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19. YÜZYiLiN SONLARiNDA 20. YÜZYiLiN BASLARiNDA
TÜRKIYE'DEKI ERMENI HAREKETIYLE ILGILI ÇARLiK

MAHKEMELERINDE GÖRÜLEN DAVALARDAN ÖRNEKLER

çev. Olga Bykova-

ÖZET

Istaiibul Üni~'ersitesi Amtiirk Ilkeleri ve Iiikiliip Tarihi EnstitÜsii Arastirma Görevlisi Mehiiiet

Perinçek 'iii Moskova 'daki Rusya Federasyonu Del'let Arsivi 'Ilde (GARF)' buldugu Çarlik

iiiahkeiiielerine ait bu Illtanaklar, Ermeiii hareketinin Osmanli devletiiie karsi giristigi

faaliyetlere isik t/ltuyor. 19. yiizyilin sonlarinda 20. }~"iz)'ilin baslarinda Çarlik mahkemeleri
tarajiiidmi kayit altiiia alinaii bu yasadisi faaliyetler, 1915 olaylarina giden sÜreci anlamak

açisindaii öiieiii tasiyor. Karsilikli kiriiiii atesleyen Ermeni çeteleriiiiii silahlanilinsini baska bir

Ülkeniii gözÜyle ortaya koymi bu belgeler, Çarlik polis departmammn koleksiyoiiun içinde yer

aliyor. Ermeni hareketiilin faaliyetleriyle ilgili buiiuii gibi birçok mahkemeiiin görÜldÜgii

damlardmi SiiiidugiiiiiUZ bii ömekler, Rusça orijinal/erinden Türkçeye çe~'rilmistir.

BELGE 1

TÜRK HÜKÜMETiNE KARSI AYAKLANAN TÜRKIYE ERMENiLERiNi
DONATMAK AMACIYLA TÜRKiYE'YE SiLAH GÖNDERMELERiNDEN

DOLAyiP. M. ÇALPASKYANTS, S. O. AKOPOVVE P. K.
AVETISY ANTS'IN SORGULANMASINA DAIR DAVA

15 Subat-19 Haziraz 1898

Gizli

6. Erivan Bölge Mahkemesi Savci Yardimcisi'mn, Ekselanslari Tiflis
Adliyesi Savcisi 'na 17 Aralik 1897 tarihli 28 nolu raporunun kopyasi.

