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I. Dünya Savaşı esnasında Türkiye'nin yaşadığı önemli sorunlardan bir tanesi de yeteri 

kadar dil bilir ve aynı zamanda güvenilir elemanların kıtlığıdır. Bu kıtlıktan ötürü gerek 

stratejik faaliyetlerde gerekse sansür ve istihbarat işlerinde büyük sıkıntılar yaşanmıştır. 

 
Dil bilir elemanların azlığının yarattığı sıkıntıların bir örneği Hindli esirlerle ilgili 

faaliyetlerde karşılaşılan güçlüklerle ortaya çıkmaktadır.1 Fakat daha çarpıcı bir örnek  

sorunun boyutlarını tümüyle ortaya koyabilecek niteliktedir. Çünkü bu örnekte talepte 

bulunan kurum Teşkilât-ı Mahsûsa'dır.2 Muamelat-ı Zatiye Müdüriyeti'ne 26 Mayıs 1918 

tarihinde yazılan, "Almanca ve Fransızca'dan güzel Türkçe tercümeye muktedir" iki memura 

ivedi olarak ihtiyaç duyulduğunu gösteren belgede "derece-i iktidarları görecekleri vezaifin 

ehemmiyeti nisbetinde" olması zaruri bulunduğundan bahisle, tayin işleminden önce istenilen 

kişilerin imtihan edilmek istenildiği de belirtilmiştir. Bu talebe verilen cevapta3 mevcut 

tercümanlar arasında istenilen nitelikleri taşıyan kimse olmadığı bildirilmiştir. Bundan  sonra 

bir başka yazıyla öncelikle şubece imtihan olunarak iktidarları saptandıktan sonra "tercüme ve 

telif şubesinde istihdam olunmak üzere muhtelif elsine-i ecnebiyeden Türkçe'ye tercümeye  

muktedir" çalışkan ve iyi ahlaklı gayri muvazzaf subaylardan birkaç kişinin adres listesinin 

gönderilmesi istenilmiştir.4 Ancak durumun iç açıcı olmadığı böyle eleman bulunamadığını 

belirten derkenardan bellidir. Fakat daha sonra dil bilir kişilere ait bir liste gönderilmiştir.5 

Ancak  ilk talepten 13 kişilik bu listenin gelişine kadar aradan  günler değil aylar geçmiştir. 

 Dil bilir elemanlarla ilgili sıkıntıların boyutu şimdiye kadar temas edilen lisanlarla 

sınırlı kalmamıştır. Ermenice yayınlanan gazetelerde  Patrik Zaven Efendi hakkında çıkmakta 

olan yazıların neden ibaret olduğu6 sorulduğunda bunun muhatabının yine bir Ermeni olması 

düşündürücüdür. Anlaşılacağı üzere Ermeni gazeteleri sansür memuru da bir Ermeni'dir. Evet 

1914 yılının Ocak ayında meydana gelen bu yazışmada sansür memuru Tataryan, anılan 
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neşriyatın Ermenilerin kişisel nedenlerden kaynaklanan iç sorunlarıyla ilgili olduğunu 

belirterek bir sakıncası olmadığı düşüncesiyle yayınlanmasına müsaade edildiğini bildirmiştir. 

Türkler arasında dil bilir kişilerin azlığını ve bunun yarattığı sakıncaları sansür 

işlemleriyle uğraşanların mevcudundan7  ve henüz savaşın başlarındayken ortaya çıkan bazı 

casusluklardan da anlamak mümkündür:  

  
İstanbul Sansür Heyeti : Müslüman 29, Gayrimüslim 18 (5Musevi,1 Rum,12 Ermeni)  

Galata Sansür Heyeti: Müslüman 9, Gayrimüslim 5 (1Musevi,1 Rum,3 Ermeni) 

Beyoğlu Sansür Heyeti:3 Ermeni  

1915 yılı başlarında o ana kadar belirlenen casusluklarda izlenen yollar ise şöyledir: 
 
1-Papazların muhaberatı 

2-Düşman devletlere mensup olanların tarafsız ya da dost ülkelerden gelen mektuplara 

ayrıca varakalar iliştirilmesi 

3-Asıl metindeki yazılar arasına limon suyuyla yazılar eklenmesi 

4-Zarfın üzerinde pullar altında yazılar zuhuru 

5-Zarfın içi ortasında yazılar zuhuru 

6-Ermenilerin bir çok hilelerle Rusya ile haberleşmeye çalışmaları 
 
Bu koşullarda İstihbarat Şubesi'nin bulundukça Ermeniler  ve Rumlar yerine  

Müslümanların bu işlerde görevlendirilmesini istemesi doğaldır. 

