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III
WEGNER VE ERMENİLER

 

Vaiz’e göre her şey tekrarlanıyor

Johanna insanların neden, her zaman ve her yerde, eylemlerinden 
hiçbir şey öğrenmeksizin hep aynı suçları işlediğini ve hep aynı zayıf-
lığı gösterdiğini anlamakta zorlanıyordu. Herhangi bir hoşgörüsüz-
lükte bulunmadan insanlık durumunu fotoğraflayan ve herhangi bir 
umut sunuyor gibi görünmeyen Vaiz’in bir sözünden etkilenmişti.

Olan olacak ve yapılan yine yapılacak; güneşin altında yeni bir şey 
yok (...) eğri büğrü olan düzeltilemez ve eksik olan hesaba katıla-
maz.1

Gençliğe adım atan kişiye, bu iddia, özgürlük hazzını ve iyiyi ara-
ma zevkini ortadan kaldırıyor gibi gelir. Sonunda hiçbir şey değiş-
tirilemeyecekse ve kötülük insanlık durumunun doğasında varsa, 
geleceği düşünmek neye yarar? Yine de Vaiz gerçekten haklı görün-
mektedir, yıllar içinde Johanna ülkesinin tarihine bakarak düşünme-
ye başlar. İnsanlar sadece hayvanlara karşı değil, kendi benzerlerine 
karşı da vahşi avcılar gibi davranmaya devam etmektedir.

İnsanlar tarafından işlenmiş soykırım ve toplu katliamların ge-
nellikle insanlık dışı olduğu söylenir: Bundan daha büyük bir yalan 
yoktur; tarih katliamların insan olma halinin bir yanı olduğunu ve 
tesadüfen gerçekleşmiş, kazara bir şey olmadığını göstermektedir. 
İnsanlar kaplanlar ve ayılar gibi avcıdır: Yaşamak için öldürür ve av-
larlar, fakat güçsüz avcılar olduklarından, kaplanın dişlerine, ayının 
pençelerine sahip olmadıklarından giderek gelişmiş araçlarla gruplar 
halinde öldürürler. Bugün de değişen bir şey yok. Herkes kendisi 

1 Qohelet (Ecclesiaste), 1, 9 ve 1, 15. [Eski Ahit’in kitaplarından biridir. Orijinal 
metinde “Qohelet” şeklinde belirtilmiştir. ed.n.]
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için modern yöntemlerle bu görevi ifa etmekte. Bu, bazılarının düş-
man saydıkları diğer insanlardan bir toprağı korumak istediklerinde 
ortaya çıkan ilişkilerde de böyledir: Dünyayı iyileştirmek fikriyle, bir 
virüs enfeksiyonunu tedavi etmekten söz ediliyormuşçasına bütün 
bir halkı yok etme noktasına kadar etnik temizlik yaparlar.

Bunun adına soykırım denir. İnsanlar binlerce yıldır yapıyor 
bunu, Kutsal Kitap’ta anlatılan Mudyânilerin yok edilmesinden, 
Roma tarafından Kartaca’nın yıkımına, Amerika yerlilerinin, Yahu-
dilerin yok edilmesine kadar. Zamanımızda da hiçbir şey değişmedi. 
Değişen sadece biçimdir, teknik gelişmeler giderek daha da incelmiş 
araçlarla yok etmeyi mümkün kılmıştır.

Bu saptamanın yegâne panzehri, cehalet ve bilinçsizlik gibi gö-
rünmektedir.

İnsanlar bilmeyi düpedüz reddederek alın yazılarından kaçabile-
cekleri yanılsaması içindeler. İnsanların iyi ve geçmişlerinin hazine 
olduğunu ileri sürebilmenin yolu bilmemektir.2 

Oysa Wegner, Hitler’e mektup yazdığında yanılsamalar içinde 
değildi. O bir kâhindi, çünkü biliyordu. Biliyordu, çünkü 1915’te bir 
soykırıma tanık olmuştu.

Wegner’in Alman ordusunun sıhhiye subayı olarak İstanbul’a 
yaptığı yolculuğu incelemeye başladığında Johanna’nın edindiği iz-
lenim budur. 

Wegner her şeyi görmüştü zaten: Dünyaların en iyisini yaratmak 
için bir soykırım kuramı geliştiren ideologları, en yüksek sayıda 
insan öldürmek için ellerindeki bütün araçları kullanan kasapları, 
Türkiye’nin, katliamları örtbas eden müttefiklerini, çöldeki uzun 
güzergâhlarında kendilerini bekleyen akıbeti bilmeyen ve farkına 
vardıklarında Tanrı’nın kulakları sağır edici sessizliğini işiten kur-
banları, genel umursamazlık halinde kurbanların imdadına yetişme-
ye çalışan pek az iyi insanı. 

2 Yehuda Bauer, “Kitlesel gaddarlığı önlemek mümkün mü?”, The Study of the 
Shoah and Genocide, toplantı konuşması – Ruanda Soykırımı’nın 20. Yıldönü-
mü Anması, 4-5 Kasım 2014, Open University, İsrail.
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Fakat Johanna için Wegner’in bir soykırımdan nasıl haberdar 
olduğunu anlamak daha önemlidir. 20. yüzyılın başında savaşın bey-
hude katliamları ile bir nüfusu siyasi nedenlerle ortadan kaldırma 
iradesi arasındaki farkı pek az kişi anlayabiliyordu. Şayet Wegner, 
Bağdat zulümlerinde bir soykırımın doğuşunu gördüyse, diye düşü-
nür Johanna, belki de bu yüzden Almanya’da Hitler’in sözlerinde 
kendilerini o yöne götürmekte olan mekanizmaları yakalamıştı. Jo-
hanna, Armin’in, Vaiz’in iğneleyici sözlerini onun kitabında değil de 
Mezopotamya çöllerinde okuyup okumadığını anlamak ister. 

Belki de bu yüzden biliyordur.

“İnsan olma zanaatını icra etmek”

Armin, Feldmareşal Colmar von der Goltz’un3 ordusunda görev 
aldığında bunu Marcus Aurelius ruhuyla yerine getirdi: M. Aureli-
us, bir insan, sabah uyandığında ilk olarak insan olma zanaatını icra 
etmelidir diye telkin ediyordu.4

3 Colmar von der Goltz (Bielkenfeld 1843–Bağdat 1916): Alman feldmareşal, 
askeri konulardaki metinlerin editörü. 1866 ve 1870-1871 harekatlarına ka-
tıldı, ardından Berlin Askeri Akademisi’nde doçent oldu. 1883’te Türkiye’ye 
gönderildi, 1895’e kadar orada kaldı, orduyu yeniden organize etti ve 1897’de 
savaşta Türklerin Yunanistan’a karşı başarılar elde etmesini sağladı. Enver 
Paşa’nın şahsi danışmanı oldu, Harbiye Nezareti’nde özel bir görevle Ermeni 
köylerini talan eden ve yağmalayan paramileter grupların organizasyonundan 
sorumluydu. Dolayısıyla von der Goltz pek çok kaynakta Ermeni soykırımında 
ortak sorumluluğu olmasıyla suçlandı (Örneğin, Alman gazetesi Die zeit’te ya-
yımlanmış tanıklık: Hayatta kalanın elinden her şeyi alınıyordu, s. 7, http://www.
zeit.de/2005/13/Armenier/seite-7 [Son erişim tarihi: 4 Haziran 2018]). Al-
manya’ya döndüğünde ödüllendirildi ve yüksek görevlere getirildi. Birinci Dün-
ya Savaşı’nın başlamasından itibaren 1914’e kadar Belçika genel valisiydi, Tür-
kiye’ye gönderildi, kısa bir süre Çanakkale savunması sorumlularından biriydi, 
hemen ardından Mezopotamya’da Osmanlı 6. Ordu Komutanlığı’nı üstlendi; 
orada tifüsten öldü. Eserleri arasında şunlar hatırlatılabilir: Léon Gambetta und 
seine Armeen, Berlin, Schneider, 1877; Rossbach und Jena, Berlin, E. S. Mittler, 
1883; Das Volk in Waffen, Berlin, R. von Decker, 1883.

4 Marcus Aurelius, “iyi yönetim” ve stoik bilgeliğin sembolü olmuş Roma İm-
paratoru ve filozof. Alıntı, Marcus Aurelius, I Ricordi (Hatıralar), I. Kısım, V. 
Kitap, İtalyanca çeviri, Torino, Einaudi, 2003, s. 63.
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İnsan olma zanaatı Armin için, sevmediği o savaşta, başkalarına 
hastabakıcı olarak yardım etme ve dünyayı daha iyi anlamak için in-
sanları ve olayları gözlemleme zevkiydi. Mottosu “Ben anlatabilmek 
için kötülükten geçiyorum”du. 

Elbette aldığı hazda belli bir narsisizm de vardı; insan olma zana-
atının kendisini mutlu etmesi ve toplumda tanınmasını sağlaması 
gerektiğini de düşünüyordu. 

2 Kasım 1915’te anne ve babasına gönderdiği bir mektupta izle-
nimlerini anlattı:

Siz bu satırları okuduğunuzda ben bu ülkeden çok uzaklarda olaca-
ğım. Bağdat’a gidiyorum. Dün askeri göreve atandım, bütün rütbe-
lerimi söktüler ve şimdi, çok düşük maaşlı (nasıl geçineceğim, bile-
miyorum) basit bir askerden başka bir şey değilim. Türk askerleriyle 
birlikte yatıp bir sıçan gibi artıklarla besleneceğim. Yine de şanslı-
yım. Feldmareşal von der Goltz’un ordusuna atandım. Bu görevi 
elde edebilmek için bir mücadele verdim. Beş gün boyunca tropikal 
iklime uygun olduğum hükmüne varılsın diye nabzımı ilaçlarla ya-
vaşlatmaya çalıştım ama başaramadım, bu savaşa yeni bir biçim ve 
anlam yükleyebilme heyecanım öyle büyüktü ki.5

Armin ailesine, hiç inanmadığı vatan fikrinden ziyade insanlık 
davası uğruna hayatını tehlikeye atmayı tercih edeceğini söylüyor-
du.6 Kendi manevi değerlerinin gösterdiği şekilde müdahil olmak 
istiyordu ve basit bir asker olarak bunu gayet iyi yapabilirdi, çünkü 
bu konum insanların iyi ve kötü yönlerini gözlemleyip inceleyeceği 
en iyi noktaydı. Şayet arabanın en son tekeriysen, diye düşünüyordu 
Wegner, bir gücü uygulama imkânın olmadığı için, muktedirleri yar-
gılama ayrıcalığın olur. Aşağıdan bakış, en aşağıda olanların acılarını 
kavrayabildiği için, bütün insanlığa daha geniş bir açıyla bakma im-

5 “Aileye mektup”, İstanbul, 2 Kasım 1915, Armin T. Wegner, Der Weg ohne 
Heimkehr. Ein Martyrium in Briefen (Dönüşsüz Hayat, Mektuplarda bir Şehit), 
Berlin, Fleischel, 1919, s. 12.