Rusya Federasyonu Ural Devlet Üniversitesi Arastirma Görevlisi.
Arsivin kurulusunun kökleri 1920 yilina dayaniyor. Sovyet dönemindeki son adi SSCB Ekim
Devrimi Merkez Devlet Arsivi (TsGAOR SSSR). Hem Çarlik hem Sovyet hem de Rusya
Federasyonu dönemini kapsayan arsivde 3182 koleksiyon (fond), 5779280 adet de dosya
bulunuyor, 79047 dosya da fotograf saklaniyor. Arsiv, esas olarak yasama-yürütme-yargi
organlarinin, yüksek devlet kurumlarinin (Disisleri ve Savunma Bakanliklari, FSB gibi kendi
bünyesinde arsivolusturmus organlar hariç), siyasi parti ve kitle örgütlerinin, ayrica da önemli
devlet ve toplum adamlarinin kisisel koleksiyonlarini bulunduruyor.
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4 Aralik 1897 tarihli 26 nolu raporuma ek olarak Ekselanslanna sunu
bildirmekteyim: Kagizman polis memuru, Erivan Bölgesi Jandarma Idaresi
Müdür Yardimcisi Yüzbasi Grekov'a 23 Ekim 1897 tarihli 30 nolu fezlekeyi
göndermistir. Fezlekenin özü: 154. Derbent Piyade Alayi'ndaki er Sergey
Kovalenko, kendi bölük komutanina, sonra da polis memuruna bildirdigine göre
Derbent alayina ait kilise binasi insaatinda çalisirken Amayak Canpoladov ile
arkadas olmus, Amayak ondan kendisine hazine mali 30 adet yeni model tüfek
tedarik etmesini istemis, fakat o bu istegi reddetmis ve bu tüfeklerin ne için
gerektigini sordugunda ise Amayak Canpoladov bu tüfeklerin Türkiye'deki
Ermenilere gönderilecegini anlatmis. Bundan yaklasik bir ay sonra Amayak
Canpoladov, Sergey Kovalenko'ya yine ayni taleple basvurmus ve tüfekleri
almak üzere Kagizman'a 10 tane Ermeninin geldigini söyleyip, ondan söz
verilen silahlari bu Ermenilere iletmesini istemis ve onu 22 Ekim tarihinde
gündüz saatlerinde Ermenilerin kaldigi eve götürmüs. Ermeniler de ondan
kendilerine tüfek tedarik etmesini istemis, bunun üzerine o da tüfekleri gece
nöbetçi oldugunda getirecegine söz vermis. Aksamleyin tekrar Ermenilere
gittigi zaman orada Amayak Canpoladov ve 5 Ermeni ile karsilasmis, onlara
tekrar tüfekleri gece nöbetçi oldugunda getirecegini söylemis. Ayni aksam
Kovalenko, bunu bölük komutani Nikolayev'e ve polis memuru Zamenopulo'ya
bildirmis. Polis memuru, Sergey Kovalenko tarafindan tarif edilen evde 3
Türkiye uyruklu Ermeniyi tutuklamis. Tutuklanan Parur Mkirtiçev
Çalpasikiyants, Sarkis Ovanesov Akopov ve Pogos Krikorov Avetisyants
kendilerinin mülteci Türkiye Ermenileri olduklanni ve Kagizman'a çalisip para
kazanmak için geldiklerini söylemisler. Evlerinde yapilan ararnada siyasi
anlamda yasadisi bir sey bulunamadi. Çalpasikyants, Akopov ve Avetisyants,
yazili oturma izinleri olmadigindan ve siyasi anlamda güvenilir olmadiklarindan
dolayi polis memuru Zamenpulo tarafindan tutuklandi.

Bahsi geçen yazismalar, Yüzbasi Grekov tarafindan Erivan Bölgesi
Jandarma Idaresi Müdürü'ne iletiImis olup, jandarma müdürünün devlete karsi
islenmis hiçbir suç unsuru bulunamadigi, bu sebeple de dava hakkindaki karar
yetkisinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 1246 sayili maddesinin serhi
dogi"ultusunda ~skeri valiye verilmesinin mümkün oldugu kararina varmasi
sonucu 1 Kasim 1897 tarihinde 763 no ile Yüzbasi Grekov'a geri
gönderilmistir. Erivan Bölgesi Jandarma Idaresi Müdürü, Kars Askeri
Valisi'nin, er Kovalenko'yu devlet tüfeklerini çalmaya kiskirtan 3 Türkiye
Ermenisinin tutuklanmasi ile ilgili davanin, Ermeni milli siyasi hareketi ile
dogi"udan baglantili olabilecegini ve Ermenilerin Türkiye'ye göndermek
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amaciyla alt rütbelileri silah çalmaya kiskirtmalarinin bu harakete yardimda
bulundugunu ifade etmesinden dolayi Ceza Muhakeme Kanunu'nun 1035 sayili
maddesi dogrultusunda 20 Kasim 1897 tarihinde Yüzbasi Grekov'a bu davanin
tahkikatina baslamasi için 801 nolu emri gönderdi.

