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I. BÖLÜM
BELGELERİN
TRANSKRİPSİYONLARI

1

ADANA ESKİ VALİSİ
CEVAD BEY'İN GÖZETİM ALTINA ALINMASI

Zaptiye Nezâreti'nden, Divan-ı Harb-i Örfî'de yargılanmak üzere Adana'ya gönderilecek olan Adana eski Valisi Cevad Bey'in takip ve gözetim altına alınarak kaçmasına meydan verilmemesinin istendiği

Dahiliye
Mektubî Kalemi
Tarih: 22 Cumâdelâhir sene [1]327 - 28 Haziran sene [1]325
Mahrem

Zabtiye Nezâret-i Behiyyesi'ne
Adana Vukuâtı'ndan dolayı Adana Vali-i sâbıkı Cevad Bey'in Divan-ı
Harb-i Örfîce li-ecli'l-muhakeme Adana'ya i‘zâmı mukarrer olduğundan müşârunileyhin bir tarafa firarına meydan kalmamak üzere suret-i münasibede
taht-ı tarassudda bulundurulması bâbında.
[11 Temmuz 1909]
DH. MKT, 2872/7

2

CEBEL-İ BEREKET SANCAĞI ESKİ MUTASARRIFI ÂSAF
BEY İLE ABDÜLKADİR BAĞDADÎ VE İTİDAL GAZETESİ
SAHİBİ İHSAN FİKRİ EFENDİLERİN YARGILANMALARI

Cebel-i Bereket Sancağı eski Mutasarrıfı Âsaf Bey ile Abdülkadir Bağdadî ve İtidal gazetesi sahibi İhsan Fikri Efendilerin Teftiş Heyeti raporu gereğince yargılanmak üzere Divan-ı Harb'e teslim edilmelerinin istenmesi üzerine Adana Valiliği'nden gelen cevapta Âsaf Bey'in zaten
ll. Divan-ı Harb'e teslim edilmiş olduğu, diğer iki kişinin de I. Divan-ı
Harb tarafından haklarında sürgün vb. cezalar verilen şahıslar arasında bulundukları bildirildiğinden, Dahiliye Nezaretince Sadâret makamından bunların cezalarına ilişkin hüküm mazbatasının onay işlemlerinin bir an önce tamamlanmasının talep edildiği

3

Dahiliye
Mektubî Kalemi
Telgraf Kısmı
Tarih: 28 Haziran sene [1]325
Şifre

Adana Vilâyeti'ne
Adana'ya i‘zâm olunan Hey’et-i Teftişiye-i Muhtelita'nın bu kere avdetle i‘tâ eylediği raporlara nazaran Cebel-i Bereket Mutasarrıfı Âsaf Bey'le
orada münteşir İtidal Gazetesi Sahibi İhsan Fikri ve orada mütemekkin Abdülkadir Bağdadî Efendilerin muhakemeleri icra olunmak üzere Divan-ı
Harb-i Örfî'ye tevdî‘leri icab eylediğinden iş‘âr vuku‘una kadar bunların firarına meydan verilmemesi Meclis-i Vükelâ kararıyla tebliğ olunur.
DH. MKT, 2872/68

***
Bâb-ı Âlî
Daire-i Umûr-ı Dahiliye
Mektubî Kalemi
Müsta‘celdir.

Adana Vilâyeti'nden Gelen Şifre Telgrafnâme
C. fî 28 Haziran sene [1]325. Âsaf Bey zaten İkinci Divan-ı Harb'e
teslim olunmuşdur. Abdülkadir Bağdadî ve İhsan Fikri Efendiler ve bunlara
mümâsil eşhâs-ı saire de Birinci Divan-ı Harb-i Örfî'nin buraya vusûlünden
beri nazar-ı dikkat ve tahkike alındığı vilâyetçe de malum olduğundan bu
emr-i nezâret-penâhîleri üzerine Divan-ı mezkûr Hey’eti'yle görüşdüm. Bugün Dersaâdet'e vâsıl olacak posta ile Harbiye Nezâreti'ne gönderdikleri mufassal bir mazbata ile müte‘addid eşhâsın teb‘îdi hakkındaki diğer mazbatalarında bu zâtların dahi mevcud olduğunu beyân ve ifade etdiklerinden o
mazbatanın istihsâl-i irâdesiyle emrinin telgrafla ihsânı lüzumu arz olunur.
Fî 29 Haziran sene [1]325
Vali
Mustafa Zihni

**
4

Dahiliye
Mektubî Kalemi
Tarih: 23 Cumâdelâhir sene [1]327 - 29 Haziran sene [1]325

Huzur-ı Âlî-i Sadâret-penâhî'ye
Adana'ya i‘zâm olunan Hey’et-i Teftişiye-i Muhtelita'nın bu kere avdetle i‘tâ eylediği raporlara nazaran Cebel-i Bereket Mutasarrıf-ı sâbıkı Âsaf
Bey ile Adana'da münteşir İtidal Gazetesi Sahibi İhsan Fikri ve orada mütemekkin Abdülkadir Bağdadî Efendilerin muhakemeleri icra olunmak üzere
Divan-ı Harb-i Örfî'ye tevdî‘leri ve iş‘âr vuku‘una kadar firarlarına meydan
verilmemesi Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ kararı iktizâsından bulunduğu cihetle
sebk eden tebliğe cevaben Adana Vilâyeti'nden gelen ve sureti leffen huzur-ı
sâmî-i fahîmânelerine takdim kılınan şifre telgrafnâmede bugün Dersaâdet'e
vâsıl olacak posta ile Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne gönderilen mufassal bir
mazbata ile müte‘addid eşhâsın teb‘îdi hakkındaki diğer mazbatalarda mûmâileyhimin dahi mevcud olduğu mezkûr Divan-ı Harb Hey’eti tarafından
ifade olunduğu beyânıyla zikrolunan mazbata üzerine muamele-i lâzımenin
tesrî‘-i ifa ve inbâsı lüzumu gösterilmiş olmakla nezâret-i müşârunileyhâ ile
bi'l-muhabere icra-yı icabı menût-ı re’y-i âlî-i Sadâret-penâhîleridir. Ol bâbda.
[12 Temmuz 1909]
DH. MKT, 2873/58

3

ADANA OLAYLARI İLE İLGİ Lİ BELGELERİN SURETLERİNİN İSTENMESİNE DİVAN-I HARBCE VERİLEN CEVAP

Adana olayları ile ilgili belgelerin suretlerinin Dahiliye Nezâretince istenmesi üzerine Divan-ı Harb tarafından, bunların suretlerinin çıkarılmasının uzun zaman alacağı ve belge dışındaki bomba, muzır evrak,
resim vs.nin gönderilmesinin de çok zor olduğu belirtilerek bu konuda
hazırlanan ayrıntılı bir mazbatanın Harbiye Nezâreti'ne gönderildiğinin
bildirildiği, bunun üzerine Harbiye Nezâreti'nden söz konusu mazbatanın tasdikli bir suretinin talep edildiği, Adana Vilâyeti'nden de bütün
belgelerin değil sadece önemli olanların tasdikli suretleri ile bomba
vs.nin de fotoğraflarının çekilip gönderilmesinin istendiği

5

Bâb-ı Âlî
Daire-i Umûr-ı Dahiliye
Mektubî Kalemi

Adana Vilâyeti'nden Alınan Şifre
C. 19 Haziran sene [1]325. Vesâik için Divan-ı Harb-i Örfî'den yazılan 25 Haziran sene [1]325 tarihli derkenar aynen zîrde arz olunur. Fermân.
Fî 25 Haziran sene [1]325
Vali
Mustafa Zihni

Suret
Ermeni erbâb-ı mefsedetinin vak‘adaki derece-i mes’uliyetlerini tayine
medâr olacak vesâikin ve evrak-ı istintâkıye suretlerinin irsâli taleb edilmekde ve Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nin işbu telgrafı dahi mezkûr talebin te’kîdinden ibaret bulunmakda olup ancak istintâk evrakının suretlerini çıkarmak
üç-beş kâtible lâ-ekal bir ay çalışmağa mütevakkıf ve derdest edilen bomba
ve esliha ile su borularından ma‘mûl topların ve muzır evrak ve resim ve armaların irsâli ise müte‘assir bulunmasına ve Divan-ı Harbce Ermeni erbâb-ı
mefsedetinin vak‘adaki derece-i iştirakleri bu hafta postasıyla Harbiye Nezâreti'ne mütekaddim mazbata-i mufassalada şerh ve beyân kılınmış olmasına
nazaran ayrıca vesâik derc ve takdimine mahal kalmamış olmakla ona göre
arz-ı cevab edilmek üzere huzur-ı âlî-i cenâb-ı vilâyet-penâhîye takdim.

**
Dahiliye Mektubî Kalemi
Telgraf Kısmı
Evrak Numarası
591/1
Tarih: Fî 1 Temmuz sene [1]325
Şifre

Adana Vilâyeti'ne
C. 25 Haziran sene [1]325. İstintâk evrakı ile sairenin hepsinin suretleri gönderilmek icab etmeyip evrak-ı istintâkıyeden şâyân-ı ehemmiyet olan6

ları var ise yalnız onlarla diğer mühim vesâikin suret-i musaddakalarının ve
top ve bomba ve arma gibi şeylerin de fotoğrafilerinin serî‘an irsâli muntazardır.
Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Ermeni erbâb-ı mefsedetinin Adana Vak‘a-i zâilesindeki derece-i iştirakleri Divan-ı Harb-i Örfî'den bu hafta postasıyla nezâret-i aliyyelerine irsâl
olunan mazbata-i mufassalada şerh ve izah olunduğu Adana Vilâyeti'nden
cevaben alınan telgrafnâmede beyân olunduğundan ve mezkûr mazbatanın
hâvî olduğu delâil ve vesâikin nezâret-i senâverîce de bilinmesi muktezî bulunduğundan musaddak suretinin bir an evvel irsâline himmet buyurulması
bâbında.
[14 Temmuz 1909]
DH. MKT, 2875/88

4

MUSTAFA REMZİ PAŞA'NIN GÖREVDEN ALINMASI

Adana Redif Fırkası Kumandanı Mustafa Remzi Paşa'nın görülen lüzum üzerine görevden alındığı ve yerine vekâleten Trablusşam Liva
Kumandanı Mirliva Emin Paşa'nın tayin edildiği

Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 20 Cumâdelâhire sene [1]327 - 25 Haziran sene [1]325
Elden

Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Adana Redîf Kumandanı Ferik Mustafa Remzi Paşa'nın hakkında icra
olunan tahkikât neticesine göre ba‘dehû muamele-i lâzıme ifa olunmak üzere maslahaten görülen lüzuma binâen hemen şimdiden işden el çekdirilerek
keyfiyetin inbâsı hususuna himmet.

**
7

Umum Erkân-ı Harbiye Dairesi
Merkez Şubesi
1567
Hulâsa: Adana Kumandanı Mustafa Remzi Paşa'ya
işden [el] çekdirilerek Trablus Redîf Mirlivâsı
Emin Paşa'nın tevkîl etdirildiğine dair

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Fî 25 Haziran sene [1]325 tarih ve bin yüz otuz sekiz numaralı emirnâme-i sâmî-i Sadâret-penâhîleri üzerine tebligât-ı lâzıme bi'l-icra Beşinci
Ordu Müşiriyeti'nden cevaben alınan telgrafnâmede keyfiyet Ferik Mustafa
Remzi Paşa'ya tebliğ olunduğu gibi Adana Fırka Kumandanlığı Vekâleti'ne
Trablusşam Livâ Kumandanı Mirlivâ Emin Paşa'nın muvakkaten tayin ve
muvâsalatına kadar vekâlet vezâifinin fırka erkân-ı harbiyesine memur Mirlivâ Abdülfettah Bey tarafından ifası lüzumu da mahalline iş‘âr kılındığı bildirilmiş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 29 Cumâdelâhire sene 1327 ve fî 4 Temmuz sene 1325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

[17 Temmuz 1909]
BEO, 3594/269490

5

ADANA OLAYLARI HAKKINDA ADANA
DİVAN-I HARBİNCE HAZIRLANAN MAZBATA

Adana olayları hakkında Adana Divan-ı Harbince hazırlanan ayrıntılı
mazbatada; İstanbul ve Adana'da birer gün arayla çıkan olaylar arasında bağlantı tespit edilemediği, Ermenilerin 1895 yılında yaşanan
olaylardan sonra yeni faaliyet alanı olarak stratejik konumundan dolayı Adana vilâyetini seçtikleri, bu amaçla buradaki Ermeni nüfusunu çoğaltmaya ve bunları silahlandırmaya çalıştıkları, Meşrutiyet'in ilanından sonra bu faaliyetlerin daha da arttığı, Ermeni Murahhasası Muşeh
Efendi'nin verdiği vaazlarla Ermenilerin milliyetçi duygularını tahrik ettiği, Müslüman ahali arasında da çeşitli sebeplerle huzursuzluklar çık-