6 “Şayet [ölüm] gelirse kendim için ölürüm, vatan için değil. Bunu insanlık sev-
gisi uğruna yapamadığım için tarifsiz üzgünüm! Yine de bu adımı attığımda 
insanlık değerleri uğruna hayatımı tehlikeye attım”, Aileye mektup, İstanbul, 2 
Kasım 1915, Armin T. Wegner, age.
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kânı veriyordu. Zafer kazanmışçasına “Ast olarak hayatı tanımaktan 
memnunum” diye ilan ediyordu.

Aslında Armin hızla ayrıcalıklı bir göreve geldi, çünkü Amiral 
Alfred von Tirpitz’in eşinin yeni bir tavsiyesinin ardından Feldma-
reşal von der Goltz genç adamın beş kişiden oluşan kendi grubuna 
katılmasını emretti. Böylece Wegner sıhhiye teğmeni7 olarak, onun 
aristokrat kökenini önemseyen özel görev komutanının en sadık 
adamlarının dar çevresine katıldı. 

Armin yola çıkmasının hemen öncesinde soğuk bir çatı odasın-
da kendisine vücudunun sıcaklığını sunan son sevgilisine yazdığı bir 
mektupta, evinin anahtarını gizlice aldığını itiraf etti. Daima yanında 
taşıdığı bu nesneyle onu fiziksel olarak yanında hissediyordu.

Kat ettiğim pek çok ülkede, günün farklı farklı saatlerinde, senden 
bana kalan son şey olarak taşıdım yanımda ve birden cebimde oldu-
ğunu hissettiğim her seferinde, uzanıp tutabileceğim kadar yakın, 
yakıcı imgeler uyanıyordu içimde, böylece bu anahtarı sevmeyi öğ-
rendim ve daima büyük bir üzüntüyle ayrıldım, sadece senin evinin 
değil de kalbinin de anahtarıymış gibi.8 

Armin için tatmin arayışı sevgililerinin kabulünden de geçiyordu; 
çevresinin duyarsızlığı karşısında eylemlerinde onu destekleyecek, 
kendisine ilk elden değer biçenleri temsil edecek bir koro istiyordu.

Büyük bir empati

Doğu’da geçirdiği iki yıl boyunca insanların acılarını dinleme ve 
yazılarında işleme fikrine sadık kaldı. Onun için savaşa katılan in-
sanlar arasında fark yoktu: Wegner söz konusu olan ister Alman as-
kerler ister İngiliz tutsaklar, Ermeni sürgünler, yaralı Türk askerleri 
ya da Arap hizmetkârlar olsun, aralarında fark gözetmiyor, aynı tavrı 

7 Tessa Hofmann, Armin Wegner, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Aka-
demisi Entitüsü, Ermeni Soykırımı Müzesi, Erivan, 1996, s. 3.

8 “Savaştaki bir askerin eşine mektup”, Pera, 7 Kasım 1915, Armin T. Wegner, 
age, s. 34.
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kötü muamele görmüş maymunlar ya da terk edilmiş kediler için de 
gösteriyordu.

Johanna günlükleri okurken bu izlenimi edinir. Wegner, sonu 
savaş uçurumunda biten ve herkesi etkileyen evrensel kötülüğe karşı 
tavır almak mecburiyetini daima hissetmiş gibiydi. İyiler ve kötüler 
yoktu, savaş makinesine sürüklenmiş pek çok masum vardı. 

Dolayısıyla Armin söz konusu taraflara bağlı tüm askerlerin 
akıbeti karşısında büyük bir merhamet hissediyordu. Halkın aşağıla-
masına ve horlamasına maruz bırakılmak üzere pazarlara sürüklenen 
İngiliz ve Hint tutsaklardan oluşan uzun konvoyları görünce dehşete 
düşüyordu. Bunlar Kutül Amare’de İngiliz ordusunun yenilgisinden 
sonra hayatta kalan askerlerdi.9 Yeterince beslenememiş ve paçav-
ralar içindeki bu bedenlerin teşhirine ve kimsenin umursamadığı, 
“develerin yüklüklerinde cansız demetler gibi asılı” yaralılar geçidine 
tahammül edemiyordu.

Annesine yazdığı mektupta, Almanya iki Fransız kruvazörünü 
batırarak binlerce askerin boğulmasına yol açtığı halde Alman ga-
zetelerinin olayı övgüyle karşılamasını reddediyordu. Arkadaşlarına 
karşı da, düşmanın ölümüne sevinmeyi daima reddetti. 

O gemiler, “yerlilerin yüzdükleri kafa derilerine yaptığı gibi über 
alles Almanya’nın kemerine şanla astığı, kanlı zafer hatıralarıdır. 
Acıdan delirmiş binlerce insan batmakta olan bir geminin güverte-
sini dolduruyor, bu sahneyi gözünüzde canlandırın, böyle bir hayal 
gücüne sahip biri var mı?”10 diye yazıyordu mektubunda. “Kan de-
nizinden kurtulmak için kulaç atan binlerce insan kolunu izleyen 
ve sonunda dermansız, oradan kaçarak acısından kurtulmaya karar 
veren”11 bir annenin ıstırabını düşünmeye çalışın, diye devam edi-
yordu Wegner.

9 Kutül Amare Kuşatması (7 Aralık 1915-29 Nisan 1916), Birinci Dünya Sava-
şı’nda öne çıkan bir dönemdir, sekiz bin İngiliz ve Hint askerin bulunduğu bir 
garnizon Kut’ta Osmanlı İmparatorluğu ordusu tarafından kuşatılmıştı.

10 “Anneye mektup”, Bağdat, Mayıs 1916, Armin T. Wegner, age, s. 91. San-
sürün merceğinden geçen bu mektubun içeriği nedeniyle yazar ülkesine geri 
gönderildi.

11 age.
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Yazar, birliğinde kendisine kötü gözle bakıldığının farkındaydı ve 
o düşman ortamda dayanması giderek zorlaşıyordu.

İşimle ilgili onur kırıcı davranışlara içimde bir buruklukla katlanı-
yorum ama başka bir şey de var, burada sadece öldürme isteği olan 
kişilere değer veriliyor, insanları tedavi eden bir hastabakıcının hiç-
bir değeri yok.12

Oysa Wegner kendisi gibi düşünmeyen ve çöllerden, açlıktan, öz-
lemden, hastalıktan bitap düşmüş Alman askerleri için de merhamet 
hissediyordu. 

Hastabakıcı olarak, tifoya yakalanan, o ortamda nadir rastlanan 
bir nitelik olduğunu düşündüğü ruhsal yapısı nedeniyle takdir et-
tiği bir tabip, yüzbaşının yardımına koşarak hayatını tehlikeye attı. 
Hastalığın kendisine bulaşma ihtimalini umursamadan yatağını yüz-
başının odasına kurdu ve sonuna kadar, etrafta cirit atan farelere 
aldırmadan, acılarını hafifletmeye çalıştı.

Çarşafları değiştirerek, hastanın sonradan yastıklara kusacağı ilaçla-
rı, süt ve yiyecekleri taşıyarak, o yatağa gidip geliyordum; varlığının 
giderek uzaklaştığını hissediyordum ama yine de vazgeçmiyor, onu 
iyileştirmeye çalışıyordum.13 

Çabasının fayda etmeyeceğinden emindi, buna rağmen hasta dü-
şen oğluna bakan bir baba gibi davranmaya sonuna kadar devam 
etti. Üstü öldüğünde cenazesinde çok duygulandı; arkadaşının tabu-
tunun ardında binlerce kişilik muhteşem bir kortej oluşturulmuştu. 
Yüzbaşı bir Yahudi’ydi ve Yahudi merasimiyle gömüldü, fakat cena-
zeye eşlik eden kalabalıkta hahambaşının yanında “kolordunun tem-
silcileri, feldmareşal, Müslüman dini ve sivil otoriteleri, silahlarını 
indirmiş Alman ve Türk subayları” vardı.14 Birkaç yıl sonra Alman 
ordusunda bu tür bir cenaze töreni imkânsız olacaktı. 
12 “Carl Hauptmann’a mektup”, Kasımpaşa Askeri Hastanesi, 3 Eylül 1916, Ar-

min T. Wegner, agy, s. 133.
13 “Anneye mektup”, 18 Haziran 1916, Bağdat’tan, Dünya Babil’inde, Armin T. 

Wegner, age, s. 99.
14 “Anneye mektup”, 29 Mart 1916, Armin T. Wegner, age, s. 64-77. Mesaj, 

Wegner’in çok bağlı olduğu Yahudi askeri hekim Oberndörfer’in ölümünü ve 
defnedilmesini anlatır.
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Wegner, askerleri kırıp geçiren hastalık Feldmareşal von der 
Goltz’a bulaştığında da geri çekilmedi.

On gündür Feldmareşal peteşiyal ateşten hasta yatıyor. Bir hafta bo-
yunca ona baktım, titreyen kollarını kollarımın üzerinde hissediyor-
dum; yatağını koydukları duvarları kâğıt kaplı o odada, başını koy-
duğu yastıklardan dünyayı hâlâ o eski bilgeliği ve sevgisiyle kucaklar 
gibi görünen, sabrı ve iyiliğiyle insanın içine işleyen bakışlarının pa-
rıldadığını görüyordum. Yedinci gün eve döndüğümde çarşafımda, 
bizim için aylardır ölümün simgesi, peteşiyal tifüsün taşıyıcısı, kanla 
şişmiş o minik sineği buldum. O an beni bekleyenin ne olduğunu 
anladım ve içim sönmekte olan o kişinin hayatı için endişe doluyken 
gençliğimin hiçliğe hazır olduğunu gördüm.15 

Armin ailesine, çok yakındaki ölümün kendisine uyumsuzluğu-
nun ağırlığını ve mevcudiyetinin zorluklarını hissettirdiğini yazdı. 
Çocuk sahibi olmayı ve dünyaya izler bırakmayı isterdi. Oysa girişti-
ği görevleri yerine getiremeden gelen adsız sansız bir sonun eşiğinde 
olduğunu seziyordu. 