30 Kasim tarihinde Yüzbasi Grekov tahkikata baslama kararini aldi.

2 Aralik tarihinde Kagizman'da sorgulanan polis memuru Zamenopulo,
Derbent bölük komutani Nikolayev ve Basçavus Barikin, polis memurunun
hazirladigi tutanaktaki bilgileri dogruladilar. Ayni tarihte sorgulanan Sergey
Kovalenko'nun verdigi ifadeye göre, kendisi Derbent Bölügü kilisesinin Avetis
Canpoladov idaresindeki insaatinda dülger olarak çalismis, çalismalari takip
eden Canpoladov'un oglu Amayak Canpoladov ile arkadas olmus ve bir gün
Amayak kendisine onun yeni model devlet tüfeklerinden bulup bulamayacagini
sormus. Kovalenko, tüfeklerin hangi amaçla kullanilacagini ögrenmek için
bunlari bulabilecegini söyleyip Amayak'a silahlarin ona neden gerektigini
sormus. Bunun üzerine Amayak Canpoladov, Türkiye'de ayaklanan
Ermenilerin, kendilerini Türklere karsi savunabilmeleri için tüfeklere ihtiyaç
duyduklarini açiklamis ve tüfekleri almak için Türklere karsi ayaklanan 10
"uzman" Ermeninin geldigini de eklemis. Amayak, Kovalenko'nun tüfekleri
getirmeyi kabul etmesinden sonra onu gelen Ermenilerin yanina götürmüs.
Ancak evde kimseyi bulamayinca hamama dogru gidip, orada Amayak'in
Ermenice konustugu dört Ermeni ile karsilasmislar. Amayak, Ermenilerin 30
adet tüfek istediklerini ve bunun karsiliginda 50 ruble ödeyeceklerini söylemis.
Sartlarda anlastiktan sonra Amayak, onu hana götürüp orada kendisine dört at
göstermis ve tüfekleri bu atlarla tasiyacaklarini söylemis. Ertesi gün Amayak,
onu ayru Ermenilerin yanina eve götürmüs, Kovalenko, Ermenilerin üzerinde
hazine mali üç revolver görmüs. Gece nöbetçi olacagi için üçünün kislaya gelip
ondan tüfekleri almasi üzerine Ermenilerle anlasmis. Ayni günün aksami bütün

bunlari basçavusa ve bölük komutanina bildirmis, bölük komutani ise polis
memuruna iletmis. Polis memuru da evde onun tüfekleri vermesi gereken 3
Ermeniyi tutuklamis.

2 Aralik tarihli karar ile Amayak Canpoladov, Parur Çalpasikiyants,
Pogos Avetisiyants, Sarkis Akopov, Ceza Kanunu'nun 320 sayili maddesi
dogrultusunda 1897 yilinin Ekim ayinda alt rütbeli asker Kovalenko'yu yeni
model devlet tüfeklerini Türkiye'de ayaklanan Ermenilere göndermek amaciyla
çalip onlara belli bir para karsiliginda iletmesi için ikna etmek ile suçlu
bulunmuslardir. Bu eylemler onlarin gizli devrimci Ermeni toplulugunun
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üyeleri olduklanni, ayni zamanda devrimci amaçlarla silah satm-alma islerinde
aracilik yaptiklanni göstermektedir.

3 Aralik tarihinde saniklar Parur Mkrtiçev Çalpasikyants, Sarkis
Ovanesov Akopov ve Pogos Krikorov Avetisyants sorgulanirken bu suçlamalan
kabul etmeyip Kagizman'a is bulma amaciyla geldiklerini, Amayak
Canpoladov'u hiç tanimadiklarini ve tutuklanmalannin sebebini bilmediklerini
söylediler.

Çalpasikyants, Akopov ve Avetisyants'a verilecek ceza tutuklu kalmalan
olarak belirlendi.

5 Aralik 1897 tarihinde 361 nolu belge ile Erivan Bölgesi Jandarma
Idaresi Müdürü'ne, Amayak Canpoladov'un Erivan sehrinde arandigi,
bulunduktan sonra arama yapildigi, sanik olarak sorgulandigi ve kendisine 500
rubIelik kefalet cezasi verildigi, ödenene kadar Canpoladov'un tutuklu kalacagi
bildirilmistir.

Imzalayan: Savci Yardimcisi Rjetskiy.

Aslina uygun oldugunu denetleyen: Tiflis Adliyesi Savci Katibi /imza/

(GARF fond 124 liste 7 (1898) dosya 239 yaprak 4,4 arkasi,S, 5 arkasi)
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BELGE 2

TÜRKIYE ERMENItERININ SILAHLANDIRILMASI AMACIYLA

ERMENIsT AN' A GÖNDERILMEK ÜZERE MOSKOVA

CEPHANELIÖINDEN, TULA VE IJEVSK FABRiKALARiNDAN

YASADiSi BiR SEKiLDE GERÇEKLESTIRILEN SILAH SATIMI
HAKKINDAKI DAVA

21 Ocak-5 Mart 1899

Kopya

Çok Gizli

Kafkasya ve Ermenistan bölgelerine atesli silahlarin gizli teslimi
konusundaki davayla ilgili BILGILER