8

tığı, silah tüccarlarının hem Ermenileri hem de Müslümanları kışkırtması sonucu ahalinin silahlanma yarışına girdiği, ve iki kesim arasında
büyük bir gerginlik oluştuğu, olayların bir Ermeninin bir Müslümanı öldürmesiyle başladığı ve süratle yayıldığı, Ermenilerin kendi mahallelerinde yakaladıkları Müslümanları katlettikleri ve Müslüman mahallelerine doğru ilerledikleri ve Valilik tarafından civardaki redif taburlarının
silahlandırılıp Adana'ya gönderilmesi emrinin verilmesi üzerine redif
askerleriyle Müslüman ahalinin karşı koyması neticesinde durdurulabildikleri, ancak redif askerlerinin gelmesiyle birlikte merkezdeki olayların bağlı sancak ve köylere de sıçradığı, çatışmaların şiddetlendiği,
şehirde yangınlar çıktığı ve yağmanın başladığı, olaylar sırasında vali
ve kumandanın acziyet gösterdikleri ve görevlerini ihmal ettikleri, olayların gerçek sorumlularının nitelikli güvenlik görevlisi istihdam etmeyerek memleket asayişini tehlikeye atan ve Cevad Bey gibi iktidarsız birini Adana Valiliği'ne layık gören Dahiliye Nezâreti ile Vali Cevad Bey,
Murahhasa Muşeh, Ermeni ihtilalcileri, İtidal Gazetesi Sahibi İhsan
Fikri ve arkadaşları ile düşmanları olan Gergerîzâde Ali ve taraftarları,
Abdülkadir Efendi, Jandarma kumandanı, Polis eski Müdürü Kadri
Bey, Adana Redif Fırkası Kumandanı Remzi Paşa ile vilâyet merkezinde görevli bütün zabıta ve adliye memurları olduğu, olaylardan sonra Ermeni ve Müslümanların kendilerinin suçsuz olduklarını ileri sürerek karşı tarafı suçladıkları, fakat her iki tarafın da olayların çıkmasında rolleri olduğuna dair deliller bulunduğu, suçluların özellikle de işlenen cinayetlerin failleri ile Ermeni ihtilalinin uygulayıcısı olmaktan zanlı
olarak tutuklu bulunanların ve olayların başlamasında etkisi ve sorumluluğu olanların cezalandırılması gerektiği, 10 Temmuz Millî Bayramı
münasebetiyle iki kesimin arasının bulunmasının ve idare-i örfiyenin
kaldırılmasının yerinde olacağı hususlarının ifade edilmekte olduğu

Harbiye Nezâreti
Mektubî Kalemi
Aded: 830

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Adana Hâdise-i müessifesinin esbâb-ı tahaddüsüyle suret-i vuku ve
cereyânı hakkındaki tahkikât ve istıtlâ‘âta dair bazı izahât ve tafsilâtı ve bu
bâbda ittihâzı tezekkür ve mütâlaa olunan tedâbîri hâvî Adana Divan-ı Harb-i
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Örfîsince bi't-tanzim Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'ndan bâ-tahrirât irsâl olunan mazbata-i mufassala leffen takdim kılınmış ve mündericâtı
Bâbıâlice bi't-tezekkür icabâtı ifa olunacak mevâddan bulunmuş olmakla ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 25 Cumâdelâhire sene [1]327 ve fî 30 Haziran sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Adana
Divan-ı Harb-i Örfîsi

Üç yüz yirmi beş senesi Martı'nın otuz birinci Salı günü Dersaâdet'de
vuku bulmuş olan hareket-i irticâiyye akabinde Nisan'ın birinci Çarşamba
günü Adana'da İslâm ve Ermeniler arasında yekdiğerlerinin kanına susamışçasına mukâtelât vuku‘u bu iki vak‘anın birbirine merbût bulunduğu ve her
ikisinin muharriki aynı yed-i hûnîn olduğu zannını hâsıl etmiş ve Ermenice
münteşir evrak-ı havâdisle her neden ise mahiyet ve hakikat aramağa lüzum
görmeksizin cerâid-i saireden nakl ve iktibâs-ı şu’ûnâta. münhemik olan Dersaâdet Türkçe gazetelerinin neşriyâtı bu bâbdaki şübheyi hakikat derecesine
îsâl ve tahvîl eylemiş ise de Adana'ya muvâsalatla vak‘anın bir eser-i irticâ
olduğu nokta-i nazarından tahkikâta ibtidâr olundukda o gibi bir ser-rişte elde edilememesi üzerine bir tarafdan mahiyet-i meselenin istiknâhına devam
olunmakla beraber ahalinin ezhânını teskin ve cereyânî-i vukuâta hasr-ı nazar-ı dikkat etmiş olan ecânibe devletin niyet ve âmâl-i hakikat ve ma‘deletperverîsini irâe eylemek için icraât-ı serî‘ada bulunmak lüzumu bi't-takdir
vuku bulan ihbarât ve müsted‘ayât üzerine ef‘âl-i cinâiye fâillerinin derdest
ve muhakemesi enseb ve evlâ görülerek bu gibiler haklarında muhakemât-ı
lâzıme bi'l-icra kanunen müstahık oldukları cezalar i‘tâ edilmiş ve edilmekde bulunmuş olup ancak ber-vech-i âtî serd ü ityân edilecek esbâbdan dolayı
şu suret-i hareket mülk ü millet için semerât-ı nâfia te’min edemeyeceği cihetle -Divan-ı Harbce ke'l-evvel müttehaz program mûcebince ve kemâl-i
sür‘at ve faaliyetle icra-yı muhakemeye devam olunmakla beraber- arîz u
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amîk ve bi'l-etraf teemmül-i keyfiyet edilerek işbu mazbatanın tanzimiyle hâl
ve zamana münasib olduğu kaviyyen zann u tahmin olunan tedâbîrin arzına
mübâderet olunmuşdur.
Adana'ya muvâsalat olunduğu andan yani iki mâha karîb bir müddetden
beri künh ü mahiyet-i vukuât hakkında yapılan tahkikâtın ve icra edilmekde
olan muhakemâtın cereyânı sırasında istihsâl edilen kanaat-i fikriyenin delâletleriyle anlaşıldığına göre Adana Vak‘a-i müessifesinin sebeb ve suret-i
vuku‘unu tedkik ve mahiyetini tayin için devr-i istibdâda kadar ircâ‘-ı nazar
etmek icab eylemekdedir.
Devr-i istibdâdda Adana Vilâyeti'nde bulunan ve kendisine Yıldız'ı
mesned ittihâz eden Vali-i esbak Bahri Efendi'nin umûr-ı idaredeki tesvîlâtı
neticesi olarak ahali-i vilâyet bâr-ı i‘tisâf altında ezilmiş ve memurîn-i hükûmet ve mütehayyizân-ı memleketin nüfuz ve tazyikâtı tahtında bunalmış kalmış olup ancak ahali-i İslâmiye'nin millet-i hâkime sıfatını haiz olması ve
ekserîsinin cahil bulunması hasebiyle idare-i menfûre-i mezkûrenin revâ gördüğü mezâlime karşı bir hâl ve hareketde bulunmamış iseler de üç yüz on bir
senesi[nde] yedikleri sille-i te’dîbden uslanacakları yerde onu menvî-i zamîrlerinin tarz-ı icrasına bir ders-i ibret olmak üzere telakki etmiş ve daima erbâb-ı fesadın ilkââtına firîfte olarak nâil-i âmâl olmak için her bir fedakârlığı
göze almış olan Ermeni milleti Van ve Bitlis gibi ecânibin nisbeten menâfi‘i
az olan kıta‘âtda îkâ‘ edilecek şûriş ve fesadın kendilerini idare-i Osmaniyye'den çıkarmağa sebeb olacak derecede şiddetli müdahalâtı davet edemeyeceğini derk ü teyakkun ile nisbeten sahile karîb ve binâenaleyh menâfi‘-i ecnebiyenin kesîr olduğu bir mahallin intihâbı lâzım geleceğini takdir ederek
karîben inşası mukarrer ve musammem olan Bağdad hatt-ı kebîrinin güzergâhında olmasından ve demiryoluyla sahile merbût bulunmasından başka
hıtta-i Mısriyye derecesinde münbit ve mahsuldâr olmak ve Ermeni ahalisi
kesretli bulunmak gibi kendileri için şâyân-ı dikkat havâssı câmi‘ bulunan
Adana Vilâyeti'ni bir sahne-i şûriş ve fesad olmak üzere tayin eyledikden sonra Ermeni unsurunun bu vilâyet dahilinde teksîrine bezl-i makderet ederek
vilâyât-ı mücâvire ve ba‘îdeden birçok Ermenileri celb ve iskân eylemiş oldukları ve evvelce yalnız bir ailenin ikamet eylediği Ermeni hânelerinde dörtbeş familyanın yerleşdiği netice-i tahkikâtdan ve kâffesinin cerîde-i nüfusa
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kaydedilmemiş olduğu muhakkak olmakla beraber üç yüz on dokuz senesi
Martı'ndan sene-i hâliye Martı'na kadar nefs-i Adana Ermeni nüfusunun yüzde kırk sekiz râddesinde artmış idüğü kuyûdât-ı resmiyeden müstebân ve
müstefâd olmuş ve Adana Ermeni Murahhası olup el-yevm firaren Mısır'da
bulunan Muşeh'in Mısır'da tab‘ ve neşr etdirip bir nüshasını da Divan-ı Harb'e
gönderdiği mutavvel müdafaanâmede Ermenilerin kâffe-i hatîâtı örtülmek
istenildiği hâlde Ermeni tezâyüd-i nüfusu meselesi setredilemeyerek müevvelen tasdik ve itiraf edilmişdir.
Vech-i ma‘rûz üzerine tezyîdine çalışılan Ermeni unsuru mevcudunun
peyderpey teslîhi dahi nazar-ı dikkatden dûr tutulmayarak kurbiyeti hasebiyle depo ittihâz edilen Kıbrıs'dan vilâyetin açık ve medîd olan sahiline silah
ve cephâne geçirmekden ve bunlarla Ermenilerin teslîhine çalışmakdan o derece geri durulmamışdır ki nef‘-i memlekete göz yuman idare-i müstebidde
dahi bunu görmeğe mecbur olmuş ve vilâyetin muhtelif iskelelerinde muhtelit komisyonlar teşkiline ve sahilin nikât-ı lâzımesine müte‘addid karakollar
inşasıyla jandarma ve asker ikamesine mecburiyet hissetmişdir.
Ermeniler gerçi devr-i hürriyetin bahşetdiği serbestîden dolayı silah
almış olduklarını ve fakat kendileri derecesinde ve belki de daha ziyade olarak İslâmların esliha mübâya‘a etdiklerini ikrar ve dermiyân ve devletin gözü önünde cereyân eden şu iki unsur teslîhâtından kendilerinin mu‘âteb tutulamayacağını beyân etmekde iseler de bâlâda arz olunduğu üzere devr-i istibdâdın son on senesinden beri gerek vilâyet sahilinden bahren ve gerek devr-i
menhûs-ı mezkûrda esliha kaçakçılığına Reşid Efendi ve Halil Paşa'nın vilâyetleri zamanında mühim bir merkez olmuş olan Beyrut'dan berren getirilen
mütenevvi‘ harb silahları şimdiye kadar tamamen elde edilememiş olduğu
gibi bunu Ermenilerin ba‘de'l-hürriye hükûmete teslim eylememiş olmaları
nazar-ı dikkate alınınca unsur-ı mezkûrun İslâmlar derecesinde silahlı bulunmadıkları yolundaki müdde‘ayâtına ne dereceye kadar inanmak caiz olacağını takdir için çok düşünmeğe ihtiyac kalmaz.
Ermenilerin şu ihzârâtda devamları sırasında üç yüz yirmi dört senesi
Temmuzu'nun onuncu günü tulû‘ eden neyyir-i hürriyet bir aralık Ermenilerin menviyyât-ı fâsidelerine -avâkıba intizâren- bir fâsıla-i sükûn vermiş ve
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hele en birinci nâcî ve hâmî addeyledikleri İngiltere Devlet-i fahîmesinin
Hükûmet-i Cedîde-i Osmaniyye'ye temâyül ile tarafgîr oluvermesi bünyân-ı
emellerini hayliden hayliye sarsmışdır.
Devr-i Meşrutiyet'in tebaa-i Osmaniyye'ye seyyânen bahşetdiği hürriyet ve müsâvât ale'l-umum vilâyet halkına geniş bir nefes aldırarak zaten anâsır-ı saireye karşı bir gayz u kin perverde etmeyen ahali-i İslâmiye kemâl-i
safvet ve samimiyetle gayr-ı müslim vatandaşlarıyla kucaklaşmış ve onlardan da aynı muameleyi görmüş iseler de devr-i hürriyete kadar millet-i mahkume olarak yaşamış olan Ermenilerin iktisâb eyledikleri hakk-ı hürriyet ve
müsâvâtdan fazlaca bir serbestiyle istifade eylemek istemeleri İslâmların nazarında pek de hoş görülmemiş ve evvelce enzâr-ı âmmede menfûr ve merdûd olan Hınçak ve Truşak ve Taşnaksütyun Cemiyetlerinin vilâyetin her
tarafında kulüpler küşâd ederek birçok Ermenilerin orada toplanmaları büsbütün şübhe ve sû-i zanlarını isticlâb eylemişdir.
Ahali-i İslâmiye'nin öteden beri Ermenilere karşı pek samimiyetle bir
vatandaşlık irâe etmiş ve unsur-ı mezkûr ile son zamanlara kadar hoş geçinmiş olduklarını enzâr-ı bî-tarafânede isbata medâr hususâtdan olarak üç yüz
on bir senesinde civar vilâyetlerdeki İslâm ve Ermeni mukâtelâtından Adana
Vilâyeti'nin masûn kalmış olduğunu ve bir havlu dahilindeki hânelerde ve
hatta bazen aynı dam altında iki unsurun birlikde yaşamış olduklarını zikretmek kifayet eder.
İlân-ı hürriyeti müteâkib her yerde olduğu gibi devr-i makhûr-ı sâbıkın
zaleme-i memurîni aleyhine burada dahi bir kıyâm icra olunarak başda Vali
Bahri Efendi olmak üzere mazınna-i sû’ erbâbından daha bazı memurîn mevâki‘-i iktidardan indirilmiş ise de maa't-teessüf mehâmm-ı umûr-ı vilâyet o
zâlim ellerden alınarak eyâdî-i muktedireye tevdî‘ edilememişdir.
Ermeniler menviyyât-ı kadîmelerinin husûlü için eski şiddetiyle çalışmak lâzım gelip gelemeyeceğini takdirde mütehayyir ve İslâmlar ise ba‘demâ takib etmeleri lâzım gelen tarîkı tayinde mütereddid bulundukları bir sırada vilâyete gelen Cevad Bey tedâbîr-i hakîmâne ittihâzıyla her iki unsura
saadet ve selâmet-i vatana müntehî tarîk-ı hidayeti göstermesi icab eder iken
vukûfsuzluğu ve bir vilâyet idare edecek derecede iktidarı olmaması yüzün13