Kendinden memnun değildi, çünkü ülkesini kurtarmayı ve yazar 
olarak insanlığa hizmette sonuna kadar gitmeyi başaramamıştı. Acı 
çeken insanları teskin ettiği için memnun olmalıydı. Fakat onun için 
yeterli değildi bu. Gerçek bir saplantı haline gelinceye kadar hayatı 
boyunca tekrarlayacağı bir kavramdır. Aslında başkalarının kırılgan-
lığına karşı duyarlı olsa da kendininkini asla kabul edemedi.

Ermenilerin Kalvari’si

Wegner, Bağdat’ta kurtulamayacağını sandığı o ateşi şans eseri 
atlattı. Ancak Osmanlı dünyasındaki yolculuğuna damgasını vuran 
ne hastalık tecrübesi ne de bir barışsever olarak yaşadıklarıydı. Her 

15 “Anne babaya, kardeşlere, arkadaşlara, sevdiklerime ve benzerlerime son mek-
tup”, Bağdat, 18 Nisan 1916, Armin T. Wegner, age, s. 78 ve devamı. Wegner 
bu mektubu kendisine “tedavi edilemez” olarak tanımlanmış bir tifüs teşhisi 
konduğunda yazdı. Feldmareşal Colmar von der Goltz, 19 Nisan 1916’da Bağ-
dat’ta öldü.
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türden savaş mantığının ötesindeki bir acının yarattığı şaşkınlık tüm 
bunların üstüne çıktı. Orada sadece diğer ordularla savaşan ordular 
yoktu: Yeryüzünden sökülüp atılan bir halkın karşısında buldu ken-
dini Armin. 

16 Kasım 1915’te, Kilikya ovasında kamyonla yaptığı uzun bir 
yolculuktan sonra Rasüleyn’deki bir barakadan, rahibe bir arkadaşı-
na, Toros ve Amanoslardan geçerek hiçbir şeyin olmadığı akıl almaz 
bir güzergâhta çöle doğru yol alan sığınmacı Ermeniler yığınını gör-
düğünü yazıyordu. 

Böylece, meraktan, pek çok konaklama yerinden birine girmiş-
ti: Dışkı ve cesetlerin çürüme kokusu duyuluyordu, can çekişmekte 
olan ve üniformasının mor şeritlerinden hekim olabileceğini umut 
eden bir kadın kendisine yaklaşmıştı. “Bana yardım edebilir misin?” 
diye yalvarmıştı, dizlerine yapışarak. Armin kendisini tamamen ya-
rarsız biri gibi hissetmişti. Yanında ilaç yoktu, kadının yaralarını 
saracak bandaj bile yoktu, varolan tek şey hiçbir Ermeni’ye yardım 
etmeme konusundaki kesin emirdi. Ancak Wegner bu mektubunda 
emrin Türk amirlerden mi yoksa doğrudan Alman komutandan mı 
geldiğini belirtmiyordu. 

Ardından daha da üzücü bir şey oldu. Konaklama yerlerinin ci-
varında paçavralarla örtülmüş çukurlarda toplanmış binlerce öksüz 
ve yetimin görüntüsünden savaş düzenlemelerinin dışında bir olayla 
karşı karşıya olduğunu anladı. Oradakiler artık çocuk değildi, kader-
lerine terk edilmiş hayvanlar gibiydiler.16

Bu çukurlarda her yaştan oğlan ve kız çocuğu, kafa kafaya yerleşti-
rilmiş, terk edilmiş, hayvanlara dönüştürülmüş, yemek ve ekmeksiz, 
aç, asgari insani yardımdan yoksun, gecenin soğuğunda titreyerek 
birbirine sokulmuş, buz tutmuş elleriyle sıkı sıkı tuttukları bir parça 
odun, boşuna ısınmaya çalışıyorlardı. Hüngür hüngür ağlıyorlardı. 
Alınlarına düşen idrar rengi sarı saçları, yüzlerinde gözyaşı ve pislik-
ten oluşan acayip bir çamur. Çocuk gözleri, acıyla oyulmuş, nüfuz 
edilemez gibiydi; sessizce önlerine bakıyor olsalar da çehrelerinde 

16 “Halep’ten mektup”, 19 Ekim 1916, Alman rahibelerin yanında, Armin T. 
Wegner, age, s. 168.
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dünyaya karşı en acı sitem vardı sanki. Kader bu çölün girişine dün-
yanın bütün dehşetlerini yığmıştı adeta.17 

Bu ölüm gösterisi karşısında Wegner kendini ne bir merhamet 
dalgasına kaptırdı ne de bu katliamın sorumluları hakkında fikir yü-
rüttü, sadece kaçmayı düşündü.

Öyle bir dehşete kapılmıştım ki, kalbim göğsümü çılgınca döverken 
kamptan kaçtım ve düz bir toprak üzerinde yürüyor olsam da yer 
yarılmış ve önümde bir uçurum açılmış gibi başım dönüyordu.18

Armin, diye düşünür Johanna, kendine karşı samimiydi. O ço-
cukların dehşet verici manzarası karşısında gösterdiği ilk tepkinin, 
bu durumdan dolayı fiziksel bir tiksinti duymamak için kaçmak ol-
duğunu itiraf ediyordu. İnsanlıktan çıkarılmış bedenlere duyulan 
tiksintiyi çok iyi bilen canilerin gücü işte buradan gelir. Bir beden 
aşağılanmanın ağırlığı altında insana benzerliğini yitirdiğinde -Weg-
ner’in başına ilk kez geldiğinde olduğu gibi- izleyiciler bir korunma 
güdüsüyle dehşetin görüntüsüne tahammül edemezler ve işkenceci-
lerin eylemlerini durduracak o rahatsız edici ve cılız merhamet engeli 
yıkılır. 

Uzaklaştırma

Armin kötülüğü uzaklaştırmasına neden olan iç mekanizmaları 
saklamıyordu. Evet, o da kötülüğü uzaklaştırıyordu, Alman ordu-
sundaki asker arkadaşlarının yaptığı gibi. Çocuklar hayatta kalmak 
için mücadele ederken, Wegner kendisinin ne olursa olsun yaşıyor 
olduğunu hissetmekten duyduğu memnuniyeti itiraf ediyordu. “Ve 
onların ardından benim de kat etmek zorunda kalacağım yola ba-
kıyorum ve duyguların en tekil ve acımasız olanıyla düşünüyorum: 
Onlar kendi kaderlerini yaşıyorlar, sen de kendininkini. Benim ka-

17 “Rahibe bir arkadaşa mektup”, Rasüleyn, bir barakada, 26 Kasım 1915, Armin 
T. Wegner, age, s. 16. Söz konusu kişi, o dönem Gülhane’de rahibe olan Marga 
V. Bonin’dir.

18 age.
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derim hayatta kalmamı sağladı!”19 Anlamıştı, diye düşünür Johanna, 
çocukları vuran bir soykırım karşısında bile insanda dehşet verici 
acımasızlıktaki bir hayatta kalma güdüsü ortaya çıkıyor: Ne olursa 
olsun rahatlarsın, çünkü her şeye rağmen hâlâ yaşıyorsundur. İnsanı, 
başkalarının ölümü karşısında kendini zafer kazanmış gibi hissetme-
ye götüren içgüdüsel duygu budur. Senin kaderin, diye haykırıyor 
gibiydi Wegner, ölenlerin kaderi değil. 

Armin, o cehennemde hayatta olduğunu hissederken, durumu 
ironikleştirmenin bir yolunu bile bulmuş gibiydi. Onun o gerçeklik-
ten kaçma çabasıydı bu ve utanç duymadan anlatıyordu.

Ve böylece bu tahta barakada, fırlattığımız portakal kabuklarını 
vahşi bir açlıkla yakalayan o uzun saçlı minik çocukların karşısında 
oturuyor ve arkadaşlarla ölüm üzerine en soğukkanlı konuşmaları 
yapıyorum.20

Sonraki akşamlarda yolculuk arkadaşlarıyla yeniden buluştuğunu 
ve sofrada, çölde insanların başına gelebilecek çeşitli ölüm şekilleri 
üzerine şakalaştıklarını anımsıyordu. Bedeviler insanı bir ata bağla-
yıp yerde sürükleyebilirdi, bozuk yiyecekler yüzünden koleraya ya-
kalanıp ölebilirdin, ölüm çadırlara akrep sokmasıyla girebilir ya da 
daha kötüsü, tutsakların karnını deşmeyi alışkanlık haline getirmiş 
olan Kürtlerin elinden sonun gelebilirdi. 

Türklerin Ermenilere yaptığı acımasız eziyetlerdi bunlar. Bütün 
bu dehşeti “ölümün çeşitliliğine dair menü” olarak adlandırdı – bir 
insanın gözlerinin asla görmeyi istemeyeceği şeyi unutmak için uy-
durduğu göz bağlayıcı bir şaka. Armin için kahkahanın kurtarıcı bir 
etkisi vardı, fakat ardından gerçeklik galebe çalıyordu.

Sonuçta gülüyorsun, uyumaya gidiyorsun ve içten içe temkinli ol-
maya, kaynamamış su içmemeye karar veriyorsun, sonra bir de ba-
kıyorsun, içinde su kaynatacağın tenceren sürgünlerin dışkılarıyla 
kirletilmiş leş kokulu bir su birikintisinde yıkanmış.

19 age.
20 age.
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25 Ocak 1916’da Halep’te, yollarda insan katliamının işaretleri 
olsa da misyon komutanları ve subayları arasında hayatın ne kadar 
sakin geçtiğini gözlemliyordu.

Armin, Alman bir tüccarın evinde rahatlıkla bir eğlenceye katıl-
mış, “yıllardır rastlamadığı güzellikteki bir kadının” cazibesine kapıl-
mış ve Feldmareşal von der Goltz ve Antik Babil’in kaşifi arkeolog 
Koldewey’in meraklı bakışları altında kadınla dostane bir sohbete 
girişmişti.

Orada toplananları gören biri, şehrin kapıları önünde, her yerin Er-
meni cesetleriyle dolu olduğuna nasıl inanabilirdi?21

Kendisi de bu katliamları düşünmemeyi yeğliyor ve bir mektu-
bunda onun duyarlığını yakından bilen generalin elini sıkmış olmak-
tan duyduğu heyecanı betimliyordu.