8 Ocak 1899 tarihinde, Ermenistan'a silah teslimi üzerinde arastirma
yapan Kutaisi Bölgesi Jandarma Idaresi Müdür Yardimcisi'nin talebi üzerine,
isbu davada Ermenilere silah teslim ettikleri kanitlanmis olan tüfek ustasi ve
emekli sicil memuru Pavel Razumnov ve Birinci Moskova Tüccarlar Birligi
tüccari Azariy Sabad Moskova'da «Silah bulundurma» kanununa muhalefetten
tutuklanip meskenleri arandi.

Yukarida bahsedilen ve tüfek tesviye atölyesine sahip olan bu kisiler
arandiktan sonra çok sayida çesitli silah parçalari bulundu. Sorgulama
yapilirken hem Razumnov, hem de Sabad, devlet silah fabrikalarindan ve
Moskova cephaneliginden kendileri ya da baskalarinin araciligiyla yasadisi bir
sekilde hurda görüntüsü altinda çesitli atesli silah parçalarini alip
yapimevlerinde bir araya getirdikten sonra Ermenilere sattiklarini ve böylece de
kisa bir süre içerisinde son on yillik süre zarfinda oldukça iyi kar elde ettiklerini
açikça belirttiler.

Razumnov'un söylediklerine göre yasadisi silah alimi su sekilde
gerçeklesiyordu: Askeri Komisyon, devlet fabrikalarinda üretilen silahlari

alirken, bunlarin bir kismini kusurlu bulup kabul etmiyordu. Yasalara göre
kusurlu bulunan silahlarin devlet fabrikalarindan hurda olarak satilmasi

gerekiyordu. Ayrica da bu silah parçalarinin önemli bir kisminin (namlular,
sürgü) satilmadan önce kullanilamaz hale getirilmesi, örnegin yassilatilmasi"ya
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da delinmesi gerekiyordu. Bu sekilde satilan hurdanin i pud2 fiyati 3 ruble idi.
Kullanilmaz hale getirilmemis silah parçalarinin i pud fiyati ise 10-12 ruble idi.
En son bahsedilen satilma seklinin devlet fabrikalarinda sik uygulanmasi,
Razumov ve benzeri insanlarin saglam silah parçalarina ulasmasini mümkün
kiliyordu. Bu kisilerce satin alinan silah parçalari ya bizzat kendileri tarafindan
ya da degisik ordu alaylarinda çalisan silah ustalari tarafindan bir araya
getiriliyordu. Onlar ise, bu ustalardan ve bir keresinde bir piyade alayi
subayindan çok büyük sayida askeri tüfek fisekleri için kapsüller almislar.
Moskova cephaneliginden silahlar, cephanede çalisan bir subayin (soyadi
açiklandi) izni ve araciligi ile gizli bir sekilde aliniyordu. Bir keresinde o subaya
alicilar tarafindan güzel bir kürk de hediye edilmisti.

Anlatmaya devam eden Razumnov, 1898 senesinin Ermenilere yasadisi
silah satisinda silah talebinin büyük artis göstermesi ve alicilarin silah kalitesine
daha çok dikkat etmeye baslamasiyla önemli bir dönüm noktasi sayilabilecegini
açikladi. Razumov'un anlattiklarina göre bu durum, subaylarin kendi ihtiyaçlari
için kusurlu olmayan Berdan tüfeklerini satin almasina izin veren yeni bir
yasanin çikmasindan kaynaklanmaktaydi.

Ayrica Razumnov ve Sabad, Tula devlet fabrikalarindan silah aliminda
aracilik eden ve dogrudan Ennenilerle silah satimi konusunda baglanti kuran
kisilerin kim olduklarini da belirttiler. Bu kisiler (Tulali küçük burjuvalar
Suskin, Velejev ve Puskin) 12 Ocak tarihinde Tula'da tutuklanip Moskova'ya
getirildi ve sorgulama sürecinde Razumnov'un ve Sabad'in anlattiklari ilgili
bölümleri dogruladilar.