Rumca mektuplar da sorun olmuştur. Bu mektuplar iyi niyet yokluğunun da bir 

işaretidir. Zarf üzerleri Rumca  ve üstelik de İstanbul yerine bazen Bizantion8 yazılı, bir tek 

kelime Türkçe ya da o dönemde posta işlerinde kullanılmasına alışılmış bir kelime Latin 

hurufatı olsun bulunmayan bu mektuplar - postacılar Rumca'ya aşina değilken- nasıl 

dağıtılabilirdi? Yunanistan'dan gönderilen ve kimisinin üzeri Bizantion yazılı bu mektuplar 

hem de savaş  zamanında ne anlama gelebilirdi? Daha sonra  Çanakkale Muharebeleri devam 

ederken yakalanan yerli Rum casuslara9 düşman kuvvetlerine yardım için mesaj mı 

gönderiliyordu? Kuşkusuz bunların ayrıntılarını bilmek kolay değildir. Ancak Yunanistan 

henüz savaşa girmemişken Çanakkale cephesine, Fransa'dan sevk edilen Rum 

gönüllüler10olduğu bir gerçektir.  
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Yukarıda belirtildiği üzere Beyoğlu Sansür Heyeti yalnızca Ermenilerden oluşuyordu..                        

Merkez Kumandanlığı, bu Ermenilerden biri11  hakkında kendi sivil memurlarından Hüseyin 

Necati tarafından verilen bir takriri, dikkate alınması ve bu kişinin sansür gibi mühim bir 

hizmette çalıştırılmaması  isteğiyle Karargah-ı Umumiye  İstihbarat Şubesi'ne göndermiştir. 

Bu takrirde, Beyoğlu Postahanesi'nde  sansür memurluğunda müstahdem Bric Saatciyan'a 

"nazar-ı dikkat edilmekte" olduğu belirtilmektedir. Çünkü  anılan kişi hakkında Ermenilerin 

en muzır cemiyetlerinden birine mensup azadan olduğu ihbarı vardır. Gelen bu takririn 

dikkate alındığı  kırmızı kalemle Polis Müdüriyeti'ne yazalım  derkenarı olmasından bellidir. 

Bu notun gereği yapılmıştır. Polis Müdüriyet-i Umumiyesi'ne12 derin araştırma yapılması ve 

sonucun bildirilmesi yazılmıştır. Araştırma sonucunda  Saatciyan'ın Taşnaksütyun Cemiyeti 

üyesi olduğu anlaşılmıştır.13 Bu bilgi alındıktan sonra Hariciye Nezaretine  durumu bildirir bir 

yazı yazılmıştır. Çünkü Saatciyan'ın asıl kadrosu  bu bakanlığın Umur-ı Şehbenderiye 

Kalemi'ndedir14.Ayrıca Beyoğlu Sansür Müfettişliği'ne, Saatciyan’ın mensup olduğu Umur-ı 

Şehbenderiye Kalemi'ne iadesi ve nakliyesinin   bildirilmesi yazılmıştır. Merkez 

Kumandanlığı'na da durum belirtilmiştir15. Beyoğlu Sansür Müfettişliği  istenileni yapmış ve 

1 Mart 1331 (14 Mart 1915)  günü eski görev yerine gitmesi gereğini söyleyerek Saatciyan’ın  

sansürle ilişiğini kesmiştir. Fakat onun yerine kaim olmak üzere İngilizce, İtalyanca ve 

Fransızca bilir bir kişinin tayin edilerek Beyoğlu Telgrafhanesi'ne  gönderilmesini de arz 

etmiştir16. 