Kendimi kelimelerin ötesine geçen bir lisanla, içtenlikle ona bağ-
lanmış hissediyordum (...) Üstelik onun askeri çevresinde basit bir 
asteğmendim ben.22

Armin generaline karşı büyük bir hayranlık besliyor ve o sıralar 
Alman komutanın Ermeni soykırımında yüklendiği rolü sorgula-
mıyordu. Ancak Wegner, sonraki günlerde diğer askerlerden farklı 
olarak bu trajediye gözlerini kapatmadı; uzun yolculukların akşam-
larında, Ermenilerin hiçliğe giden yollar üstünde tutuldukları ölüm 
kamplarını ziyaret etmekte ısrar ediyordu. Herkesin her şeyden ha-
bersizmiş gibi davranmaya çalıştığını fark ediyordu aslında. 

Türkler bu kampların varlığını inkâr ediyor, görülmelerini engel-
liyorlardı. Almanlar, Türklerin müttefiki olarak, buraları görmeye 
asla gitmiyor ve öyle bir şey yokmuş gibi davranıyorlardı. Sürgünler 
bulaşıcı hastalıklardan kırıldığı için sağlık bakımından tehlikeliydiler 
ama ben gidiyordum ve bu kamplara giren tek kişiydim.23 

21 “Carl Hauptmann’a mektup”, Dicle kıyısında, 25 Ocak 1916, Armin T. Weg-
ner, age, s. 133.

22 age.
23 Ermenilerin uğradıkları soykırımda Almanların sorumluluğu Wegner tarafın-

dan Die Austreibung des armenischen Volkes in die Wüste (Ermeni Halkının Çöle 
Sürülmesi) konferansında sergilenmiştir, Göttingen, Wallstein Verlag, 1924.
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Hastalık bulaşma tehlikesi, Alman askerlerin savaşın ahlaki so-
runlarıyla yüzleşmemek için ileri sürdükleri en iyi mazeretti.

Ermeni kamplarına yaptığı kısacık ziyaretlerde Armin gizlice fo-
toğraflar çekmeye başladı, çünkü yazıyla anlatım yetisi olsa da göz-
lerinin gözlemlediği her şeyi dünyaya aktaramayacağını anlamıştı. 
Görüntüler kelimelerden daha güçlüydü. İnsanlığa karşı işlenmiş bir 
suçu belgelemek için fotoğraf tekniğini kullanan ilk tanıktı. 

Böylece kendisini İstanbul, Rasüleyn, Musul, Bağdat, Babil, Ra-
kım Paşa, Kilikya, Ebu Herrera, Ebu Kemal, Derzor, Rakka, Meske-
ne, Halep, Konya bölgelerine götüren askeri sevkıyat güzergâhında 
Ermenilere yapılan zulmü ve çöl yollarındaki toplu göçlerini fotoğ-
raflama imkânını buldu.

Şubat 1916’da arkadaşı Hugo Marcus’a Ermenilerin çektikleri 
acılara bakarken kendini cehenneme fırlatılıp atılmış gibi hissettiğini 
yazıyordu. Buna dayanmanın, insanlığa inanmayı sürdürebilmenin 
tek yolu bir sevgi mesajı göndermekti.

Çölde Ermeni sürgünlerin kamplarından geçtiğim ve onların ölüleri-
ni gömdüğünü gördüğüm o haftalarda, o cehennemden döndükten 
sonra, ebedi sevginin mesajını dünyaya ilan edeyim diye, aralarından 
başka bir dünyadan gönderilmiş biri gibi geçtiğim hissine kapılıyor-
dum.24

Muhtemelen kampları ziyaretlerinden birinde kaptığı ilk tifüs en-
feksiyonundan sonra ölüm korkusunu hissetmeye başladı, bitimsiz 
bir silsileyle önünden geçen o dramlara dair büyük bir edebi eser 
yazma tasarısını sonuna vardıramayacağından yakınıyordu.

Yazılarımda hep ruhumu ifade etmeye çalıştığımı ve bunu, insanı 
tüm derinliğiyle ifade etmenin en iyi yolu olarak gördüğümü biliyor-
sunuz fakat maalesef bu çabam her zaman başarılı olamadı.25

Genel umursamazlık karşısında doğa, insanların kötülüğüne ken-
di tarzında cevap vererek Ermenilerin yaşadığı dramın öcünü aldı. 

24 “Hugo Marcus’a mektup”, Un testamento nel deserto (Çölde Bir Vasiyet), Bağdat, 
1 Şubat 1916, Armin T. Wegner, age, s. 48.

25 age.
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Alman askerleri sürgünlerin kamplarına girmeme yoluna gitseler de 
tifüsten kurtulamıyorlardı; Wegner bunu Ermeni halkının “vendet-
ta”sı olarak tanımladı.26 Kaderin cilvesi: Ermenileri katleden Türk 
askerleri Suriye ve Küçük Asya şehirlerinde enfeksiyonun taşıyıcıla-
rıydılar aynı zamanda.27 Bu yıkıcı hastalığı bulaştırmak, paradoksal 
olarak, “bütün çöl yollarına” yayılmış çürümekte olan ve “mikropları 
yaşayanların evlerine, hastanelerine ve çadırlarına aktaran”28 o Erme-
ni bedenlerin son direnişiydi. 

Suçlama

Wegner tifüs nöbetinden mucizevi olarak kurtulduğunda, bir kez 
daha, kaderin cilvesiyle hayatta kalmış olanın hissettiği tipik bir coş-
kuya kapıldı. 

25 Mart 1916’da bir kadın arkadaşına, aldığı mektupları onlarca 
kez tekrar tekrar okuduğunu ve sanki bu mektuplarla arasında bir 
aşk ilişkisi varmış gibi öptüğünü yazıyordu.29 Almanya’ya olabildi-
ğince çabuk dönmeyi isteyecekti, çünkü öyle ya da böyle kendisini 
koruyan insanların kaybından sonra yalnız kaldığını fark ediyordu. 
“Bu yolculuğa sayelerinde kalkıştığım kişilerin yürekleri beni terk 
etti ve bana onlara bir ölüm döşeği hazırlamak gibi trajik bir görev 
dışında başka bir şey kalmadı.” Özellikle son nefesine kadar baktığı 
ve kendisinden daima büyük bir takdir gördüğü feldmareşali kaste-
diyordu. 

İngiliz askerlerin akıbetine duyduğu öfkeyi anlattığı ve “büyük 
yalan” olarak nitelediği durumu betimlediği mektubu sansür tara-
fından alıkonduğunda ordudaki durumu sıkıntıya girdi. Wegner 
mektubunda Almanya’yı kendi vatandaşlarına yalan söylemekle suç-

26 “Anneye mektup”, Bağdat, Dünya Babil’inde, 29 Mart 1916, Armin T. Weg-
ner, age, s. 124.

27 age.
28 age.
29 “Bir kadın arkadaşa mektup”, İsa’nın göğe yükseliş gününde, Bağdat, 25 Mayıs 

1916, Armin T. Wegner, age, s. 85.
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luyordu. Almanya, gençleri kandırmış, görevlerinin dünyadaki tüm 
insanları birbirlerine yakınlaştırmak ve yoksulluğu yenmek amacıyla 
kendi mallarını onlara götürmek olduğuna inandırmıştı; oysa bütün 
bu araçlar sadece öldürmek için, “silahlı katilleri en uzak denizler 
üzerinde taşımak ve işkence sanatında uzmanlar yaratmak için” kul-
lanılmıştı. 

O andan itibaren üstleriyle anlaşmazlıklar yaşamaya başladı, öyle 
ki Armin mektuplarında kendini sık sık, hakikati haykırdığı için ağır 
bedeller ödeyen, zulme uğramış bir kahraman olarak sundu. Orduda 
konformizm karşıtı bir tavır sergileyen herhangi bir askerin başına 
gelebileceği gibi elbette onun için de hayatı kolaylaştırmadılar, ancak 
bu durum Armin’in özgürlüğünü kaybetmesi noktasına asla varma-
dı. Kaybettiği tek şey, subaylar ve diğer komutanlarla görüşme ayrı-
calığı oldu. 

Ben de “kâğıt üstünde” kendimi bir kahraman gibi hissedebi-
lirdim, diye düşünür Johanna. Gençsen ve akıntıya karşı yüzüyor-
san, kendini boyun eğmez bir direnişçi gibi betimlemeye ihtiyacın 
olur ve arkadaşlarına okuldaki ya da işteki mücadelelerini bir süper 
kahramanın savaşımı gibi anlatmaktan hoşlanırsın. Kendin olmak 
ve direnmek istersen bir parça narsist olmaya ve herkese gerçekte 
olduğundan çok daha başarılı olduğunu anlatmaya ihtiyacın vardır. 
Alman ordusunda ve Ermeni soykırımı karşısında bulunduğunuzu, 
kendinizi bir barışsever olarak gördüğünüzü düşünün. 

Armin, Bağdat’tan Almanya’ya kısa bir izinle döndüğünde elbet-
te kendini küçük bir kahraman gibi hissetti, politika ve kültür dünya-
sının bazı şahsiyetlerini Ermenilerin başına gelenleri anlatarak uyar-
maya çalıştı. Randevularına yazılı bir taleple gidiyordu, ancak onlar 
tavırlarıyla bu rahatsız edici konularla kaybedecek vakitleri olmadı-
ğını gösteriyorlardı. Ermenilerin dini kimliğine karşı duyarlı olaca-
ğından İmparatoriçe’yi uyarmayı öneren Maximilian Harden’a30 gitti 
fakat daha sonra bu ünlü gazeteci hiçbir şey yapmadı, yıllar sonra 
dergisi Zukunft’ta bu görüşmeye değinmek dışında. Dışişleri bakanı-

30 Maximilian Harden (Berlin 1861–Montana 1927): Yahudi kökenli Alman ga-
zeteci, Zukunft (Gelecek) dergisi editörü.
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na gitti, kendisine her şeyin farkında oldukları fakat “Almanya’nın 
Ortadoğu’daki siyasi çıkarları nedeniyle tavır alamayacakları”31 söy-
lendi.

Kendisini dikkatle dinleyen kişi Hellmut von Gerlach32 oldu; 
hayatında bir kez bile görmediği ve böylesine sarsılmış bu genç ada-
mın sözlerini işittikten sonra, Almanya’nın karşı karşıya bulunduğu 
ahlaki ikilemi birkaç sözle açıkça ortaya koydu: Türkiye’de “dünya 
savaşının en büyük dehşeti” yaşanmıştı ve Almanlar, Türklerin müt-
tefikleri, sessiz kaldıkları takdirde “dünyada bu insanlık dışı eylemle-
rin suç ortakları olarak kabul edileceklerdi.”