Son olarak ise ayni kisilerin anlattiklari dogrultusunda Ijevsk sehrinde
bazi özel silah fabrika sahiplerinin Ennenilere sadece Berdan tüfeklerini degil

.de aynizamandaordumuzungizlisilahiolan7.62mm.'lik tüfeklerinide satarak
aktif bir sekilde ticaret yaptiklari tespit edildi. Bu sebeple koruma dairesinde
görevli jandanna mülazimi Gerardi, fabrika sahiplerinin tutuklanmasi ve
aranmasi amaciyla su an Ijevsk fabrikalarina gönderilmistir.

Davanin siyasi yönüyle ilgili olarak ise sorgulananlarin ifadelerine göre,
silah satin almak için yukarida bahsi geçen kisilerle iliski kurdugunu kabul eden
ve Moskova'da yasayan Ermeni doktoi;Muradov tutuklandi. Moskova'da silah
alip Ermenistan'a gönderen kisilerden olusmus bir Enneni komitesinin

2 Rus agirlik ölçü birimi. i pud. 16.38 kilograma karsilik gelmektedir.
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kuruldugundan süphelenilebilir. Muhtemelen Muradov da bu komitenin
üyesiydi.

Savci Yardimcisi Korotkiy

11 Subat 1899, Moskova.

Aslinin aynisidir. Mahkeme Kalemi Savci Sekreteri limw

(GARF fond 124 liste 8 (1899) dosya 239 yaprak 4,4 arkasi, 5)
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BELGE 3

TÜRKIYE'DEKI ERMENI HAREKETI IçIN GÖNDERILEN SILAHLARI
NAKLEDEN ARACiN TUTUKLANMASiNA DAIR DAVA

4 Mart 1899

Adalet Bakanligi
Gizli

Tiflis Adliyesi Savcisi

24 Subat 1899

N!!189

Tiflis

Adalet Bakanligi Özel Ceza Davalan Geçici Kalemi'ne

Tiflis Emniyet Müdürü, bu senenin 21 Subat tarihinde 307 nolu
dilekçeyle su tesisat dükkani sahibi Solomon Gersev'in kursun borularinin
çalindigina dair bir beyanda bulunmasi üzerine Tiflis 10. bölge polis memurlari
tarafindan 'Tiflis' demiryolu istasyonunda Bakü'ye gidecek olan trende 69 pud
kursun boru ve 52 pud agirliginda iki kutu kursun parçasi bulundugunu bana
bildirdi. Bu yükü gönderen kisiler ve kursunun yüklendigi yeri bulmak için
yapilan aramalar esnasinda polis, Çitahov'un kervansarayini, 7. bölgeyi, Susa
sehrinin sakinleri Hüseyin Kasimoglu ve Abdul Haci Kasimoglu'nu da aradi.
Yukarida bahsi geçen ilk kisiye ait depoda degisik zamanlarda demiryolu
deposundan çalinmis olan çesitli metal esyalar haricinde 1 librelik3 kutularda
saklanan 2 pud 10 libre barut, ve bir çuval içerisinde Berdan tüfekleri için

"kursun dökmek üzere kullanilan makina, Berdan tüfekleri ve son model 7.62
mm.'lik tüfekler için hazir kursunlar, 20 pud agirliginda üç çuval Berdan
tüfekleri için kullanilan bos kursun kovanlari, eski kursun kovanlarini düzelten
ve içlerine kapsül koyan makine, kovanlarin barutla doldurulmasinda kullanilan
ölçek, ayrica da tahminen fisek yapiminda alet olarak kullanilan makas ve
çuvaldiz, kursunlarin sekillendirilmesi için küçük demir gövde, kursunlari
dökmek için üzerinde ahsap tahta olan demir korluk ve Berdan tüfeginin
gövdesi bulunmustur. Deponun sahibi Hüseyin Kasimoglu sorgulanirken bütün
siralanan esyalarin deposunda bulunmasinin sebebini açiklayarak, barut ve
kursun imalatinda kullanilan bütün aletlerin Susi sakini olan Abdul Haci

i libre yaklasik 454 grama karsilik gelmektedir.
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Kasimoglu'na ait oldugunu, diger aletlerin ise kendisine ait oldugunu, kovanlari
ve gövdeleri ise farkli zamanlarda çogu asker olan çesitli kisilerden satin
aldigim. ancak o insanlarin nerede olduklarini bilmedigini söyledi.
Kasimovlar'in söylediklerin~ göre onlar, imalat edilen fisekleri Yelisavetpoi4
bölgesine, agirlikli olarak Susa sehrine gönderiyorlarmis.

