eyle-
mek istedi€imi yaz›p gönderdim. Bakal›m, ne haber ç›kar?

10 May›s 1915 [Yap›ldak köyü]
İşittik ki dün gece düşmen Seddülbahir’den içeriye do€ru 
bir mahalda yeni asker ç›karmaya teşebbüs eylemiş ve saba-
ha kadar misli görülmemiş müthiş bir muharebe olmuş ve 
ö€leye kadar devam etti. Bugün bir tüfeng yakalay›p biraz 
av içün f›rlad›m, e€lence laz›m ya. Rusya’n›n Galiçya’da 
115.000 esir verip ma€lup oldu€unu resmi ajansta oku-
duk. Varşova da düşmüş deyorlar, bakal›m.