Fakat maalesef Alman yöneticiler, müttefiklerinin hassasiyetine 
dokunmamak için Ermenilerin uğradığı zulüm hakkında konuşma-
maya karar verdiler, böylece Almanya’da halkın büyük bir kısmı 
“dünyanın geri kalanının bildiği” şeyi, “müttefikimiz Türklerin halk-
ların en kötü soykırımcıları olduğunu asla öğrenemedi.”

Armin böylece, hayatında ilk kez, en dehşet verici acıların anla-
tılmasının muktedirlerin vicdanını sarsmaya yeterli olmadığını keş-
fediyordu. Devlet aklı, sayısı yüzbinlerce de olsa ölülerden fevkalade 
daha önemlidir.

Daha sonra da başına sık sık geleceği gibi, aklın kullanımının 
insanların kafalarını değiştirmekte yeterli olacağını sanmakla saflık 
etmişti, fakat Bağdat’a döndüğünde teslim olmadı. Barışseverlik yo-
luna kendi tarzında devam etti, savaşın enkazlarını gözlemleyerek, 
Ermenilerin uğradığı canavarlığın fotoğraflarını çekerek ve arkadaş-
larına öfkesini dışa vuran mektuplar yazarak. 

24 Haziran 1916’da arkadaşı Hans’a iyi niyetli pek çok kişinin sa-
vaş alanında değişim göstermesine ve duygularını reddeden bir çar-
kın parçası haline gelmelerine hayret ettiğini yazar. Neden insanlar 
kendilerine sadık kalmıyorlar? Hans kendisine benziyordu, çünkü 
31 “Gespräch mit Armin T. Wegner, Rom, Dezember 1972, geführt von Martin Roo-

ney. Unveröffentlichtes Manuskript” (Armin T. Wegner ile Martin Rooney diya-
logu), yayımlanmamış elyazması, Roma, 1972.

32 Helmuth von Gerlach (1866-1935): Die Welt am Montag dergisi editörü. Weg-
ner ile Harden ve von Gerlach’ın karşılaşmaları, Armin T. Wegner tarafından, 
Karl Marx’a Mektup’ta anlatılmıştır, Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deut-
schland (Almanya’da haftalık Yahudi gazetesi) , 20 Mart 1965, sayı: 2.
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“süngüler arasında ve kurşunların soğuk yağmuru altında” değiş-
memişti. “Ruhum” diye açıklıyordu ona Wegner, “sadece sevmek 
ve yaratmak için hazırlanmıştı” fakat bulunduğu yerde her şey ona 
imkânsız gibi görünüyor ve felaketlerin yaşandığı bu yerlerden kaç-
ma, hastaları terk etme arzusu geliyordu. Teslim olmak istiyordu, 
çünkü “şehirlerin yıkılmış duvarları” ve “harabe yığınları” karşısında 
“bütün insani eylemlerin boşunalığı”nı fark ediyordu. Babalarının 
mirasının ötesine geçen bir şeyler inşa etmeyi düşünmüştü, oysa her 
şey amansızca tekrarlanmaya devam ediyordu. Dünya hep aynıydı, 
değişen tek şey insanların hayalleriydi.

Ah, ne yazık ki başka bir yıldıza hâlâ ayak basılamadı, çünkü bu 
toprakta bizi kurtuluşa götürecek bir yer yok.33

Johanna bir süre bu sözlere takılıp kalır, çünkü Wegner ilk kez 
1916’da Ermenilerin katledilmesi karşısında hayat görüşünü gerçek-
çilik şeklinde ifade ediyordu. Dünyayı değiştirmeye çalışmak boşu-
naydı, çünkü her şey amansızca tekrarlanıyordu, yine de o daima 
deniyordu. 

Cezalandırma

29 Temmuz 1916’da Armin, konformizm karşıtı davranışları ne-
deniyle bedel ödemek zorunda kaldı. Rütbesini indiren ve onu kole-
ra hastalarının barakalarında çalışmaya süren bir askeri emir aldı.34

Emri okuduğunda çılgınca bir korkuya kapıldı, çünkü yeniden 
bir hastalık kaparsa tifüs nedeniyle zayıf düşmüş vücudunun dayana-
mayacağını düşünüyordu. 

Aslında düştüğü durumun nedeni doğrudan Ermenilerle ilgili tu-
tumu değil, üstlerine karşı gösterdiği pek saygılı olmayan tavırlarıydı. 

33 “Bir arkadaşa mektup” (Hans Feige, 2 Şubat 1917’de Romanya Sipote Hapis-
hanesi’nde ölmüştür), Babil, 24 Haziran 1916, Armin T. Wegner, age.

34 “Sıhhiye askeri Wegner, kolera hastaları barakalarında görevlendirilmiştir” ifa-
desi taşıyordu, 29 Temmuz 1916 emri. “Anne babaya mektup”, 21 Ağustos 
1916, Armin T. Wegner, age.
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Prusyalı bir subayla karşılaştığında, askeri kuralların gerektirdiği gibi 
hazır ola geçerek dimdik durması gerekirken o alaycı bir baş eğmeyle 
selamlamıştı. Böylece o akşam, ağır bir fırçadan sonra, emirerinin o 
subayın emriyle yatağını, aşağılama babından özellikle rahatsız bir 
yere taşıdığını fark etti. Kısa bir süre sonra da, davranışından ötürü 
kin tutmuş Prusyalı subay, onu güzel bir hanımla beraber görünce 
küçük bir intikam tasarladı.

Kötü talih, Bağdat’ın halka açık palmiyeliğinde Alman destek kuv-
vetleri binbaşısının kahvesini içtiği sırada, yanımda güzel bir hanım-
la gezinmemi istedi (...) ve böylece bir sabah, büro mektupları arasın-
da karantina istasyonu başhekiminin gizli emrini gördüm: “Wegner, 
Bağdat’ta herhangi bir yere gezmeye gitme isteğinden vazgeçecek şe-
kilde davranmalıdır.” O zaman hayatıma tecavüz edildiğini anladım; 
Feldmareşal tarafından verilen rütbem alındı, sıhhatimin uygun 
olmadığı bir işe zorlandım ve on iki saatlik günlük hizmet dışında 
haftada üç kez gece nöbeti tutmamı emrettiler. Neyse ki mucize eseri 
o günlerde kolera bir durgunluk dönemine girdi.35

Wegner, Bağdat pazarlarına gidip gelmesini hiç de engellemeyen 
bu cezayı biraz abartmaktaydı. Aslında, diye düşünür Johanna, Ar-
min’in canını sıkan, Feldmareşal’in hayatta olduğu günlerde yarar-
landığı, subaylar çevresindeki zevkli arkadaşlıktan mahrum bırakıl-
masıydı. 

Annesine yazdığı mektupta bunu safça kabul ediyordu:
Feldmareşal’le, Sven Hedin ve Meclemburg Dükü’yle sofraya otur-
duğum günleri, onlara bir şeyler okuduğum ve arkadaşlıklarından 
zevk aldığım zamanları hüzünle düşünüyordum.

Wegner bir barışseverdi elbette, diye düşünür Johanna, ancak 
kendisinin iyi duygularının ordunun başındakileri etkileyebileceğini 
de düşünüyordu. Herkesle ilişki kuruyordu, hem muktedirler hem 
sefillerle. Hepsini aynı derecede saygıdeğer, eşit insanlar olarak gö-
rüyordu.

35 “Anneye mektup”, Bağdat, dünyanın Babil’inde, 29 Mart 1916, Armin T. 
Wegner, age, s. 124.
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Dolayısıyla Türk ordusu için çalışan bir hizmetli, Ana pazarında 
bir tankın yedek parçalarını sattı diye sırtından ve tabanlarından kan 
gelinceye kadar dövüldüğünde dehşete kapılıyordu. Gözleri çölde en 
kötülerini görmüştü ama zararsız bir hayduda yapılan işkenceyi akıl 
almaz buluyordu. 

Aynı zamanda, Ermeni zulmünün temellendiği ideolojinin siyasi 
örgütü olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden bir Türk subayıyla da 
arkadaşlık ediyordu. Tanışıklığı vasıtasıyla, Türk devrimini daha de-
rinden teşvik etmek amacıyla, İstanbul’daki Türk subayları çevresine 
girmeyi umuyordu. Günlüklerinde ironiyle Türk subayının şans ese-
ri sadece “horoz ve kuzuları” öldürmekten hoşlandığını yazıyordu.36 

Çölün hiçliğine giden çocuklar

Dünyanın her yerinde çocuklar aynıdır, diye yazıyordu günlüğü-
ne Armin T. Wegner, 24 Eylül 1916’da. Doğu’da öyle değildi, çün-
kü Ermeni çocuklarının artık yaşama hakları yoktu. Fark buydu işte.

Fotoğraf makinesinin yakaladığı ve günlüğünde ve Berlin’e gön-
derdiği mektuplarında kayda geçmeye çabaladığı Ermeni dramının 
imgelerini tasvir etmeye yetecek bir söz bulamamıştı henüz. Yeni 
ve çarpıcı bir olguyla karşılaştığında, diye düşünür Johanna, bunu 
anlatacak kelimelerden yoksun olduğunu fark edersin. Durumu ak-
tarabilecek belli bir söz dağarcığına ihtiyaç duyarsın. Böyle bir şe-

36 “Cenevre’de kimya okumuş, hevesli Türk memuru, tercüman, Comité Union 
et Progrès (İttihat ve Terakki Cemiyeti) üyesi Saffet ilginç yol sohbeti boyunca 
Türk devrimi hakkında bana bazı çok değerli ayrıntılar verdi. Yol boyunca ar-
kadaşlık ettik ve İstanbul’da da devam etmesini ve böylece Jöntürkler çevresine 
giriş imkânı bulmayı umuyorum. Saffet, genç, hareketli, ufak tefek bir tip ve 
Fransızcayı mükemmel konuşuyor, ayrıca horoz ve kuzu kesmeye bayılıyor (Tro-
piklere özgü büyük şapkası ve siyah saçlarıyla neredeyse bir Japon’a benziyor)”, 
Armin T. Wegner, Vor den letzten Spuren eines untergegangenen Volkes (Kayıp 
Bir Halkın Son İzlerinin Önünde), Armin T. Wegner’in günlüğü, der. Martin 
Tamcke, Orientalische Christen und Europa – Kulturbegegnung zwischen Interfe-
renz, Partizipation und Antizipation, Wiesbaden, Harrossowitz Verlag, 2012. 
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yin yoksa, başkaları seni asla anlamayacaktır. Genel umursamazlık 
karşısında boşuna konuşursun. Armin de sürgünlerin kamplarına 
yaptığı ziyaretler sırasında sıcağı sıcağına yazdığı düşüncelerini analiz 
ederken böyle hissediyordu. 