Tiflis Emniyet Müdürü, raporun devaminda yukarida bahsi geçen
hususlardan, Hüseyin Kasimoglu'nun ve Abdul Haci Kasimoglu'nun
suçlandiklari çalinti mallari alip satmalari haricinde fisek imalati yaptiklarini,
sonra da bunlari kuskusuz çeteçileri silahlandirmak amaciyla Yelisayetpol ve
Erivan bölgelerine gönderdiklerini anlayarak, Kafkasya'daki Sivil Kitalar
Baskomutani 'nin 13 Ekim 1898 tarihli 932 nolu genelgesi üzerine bunlari Tiflis
Bölgesi Jandarma Idaresi Müdürü'ne bildirip Hüseyin Kasimoglu ile Abdul
Haci Kasimoglu'nun tutuklamasina dair bir emir gönderdigini yazmaktadif.

Adliye Savci Yardimcisi /imza/

Katip /imza/

(GARF fond 124 liste 8 (1899) dosya 241 yaprak 1, 1 arkasi, 2)

4 Gence.

F-14
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BELGE 4

TÜRKIYE ERMENiLERI IçIN SiLAH SATiN ALMALARI SEBEBIYLE S.
V. BARHUDARYANTS'IN VE EÇMiADZiN MANASTIRI

ARHiMANDRiTi5 KOREN'IN SORGULANMALARI iLE ILGiLi DAVA

13-29Nisan 1900

Adalet Bakanligi
Gizli

Tiflis Adliyesi Savcisi

6 Nisan 1900

No. 195

Tiflis

Adalet Bakanligi Özel Ceza Davalari Geçici Kalemi'ne

Bu senenin 1 Nisan tarihinde Erivan 2. sube polis memuru, Erivan Bölge
Mahkemesi Savcisi'na, Eçmiadzin bölgesi Vagarsapat kasabasinda oturan köylü
Krikor Markarov Kostanov'un ve Türkiye uyruklu Manuk Markosov
Sarkisyants'in i Nisan tarihinde kendisine [polis memuruna] halen Erivan
bölgesinin Davalu köyünde yasayan Türkiye uyruklu Stepan Vartanov
Barhudaryants'in, Eçmiadzin manastirinda kalan arhimandrit Koren ile birlikte
silah ve askeri malzeme satin alip aralarinda yazisma da yürüttükleri
Türkiye'deki hükümet karsiti harekete katilan Ermenilere gönderdiklerini; bu
yazismalarin Koren'de bulunabilecegini; Koren'in geçenlerde silah satin almasi
için Barhudaryants'a 300 ruble verdigini; ayrica da bu yasadisi faaliyetlerini
gizlemek amaciyla Barhudaryants'in Koren'e belirlenmis para miktarina ait bir
borç senedi verdigini; Koren'in odasinin üstündeki çati katinda onlarin aldiklari
silahlardan bir adet Berdan tüfegi, devlete ait iki tabanca ve bu silahlara ait
kursunlarin bulundugunu; Barhudaryants'in daha önce de Ermeni
ayaklanmalarina katilmakla suçlanip Erivan hapishanesinde tutuklu kaldigini
anlattiklarini ve kendisi tarafindan [polis memuru] yukarida belirtilen kisilerin
ifade tutanaklarinin Erivan Bölgesi Jandarma Idaresi Müdürü'ne ibraz edildigini
18 nolu belge ile bildirmistir.

s Ortodoks Kilisesi'nde psikoposluktan daha düsük bir ünvan.
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Tüm bu bilgileri Geçici Kalem'e iletmekle birlikte polis memurunun
yukarida bahsi geçen bildirisi sonucunda alinan kararlar hakkinda ve bu dava ile
ilgili olarak tespit edilen hususlar konusunda bilgi almak istedigimi arz ederim.