den nüfuz-ı hükûmetin za‘fına meydan vermiş ve vak‘a-i müessife bilhassa
o sebebden başgöstermişdir.
Menba‘-ı istibdâddan yetişmiş olan müşârunileyh devr-i sâbıkda mâdûnundan aldığı malumâtı mâ-fevkine arz ve iblâğ ve mâ-fevkinden gelen
evâmiri mâ-dûnuna ihtar ve tebliğ eylemekden ibaret zann u tahmin eylediği
vazife-i vilâyeti yine o suretle ifaya devam etmiş ve vatanın minhâc-ı refah
ve terakkîsi olması lâzım gelen Meşrutiyet-i idare mahzâ kendisinin sû-i idare ve adem-i iktidarı yüzünden Adana Vilâyeti için külliyyen ma‘kûs olarak
sebeb-i nekbet ve felâket olmuşdur.
Ekser yerlerde olduğu üzere burada dahi hürriyeti sû-i telakki eden ve
ilân-ı Meşrutiyet akabinde arzuları dairesinde vali ile memurînden bazılarının vilâyetden azl ve teb‘îd edilmesi üzerine hükûmete tahakküm ve umûruna müdahale için kendilerinde bir hak ve kuvvet bulunduğunu zann u vehm
eyleyen ahali-i İslâmiye ve Hıristiyaniye günden güne şımararak ve neticenin ne olacağını bilemeyerek gavr-ı felâkete doğru ilerlemişdir.
Fırka-i Ahrâr programında mevcud adem-i merkeziyetin kendi emelleri dairesinde tefsirine gayret eden ve ilân-ı Meşrutiyet olunmakla beraber
millet-i necîbe-i Osmaniyye'nin gayr-ı müslim vatandaşlarına te’min eylemek
istedikleri hukuk-ı hürriyet ve müsâvâta dahi adem-i emniyet izhâr eyleyen
Avrupa'daki Ermeni ihtilâl komiteleri ilk neşve-i hürriyetin ezhân-ı ahaliye
verdiği sekr-i samimiyet hitâma erer ermez yine muzmerleri bulunan Ermeni
istiklâliyeti için ilkââtdan geri durmamağa başlamış ve hurâfât kabîlinden
olarak Ermeni armalarının ve muhayyel krallarla fedailerin resimlerini neşr
ve ta‘mim ile Ermenilerin hissiyâtını galeyana getirmiş oldukları âsârıyla zâhir hususâtdan olduğu gibi en başda Adana Murahhası firarî Muşeh olmak
üzere vilâyet dahilindeki sair Ermeni müfsidlerinin nuhbe-i emelleri olan Ermeni istiklâli fikr-i muhayyel ve hâmına nâiliyet için bir takım ve va‘z ve nutuklarla her bâr unsur-ı mezkûru teşcî‘ ve teşvik eylemiş oldukları da muhakemât-ı câriyeden anlaşılmışdır.
Ermenilerin bu vadide sarf-ı mesâî etdikleri sırada ahali-i İslâmiye miyânesinde de âtîde ma‘rûz hususâtdan dolayı bir tefrika ve hükûmetin aczini
izhâr ve vak‘a-i müessifeyi ihzâr eden bazı vekâyi‘-i mühimme cereyân eylemişdir.
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Şöyle ki: Devr-i sâbıkda Diyarbakır'a nefy ü tağrîb ve orada dahi tek
durmadığından menfâsı Payas'a tahvîl edilmiş ve bir müddet sonra Adana'ya
aldırılması üzerine te’ehhül ederek burada yerleşmiş olan İhsan Fikri Efendi
öteden beri hizmet-i hükûmetde istihdama tâlib olarak ve ber-takrîb yolunu
bularak Adana Sanâyi Mektebi Müdüriyeti'ne tayin edilmiş ve bir müddet
memuriyet-i mezkûrede kalmış ise de bilâhare çıkarılıp yerine Adana eşrafından Gergerîzâde Ali Efendi'nin getirilmesi üzerine vilâyete ve halefine karşı
bir gayz u kin beslemeğe başlamış ve ilân-ı Meşrutiyet'i müteâkib Dersaâdet'e giderek bir müddet kaldıkdan sonra Zabtiye Nezâreti'nden tayin edilip avdetinde alâ-rivayetin vapur ücretini dahi kendi kesesinden tesviye ederek birlikde getirmiş olduğu Adana polis müdürünün, Vali Cevad Bey tarafından eşraf ve mütehayyizânın te’sir-i nüfuzuyla- kabul edilmeyerek iade ve yerine
eşrafdan Kadri Bey nâmında birinin tayini ve kendisine yüz verilmemesi
mûmâileyh İhsan Efendi'yi büsbütün iğzâb etmişdir. Hükûmetin icraâtına karşı müdahalâtda bulunarak zaten mevkii pek muhkem olmayan valiyi sarsmak
ve bu suretle hem ahz-ı sâr ve hem ihrâz-ı nüfuz eylemek üzere ortaya Sanâyi Mektebi Müdürü Ali Efendi'nin ihtilâsı meselesini çıkarmağı ve bu fikrini
kendi müdüriyeti zamanında mektebde tanımış olduğu Muhasebe Memuru
Hayri ve muallimlerden Vasıf Efendiler vasıtasıyla icra etmeği tasmîm ile vuku bulan teşvikâtı üzerine Hayri Efendi mûmâileyh Ali Efendi'nin ihtilâsâtından bâhis bir istid‘â ile hükûmete müracaat ederek müdürün rü’yet-i muhasebe ve muhakemesini taleb ve berây-ı şehâdet refîki Vasıf Efendi'yi işhâd
eylemişdir.
Daima gününü bilâ-vukuât geçirmeği düşünerek kûteh-bînâne bir belâhetle yarın için ittihâz-ı tedâbîri zevâidden addeden Vali Cevad Bey kezâlik
sevk-i nüfuz ile bu işe de ehemmiyet vermemiş olmasıyla İhsan Fikri'den
ders almakda olan mûmâileyhimâ Hayri ve Vasıf Efendiler işbu ihtilâs maddesini esas ittihâz ederek hükûmetin aczi ve valinin adem-i iktidarı hakkında
sokaklara imzalı imzasız bir takım yaftalar yapışdırmak suretiyle ahaliyi hükûmet aleyhinde adem-i itaate sevk ve teşvik eylemişlerdir.
Gerçi efrâd-ı Osmaniyye'nin serbestî-i kelâm ve hürriyet-i matbûâtdan
nasibedâr olması tabiî ise de İhsan Fikri Efendi tarafından imtiyâzı istihsâl
kılınmış olan İtidal gazetesi mevcud olduğu hâlde onunla neşriyâtda bulun15

mayarak sokaklara acz-i hükûmetden ve icraâtda iltizâm-ı adalet olunmadığından bâhis yaftalar ta‘lîk edilmesinin mûmâileyhimâ haklarında mûcib-i
töhmet ve mes’uliyet bir hareket olduğu âzâde-i tezkârdır.
Gergerî Ali Efendi meselesinin te’sir-i nüfuzla daire-i adl ü hakkâniyetde hall ü fasl edilmeyerek mûmâileyhin berâeti tahakkuk etmesi üzerine
mûmâileyhimâ Hayri ve Vasıf Efendiler tarafından Gergerî Ali Efendi meselesi ve dolayısıyla hükûmetin icraâtı aleyhinde umumî bir miting yapılmasına i‘tâ-yı karar ve bundan hükûmeti dahi haberdâr etmeleri ve Ali Efendi tarafdarânının dahi diğer mitingcileri teneke çalarak ve taş atarak terzîl etmek
üzere sâbık Bekçibaşı Mehmed ve tahsildarlıkdan ma‘zûl Celil Çavuş delâletiyle bir kontr-miting akdine teşebbüsleri üzerine Cevad Bey bu defa her
nasılsa bunun bir sû-i neticeye müncer olacağını teyakkun ederek men‘ine
teşebbüs etmiş ise de muvaffak olamamış ve Hayri ve Vasıf tarafdarânının
diğer tarafın yapacağı rezaletden korkarak mitingin icrasından sarf-ı nazar
eylemeleri beyne'l-ahali daha o zaman muhakkaku'z-zuhur olan bir vak‘a-i
mühimmeyi men‘ eylemişdir. Mesele-i ma‘rûzada zîr-destânına karşı te’sir
ve nüfuzunu zâyi etmiş olan hükûmet âhar bir cihetden daha aczini göstermişdir ki o da vakitli vakitsiz atılan silahların men‘i hususundaki gevşekliği
ve tarafgîrliğidir.
Bâlâda arz edildiği üzere serbestçe silahlanmakda olan ahali-i İslâmiye ve Hıristiyaniye mübâya‘a etdikleri eslihanın tecrübesi bahanesiyle bağlar arasında ve şehir kurb ve civarında ve hatta son zamanlarda dahil-i şehirde ve hükûmet yakınında silah atmaları ve Gökdereliyan Karabet gibi bazı
Ermenilerin hânelerinde bilhassa nişangâh levhaları yaparak adeta nişan talimi icra etmeleri asabiyet-i ahaliyi fevkalâde gerginleşdirmiş ve vuku bulan
müracaât-ı müte‘addide üzerine bunun men‘ine teşebbüs etmiş olan Vali Cevad Bey silah atanların derdesti zımnında zâbıtaya emir i‘tâ eylemiş ve bazı
Ermeniler dahi derdest edilmiş ise de Murahhas firarî Muşeh'in ve daha sair
Ermeni müteneffizânının vuku bulan müracaatları üzerine mütecâsirlerin salıverilmesi ve bilakis İslâmlardan silah endâht ederken yakalanan birkaç kişinin hapis ve tevkifi hükûmetin Ermenileri himaye ve muhafaza ve İslâmlara gadr u zulm eylediğine atfolunarak ahali-i İslâmiye hükûmetden soğu16