Yazar her gün not tutuyordu fakat bütün bunlara anlam verme-
nin yolunu bulamıyordu. Defterlerinde bir gözlemler denizi vardı 
ancak tanık olduğu, Kutsal Kitap’a özgü bu sürgünün bir anahtar 
kelimesi yoktu. 

Wegner daha sonra Halep’te şehrin valisiyle tanıştı ve onca deh-
şet içinde insancıl biri gibi göründü gözüne.37 Celal Bey, şehrini 
dolduran sürgünler dalgasının karşısında bezmişti ve Sadrazam Ta-
lat Paşa’ya, Ermeni sürgünlerle ne yapılması gerektiğini soran bir 
telgraf gönderdi.38 Sürgünler nereye gideceklerdi? Bu durumu yö-
netebilecek durumda hissetmiyordu kendini. Cevap gayet özlüydü: 
“Sürgünün amacı hiçbir şeydir.”39

O halde endişelenecek bir şey yoktu, çünkü bu sadece bir insan 
seliydi ve doğal olarak hiçlikte eriyip gidecekti. 

Wegner, uluslararası toplumun henüz bir isim vermediği bir du-
rum üzerine bu sarsıcı sözleri söylemişti. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda ancak 1948’de tanımlanabilen soykırımı o çok önceden 
dile getirmişti.40 

37 Söz konusu kişi, Halep Valisi Mehmet Celal Bey, kadınlar, yaşlılar ve çocuk-
lardan oluşan kafilelerin insanlık dışı bir şekilde Derzor çölüne sürülmesi 
emrine karşı çıktı. Şehre binler halinde gelen mültecileri toplayacak kampların 
kurulmasını organize etti ve hastalar için yardım ve gıda dağıtımı için bir ağ 
kurdu. 

38 Mehmet Talat Paşa (Edirne 1874–Berlin 1921): Jöntürk hükümetinin dahiliye 
nazırı, Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin savaşa girmesinin baş sorumlula-
rından ve Ermeni soykırımının baş planlayıcılarından biri. Özel olarak pek çok 
tarihçi köylerdeki misillemeyi emretmiş olmakla suçluyor. Almanya’da, soykı-
rımda hayatta kalmış bir öğrenci olan Soğomon Tehliryan tarafından öldürül-
dü.

39 Halep Valisi Celal Bey’in, “Ne yapmalıyım?” içerikli çaresiz sorusuna Talat Pa-
şa’nın cevap telgrafının metni.

40 Raphael Lemkin, kurulmakta olan Birleşmiş Milletler’de bu kavramın onaylan-
masında merkezi bir role sahiptir, tüm dünya delegeleri bu tür suçlara karşı 
uluslararası bir yasanın şartlarını tartıştılar. 19 Aralık 1948’de nihai metin oy-
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Çöl gerçekten de hiçlikti; hiçlik hayattan ölüme geri dönüşü ol-
mayan bir yolculuktu; hiçlik çocukların yok edilmesiydi. Wegner 
o hiçbir şeyin nasıl anlaşıldığını ve çocukların sistematik olarak ve 
titizlikle katledilerek gerçekleştirildiğini sezmişti. Bu şekilde bir hal-
kın, varlığı tamamen yüzeysel bir şeymiş gibi tasavvur edilerek, bir 
geleceğe sahip olma ihtimali yok edilmek isteniyordu. O savaşta hiç 
görülmedik bir suç işlendiğinin somut işareti buydu. 

Derzor’daki bir genelevde on iki yaşında bir kız çocuğunun in-
sanlıktan çıkarılışını görmüştü. Araplar çocuğu “sevkıyattaki asker-
lerin ve yolcuların isteklerini tatmin etmek”41 için kaçırmışlardı. Bir 
insanın bir kız çocuğuna yapabileceği en kötü şeyi yapmışlardı: On 
iki yaşındaki bir çocuğun yüzünü “yaşlı bir kadın yüzü” haline getir-
mişlerdi. 

Ebu Herrera’da yol kenarında yüzlerce minik ceset gördü ve ar-
dından terk edilmiş, pislik içinde, leş kokulu bir hana girdi ve “saman 
sarısı saçlı, bir deri bir kemik kalmış, el ve ayakları anahtara benze-
yen” bir Ermeni çocuğunun cesedini fark etti.42 Sol koluna sarılmış 
bir bez parçasından başka üzerinde hiçbir giyecek yoktu. Bu minik 
bedenin bir gün yeryüzündeki son Ermeni çocuğunun metaforu ola-
bileceği geldi aklına. “Dehşet verici, gaddarca bir avın” son noktası.

Son ceset mi, diye sordum o zaman kendime. Yüzü bana bir imge 
gibi göründü, zalimce ve anlamsızca öldürülmüş bütün bir halkın 
katledilmesinin en aşırı parabolü.43

birliğiyle benimsendi. Soykırımın Önlenmesi ve Engellenmesi İçin Birleşmiş 
Milletler Konvansiyonu, bütün dünyada yirmiden fazla ülkede onaylandıktan 
sonra 12 Ocak 1951’de yürürlüğe girdi. 

41 Armin T. Wegner, Die Austreibung des armenischen Volkes in die Wüste (Ermeni 
Halkının Çöle Sürülmesi) Göttingen, Wallstein Verlag, 1924, s. 84-85.

42 “Son ceset mi? Leş gibi ve pis kokulu, terkedilmiş hana girdiğimizde onu açık 
kapının önünde sırt üstü yatmış görüyoruz. Ermeni bir çocuğun açlıktan za-
yıflamış bedeni. Saman sarısı saçlı, bir deri bir kemik kalmış, elleri ve ayakları 
anahtar gibi. Sadece sol kolu paçavralarla sarılı. Nehre gittiğimde pek çok mezar 
buluyorum, ateşlerin yakıldığı sayısız yer. Acaba merhametsiz ve dehşet verici 
bir avın son tanıklığı mı?”, Armin T. Wegner, age, s. 145-152.

43 age.
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Böylece bir halkın sonu karşısında tümüyle aciz kalmış bir şekilde 
oturup, bir çocuğun bakımını üstlenerek o amansız kadere dur diye-
bileceğini düşündü. Hiç değilse birini kurtarmayı istiyordu, sağlığı 
yerinde olan, Almanya’daki annesine emanet edeceği. Böylece bü-
tün sürgün kamplarında bir arayışa başladı. 

Sonunda doğru çocuğa rastladı: Adı Manuel’di.44 Tüm çocukla-
rın en canlısı gibi görünüyordu. Rakka’da, “pislik içinde ve tamamen 
kaderine terk edilmiş bir kamp”ta oynarken görmüştü onu.45

Annesini ve kardeşlerini kaybetmişti, yine de “kamp alanında 
yerlerde hareketsiz yatan ve hayatta kalmanın umutsuz çabasıyla ken-
di dışkılarıyla beslenen aç, hasta ve can çekişen kalabalığın etrafında 
bir inek boynuzunu üfleyip gülerek koşuyordu.”46

Onun yaşama arzusuna kendini kaptırdı ve bir tercüman aracılı-
ğıyla çocuğu yanında götürmek için babasından izin istedi. Baba oğ-
lunun alın yazısını önleyebilmenin tek yolunun bu olduğunu derhal 
kavradı fakat nezaretçilerin çocuğu cezalandırmasından ve kamptan 
ayrılmasına izin vermemelerinden korktu. 

Wegner o zaman gece vakti kaçmasına izin vermesini önerdi fa-
kat baba, çöl yolculuğuna devam edeceklerin listesini titizlikle tutan 
Hakkı Bey adındaki kamp yöneticisinden dehşetle korkuyordu, ita-
atsizliğin öcünü kendisinden ve diğer tutsaklardan alabilirdi. 

Wegner böylece çocuğu bırakması için ikna etmek amacıyla 
kamp yöneticisine gitti fakat cebindeki bütün parayı sunmasına rağ-
men ricası geri çevrildi. 

Bu kez babaya, Almanya’ya dönerse ona yardım etmenin bir yolu-
nu bulacağına ve Halep’e giderse de oğluna izin vermesi için Hakkı 
Bey’i ikna etmek için uğraşacağına söz verdi.

Umutsuz vaatlerdi, kendisine ertesi gece yetişmeye çalışacağını 
anlatmaya çabalayan Manuel’in heyecanlı sözleri de.

Wegner bu durumda Halep’te son denemesini yaptı ve kampla-
rın sorumlusuyla buluşmak için karakola gitti; odanın camlarından 

44 age.
45 age.
46 age.
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sorumlunun siluetini gördü fakat hademesi şefinin dışarı çıktığını 
söyledi. Koca bir yalandı.

Fakat Wegner yalanın daha büyüğünü yardımcısından duydu; 
Ermeni kampları meselesinde yapılacak bir şey olmadığını iddia ede-
bildi.

Talebim konusunda tek söz edemeden, tüm binayı tutan ve yüzleri-
ni riyakârlığın damgaladığı bir polis kalabalığının önünden geçerek 
merdivenleri inmek zorunda kaldım.47 

Armin yılgınlığa düştü, çünkü o çocuktan etkilenmişti ve o ceset-
lerin ortasında koşup gülmeye çabalasa da ömründen geriye pek az 
günü kalmış olduğunu Armin gayet iyi biliyordu.

 

Tanrı’nın sessizliği

Wegner on üç yaşındaki bu çocukla ilgili olayda umudun yıkıl-
dığını görmüştü. O dehşet verici katliamı durdurabilecek hiç kimse 
yoktu. Manuel kötülüğün karşısında insanın acizliğini gözler önüne 
sermişti. 

Bir camiye gitti ve düşünmek için yere oturdu, her yer mümin-
lerle doluydu ve imam dua okuyordu. Her Şeye Kadir Olan’ın bu 
trajedi yaşanırken nerede olduğunu sordu kendine. “Bir an için duy-
guların girdabına kapılarak sordum: Neredesin?”48 

Sonra gerçeklikten kaçmanın tedavisini uykuda bulmaya çalışan 
herkes gibi dünyadan uzaklaşma çabasıyla uyudu. 

Uyandığında cevabı buldu. İnsan “sınırsız bir çölde”49 yalnızdır. 
Armin kendini yıkılmış hissediyordu, çünkü acizdi, Tanrı sessizdi ve 
kendisi Manuel’i kurtarmak için onun yerini alamıyordu. Belki de 
yazar, diye düşünür Johanna, varolan tek Tanrı’nın başka bir insana 
yardım eden insan olduğunu kavramıştır. 