 Hariciye Nezareti Umur-ı Şehbenderiye Kalemi memurlarından olup savaş zamanında 

sansür gibi hassas bir işte görevlendirilen Saatciyan hakkında 19Şubat 1330 (4 Mart 1915) 

tarihinde Hüseyin Necati'nin takririyle başlayan ve kısa bir zaman dilimine sığan yazışmalar, 

dil bilir güvenilir eleman kıtlığının meydana getirdiği durumun ulusal güvenlik bakımından 

vahametini ortaya koymaktadır. Sarıkamış felaketinin üzerinden az bir zaman geçmişken ve 

Çanakkale istihkamlarını zorlayan düşman gemileri nihaî saldırıya hazırlanırken durum 

bundan ibarettir. Ancak Karargah-ı Umumiye İstihbarat Şubesi'ne iletilen bir arz aslında 

gafletten  değil de çaresizlikten ortaya çıkan bir durumla karşı karşıya kalındığını 

göstermektedir17. Çünkü merkezde Almanca mektupların sansür memurlarının genellikle 

Hıristiyan olduğu belirtilen bu yazıda "bunların ne dereceye kadar şayan-ı itimad oldukları  
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zat-ı âlinizce malûmdur" ifadesinin ardından, bunlar arasında yalnız bir Musevi varsa da 

bunun da bir Müslüman kadar "mutemed ve müdekkik" olamayacağı tabiî bulunduğundan 

bunlar arasında bulunmak ve gereğinde işlemleri kontrol etmek üzere Almanca'ya aşina  bir 

Müslüman memur görevlendirilmesi istenmiştir. Bunun üzerine  Birinci ve İkinci Ordu 

Kumandanlığına  yazılan bir yazıyla18 " sansür muamelatında görülen lüzûm-ı mübremeye 

binaen hizmet-i mezkûrede istihdam edilmek üzere Almanca lisanına vâkıf efrad-ı müslime 

nerelerde mevcud ise derhâl" gönderilmesi istenmiştir. Aslında Türk istihbaratının daha 

savaşa resmen girmeden önce de Ermeniler ve Rumların düşmanca  faaliyetlerinden haberdar 

olduğunu belgeler ışığında söyleyebiliriz: 

 

"...Rusya'daki Rumlarla Ermenilerin ve keza Osmanlı olbabda Rusyaya firar eden 

melunların gönüllü olarak Rusya'da istihdam edildikleri ve Müslümanlara dehşetli hakaretler 

yaptıkları muhakkaktır. 

Rusya Şehbenderi vazifesini katiyen ifa edemediği gibi familyasının Fransız olması 

hasebiyle İtilaf-ı Müselles taraftarlığı yapmakta olduğu ihbar edilmektedir.19" 

 

Bu bilginin iletildiği makam Teşkilat-ı Mahsusa'dır. O dönemde Teşkilat-ı Mahsusanın 

başında olan Süleyman Askerî Bey durumdan haberdardır. 2 Eylül 1330 (15 Eylül 1914) 

tarihli bu belgeyi onaylayan başka istihbarat çalışmaları da vardır: 

  

"Ordu-yı Hümayun Başkumandanlığı Vekalet-i Celilesine20 

Kafkasya Ermeni Komiteleriyle İslam ve Gürcüleri  hakkında İstanbul Polis 

Müdüriyeti tarafından mevsuken istihbar olunan malumatı havi gönderilen tezkirenin 

bir sureti leffen takdim kılınmış ve Odesa Şehbenderi hakkında iktiza eden 

muamelenin   istikmali lüzumu Hariciye Nezaret-i  Celilesi'ne yazılmış  olmağla ol 

babda emr ü ferman..." 

 

Bir suretinin yukarıdaki yazıya ilişik olarak sunulduğu belirtilen tezkirede şu istihbarat  

bilgileri  verilmiştir:  
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 " Kafkasya'daki Ermeni Taşnaksütyun  ve Hınçakyan komiteleri Rusya 

hükûmetiyle    akd-i itilaf ederek harb vukuu takdirinde Türkiye Ermenilerinin ordular 

sevk etmeleri takarrür etti. 

 

...Ermenilerin de bir bir gönüllü yazıldığı fakat Türkmenlerle gayrimüslim ve 

müslim Gürcülerden hemen bir ferdin bu harekete iştirak etmediği . 