makla beraber anâsır-ı [gayr-ı] Müslime hakkında da evvelki hiss-i meveddeti beslememeğe başlamışlardır.
Adana'da mevcud İslâm ve Hıristiyan silah tüccarlarının ticaretlerine
germî vermek üzere vukuât-ı müessifenin zuhurundan evvel geçen îd-i sa‘îd-i
adhâda İslâmların Hıristiyanları ve Hıristiyanların İslâmları katleyleyeceklerine dair iki unsur beynine şâyi‘ât-ı kâzibe yayarak her iki tarafı silah mübâya‘asına adeta icbâr etmeleri ahalinin hemen ekseriyetle ve süratle silahlanmalarına sebebiyet vermiş ve kaçak olarak imrâr ve idhal edilenlerden sarf-ı
nazar kuyûdât-ı resmiye ile sâbit olduğu üzere ilân-ı Meşrutiyet'den sonra
Mersin ve İskenderun gümrüklerinden bu havaliye imrâr edilen eslihanın
mikdarı on iki bin sekiz yüz dört râddesine bâliğ olmuşdur.
Vech-i ma‘rûz üzerine Ermenilerden silah atanların mazhar-ı sahâbet
olarak serbest bırakılmalarına mukabil İslâmlardan tutulanların tevkif edilmesi ahali-i Müslime'yi iğzâb ve hükûmetin emir ve memurînine karşı hareketlerini isticlâb ederek zaten son derecede dûçâr-ı vehn ü za‘f olan nüfuz-ı
hükûmet şu suretle büsbütün sıfır derekesine düşmüş ve o aralık bir Müslim'i
itlâf eden ve hâl-i firarda bulunan bir Ermeni'nin hükûmetçe derdest edilememesi ve Ermenilerden taleb olundukda bir hayli zaman evvel bir Müslim'i
katl ile firar etmiş olan diğer bir Müslim ele geçirilmedikçe istenilen Ermeni'nin teslim edilmeyeceği yolunda mantıksız bir cevab verilmesi hükûmetin
ma‘dûm olduğu bir sırada iki unsur beyninde tevlîd-i nifak için en mühim
bir sebeb olmuşdur.
Mart'ın otuz birinci Pazartesi günü akşamüzeri Karaköse oğlu Gani'nin
mahdûmu Mahmud isminde birinin Tepebağı Mahallesi'nde bir el silah atması üzerine polis devriyesi merkûmu tutmak istemiş ise de hükûmete karşı durmağı tasmîm eden ve beş yüz râddesinde müctemi‘ bulunan ahali-i İslâmiye'den bazıları merkûmu yed-i zâbıtadan firar etdirmiş ve Karaköse oğlu Mustafa ve Dağmehmed Mahallesi'nde bakkallık eden Bahri tarafından Ermenilerin
silah atanları tutulmayarak yalnız İslâmların derdest edilmesine razı olmayacaklarını beyân ile orada mevcud bulunan Müslümanlara evlerine gidip silah
sıkmaları tenbih ve ihtar edilmesi üzerine o civarda oldukça sürekli silah atılmışdır.
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Ertesi Salı günü akşamüzeri şimendifer istasyonunda silah endâht etmelerinden ve serkeşlik ve emre adem-i itaatde bulunmalarından dolayı derdest edilip berây-ı tevkif hükûmete gönderilen üç Müslim'i esna-yı râhda ahali-i İslâmiye polis ve jandarmaların ellerinden almış oldukları gibi gece saat
ikide yine bir cemm-i gafîrin hükûmet civarında tecemmu‘ etmeleri ve fesadcûyâne tefevvühâtda bulunmaları üzerine bunları dağıtmak ve kaçırılan mevkûfînin kimler olduğunu tahkik etmek isteyen polis müdürünü de tahkir ve
malumâtı olmasından dolayı elde edilmek istenilen bir çocuğu kaçırmaları
da karîbü'z-zuhur mühim bir vak‘anın nişanesinden ibaret bulunmuş ise de
maa't-teessüf şu hakikat vilâyetin hiçbir memuru tarafından takdir edilememiş ve Tepebağı civarında silah atan Mahmud Nisan'ın birinci Çarşamba günü bir bekçi tarafından müsellah olduğu hâlde derdest edilerek polis müdürünün hânesine götürülmesi üzerine gece hükûmet pîşgâhında tecemmu‘ eden
ahali bu defa da müdür-i mûmâileyhin evi önünde toplanarak merkûm Mahmud cebren tahliye ve tahlîs olunmuşdur.
Kuvve-i hükûmeti hiçe sayan ve Ermenilerden bir şemme-i zıddiyet ve
münâferet duyan ahali-i İslâmiye'nin ekserîsi müsellah ve müctemi‘ olarak
sokakda dolaşdıkları şu sırada Ermenilerden birinin İmamzâde Nuri Efendi
nâmında bir İslâm'ı katl ü itlâf etmesi üzerine Nisan'ın birinci Çarşamba günü saat üç buçuk-dört râddelerinde Adana Vilâyeti'nin mûcib-i harâbîsi olan
vak‘a-i müessife başgöstermişdir.
Bir iğtişâş çıkarmak üzere hazırlanmış ve Ermeni hükûmet-i kadîmesinin Sivas'da Timurlenk tarafından son indirâs-ı muhayyeline dair yakın zamanlarda Adana ve Mersin'de icra edilen muharrik-i urûk-ı isyan tiyatrolarla
pek ziyade galeyana gelmiş olan ve ahali-i İslâmiye'nin harekât-ı ahîresinden
kuşkulanmış bulunan Ermeniler, bu gibi müdhiş bir kıtâlin zuhur edeceğinden
bî-haber bulunmakla beraber vak‘anın hudûsuyla kendilerini şaşırmayarak
Adana'nın Ermenilerle meskûn mahallâtında ele geçirdikleri İslâmları katl ü
itlâf eyledikleri gibi cesaretlerini daha ziyade artdırarak ve bir takım devriyeler tertibi ve bazı sergerdelerin çavuş ve zâbit tayini gibi tertibât-ı askeriye
icrasına kadar kıyâm etdikleri ve daima İslâm mahallâtına doğru ilerileyerek
tevsî‘-i daire-i nüfuza gayret eyledikleri kezâlik netice-i tahkikâtda ta‘ayyün
ve tezâhür eden hakikatlerdendir. Vak‘anın zuhuru ve Ermenilerin bu suretle
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ihrâz-ı tefevvuk eylemekde bulunmaları üzerine civar redîf taburlarının teslîh
ve Adana'ya i‘zâmı hakkında makam-ı vilâyetden ve Adana Redîf Fırkası
Kumandanlığı'ndan verilen evâmir üzerine her tarafdan tehâcüm eden efrâd-ı
redîfe ve ahali-i İslâmiye'nin ihrâz-ı tefevvukuyla Ermenilerin devam-ı şakâvetine meydan verilmemiş ise de maa't-teessüf efrâd-ı mezkûrenin vürûdu işi
daha feci bir surete kalb ve tahvîl eylemiş ve merkezde inşi‘âl eden nâire-i
kıtâlin tevsî‘-i daire eylemesine ve bi'l-cümle mülhakâta intişâr ve sirayetine
işbu evâmir sebeb-i müstakil ve yegâne olmuşdur.
Devr-i sâbıkın zaman-ı hâzıra yâdigâr bırakdığı yolsuzluklardan başlıcası olmak üzere bu havali redîf taburlarında elbise-i askeriye bulunmamasından teslîh edilmek istenilen esnân-ı redîfe erbâbının taht-ı silaha alınması
bir sürü başıbozuklara silah ve cephâne tevzî‘inden ibaret kalmış ve zaten bir
ziraat memleketi olmasından dolayı vilâyât-ı mücâvire ve ba‘îdeden gelmiş
olan İslâm ve Ermeni birçok yabancı amelenin mevcud bulunduğu Adana
Vilâyeti'nde şu suretle tevzî‘-i esliha mezkûr yabancı ameleye dahi medâr-ı
teşvik olarak depolardan bazılarına hücum ile mevcud esliha ve cephâne yağma edilerek ahalinin hükûmetin rızası hilâfında teslîhine ve dolayısıyla mukâtelenin iştidâdına sebebiyet vermişdir.
Ahali-i İslâmiye şu suretle silahlandıkdan sonra geçen üç yüz on bir
senesindeki vukuâtda değil sair vilâyâtda hatta İstanbul'da Ermenilerin kanını irâka İslâm üzerine mefrûz imiş gibi câniyâne bir suretle hareket edildiği
hâlde fâil ve müsebbiblerinin aranılmamış olduğunu tahattur ve bu defa da
yine öyle olacağını tahmin ederek ve Ermenilerin şımarıklığından ve beynlerinde tahaddüs eden zıddiyet ve münâferet icabâtından olarak pek hûnrîzâne ve hatta Divan-ı Harb Hey’eti'ni mecbur-ı bükâ edecek derecede vahşiyâne sefk-i dimâya mücâseret eylemişler ve bazen kadınları ve memedeki çocukları ifnâ ve bir aileyi bir ferd kalmayıncaya kadar imha eylemek gibi icabât-ı insaniye ile kat‘an tevâfuk edemeyecek gaddarlıklarda bulunmuşlardır.
Nefs-i Adana'da vech-i ma‘rûz üzerine Çarşamba günü başlayan mukâtelât iki vatandaş unsur arasında yekdiğerinin kanına susamışçasına akşama
kadar bu suretle devam etdiği gibi ertesi Perşembe günü kıtâl ile beraber yağma ve onun icabâtından olarak yangın başgöstermiş ve Adana'nın kıymet ci19

hetiyle hemen beşde üçü ve kemiyet itibarıyla sekizde biri mahv u tebâh olmuş olduğu gibi tahkikât-ı mükemmele ve mutavvele icra edilmekle beraber
sebeb ve suret-i zuhuru mevsûkiyetine itimad edilemeyecek kadar mantıksız
bir rivayet derecesinde kalan ve Nisan'ın on ikinci Pazar günü tekerrür eden
kıtâl ve nehb ve ihrâk dahi Adana'nın harâbiyetini ikmâl ve itmâm eylemişdir.
Vak‘anın zuhur ve devamı sırasında umûr-ı idare ve asayişe memur
bulunanların tarz-ı hareketleri hakkında tahkikât-ı câriyeden anlaşılan bazı
hakâyıkı zikr u ityân fâideden hâlî olamayacağı ve vilâyet emr-i mühimm-i
asayişinin ne gibi gayr-ı muktedir ellere tevdî‘ ve teslim edilmiş olduğunu
göstereceği cihetle zevâidden addolunamaz. Vali-i Vilâyet Cevad Bey ve kumandan paşa Çarşamba gecesi bazı mahallâtı dolaşmış iseler de vak‘anın
zuhuruyla beraber derhal hükûmete kapanarak orada i‘tâ-yı emr eyledikleri
ve ahaliye berây-ı nasihat celb edilen Belediye azâsından Şadrikyan Artin
Efendi Belediye Dairesi'nde Elci Mahmud nâmında biri tarafından gözünün
önünde katledildiği hâlde valinin o esnada mahall-i mezkûrda bulunan iki
Amerikalı misyonerin arkasına saklanarak bi'l-vasıta olsun men‘e kıyâm etmediği şühûdun şehâdetinden ve jandarma kumandanının nevbetçi neferi makamında olmak üzere vak‘a günü kumandan paşanın arkasında dolaşdığı ve
polis müdürünün dahi vak‘adan korkarak hânesine kapanıp kaldığı kendi ikrar ve itiraflarından münfehim hakâyık-ı garîbedendir.
En adi bir cünhanın vuku‘unu istihbâr eder etmez derhal mahall-i vak‘aya yetişerek bir zabıt varakası tanzim etmesi lâzım gelen Polis ve Jandarma
İdareleri tarafından koca bir kıtâl için maa't-teessüf iki satırlık bir şey yazılmamış ve Cevad Bey Adana'dan azîmetinden bir-iki gün evvel vilâyet sermustantıkına emir vererek bir zabıtnâme kaleme aldırmış olup ba‘de'l-iğtişâş memurîn-i zâbıta ve adliyenin gördüğü hizmet ve ittihâz etdiği yegâne tedbir
bir takım suçlu ve suçsuz Ermenileri (erbâb-ı fâsideden olduğu) gibi gülünç
bir tabir ve ithamla hapse tıkmakdan ve bunları isticvâb eylemekden ibaret
kalmışdır.
Vak‘a-i müessifenin zuhuruna sebebiyet verenleri kemâl-i hakkâniyet
ve bî-tarafî ile söylemek icab ederse şehrî üç yüz kuruşla bir polis ve seksen
kuruş ile bir jandarma istihdam ederek zabt u rabt-ı beldenin te’mini ve asayiş-i mahallînin idâmesi kâbil olmayacağını pekâlâ takdir eylediği hâlde mü20