47 Armin T. Wegner, age, Konya, hamamda, 28 Ekim 1916 tarihli mektup, s. 170.
48 age.
49 age.



64

Fakat onu endişelendiren başka bir şeydi: İnsanın acizliği Tan-
rı’nınkinden çok daha kötüdür. Başkası senden yardım istediğinde 
ve sen müdahale etme durumunda değilsen içinde korkunç bir boş-
luk hissedersin. “Kara gözleri bana bakıyor... Manuel çölde ölecek. 
Onu bir daha göremeyeceğim” diye kaydediyordu Wegner, Kon-
ya’da bir hamama giderek o olayı boşuna unutmaya çalıştı. Hama-
mın hizmetlileri buharda ısınmış ayaklarına serin bir peştamal sar-
dıklarında hissettiği hoş duygunun da bir yararı olmadı. Manuel’i 
kafasından atamıyordu. 

Almanya’ya döndüğünde doğmak ve ölmek istemeyen bir Er-
meni çocuğunun hikâyesini yazdı. Adı Atam’dı fakat Manuel’e çok 
benziyordu. 

Doğum sırasında bebeğin şiddetli itirazı nedeniyle ebe onu dün-
yaya getirmenin yolunu bulamaz ve doğum yapan kadının bacakları 
arasına ceviz serperek onu ikna etmeyi düşünür. 

“Gel, kabuklarla oynarsın.”50 
Nihayet ikna olduğundaysa bir Ermeni olarak doğmanın güç-

lüklerini hemen kavrar. Gerçekten de Atam dört yaşına geldiğinde 
yaşadığı şehrin yanmasının ardından uzun bir toplu göç başlar ve o 
da ailesiyle birlikte yola çıkar. Peşlerinde Osmanlı-Türk birlikleri o 
ülkeden bu ülkeye kaçarlarken babası onu kurtarmak için elinden 
gelen her şeyi yapar. Sonunda, çaresizlik içinde, korkunç bir karar 
verir. Bütün ailesini, daha kötü bir sonla karşılaşmamak için nehre 
atlamaya çağırır. 

Sonra karısına sarılır ve şaşkınlık içindeki oğlunun gözleri önün-
de kendini nehrin derinliklerine bırakır. 

O anda anne aynısı yapması için Atam’ı çağırır “Şimdi Tanrı’nın 
sözünü söyleyeceksin, benim minik rahibim.”

Elini tutmak ister fakat Atam ağlayarak kendini yere atar ve bağı-
rır: “İstemiyorum... istemiyorum!”

Atam’ın ağabeyi sırası geldiğinde kendini nehre bırakırken anne-
si ısrar eder. 

50 Der Knabe Atam (Çocuk Atam), 25 Aralık 1932, Berliner Tageblatt tarafından 
basıldı, Armin T. Wegner, Fällst du, umarme auch die Erde oder Der Mann, der 
an das Wort glaubt, Wuppertal, Peter Hammer Verlag, 1974, s. 56 ve devamı.
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“Kötü bir şey değil Atam, cenneti görmek istemiyor musun? Seni 
vursunlar mı istiyorsun. Gelmelisin.”

Fakat annesi ve ablası kendilerini boşluğa bırakırken Atam top-
rağa sarılmıştır.

Böylece Atam yalnız kalır. Yaşamak istemektedir, tıpkı Weg-
ner’in nafile kurtarmaya çalıştığı çocuk Manuel gibi.

Bir Alman olarak Wegner’in sorumluluğu

Wegner, 15 Ekim 1916’da Ebu Herrera’ya yolculuğu sırasında ilk 
kez bir Ermeni mağdur tarafından Alman olarak bütün bu dehşet-
lerden sorumlu olmakla suçlanmanın verdiği rahatsızlığı hissetti. O 
sadece kendi eylemlerinden sorumlu tutulamazdı; bu halkın akıbeti 
için büyük bir merhamet hissetmesi ve Almanya’daki arkadaşlarını 
uyarmaya çalışmasının bir önemi yoktu, çünkü o da diğerleri gibi 
Türklerin müttefikiydi ve hiçliğe giden bir sürgünün sorumlularını 
politik nedenlerle saklamaktan suçlu olan bir ordunun bir askeri ola-
rak meselenin içindeydi.51 

Johanna, Wegner’in bu deneyiminde onu 1933’te Hitler’e mek-
tup yazmaya iten sürecin küçük bir parçasını bulduğunu düşünür. 
Bir ulusun başındakiler akıl almaz bir suçun faili olduğunda, sonuç-
larını farkında olmasalar ya da bu suça karşı çıksalar da yurttaşlar 
öder. Utancın damgası paradoksal olarak suça hiçbir şekilde suça 
dahil olmayan ya da uzak kalmaya çalışanın daha çok hissettiği bir 
duygudur. Bir masumun bu dünyadaki en iyi ve en hassas insan olsa 
da sırtında taşıdığı bir vebaldir.

Wegner, Alman askerlerinin rahat çadırlarından, kaçmakta olan 
Ermenilerin çadırsız kamplarına gidiş gelişleri sırasında, kendisine 
Odisea’sından söz eden bir Ermeni rahiple, Arslan Dacad ile tanış-
tı: Türk askerlerinin takibinde bir buçuk yıldır süren bir yolculuktu 
onun macerası. Onunla birlikte, kasabası Ovacık’tan sekiz yüz aile 
kaçmıştı. Bu sürgünden geriye sadece yirmi aile hayatta kalmıştı. Eşi-

51 15 Ekim 1916 tarihli günlük, Armin T. Wegner, age.
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ni, oğlunu kaybetmişti ve artık cübbesini giymiyordu: Dinin artık bir 
anlamı kalmamış gibiydi. Önünde ne olduğunu bilmiyordu. Bu sü-
rede tifüs salgınından ölmüş üç yüz Ermeni’yi, yirmi üç rahibi, hatta 
episkoposunu defnetmesi gerekmişti.

Armin bu sözleri dinlerken midesine bir yumruk oturduğunu his-
setti ve rahibin gözlerinde ağır bir suçlama gördü: “Sen Türklerin 
müttefiki bir Alman’sın, bu durumda bunu istemiş olanların tara-
fındasın.”52

Wegner tuttuğu notlarda rahip bu iddiayı ima mı etmişti yoksa 
bir kınamayla sözlerinin arasına mı sıkıştırmıştı, açıkça belirtmiyor. 
Yine de onun için önemli olan, Ermenileri kurtarmak için elinden 
geleni yapmış olsa da o anda Alman olmanın utancını hissetmesidir. 

Ardından rahip, onun kendini bir solucan gibi hissetmesine 
neden olur: “Öleceğimi biliyorum, bir zamanlar bir rahiptim, oysa 
şimdi sonuna doğru giden bir koyundan başka bir şey değilim.”53 
Wegner bu noktada ne diyeceğini bilemiyordu, hiçbir zaman dindar 
biri olmamıştı, rahibin cübbesinden söktüğü haçı öptü. Wegner kısa 
bir süre sonra, huzursuzluğundan sıyrılma çabasıyla bir nehrin kıyı-
sında gezintiye çıktı ve büyük bir insan kemikleri yığınının karşısın-
da çaresiz bir ağlayışa bıraktı kendini. Dehşetin karşısında direnen 
son insan o muydu yoksa o da mı başarısız olmuştu? “Nehir” diye 
yazıyordu günlüğünde, “sonsuzluğa doğru akıyor, bir masaldaki gibi, 
kimi zaman gümbürdeyerek ve ben kıyısında yürüyorum, son insan-
mışım gibi terkedilmiş.”54 

Wegner, Halep’e gittiğinde sürgünlerin çaresizliğini derhal fark 
etti. Ermeniler o ana kadar korkunç bir mecburi göçe zorlanmışlardı 
fakat pek çoğu hâlâ ölüm makinesinin tutukluk yapabileceğini umut 
ediyordu. Evlerinden atılmışlardı, yeni bir şehre vardıklarındaysa ne-
redeyse hemen hiç bilinmeyen bir yere doğru yürüyüşlerine devam 
etmek zorundaydılar. Sonu olmayan o yolculukta dostlarını, eşleri-
ni, çocuklarını, ana babalarını, komşularını, iş ve okul arkadaşlarını 

52 age.
53 age.
54 age.
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kaybediyorlardı. Yine de yaşama güdüsü bazılarına o insanlık dışı 
şartlara katlanmalarını sağlayan beklenmedik bir güç veriyordu.

Kurbanları hastalıklardan ve yokluklardan tükendiklerinde bü-
tün caniler gibi kendilerini daha iyi hisseden Türk askerleri tarafın-
dan soyulmuş, dövülmüş, aşağılanmış, alaya alınmışlardı ve insana 
benzerliklerini kaybediyorlardı. Pek çok Ermeni tiksinti veriyordu, 
çünkü hastalık kapmıştı, pek çoğu da acıma güdüsünü söndürüyor-
du. Bu insanlıktan çıkarılmış bedenlere her şeyi yapmak mümkün-
dü. Yine de askerlerin yapamadığı bir şey vardı: yaşama umudunu 
ellerinden almak. Fakat Halep’te, çölden önceki bu son ileri karakol-
da, her şey farklıydı.

Biliyorlardı. Halep çölün sınırındaki son büyük şehirdi ve hiçlik, 
çölde ölüm orada başlıyordu. Hâlâ hayat emareleri olan son evlere 
çaresizce yığılıyorlar ve oraya çaresizliklerini boşaltıyorlardı.

Tükenmiş, kendi evlatlarını dağ kaynaklarına, akarsularına atan 
ya da merhametli bir elin ilgileneceği umuduyla evlerin tezek yığın-
larına saklayan genç anneler görmüştü. Halep tasviri Johanna’ya 
trenlerin Auschwitz’e varışını düşündürmüştü. Bu noktada Ermeni-
ler de Yahudiler gibi artık hiçbir şey umut edemiyordu. Cellatların, 
niyetlerini gizlemek için kurbanlara söyledikleri yeni bir yere nakle-
decekleri yalanı tutmuyordu. Wegner, Ermenilerin o çöl karşısında 
yaşadıkları dehşette Yahudilerin toplama kamplarına vardıklarında 
yaşayacakları dehşeti görmüştü. Kurbanlar uzun bir yolculuğun so-
nunda kendilerini hiçliğin karşısında bulacaklardı. 