Rusya hükûmetinin Odesa, Sivastopol ve sair Karadeniz havalisindeki 

menatıkta üç yüz seksen kişi kadar Osmanlı Müslümanı ittiham ve Türk casusu 

sıfatıyla tevkif eylediği . 

Rusyadan tard u ihrac olunmakta bulunan Osmanlı tebaasından  bir çok 

kişilerin Odesa'dan ihracında Osmanlı Şehbenderliği'nden teshilat yerine takibata 

uğradıkları ve Şehbender vekili olan zatla kavasın mahalli hükûmet ile biliştirak 

yolculara envai müşkilat ika edip resmen altı Rubleden ibaret olan pasaport masrafını 

yirmi Rubleye kadar çıkardıkları ve Başşehbender Bey'in de bu hâle karşı lakayd         

kaldığı 21..." 

 

Yukarıdaki belge Genelkurmay İstihbarat Şubesi damgalı ve 11 Eylül 1330 (24 Eylül 

1914) tarihlidir. Bu da Ermeni örgütlerinin Türkiye henüz savaşa girmemişken bile fırsat 

gözlemekte olduklarını kanıtlamaktadır. Bunun yanısıra" familyası Fransız olan" Rusya 

Şehbenderi'nin durumu, Odesa Şehbender vekilinin yaptıkları da dikkat çekmektedir. 

Anlaşılacağı üzere güven sorunu diplomatların kimileri için de geçerlidir. Ermenilerin her 

türlü karşı faaliyetlerine rağmen Türk makamlarının serinkanlı ve sabırlı davrandıkları, 

Teşkilat-ı Mahsusa'nın şu talimatına dayanılarak söylenilebilir: 

 

"Rusların milli alaylar teşkili için Kafkasya'ya zabitan gönderdikleri, Tiflis'teki 

Ermenilerin Hükûmet-i Osmaniye'ye aleyhdar bulundukları ve teşkilat yapmakta oldukları 

Tiflis Başşehbenderliği'nden ihbar edilmiştir. Ermeniler bizimle teşrik-i mesai etmeseler bile 

bîtaraflıklarını istihsale çalışmak ve bu cihetle mecburiyet-i katiye olmadan inkisar-ı 

kalblerine meydan vermemek lüzumu hakkında icab edenlerin nazar-ı dikkatini celb ediniz. 

 19 Eylül 1330 (2 Ekim 1914) 

Süleyman Askerî22" 

 

 Süleyman Askerî Bey'in talimatından da anlaşılacağı üzere Türkler iyi geçinmek, 

çatışmamak için hiç olmazsa Ermenilerin tarafsız kalmalarını sağlamaya da özen 
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göstermişlerdir. Bu bağlamda alınan olumsuz istihbarattan kaynaklanan bir tedirginlik 

olmasına rağmen  Ermenilere karşı  bir tavır alınmamıştır. Bunun kanıtlarından biri de 1915 

yılı başlarında sansür işleriyle uğraşanlar arasında Ermenilerin önemli bir yer tutmasıdır. 

Çünkü Ermeni olmalarından dolayı bir kısım Osmanlı vatandaşlarına karşı bir tavır alınmış 

olsaydı devlet hizmetinde ve önemli görevlerde onların çalıştırılmaları söz konusu bile 

olamazdı. Fakat Türklerin bütün iyi niyetli ve sabırlı yaklaşımlarının boşa çıkması ve özellikle 

Kafkasya'daki muharebelerde Türk ordusu aleyhindeki Ermeni faaliyetlerinin çok büyük 

zararlara yol açması ve Türkiye'nin doğusundaki Türk ve Müslüman ahalinin katliama maruz 

kalması, Bric Saatciyan örneğinde de görüldüğü üzere devlet hizmetindeki kişiler arasından 

örgüt mensuplarının çıkması ileride bir zorunluluk olarak tehcir kararının gündeme gelmesine 

yol açmıştır. 

  

I. Dünya Savaşı esnasında yeteri kadar dil bilir ve aynı zamanda güvenilir eleman 

sağlamakta yaşanan sıkıntı savaşın sonucunu ne kadar etkilemiştir? Bunu kesin olarak 

belirleyebilmek mümkün değildir. Ancak bu durumun ulusal güvenlik açısından tamiri 

imkânsız zararlara yol açtığı şüphesizdir.    