zâyaka-i maliyenin teşdîdi havfıyla asayiş-i dahilî gibi en mühim bir vazifenin haricde en adi bir iş bulamayarak uşak maaşından dûn bir aylıkla ve kemâl-i meskenetle polis ve jandarmalık silkine duhûl eden yerlilerin en pespâye takımına tevzî‘ine göz yuman ve Cevad Bey gibi tecrübesiz ve icraâtda
te’sirâta tâbi bir zâtı Adana Vilâyeti'ne lâyık gören Dahiliye Nezâreti başda
olmak üzere ahvâl ve icraâtı yukarıdan beri tafsilen arz edilen Vali Cevad
Bey ve Murahhas Muşeh ile Ermeni istiklâliyetini istihsâle gayret eden ve
isimleri bir dereceye kadar mazbût olan Ermeni ihtilâlcilerini ve İtidal Gazetesi Sahibi İhsan Fikri ile rüfekâsını ve bunların hasmı bulunan Gergerîzâde
Ali ve tarafdarânını ve Abdülkadir Efendi'yi ve Jandarma kumandanıyla Polis Müdür-i sâbıkı Kadri Bey'i ve Adana Redîf Fırkası Kumandanı Remzi
Paşa'yı ve merkez-i vilâyetde mevcud sair memurîn-i zâbıta ve adliyeyi zikreylemek iktizâ eder.
Suçlu oldukları hâlde kabahati üzerlerinden atmak için İslâmların en
küçük ve ehemmiyetsiz bir hareketini arzuları dairesinde ı‘zâm ve sû-i tefsir
ve kendilerinden sudûr etmiş olan cerâim-i azîmeyi işlerine gelecek suretde
te’vîl ve tasgîr eyleyen Ermeni milleti Kasab Haço ve rüfekâsı gibi kemâl-i
vahşetle katl-i nüfusa mücâseretleri ke'ş-şems zâhir ve ayân olanlar hakkında
ısdâr edilen ahkâm-ı kanuniyeye ve yine kendi milletdaşlarının şehâdetleriyle ve kâtil ve müfsid olmak töhmetiyle maznûnen mevkûf bulunanların devam-ı muhakemelerine itiraz ile daima İslâmlara atf-ı kabahat ve onların dûçâr-ı mücâzât olmasını taleb eylemekde ve akrabasından maktûl düşmüş olan
ve fakat delâilin adem-i mevcudiyeti dolayısıyla Divan-ı Harb'e ihkâk-ı hak
için müracaat edemeyen veyahud kâtilleri bilemeyen Ermenilere mahzâ İslâmların pençe-i kanuna teslimi için en başda rüesâ-yı ruhâniye olduğu hâlde
şâhid tedarik ederek ve arzuhâl yazarak teshîl-i müracaât edilmekde bulunması ve daima işi irticâ‘a atf ile İslâmların siyaseten te’dîbini ve bu suretle
enzâr-ı âmmede unsur-ı İslâm'ın zâlim ve kendilerinin mazlum gösterilmelerini taleb eylemeleri ve İslâmlar ise arzuları hilâfına olarak sevk-i kazâ ve cehâlet ile irtikâb etdikleri cinayât-ı müte‘addidenin daha şimdi takdir edebilmekde bulundukları dehşeti[n]den kalben hirâsân ve müteneffir olmakla beraber Ermenilerin takib etdiği masumiyet davasını reddederek müsebbib-i
yegâne Ermeniler olduğunu bi'l-beyân kendilerinin cezaya çarpılmaları mu21

vâfık-ı ma‘delet olamayacağını iddia etmekde bulunmaları delâletiyle her iki
unsur hasbe'l-cehâle sâlik oldukları râh-ı dalâletin ne kadar yanlış bir yol olduğunu artık takdir eyleyerek kabahati yekdiğerine tahmîle çalışmakda ve
idare-i örfiye ile onun lâzım-ı gayr-ı müfârıkı bulunan Divan-ı Harb-i Örfî'nin icraâtından ürkmekde bulundukları anlaşılmakda ve hatta rivayât-ı müte‘addide-i mevsûkaya nazaran İslâm ve Ermeniler geçmişi unudarak kendilerini pek ziyade dûçâr-ı havf u tazyik eden idare-i örfiyenin ref‘i için karîben
makamât-ı âliyeye müracaat teşebbüsünde bulunmakdadırlar.
Makam-ı istıtrâdda şurasını da arz etmek icab eder ki bazı Ermeni hânelerinde bomba ve esliha-i memnû‘a ve evrak-ı muzırra zuhuru ve hatta birkaç
yerde su borularının üzerleri tahta kaplanıp çenberlenmek suretiyle vücuda
getirilmiş ve arabalar üstüne bindirilmiş topların elde edilmesi gibi göz önünde duran ve gayr-ı kâbil-i red olan delâil bazı Ermeni eşirrâsının bir fikr-i hâma kapılarak öteden beri hazırlıkda bulunmuş olduğunu gösterdiği ve unsur-ı
mezkûrun kat‘an bir fikr-i fâsid perverde etmeyip sırf Müslümanların taassub
ve kıyâmına hedef ve kurban oldukları ve kendilerinin pak ve bî-suç bulundukları yolundaki müdde‘ayât-ı vâhiyeyi esasından redd ü cerh eylediği gibi
asıl müessir-i yegâne yağmacılık ve ahz-ı sâr olduğu hâlde meşâhîr-i fesededen Gökdereliyan Karabet'in beş bin atlı ile baskın vermek için gelmekde olduğuna dair kurâ ve kasabâtda intişâr eden şâyi‘a-i müheyyicenin te’siri ve
bazı mahallerde muhafaza-i nefs kaydı yüzünden vak‘anın hâsıl olduğu hakkında İslâmlar tarafından dermiyân edilmek istenilen mazeret dahi şâyân-ı
kabul ve iltifat olamayıp ancak Müslümanları muhafaza etmiş ve iğtişâşı teskine çalışmış Ermenilerin ve kendisine iltica eden Ermeni vatandaşlarını himaye için hayatını tehlikeye koymuş Müslümanların mevcudiyeti muhakemâtın cereyânı esnasında tahakkuk ve ta‘ayyün eylemiş olmasına nazaran
Ermenilerin kâffesini müfsid ve düşman-ı vatan ve Müslümanların cümlesini mutaassıb ve hunhar addeylemek muvâfık-ı nasfet ve ma‘delet olamaz.
Mesrûdat ve meşrûhât-ı ânifeden rehîn-i ilm-i âlî buyurulacağı üzere
Ermenilerden bazılarının bir fikr-i fâsid perverde eylemeleri ve Meşrutiyet
ve serbestîden fazla bir şımarmaklıkla istifadeye kalkışmaları ve hükûmetin
son derece zaîf ve aciz bulunması ve ahali-i İslâmiye'nin -bilhassa cehâlet
sevkiyle- hükûmete ve Ermenilere karşı bir isyan ve galeyan göstermeleri
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gibi esasen ve münferiden bu derecede azîm netâyic-i vahîme tevlîd etmesi
me’mûl olmayan müessirâtın aynı bir noktada ve aynı bir zamanda tesâdüm
ve telâhuku devr-i behiyyet-i hürriyetde anâsır-ı Osmaniyye'nin neşve-i ittihâdını telh eden nın vücud bulmasına bâ‘is olmuş ve daha doğrusu zemin ü
zaman hâdise-i mezkûreyi tevlîd eylemişdir.
Cerâim-i cinâiye fâillerinin yegân yegân zâhire ihracıyla haklarında kanunen müstahık oldukları cezaların tertib ve icrası suretiyle Hükûmet-i âdile-i
Meşrûta'nın ihkâk-ı hakk-ı tebaaya ve umum için bir ders-i terbiyet i‘tâsına
müsâra‘at eylemesi lâzımeden olup ancak el-yevm Adana Divan-ı Harbi'nde
beş yüzü mütecâviz cerâim-i cinâiyeye mütedâir evrak-ı istid‘â ve istihbârât
mevcud olması ve her birinin tedkiki sırasında lâ-ekal üç-beş kişinin mücâzât-ı terhîbiyeye çarpılması lüzumunun tezâhür eylemekde bulunması nazar-ı
dikkate alınınca idare-i örfiyenin değil üç, hatta on Divan-ı Harb'le bu işi biriki senede lâyıkıyla tesviye edemeyeceği ve bu yüzden evlâd-ı vatandan daha
pek çoklarını idam ve kürek cezalarına mahkum etmeğe mecbur kalacağı tezâhür eder.
Ber-muktezâ-yı ma‘delet katl-i nüfus, nehb-i emvâl, ihrâk-ı büyût misillü cerâim-i cinâiye ile fi‘l-i katli teshîl ve emvâl-i menhûbeyi ahz ve madde-i ihrâkı tasmîm ile beraber fi‘le çıkaramamak ve izâle-i bikr ve fi‘l-i şenî‘
icra eylemek gibi derecât-ı sâniye ve sâlisede mûcib-i töhmet ve tecrîm ef‘âl
fâillerinin cezalandırılmasından dahi bittab‘ insırâf-ı nazar caiz olamayacağından ve halbuki buna kıyâm etmek -sâha-i vukuâtda mevcud anâsır-ı muhtelife bilâ-istisnâ vak‘anın zuhur ve cereyânında cüz’î ve küllî medhaldâr
oldukları cihetle- vak‘a-i müessifenin icra edildiği bi'l-cümle kurâ ve kasabât
etrafına kordon vaz‘ıyla bir habs-i umumî yapılmasını intâc etdireceğinden
kâbil olmayacağı ve bâlâda arz edildiği üzere mücâzât-ı terhîbiyeyi müstelzim ef‘âl fâillerinin izhârıyla ceza-dîde edilmeleri evvelki kıtâlin mütemmimi olarak lâ-ekal beş-altı yüz kişinin idamı suretiyle âhar bir kıtâl icrasını
ve harâset ve ziraatle vatana hizmet edecek birçok zinde kolların zincir-bend-i
atâlet olmasını icab etdireceği cihetle hikmet-i hükûmetle kâbil-i tevfîk görülemeyeceği ecilden bu bâbda âhar bir tedbir-i sâib ittihâzı zaruriyâtdan addedilmekde ve ancak idare-i örfiyenin ve Divan-ı Harb'in icraâtını yalnız şimdiye kadar icra edilmiş olan on beş ceza-yı idam ile beş-on kişinin muhtelif
23

müddetlerle hapsine karar vermekden ibaret bırakmak ahaliyi devr-i hâzır-ı
Meşrutiyet'in de idare-i makhûre-i sâbıka misillü her işi pamuk ipliğine bağlamakda olduğuna ikna eylemek demek olacağı cihetle gayr-ı caiz görülmekde idüğünden Adana civarında îkâ‘ edilmiş olan bazı cinayât-ı müdhişe mütecâsirleriyle el-yevm Adana'da mevkûf olup Ermeni fesadının fâil ve âmilleri olmakla maznûn bulunanlar haklarında kanunen müstahık oldukları cezaların tayin ve icrası ve melfûf mazbatada arz edildiği üzere müsebbib ve müessir-i vak‘a olanların örfen ve idareten tertib-i mücâzâtı ile iktifa ve harekât-ı
sâbıkalarına nedâmet eden her iki unsurun mâziyi ferâmûş ile beynlerinde
eski meveddet ve muhabbeti iade eylemekden ibaret bulunan arzu ve mes’ulleri is‘âf edilerek Temmuz'un On'una şeref-müsâdif olan îd-i millî-i Osmanî'de anâsır-ı mezkûre beyninin te’lifiyle ve mevcud kuvve-i askeriyenin daha
bir müddet temdîd-i ikameti şartıyla hayat ve iktisad-ı memleket üzerine te’sir-i küllîsi bulunan idare-i örfiyenin ref‘i enseb ve evlâ görülmekdedir.
El-minnetü lillah şimdiye kadar hiçbir te’sire tâbi olmayarak ve kat‘an
ve kâtıbeten cins ü mezheb farkına bakmayarak sırf kanaat-i fikriye ve vicdaniyesine ibtinâ’en ifa-yı vazife etmiş ve etmekde bulunmuş olan Divan-ı Harb
Hey’eti esas ve cereyân-ı vak‘a hakkındaki istıtlâ‘âtının ve selâmet-i vatan
için lâzımü'l-ittihâz gördüğü tedbirin arzını farîza-i zimmet bilerek yine aynı
adl ve bî-tarafî ile işbu mazbatayı tanzim ve takdim eylemiş ve bunun takdir-i
kıymet ve mahiyetiyle icabının icrası menût ve mütevakkıf-ı ârâ-yı sâibe-i evliya-yı umûr bulunmuşdur.
Fî 24 Haziran sene [1]325
Adana Divan-ı
Harb-i Örfî Reisi
Yusuf Kenan
Azâ
Kolağası
Ahmed Lütfü