Adliye Savci Yardimcisi /imza/

Katip Yardimcisi /imza/

(GARF fond 124 liste 9 (1900) dosya 272 yaprak 1 ve 1 arkasi)
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BELGE S

TÜRK HÜKÜMETINE KARSI SAVAS HALINDE BULUNAN TÜRKIYE
ERMENiLERINE KATiLMAK IçIN TÜRKIYE'YE GEÇMEYE ÇALISAN

ERMENI BIRLIGINiN, HORASAN BÖLGESiNDE TÜRKIYE SINIR

BIRLIKLERI ILE ÇATiSMASi HAKKINDAKI DAVA

28 Haziran 1904

Erivan Bölgesi Mahkeme Savcisi adina gönderilen Kagizman bölgesi
Horosan ilçesi Müdürü'nün 9 Haziran 1904 tarihli 176 nolu raporunun
kopyasindan kopyadir.

Siz Ekselanslarina, bazi kisilerden alinan bilgilere ve üs! rütbeli polislerin
elimize yeni geçen raporlanna göre bu Temmuz ayinin 6'slni Tsine baglayan
gece bazi kaynaklara göre 60-70 kisilik, diger bazi kaynaklara göre ise yaklasik
150 kisilik silahli bir Ermeni ekibinin, bizim sinirlanmizdan Türkiye'ye
geçtigini bildirmekten seref duyanm.

Bu ekip siniri gizlice geçtikten sonra Türkiye'de ilk olarak bize ait
Karaurgan köyüne yakin bir mevkide konuslanmis olan ordu birlikleri
tarafindan tespit edilmistir. Ermeniler ve Türk birlikleri arasinda çatisma
baslamistir. Görüldügü üzere tahkim mevzisi Zivin'i zaptetmek üzere
Ermeniler, Türkiye'nin içlerine ilerlemisler, ancak Türklerin uyansi üzerine
Ermeni kafilesi Zivin'e varmadan Horum-Oüz noktasina yerlesmistir.

Temmuz'un 7si ve kismen 8'i boyunca iki tarafyogun bir sekilde çatisti.

8'i s~bah saatlerinde ise eski Horum-Düz'de patlama seslerinin duyulmasindan
oraya Türk topçulannin geldigi anlasildi.

Bu ekipten hiç kimse henüz Rusya'ya dönmedi. Türk tarafinin bilgilerine
göre tüm Ermeniler öldürülmüs. Ayrica da ayni kaynaktan alinan bilgilere göre
meydana gelen karsilikli çatisma sirasinda Türk tarafi da kayiplar vermis: 1 tane
subay ile 3 tane er ölmüs, 3 tane subay da yaralanmis, yarali erlerin sayisi
bilinmemekte.

Benim aldigim bilgilerde bu ekibi~ tam olarak nerede olustugu ve
silahlandigi belirtilmemektedir. Ancak Horosan'in disinda oldugu kesin olarak
saptanmistir.
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Ayni sekilde ekibin sinin geçtigi nokta da açikliga kavsturulamamistir.
Bazi bilgiler geçisin Oltu bölgesinde Bardus köyüne yakin bir yerde yapildigini
göstermekte, digerleri ise ekibin Kars bölgesinin Soganh ilçesinden geçtikten
sonra 6 Temmuz tarihinde Horosan ilçesine dogru ilerlemeye basladigini ve
ormaniardan geçerek bu bölgenin içerisine 11 verst6 kadar girip sinir birlikleri
ve 50 kadar kazak askeri tarafindan korunan Saralit yöresinden siniri geçtigini
göstermektedir.

Bana sinir birlikleri tarafindan hiçbir bilgi verilmedi.

Anlatilanlari kontrol etmek ve benim üstlendigim bölgedeki olasi geçis
ile ilgili olmasi gereken emareleri bulmak üzere hemen yola çikiyorum, hem de
çesitli yerlere polis ekiplerini yolluyorum.

Aslinin aynisidir. Tiflis Adliyesi Savci Katibi /imza/

(GARF fond 124liste 13 (1904) dosya 1500yaprak 2 ve 2 arkasi)

b Rus uzunluk ölçü birimi. 1.0668 kilometreye karsilik gelmektedir.
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EK 1- Belge i 'In dosya kapagi.
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