Bütün sakinleri boşaltıldıktan az sonra bir köye girdiğinde Ar-
min’in hissettiği duygu hakkında ne denebilir? Yazarın, Ermeni 
sakinlerinden yoksun bırakılmış ölü bir şehirde sezdiği şey, Doğu 
Avrupa’nın, Yahudilerin toplanmasından sonraki herhangi bir kö-
yünün görünüşüne çok benziyordu. Armin kendisine hayalet gibi 
gelen kedilerin karşısında dehşete düşmüştü ve o boşluk karşısında, 
orada daha önce yaşamış olanın gündelik hayatından işaretlerin hâlâ 
belli belirsiz fark edildiği, kaybolmuş bir dünyaya bakmaya taham-
mül etmek zorunda kalmamak için kaçma isteği duydu yalnızca. 
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Boşaltılmış sokaklarda karşılaşılan yegâne canlı, yola çıkarıldıkların-
da sahipleri tarafından terk edilmiş acımasız bir ölüme doğru giden 
kedilerdi. Şehrin sokaklarını iniltili binlerce miyavlamayla doldu-
ruyorlardı ve yemeğinin artıklarını onlarla paylaşan merhametli bir 
Türk’ün etrafını sarmışlardı. Tiz sesleri, havanın ürkütücü sükûneti, 
her şey, oradan kaçmama sebep olan korkunç bir müziğe gömülü-
yordu.55 

İşte bu yüzden cellatlar, diye düşünür Johanna, evlerin terk edil-
diklerini gösteren izlerin kalmasını ister ve oralara yeni sakinler 
yerleştirmeyi büyük bir iş edinirler. Boş evler, ceset kokularından, 
toplu mezar çukurlarındaki bedenlerden ya da binaların sistematik 
yıkımından daha kötüdür. Terkedilmiş evler konuşmayı sürdürür, 
çünkü oralarda hayaletler yaşamaya devam eder. Armin kedilerin 
iniltilerini işittiğinde bunu sezmişti. 

İyi bir kadının minik ışığı

Halep’te minik ve cılız bir ışık vardı. Wegner o yolculukta Erme-
ni dramını öğrenmesini sağlayan Peder Kiera’nın telkinleriyle Beat-
rice Rohner ile tanıştı.56

55 Armin T. Wegner, Die Vertreibung der Armenier in die Wüste, Ermeni halkının 
akıbeti üzerine konferans, s. 42-43.

56 Beatrice Rohner, 24 Nisan 1876’da Basel’de doğdu. İsviçre’de büyüdü, Paris ve 
İstanbul arasında öğretmenlik görevinden sonra 1900’de Maraş’a gidip orada, 
1896’da Frankfurt’ta kurulan yardım cemiyeti Deutschen Hilfsbund für christ-
liches Liebeswerk im Orient’e (Doğu’da Hıristiyanlık Çalışmaları İçin Alman 
Birliği) katıldı. 1915-1917 yıllarında Alman diplomatlara verilmiş korumadan 
yararlanarak Ermeni halkının kırımına karşı Halep direnişinin en önemli üyele-
rinden biridir. Bir yetimhanenin oluşturulması için alınan geçici izin çok sayıda 
Ermeni çocuğun kurtulmasını sağlamıştır. Bu tür bir yardım faaliyeti Osmanlı 
hükümeti için kesinlikle kabul edilemezdi; Beatrice Rohner, rüşvetçi memurla-
rın faaliyetlerine gösterdiği hiç de masum olmayan ilgi de dahil her türden engel 
ve zorluğun içinde imdada koşma sorumluluğunu üstlendi. Bazı durumlarda ya-
sallıktan uzaklaşarak da harp divanının tehditleri altında gizli ya da resmi olsun 
işini sürdürdü. Ermeni şahsiyetlerin de katıldığı çalışma arkadaşları, kesintisiz 
tehdit ve zulümlere rağmen çalışmalarını sürdürdü, fakat aralarından pek çoğu 
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Wegner gibi rahibe de olayların gidişatını değiştiremiyordu ama 
bu yüzden cesareti kırılmamış ve öksüz çocukların yardımına koş-
maya adamıştı kendini. Bir hayır misyonunun başındaydı ve trajedi 
karşısında iki ev kiralamıştı, Van’dan Erzurum’a göç sırasında ebe-
veynini kaybeden çocukları barındırıyordu. 

Armin günlüklerinde onun, cellatların gücünü bilmesine rağmen 
hayırseverlik işini nasıl sürdürdüğünden söz ediyordu. “Rahibe Be-
atrice onların açlığını çorba ve ekmekle gidermeye çalışıyordu, yeni 
elbiseler dikiyor, onları eğitiyor, hatta onlara bir iş öğretmeye çabalı-
yor, avluyu ve merdivenleri temizletiyordu.”57 Acı gerçekliğe rağmen 
etraflarında normal bir hayat kurmaya çabalıyordu. Bir gün çocuk-
larla birlikte avluyu temizlerken kuyuda “belki de insanın deliliğin-
den kaçabilmek için oraya saklanmış ya da çaresizlikten intihar etmiş 
iki küçüğün cesetlerini”58 buldu.

Bunun üzerine Türkler öksüzlerin himaye edilmesine müdahale 
etmeye karar verdiler. “Yetkililer” diye anımsıyor Armin, “çocukları 
zorla almaya geldiler ve çöle götürdüler. Bu örnekle Ermenilere kim-
seden yardım beklememeleri gerektiğini gösteriyorlardı.”59 

O ana kadar Rohner asla pes etmemişti. Yenilgilere ve aşağıla-
malara rağmen her zaman işine yeniden başlamıştı. Fakat şimdi ye-
timhanesini kapatmışlar, en iyi çalışma arkadaşlarını öldürmüşlerdi, 
sonunda akıl sağlığı dayanamadı. Geçirdiği bir sinir krizinden son-
ra Almanya’ya döndü ve kendini toparlaması yıllar aldı. Soykırım 
boyunca karşılaştığı ilk “adil” Rohner’di. Bu terim henüz, insanlığa 
karşı işlenen bir suç sırasında bir insanın hayatını kurtarmaya çalı-
şan kişiyi tanımlamak için kullanılmıyordu. Wegner de ancak İkinci 
Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından bu konuda düşünmeye 
başlamıştır.

hayatlarını kaybetti. Buna rağmen yetimhane 1917’e kadar direnmeyi sürdürdü 
ancak sonunda öksüz ve yetimler zorla alınıp götürüldü. Ancak o zaman Rohner 
büyük bir acıyla, cesurca yaptığı görevini bırakmak zorunda kaldı ve Avrupa’ya 
döndü, Ermeni çocuklarla yaşadığı trajik deneyim nedeniyle ağır bir sinir hasta-
lığı başgöstermişti. 9 Şubat 1947’de Wüstenrot’taki evinde öldü.

57 age.
58 age.
59 age.
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Johanna, Wegner’in bu kısa notları üzerine düşünür ve Kutsal 
Kitap’ın dediğini -bir hayat kurtaran, bütün dünyayı kurtarır- düzeltir 
gibi görünen Armin’in bir sezgisini yakalar. Beatrice Rohner’in hikâ-
yesine bakıldığında tam olarak böyle olmadığı görülür. Yaptığı işin 
sallantıda olduğunu ve kötülüğün kendisinden çok daha güçlü oldu-
ğunu bilerek bin bir zorlukla çocukları kurtarmaya adamıştı kendini. 
Dolayısıyla, olayların büyük bir kısmında bir hayat kurtaranın bütün 
dünyayı kurtaramayacağının bilincindedir, ancak yine de bunu gelece-
ğe yardım etmek için dener demek daha doğru olacaktır belki de. İyi 
bir insanın eyleminin değerini yücelten trajik bir oksimoron. 

Fakat bizzat bu çelişki, diye düşünür Johanna, bizi insanın varo-
luş durumu üzerine düşünmeye sevk ediyor. Wegner, Beatrice’nin 
acı kaderini tahlil ederek, iyi insanların en iyisinin dahi kırılgan bir 
varlık olduğunu kavramıştı. Kişisel vicdan bir insanın eylemini des-
teklemekte her zaman yeterli değildir. İşte bu yüzden iyi bir insanı 
asla yalnız bırakmamak gerekir. Dayanışmanın olmaması halinde 
kendini en zor şartlarda iyilik yapmaya adayan bir insanın yüreği de 
boyun eğer. Paradoksal olarak, bir iyinin de sonuçta kurtarılmaya ih-
tiyacı olduğu gözlemlenebilir. Tek başına iyilik yapabilen ve direne-
bilen bir insan yoktur, çok basit bir nedenle, o Tanrı değildir çünkü, 
sürekli beslenmediği takdirde umursamazlık karşısında sönebilecek 
cılız bir alevdir. 

Wegner, Rohner’in yenilgisinde kendi varoluşunun bir yansı-
masını görmüştü belki de. Kendisi de onun gibi zulüm görenler sa-
vunmasının ilk hattındaydı ve hisleri ona dikkate alındığını, yardım 
gördüğünü söylemiyordu. 

Doğu’daki son günleri sorunlu geçti. Wegner’in Almanya’ya 
dönmesini bin türlü bahaneyle engellediler, sonra Alman ordusuyla 
birlikte Bağdat’tan İstanbul’a nakledildiğinde bir geminin güverte-
sinde kalmaya mecbur edilerek şehirde serbestçe dolaşmasına im-
kân verilmedi. Fotoğraf makinesiyle etrafta dolaşan, fotoğraflarını 
iletmek ve Ermenilere yardım talebinde bulunmak için Amerikan 
konsolosuyla temasa geçen bu Alman askerini sevmeyen Türk yetki-
lilerin baskısıyla engellenmişti. 
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Bu şartlar altında büyükannesine bir yemin ettiğini ve bunu tut-
mak istediğini yazdı: “Majesteleri Prusya kralına karada ve denizde 
hizmet edeceğim (...) fakat asla bir insan öldürmeyeceğim, yeryüzü-
nün neresinde olursam olayım. Yabancı kardeşlerime asla bir topun 
ya da silahın namlusunu çevirmeyeceğim. Tanrı yardımcım olsun.”60 
Doğu’da gördüğü şeylerden sonra bu onun son ahlaki direniş eyle-
miydi. 

Birkaç gün sonra, Kasım 1916’ta nihayet Almanya’ya geri gönde-
rildi, çünkü bu barışsever şair, müttefikleri Türklerle sorun isteme-
yen Alman askeri çevrelerini rahatsız etmişti. 

60 “Büyükanneye mektup”, Kospoli, Corcovado gemisinde, Haliç, 12 Kasım 
1916, Armin T. Wegner, age.



Bu bölümde yer alan fotoğrafların bir kısmı Armin Wegner’in 
Alman ordusunda görevliyken çektiklerinden, bir kısmı da 

Der Neue Orient dergisi editörü olarak aldıklarından oluşmaktadır.
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