Azâ
Miralay
Abdurrahman
Ziya bin Vehbi

Azâ
Miralay
Ömer Nailî bin
Mehmed

Azâ
Azâ
Kolağası
Yüzbaşı
Mustafa Şükrü bin Ahmed Ziya bin
Mehmed
Osman

**
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Azâ
Kaymakam
Osman
Azâ
Yüzbaşı
İsmail Refî bin
Mehmed Raşid

Bâb-ı Âlî
Meclis-i Mahsus

30 C. sene [1]327 ve fî 5 Temmuz sene [1]325 tarihli zabıtname suretidir.
Adana Hâdise-i müessifesine dair tafsilâtı ve bazı ifadâtı hâvî Adana
Divan-ı Harb-i Örfîsi'nden tanzim ve tesyîr olunup Harbiye Nezâreti'nden
bâ-tezkire gönderilen 24 Haziran [1]325 tarihli mazbata kırâet olundu. Mazbata-i mezkûrede hâdise-i müessifenin esbâb-ı hudûsu ve suret-i cereyânı
bi'l-etraf bast u izah olundukdan sonra cerâim-i cinâiye fâillerinin yegân yegân zâhire bi'l-ihrac kanunen müstahık oldukları cezaların tertib ve icrası suretiyle Hükûmet-i âdile-i Meşrûta'nın ihkâk-ı hakk-ı tebaaya ve umum için
bir ders-i terbiyet i‘tâsına müsâra‘at eylemesi lâzımeden ise de el-yevm Adana Divan-ı Harbi'nde beş yüzü mütecâviz cerâim-i cinâiyeye mütedâir evrak-ı
istid‘â ve istihbârât mevcud olması ve her birinin tekdiki sırasında lâ-ekal
üç-beş kişinin mücâzât-ı terhîbiyeye çarpılması lüzumunun tezâhür eylemekde bulunması nazar-ı dikkate alınınca idare-i örfiyenin değil üç, hatta on Divan-ı Harb'le bu işi bir-iki senede lâyıkıyla tesviye edemeyeceği ve ber-muktezâ-yı adalet katl-i nüfus ve nehb-i emvâl ve ihrâk-ı büyût misillü cerâim-i
cinâiye ile fi‘l-i katli teshîl ve emvâl-i menhûbeyi ahz ve madde-i ihrâkı tasmîm ile beraber fi‘le çıkaramamak ve izâle-i bikr ve fi‘l-i şenî‘ icra eylemek
gibi derecât-ı sâniye ve sâlisede mûcib-i töhmet ve tecrîm ef‘âl fâillerinin cezalandırılmasından dahi sarf-ı nazar edilmek caiz olamayıp bu tarîkı iltizâm
ise vukuâtın cereyân eylediği bi'l-cümle kurâ ve kasabât etrafına kordon vaz‘ıyla bir habs-i umumî yapılmasını ve diğer bazı mahzurâtı intâc edeceği cihetle gayr-ı caiz bulunduğundan ve maa-hâzâ idare-i örfiyenin ve Divan-ı
Harb'in icraâtını yalnız şimdiye kadar icra edilmiş olan on beş ceza-yı idam
ile beş-on kişinin muhtelif müddetlerle hapsine karar vermekden ibaret bırakmak ahaliyi Meşrutiyet'in de her işi oluruna bağlamakda olduğuna ikna eylemek demek olacağından bahisle Adana civarında îkâ‘ edilmiş olan bazı cinayât-ı müdhişe mütecâsirleriyle el-yevm Adana'da mevkûf olup Ermeni fesadının fâil ve âmilleri olmakla maznûn bulunanlar haklarında kanunen müstahık oldukları cezaların tayin ve icrası ve diğer mazbatada gösterildiği üzere
müsebbib ve müessir-i vak‘a olanların örfen ve idareten tertib-i mücâzâtı ile
iktifa ve harekât-ı sâbıkalarına nedâmet eden her iki unsurun mâziyi ferâmûş
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ile beynlerinde eski meveddet ve muhabbeti iade eylemekden ibaret bulunan
arzu ve mes’ulleri is‘âf edilerek Temmuz'un On'una müsâdif olan îd-i millî-i
Osmanî'de anâsır-ı mezkûre beyninin te’lifiyle ve mevcud kuvve-i askeriyenin daha bir müddet temdîd-i ikameti şartı ile idare-i örfiyenin ref‘i enseb ve
evlâ görüldüğü dermiyân olunmuşdur. Divan-ı Harb'in ber-vech-i meşrûh tedkikât ve mütâlaâtı esasen şâyân-ı tervîc ise de sâlifü'z-zikr mevkûf bulunan
kesân ile Divan-ı Harb-i mezkûrda taht-ı muhakemeye alınmaları ahîren takarrür eden zevâtın icra ve ikmâl-i muhakemeleri lâzım ve binâenaleyh idare-i örfiyenin devamı zarurî olduğundan ve ahvâl-i mahalliyenin bir an evvel
daire-i sükûn ve salâha ircâ‘ı dahi lâzımeden bulunduğundan Temmuz'un
On'unda icra edilecek îd-i millîde Müslim ve gayr-ı müslim ahalinin te’lif-i
beynleri vesâilinin istihzâr ve istikmâline itina ile beraber asıl fâil ve müessir
olanlar hakkında esbâb-ı müşeddide-i kanuniye ve derece-i sâniye ve sâlisede medhaldâr bulunanlar hakkında da esbâb-ı muhaffife nazar-ı dikkate alınarak muamelâtın sür‘at-i kâmile ile rü’yet ve intâcına çalışılması ve zaten
Divan-ı Harb refakatinde ifa-yı muâvenet etmek üzere ahîren cihet-i adliyeden altı zât Adana'ya i‘zâm kılınmış olmakla memurîn-i mezkûreden başka
diğer muâvin hey’etlerin vücuduna lüzum var ise icabına bakılmak üzere hemen iş‘ârı zımnında mezkûr kumandanlığa tebligât-ı lâzıme icrasının Harbiye Nezâreti'ne havalesi tezekkür kılındı.
İmzalı aslına mutabıkdır.

**
Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 3 Receb sene [1]327 - 7 Temmuz sene [1]325
Mahremâne

Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Adana Vak‘a-i müessifesinin zuhur ve cereyânında bilfi‘l medhaldâr
olmayıp fakat sû-i idaresi ve manen te’siri mahsûs ve mervî olan ve hâdisenin vuku‘unda cüz’î ve küllî zî-medhal bulundukları anlaşılan eşhâsdan Adana Vali-i sâbıkı Cevad Bey'le Adana Redîf Fırkası Kumandanı Ferik Mustafa Remzi Paşa'nın icra-yı tekâüdlerine ve memurîn ve ahali-i mahalliyeden
medhaldâr olan muharrerü'l-esâmî kesânın dahi mahâll-i muhtelifeye teb‘îd
26

ve becâyiş ve azl olunmak suretleriyle icra-yı mücâzâtlarına dair Adana Divan-ı Harb-i Örfîsi'nden tanzim ve Adana Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanlığı'ndan bâ-tahrirât irsâl olunan mazbatanın leffiyle icra-yı icabını mutazammın
30 Haziran sene [1]325 tarihli ve 827 numaralı tezkire-i aliyyeleri Meclis-i
Mahsus-ı Vükelâ'da lede'l-mütâlaa Adana Hâdise-i müessifesi üzerine tahkikât-ı mükemmele icrası zımnında mahalline i‘zâm kılınmış olan Hey’et-i
Teftişiye erkânından Şûrâ-yı Devlet Bidâyet Mahkemesi Reisi Faik Bey ile
Selanik Adliye Müfettişi Artin Efendi taraflarından i‘tâ olunan lâyihada Adana Valiliği'nde ve Cebel-i Bereket Mutasarrıflığı'nda bulunup bilâhare azledilmiş olan Cevad ve Âsaf Beylerle Adana Kumandanı Ferik Mustafa Remzi
Paşa'nın gerek hâdisenin zuhurundan evvel gerek zuhuruyla devam etdiği
esnada vazife-i memuriyetlerini lâyıkıyla ifa ve tedâbîr-i lâzıme ve ciddiye-i
men‘iyenin ittihâzına itina etmeyerek Müslim ve gayr-ı müslim ahali arasında gayet feci ahvâlin tevessü‘üne sebeb oldukları ve ahaliden Bağdadî Abdülkadir ve Boşnak Salih ve İhsan Fikri ve İsmail Safa Efendilerin teşvikât ve
neşriyât-ı asayiş-şikenânede bulundukları tebeyyün etmiş ve Adana Hâdisâtı'nın dahilen ve haricen husûle getirdiği sû-i te’siratı izâle için gerek memurînden gerek âhâddan sû-i hâl ve hareketleri tebeyyün edenler haklarında
bi'l-muhakeme kanunen terettüb edecek mücâzâtın ifası mertebe-i vücûbda
görünmüş olduğundan müşâr ve mûmâileyhimin Adana'da müteşekkil Divan-ı
Harb'de serî‘an taht-ı muhakemeye alınmaları ve Divan-ı Harb-i mezkûr riyâsetine ferik rütbesinde bir zâtın tayini Hey’et-i Vükelâca kararlaşdırılarak
bâ-mazbata sebk eden arz ve istîzân üzerine müte‘allik buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî mûcebince Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'yle nezâret-i
aliyyelerine tebligât-ı mukteziye ifa ve Divan-ı Harb Riyâseti'ne de İzmir Fırkası Kumandanı Ferik İsmail Fazıl Paşa hazretleri tayin kılındığı tedkikât-ı
vâkı‘adan anlaşılıp sâlifü'z-zikr Adana Divan-ı Harb-i Örfîsi'nin mazbatası
tekâüd ve mahâll-i muhtelifeye teb‘îd ve âhar mahalle nakl ve azl olunmak
suretleriyle icra-yı mücâzâtlarına lüzum gösterilenler aleyhinde lâzım gelen
esbâb ve delâili ve bu delâile müstenid ahkâm-ı kanuniyeyi gayr-ı muhtevî
olarak müşâr ve mûmâileyhim Cevad ve Âsaf Beyler ve Mustafa Remzi Paşa ile sair memurînden ve ahaliden sû-i hâl ve hareketleri tebeyyün edecekler haklarında idareten muamele icrası cihetine gidilmeğe esasen mahal görü27

lememiş olduğundan irâde-i seniyyeye iktirân etmiş olan sâlifü'z-zikr karar
ve tebligât vechile o misillüler haklarında Adana Divan-ı Harbince bi'l-muhakeme kanunen terettüb edecek muamelâtın ifası lâzım geleceğinin nezâret-i aliyyelerine tebliği tezekkür kılınmış olmakla ona göre icra-yı icabına
himmet.
[20 Temmuz 1909]
BEO, 3621/271523
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BAĞDADÎZÂDE ABDÜLKADİR'İN TEKZİP TALEBİ

Bağdadîzâde Abdülkadir imzasıyla gönderilen bir telgrafta, Keşişyan
Kiragos'un Adana Divan-ı Harbince idama mahkûm edilmesinde Sisliyan ve Bağdadîzâde gibilerin maksatlı ifadelerine dayanıldığı şeklinde Mebus Babikyan Efendi'ye atfen Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayınlanan gerçek dışı iddianın Babikyan tarafından ispat veya tekzibi talep
edildiğinden, Adana Valiliği'nden konunun incelenmek üzere Divan-ı
Harb'e tevdiinin istendiği

Telgrafnâme
An-Adana
Mahalli Numarası: 4706

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Tasvir-i Efkâr'da Babikyan Efendi'nin muhâveresi miyânında "Divan-ı
Harb Sisliyan ve Bağdadîzâde gibilerin tahkikât ve ifadât-ı garazkârânelerini
nazar-ı itibara alarak dört gün bankada kalan Keşişyan Kiragos'u kâtile iştirak töhmetiyle itham ve idama mahkum eylemişdir." fıkrası hayretimi mûcib
oldu. Eğer nâm-ı ma‘rûfuyla bu Bağdadîzâde ben isem Divan-ı Harb buna
dair hiçbir şey söyleyemediğinden sırf iftiradır. Hak ve adlden ayrılmaması
lâzım gelen bir mebûsun bu garazkârâne sözlerine teessüf eder, ifadesinin
tekzib yahud isbat eylemesini taleb eylerim.
Bağdadîzâde Abdülkadir

**
28

Dahiliye
Mektubî Kalemi
Tarih: Fî 2 Receb sene [1]327 - Fî 7 Temmuz sene [1]325

Adana Vilâyet-i Behiyyesi'ne
Mebûs Babikyan Efendi'nin Tasvir-i Efkâr gazetesinde münderic muhâveresinde Adana Divan-ı Harbi'nin Sisliyan ve Bağdadîzâde gibilerin tahkikât ve ifadât-ı garazkârânelerini nazar-ı itibara alarak dört gün bankada kalan Keşişyan Kiragos'u kâtile iştirak töhmetiyle itham ve idama mahkum eylediğine dair bir fıkra görülüp Bağdadîzâde'den kendisi maksûd ise Divan-ı
Harb'e o yolda müracaat ve ifadâtı mesbûk olmadığı için mebûs-ı mûmâileyhin fıkra-i mezkûreyi tekzib veya isbat etmesi lâzım geleceği Bağdadîzâde
Abdülkadir imzasıyla oradan keşîde olunan telgrafnâmede beyân olunduğundan karar-ı vâkı‘a tevfîkan keyfiyetin li-ecli't-tedkik Divan-ı Harb'e tevdî‘i
hususuna himmet buyurulması bâbında.
[20 Temmuz 1909]
DH. MKT, 2881/51
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ADANA ERMENİ MURAHHASASI
MUŞEH EFENDİ'NİN MAHKUMİYETİ

Adana Ermeni Murahhasası Muşeh Efendi'nin Adana ve havalisinde
meydana gelen olaylardan dolayı Divan-ı Harb'de gıyaben yapılan
yargılamasında; kendisinin Ermeni ruhanî memurlarına gayrimeşru siyasî içerikli tamimler gönderdiği, bölgedeki gezileri sırasında kiliselerde verdiği vaazlarda Ermenileri Müslümanlar aleyhine kışkırtarak silahlanmaya teşvik ettiği, her yerde ayaklanma olacağını ve Avrupa devletlerinin Ermenileri koruyacağını söyleyerek 12 saat sürecek bir direnişe
göre hazırlık yapılması yönünde tembihte bulunduğu, muhtemel bir
karışıklıkta Ermeni fedailerince nasıl hareket edileceğine dair yapılan
plan ve programı Ermeni ahaliye aktardığı ve dışardan binlerce silah
getirterek dağıttığının şahitlerin ifadeleri ve ele geçirilen bazı belgelerle sabit olduğu, ayrıca olaylar sırasında yanan Osmaniye Kilisesi'nin,
içerisindeki bomba ve cephaneden dolayı infilak etmesinin de buranın

29

bir silah ve cephane deposu haline getirildiğini gösterdiği, dolayısıyla
bu deliller ışığında kendisinin olayları önceden planlayıp şartlarını hazırladığı, Ermenileri Müslümanlar aleyhine kışkırtıp silahlandırdığı ve
çıkacak bir karışıklık sonucu yabancı devletlerin muhtemel müdahalesi ile Adana'da bir Ermeni krallığı kurmayı amaçladığı anlaşılarak Mülkiye Ceza Kanunname-i Hümâyûnu'nun 56 ve 66. maddeleri gereğince idam cezasına çarptırıldığı

Harbiye Nezâreti
Mektubî Kalemi
Aded: 825

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Üç yüz yirmi beş senesi Nisan ibtidâsında Adana ile Bahçe, Osmaniye,
Haçin, Tarsus ve sair mahallerde tahaddüs eden ihtilâl ve iğtişâşı Adana ile
Bahçe ve Osmaniye ve sair uğradığı mahaller kiliselerinde ve hususî ictimâlarda müheyyic va‘zlar ve nutuklar irâdıyla ahaliyi yekdiğeri aleyhine tahrik
ve teslîh etmek suretiyle îkâ‘a sebeb-i müstakil olmakla maznûnun aleyh Adana Murahhası Muşeh hakkında ısdâr olunan ahz u girift ve mehil kararnâmeleri ahkâmına mütâbaatla isbat-ı vücud etmediğinden gıyâben icra kılınan tahkikât ve muhakemât neticesinde merkûmun ifsâd ve isyanı evvelden tasavvur ve esbâb-ı îkâ‘iyesini ihzâr ile Ermenileri İslâm aleyhine tahrik ve teslîh
ve bu miyânda tahaddüs edecek iğtişâş ve mukâtelât arasında vuku‘unu tasavvur etdiği müdahalât-ı ecnebiyeye istinâden kuvve-i hayaliyesinde tecessüm
etdirdiği ism-i kadîmi Kilikya olan Adana Vilâyeti Ermeni istiklâlini ve krallığını teşkil etmek istediğini merkûmun efkâr-ı fesad-engîz ile meşbû‘ olarak
bu uğurda maktûl düşen mevhûm kahramanların ruhu nâmına âyin-i ruhânîler icrası bahanesiyle Adana'nın umum mülhakât memurîn-i ruhâniyesine
âmâl-i siyasiye-i gayr-ı meşrû‘a yolunda bir fikr-i müheyyic ile yazılmış ta‘mimler göndermesi ve geçen sene Teşrîn-i Sânî ve Kânûn-ı Evvel sıralarında Osmaniye ve Bahçe'ye uğrayarak kilisede va‘z u nasihat esnasında "Olur
ki müstebidler hücum eder; silah alın, hazırlık görün!.. Bakın ben reis-i ruhânî olduğum hâlde iki revolverim vardır." diye revolverlerini kilisede teşhîr
ederek ahaliyi İslâmlar aleyhine bir fikr-i fesad ile silahlanmağa sevk eylediği Der Vahan Efendi, Bogos Ağa, Gökçeyan, Demirci Bağdasar'ın ifadeleri30

ne atfen şehâdet eden Deli Mağdisi oğlu Çolak Avadis veled-i Serkiz ve sair
birçok kimsenin semâ‘ u rü’yet üzerine ifadâtı; aynı fikr-i mefsedetle Osmaniye'ye vürûdunda dahi kilisede va‘z u nasihat esnasında "Boş bulunmayın,
silah tedarik edin. Hürriyetden istifade ederek silahlanınız. Kendimizi muhafaza etmek için silahlanmak lâzımdır. Fakir olanlara zenginler silah tedarik
etsin. Her taraf ayaklanacak ve Avrupa bizi muhafaza edecekdir. Siz on iki
saatlik bir mukâvemet için hazırlık görünüz." demek suretiyle ahalinin efkârını müdhiş bir kıtâl ve faciaya sevk ve tahrik ve onun icabâtı olarak teslîh
eylediği kilisede hâzır bulunarak bizzat işitdiklerini söyleyen ve maa't-tahlîf
ifadeleri zabtolunan Haci Abraham veled-i Yakob ve Osmaniye Ermeni Papası Antranik Efendi ile Mamalı'nın zevcesi ve Haçinli Şahin, Kürd oğlu Şahin, Mumcu oğlu Şınok Ağa, Kuyumcuyan Hamparsum'un şehâdâtı ve bu
miyânda teşkil etdiği hükûmet-i hayaliye ve mefsedet-engîzinde Erzin Belediye Tabibi Misak Efendi'yi alaybeyi ve Osmaniye Belediye Tabibi Mamalıyan Setrak'ı kaymakam ve Kunduracı Dikran'ı yüzbaşı tayin ve ismi anlaşılamayan sarı bıyıklı, orta boylu bir Ermeni'yi dahi silah ve bomba ve dinamit
tevzî‘ine memur eylediği ve bu bâbdaki mevâiz ve nesâyihi geceleri hususî
ikametgâhlarda teşkil etdiği ictimâât-ı fesad-âlûdunda daha açık ve kat‘î bir
renk vererek ahalinin efkârını büsbütün tağlît eylediği hakkında yine bâlâda
esâmîsi muharrer şühûdun ifadâtıyla te’eyyüd etmesi ve aynı fikr-i ifsâd ile
üç yüz yirmi senesi Martı ibtidâlarında Akbez'e1 giderek aynı telkinâtda orada da devam ve Gevirk Ağa'yı esliha komisyoncusu yapmak istemesi ve mutasavver olan böyle bir iğtişâş ve mukâtele esnasında Ermeni fedailerinin üç
kola ayrılarak îkâ‘-ı şûrişe hizmet ve istihsâl-i muvaffakiyet edecekleri ve bu
tertibâtın Muşeh'in Adana, Hamidiye, Sis, Haçin ve Kozan'ı dolaşdığı sıralarda program altına alı[n]arak efkâr-ı umumiyeye serpildiği hakkındaki Adana
Belediye Kalfası Mesrob Efendi'nin vicdanî ihbarâtı ve bu suretle Kilise Hey’et-i Cismâniyesi'nden Urfalıyan David, Bezdikyan Bogos, Mihran Nacaryan,
Şadrik Artin, Gökdereliyan Karabet ile Kilikya Beyliği'ni vücuda getirmek
istediklerini ilaveten beyân edilmesi ve Muşeh'e hitaben yazılıp derdest ve
tercüme etdirilen fî 28 Teşrîn-i Evvel sene [1]908 tarih ve M. Sarrafyan im1

Metinde "Ekbaz'a" şeklinde geçmektedir.
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zalı bir tahrirât-ı cevabiyede merkûm Sarrafyan vasıtasıyla binlerce silah getirilmesinin mukarrer ve derdest-i muhabere olduğu ve bu muhaberenin telgrafla da te’yid edilerek silahların sevk ve idhal edilmiş olduğu ve Sis'den
Armenak imzasıyla derdest ve Muşeh'e hitaben yazılmış diğer bir tahrirâtda
dahi tanesi dört lira mukabilinde silah gönderilmesi lüzumunun beyân edilmesiyle iğtişâş esnasında yanan Osmaniye Kilisesi'nde bomba ve cephânenin de ateş alarak tahaddüs eden sâmi‘a-hırâş gürültüden oranın bir esliha ve
cephâne deposu hâline ifrâğ edilmiş olmasının anlaşılması gibi her biri kat‘î
ve yekdiğerini müeyyid esbâb-ı sübûtiye ile tahakkuk etmiş ve hareketi Mülkiye Ceza Kanunnâme-i Hümâyûnu'nun elli altı ve altmış altıncı maddeleri
hükmünü müstelzim ef‘âl-i cinâiyeden bulunmuş olmakla mevâdd-ı mezkûre hükmüne tevfîkan merkûm Muşeh'in idamına ve emvâlinin usulü vechile
idare etdirilmesi zımnında devâir-i aidesine tezkire tastîrine gıyâben ve müttefikan karar verildiğini mutazammın Adana Divan-ı Harb-i Örfîsi'nden tanzim olunup Adana Kuvve-i Mürettebe Kumandanlığı'ndan bâ-tahrirât irsâl
olunan 24 Haziran sene [1]325 tarihli ve yirmi bir numaralı mazbata leffen
takdim kılınmış olmakla iktizâsının ifa ve neticesinin emr u inbâ buyurulması merhûn-ı müsaade-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 25 Cumâdelâhire sene [1]327 ve fî 30 Haziran sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 5 Receb sene [1]327 - 9 Temmuz sene [1]325
Mahremâne

Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
30 Haziran sene [1]325 tarihli ve 825 numaralı tezkire-i aliyyelerine
cevabdır. Adana Murahhasası Muşeh Efendi'nin mahalli Divan-ı Harb-i Örfîsince gıyâben icra edilen muhakemesinde Usul-i Muhakemât-ı Cezaiye Ka32

nunu'nun hükm-i gıyâbîye dair olan faslında muharrer muamelât-ı kanuniyenin ifa olunup olunmadığının evvel emirde bi't-tedkik iş‘ârına himmet.
[22 Temmuz 1909]
BEO, 3621/271525
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BAHÇE ESKİ MÜFTÜSÜ İSMAİL EFENDİ İLE
KARDEŞİ YUSUF EFENDİ, OSMANİYE MEVKİ
KUMANDANI YÜZBAŞI MUSTAFA EFENDİ VE SAĞGEÇİT
NAHİYESİ MÜDÜRÜ HAKLARINDA YAPILAN İŞLEMLER

Sağgeçit nahiyesi müdürünün, hakkındaki müracaatlardan dolayı görevden alınmasının istendiği; Bahçe eski Müftüsü İsmail Efendi ve biraderi Yusuf Efendi'nin tutuklanıp Divan-ı Harb'e teslim edildikleri; Osmaniye Mevki kumandanının, Alaiye Taburu'nun Müfreze Bölük Yüzbaşısı Mustafa Efendi olduğu ve hakkındaki şikâyetin mahiyeti tam
olarak anlaşılamadığından herhangi bir tahkikat yapılamadığı, ancak
kendisinin çalışkan biri olduğu ve şimdiye kadar şikâyete konu bir işine rastlanmadığının bildirildiği

Dahiliye
Mektubî Kalemi
Telgraf Kısmı
Evrak Numarası: 521, 522, 523
Tarih: 25 Haziran sene [1]325
Şifre

Adana Vilâyeti'ne
Bahçe Müftüsü Yusuf Efendi hakkındaki isnâdât-ı vâkı‘aya nazaran
ne yapıldığının serî‘an iş‘ârı.
Vilâyet-i Müşârunileyhâya
Sağgeçid Nahiyesi müdürünün hakkındaki müracaâta binâen azli ve
neticenin inbâsı.
Vilâyet-i Müşârunileyhâya
Osmaniye'deki Kuvve-i Askeriye kumandanının mûcib-i şikâyet ahvâlde bulunduğu ifade olunduğundan orada kumandan kimdir; hakkındaki es33

bâb-ı şikâyet ne gibi şeylerdir; vilâyetçe olan malumât ve istıtlâ‘ât ne merkezdedir; serî‘an inbâsı.
**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Aded: 349

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
C. 25 Haziran sene [1]325. Bahçe Müftü-i sâbıkı İsmail Efendi ve biraderi Yusuf Efendi birçok muhaberât ve muamelâtdan sonra tevkif etdirilmişler ve Divan-ı Harb'e tevdî‘ edilmişlerdir. Fermân.
Fî 27 Haziran sene [1]325
Adana Valisi
Mustafa Zihni

**
Adana Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded: 144

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ı çâkerleridir ki
Osmaniye Kuvve-i Askeriye Mevki Kumandanlığı'nın mûcib-i şikâyet
ahvâlde bulunduğundan bahisle kumandan-ı mûmâileyhin kim olduğu ve esbâb-ı şikâyet neden ibaret idüğü bilinmek üzere keyfiyetin bi't-tahkik arz u
iş‘ârı hakkındaki 25 Haziran sene [1]325 tarihli ve şifreli telgrafnâme-i nezâret-penâhîleri üzerine lede'l-iş‘âr cevaben Cebel-i Bereket Mutasarrıflığı'ndan
gelen tahrirâtın bir sureti leffen irsâl kılınmış olmakla ol bâbda ve her hâlde
emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 8 Receb sene 1327 ve fî 12 Temmuz sene [1]325
Adana Valisi
Mustafa Zihni

**
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Adana Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded: 204

Osmaniye'deki Mevki kumandanı hakkında Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden şifreli telgrafla vuku bulan isti‘lâma cevaben mütekaddim 27 Haziran
sene [1]325 tarihli telgraf arîzasına lâhikadır. Osmaniye Kaymakamlığı'ndan
bu kere alınan ve leffen takdim-i pîşgâh-ı sâmîleri kılınan 25 Haziran sene
[1]325 tarihli ve altmış dört numaralı tahrirât-ı cevabiyede Osmaniye'de Mevki kumandanı nâmıyla bulunan Alaiye Taburu'nun Müfreze Bölük Yüzbaşısı, Mustafa Efendi nâmında bir zât olup şimdiye kadar mûcib-i şikâyet bir
muamelesi vuku‘a gelmediği ve müştekî ile madde-i müştekâ anh anlaşılamadığından tahkikine imkân bulunamadığı bildirilmekdedir. Devâir-i Osmaniye'de bulunduğum sırada bu kumandanın gayreti meşhûdum olup hakkında
bir gûnâ şikâyet işidilmemiş ve maamâfih hakkında şikâyet var ise icab-ı kanunîsine bakılmak üzere maddeten tayin ve izahı lâzım geleceği bedîhî bulunmuş olmakla ol bâbda.
Fî 2 Receb sene [1]327 ve fî 7 Temmuz sene [1]325
[25 Temmuz 1909]
DH. MKT, 2885/15
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ADANA VE HALEP VİLÂYETLERİNDEKİ
TAHRİBATIN GİDERİLMESİ VE ZARAR
GÖRENLERE YARDIM İÇİN PARA VE KREDİ TAHSİSİ

Adana Tahkik Heyeti ve Adana Valiliğince Sadâret makamı ve Dahiliye Nezâreti'ne yapılan müracaatlarda; olaylardan dolayı bölgede binlerce yanmış bina ve yardıma muhtaç 30 bini aşkın insan bulunduğu,
bunlar için tahsis edilen 30 bin liranın ancak günlük ihtiyaçları karşıladığı ve tükenmek üzere olduğu, yetişmiş olan tarım ürünlerinin tarlada
kalarak mahvolma ve dolayısıyla Hazine'nin zarara uğrama tehlikesinin söz konusu olduğu, kış gelmeden önce mesken ihtiyacının giderilmesinin büyük önem arzettiği, bazı yabancıların ve Ermenilerin yeni iş
ve geçim imkanları bulabilmek amacıyla Mısır, Amerika vs. yerlere gitmekte oldukları, şehrin yanan bölgelerinin bir fen heyeti tarafından haritasının çıkarıldığı, ancak elde para olmadan hiçbir girişimde bulunu-
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lamadığı, evsizlere ev inşası, kimsesiz yetim çocukların büyütülmesi,
dul kadınlarla çocukların istikballerinin temini, esnaf, sanatkâr, çiftçi,
tüccar ve çiftlik sahiplerine yardım edilip kredi sağlanması, cami, kilise,
okul vb. toplumsal binaların Hükûmet tarafından inşası gibi tedbirlerin
bir an önce uygulamaya konulması gerektiği, tahribatın giderilmesi ve
muhtaçlara yardım için 150 bin liraya ihtiyaç duyulduğu, yardım konusunda Halep vilâyetinin de unutulmaması gerektiği hususlarının dile
getirilmesi üzerine konunun Meclis-i Vükelâca ele alınarak Adana ve
Haleb'e toplam 120 bin lira tahsisi hakkında düzenlenen kanun tasarısının Meclis-i Ayan ve Mebusanca, sanat, ticaret ve ziraat erbabına
kredi olarak verilmek üzere ayrıca 100 bin lira daha tahsisi hususunun
da ilâvesiyle kabul edilip Padişah tarafından onaylandığı

Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 11790

Huzur-ı Sâmî-i Sadâret-penâhî'ye
Adanaca ifa edilecek vezâifden biri de Adana ve havalisi muhtacîni
için tahsis olunan iânenin tevzî‘ine nezâret etmek olduğu malum-ı sâmîleridir. Buraya muvâsalatımızda bu husus da bilhassa nazar-ı dikkate alındı. Merkez ve mülhakâtda bulunan muhtacînin bir kısmı hükûmet tarafından diğer
kısmı Beyne'l-milel İâne Komisyonu'ndan ve ayrıca ecnebiler cânibinden gönderilmekde olan mebâliğden iâşe olunuyordu. Hânelerinin yanmasından içinde yatakları da olduğu hâlde bi'l-cümle emvâl ve eşyaları ve çalışacak âlât u
edevâtı ya muhterik ya gasbedilmiş olmakdan dolayı sırf üzerindeki elbise
ile sokakda kalmış binlerce eşhâsın böyle yalnız iâşe ile def‘-i zaruretlerinde
devam münasib ve mümkün olamayacağından ahalinin hâline daha ziyade
vâkıf olması lâzım gelen kimselerden mürekkeb merkezde bir İâne Komisyonu teşkil edildi. Gerek bu komisyonun şimdiye kadar verdiği malumâtdan
gerek mülhakâtça bizzat ve bi'l-vasıta edilen tahkikâtdan anlaşıldığına göre
muhtacîne karşı milletin ve hükûmetin yapacağı iâne evvelâ; hânesiz kalanlara başını sokacak bir yer tedariki sâniyen; anasız, babasız ve bakacak kimsesiz kalan eytâmın büyütülmesi, sâlisen; hiç erkeksiz kalan dul kadınlarla
çocukların te’min-i istikbali, râbi‘an; erbâb-ı sanâyi‘e yevmiyesini çıkartabilecek âlât ve esnafa yine ekmek parasını kazanacak ufak bir sermaye, hâmi36

sen; çiftçilere mahsulâtını idrak, sair umûr-ı zirâiyesini ifa edebilecek kadar
bir iâne i‘tâsından ve tüccar ve saire ile çiftlik sahiblerine bilâhare kolayca
ödeyebilecek suretde bir mikdar akçe ikrâzından ve sair buna mümâsil muâvenât ve teshîlâtdan ve cami, kilise, mekteb ve müştemilâtı gibi umuma aid
emâkinin doğrudan doğruya taraf-ı hükûmetden inşa etdirilmesinden ibaretdir. Muhtacînin adedi otuz bini tecavüz etmekde olduğu gibi mebânî-i muhterikanın mikdarı da binlere bâliğdir. Şimdiye kadar edilen tahmine göre Adana ve mülhakâtına açılan yaranın en aşağı ve basit bir suretde tedavisi ancak
evvelce tahsis edilmiş olan otuz bin liradan başkaca sırf iâne olarak daha yüz
bin lira i‘tâsına ve devletin tayin edeceği suretde Osmanlı veya Ziraat Bankalarından biri vesâtatıyla ikrâz olunmak üzere ayrıca elli bin liralık kredi verilmesine mütevakkıf bulunuyor. Bahçe, Haruniye ve Hasanbeyli gibi yüksek
yerlerde gündüzleri sıcak ve geceleri serin olduğundan yorgansız, döşeksiz
açıkda yatmağa mecbur olan kesândan bazılarının zâtürrie ve zâtülcenbe tutulmakda oldukları muvakkat doktorlar tarafından haber verilmekde olduğu
gibi mahsulât da yetişmiş ve pamuk gibi bazı mezrû‘ât şu günlerde bakılmayacak olursa mahsulün mahv ve Hazine'nin de mutazarrır olacağı söylenmekde olduğundan iânât-ı ma‘rûzanın bir an evvel tevzî‘ine başlanılması da taht-ı
vücûbda görülüyor. İhtiyacın tenevvü‘ü ve aded-i muhtacînin kesreti ve iânenin bi-hakkın ihtiyacı olanlara ihtiyacı nisbetinde i‘tâsı bu bâbda ciddî vukûf
ve malumâta ve tecrübeye mütevakkıf ve gerek bizden ve gerekse burada bulunan komisyon azâlarında bu vukûf pek nâkıs olduğundan masrafları yine o
iâne akçesinden tesviye edilmek ve doğrudan doğruya Bâbıâli'ye merbût olmak ve bilhassa bu havalice bî-taraf olacak olan Musevi vatandaşlarımızdan
en aşağı üç kişiden mürekkeb bir hey’etin i‘zâmını te’min-i maksada lâzım
ve muktezî görmekde olduğumuzdan daha münasib bir suret-i hâl bulunamadığı hâlde iktizâsının bir an evvel ifasıyla neticesinin iş‘ârını ve Haleb Vilâyeti mülhakâtından hâdise zuhur eden yerlerin de ayrıca nazara alınmasını
istirhâm ederiz. Fermân.
Fî 10 Haziran sene [1]325
Adana Hey’et-i Muhtelita-i Teftişiyesi'nden
Malumât olmak üzere arz ediyorum.

Yusuf Kemal

Artin

Faik

**
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Bâb-ı Âlî
Daire-i Umûr-ı Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded: 1359

Huzur-ı Âlî-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Makam-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine de arz u iş‘âr olunduğu vech ile
Adana Hâdise-i zâilesinde mutazarrır olan muhtacînin iâşesi ile beraber muhterik hânelerin te’min-i inşaâtı ve esnaf ve zürrâ‘dan muhtac olanlarının tehvîn-i ihtiyacâtı için yüz elli bin liranın sarfına lüzum-ı kat‘î görüldüğü Tevzî‘-i İânât Komisyonu'ndan ifade kılındığını mutazammın Adana Vilâyeti'nden çekilen 11 Haziran sene [1]325 tarihli telgrafnâme leffen takdim kılınmakla ifa-yı muktezâsı menût-ı re’y-i âlî-i Sadâret-penâhîleridir. Ol bâbda
emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî ... Cumâdelâhire sene [1]327 ve fî ... Haziran sene [1]325
Dahiliye Nâzırı
Ferid

**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 11829

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Muhtacînin iâşesi, idaresi ve mesâkin-i muhterikanın inşası ve esnaf
ve zürrâ‘ muhtaclarının te’min-i ihtiyacı yüz elli bin liraya mütevakkıf olduğu muhtelitan teşekkül eden Tevzî‘-i İânât Komisyonu tarafından ifade ve
beyân olunmakdadır. Bu umûra nezâreti bulunan Hey’et-i Muhtelita-i Tahkikiyece de şu lüzum ve ihtiyac tahakkuk ederek fî 10 Haziran sene [1]325 tarihli telgrafnâme ile makam-ı sâmî-i Sadâret-i Uzmâ'ya iş‘âr olunduğu anlaşılmakla icra-yı icabı bâbında fermân.
Fî 11 Haziran sene [1]325
Adana Valisi
Mustafa Zihni
**
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Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 12352

Huzur-ı Sadâret-penâhî'ye
Muhtacîne tahsis olunan otuz bin lira tükenmek üzeredir. Bu para şimdiye kadar ancak iâşeye ve su kabı, ekmek sacı gibi yine ta‘ayyüş için elzem
olan bazı âlât-ı adiye iştirâsına sarf olunmuşdur. Hâneleri yanan eşyaları yağma edilen binlerce biçaregânın uzun müddet çadır altında hasırlar üstünde
kalması caiz olamayacağı tabiîdir. Bâbıâli memurları bugün buradan hareket
ediyor. Bura memurîn ve ahalisinde ise şu iâne işini hüsn-i suretle ve kemâl-i
emniyetle görecek kimse hemen yok gibidir. Meclis-i Umumî'den yüz elli bin
lira daha talebine ve tevzî‘-i iânede ihtisas-ı tâmmı olan üç kişinin buraya suret-i mahsusada i‘zâmına dair ahîren keşîde edilen telgrafnâme müfâdını tekrar ederek bir daha nazar-ı dikkat-i sâmîlerini celb ve lutfen malumât kabîlinden bir cevab i‘tâsını rica eylerim, efendim.
Fî 17 Haziran sene [1]325
Yusuf Kemal
**
Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Şifre Kalemi
Adana Vilâyeti'nden gelen şifre telgrafnâme hallidir.
C. 9 Haziran sene [1]325. Bi-lutfihî Teâlâ dahil-i vilâyetde emn ü asayişin ve istirahat-ı umumiyenin derece-i kusvâda olduğu şübhesizdir. Cerâim-i adiye-i zâbıta dahi enderdir. Şimdiye kadar Dersaâdet, İzmir, Beyrut, Kıbrıs ve sair mahallere iki yüz elli sekiz nefere mürûr tezkiresi verilmişdir. İki
yüz bu kadar nüfus da tezkire talebinde bulunuyor. Evvelce gidenlerden avdet edenler de vardır. Fakat gitmek arzusu günden güne çoğalmakdadır. Polis İdaresi'nin tahkikâtına göre tezkire alanların çoğu tezkire aldıkları mahallere gitmeyip Mısır'a Amerika'ya ve o gibi mahallere savuşmakda oldukları
ve bir takımının da tezkiresiz savuşmak fikrinde bulundukları beyân olunuyor. Ermenilerin şu muhâceretinin birkaç sebebi vardır. Birincisi; memleketin ahvâl-i iktisadiyesine göre ellerinde san‘atları bulunanların san‘atlarından
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tamamıyla istifadeleri imkânı bulunmadığından esbâb-ı maişet aramakdır.
İkincisi; zaten gidenlerin çoğu yabancı olup istifade fikriyle buraya gelmiş
olduklarından bugün o istifadeye eskisi gibi imkân bulunmadığından başka
yerlerde vesâit-i inti‘âş bulmakdır. Üçüncüsü ki sebeb-i şikâyetdir. Divan-ı
Harb'in tedkikâtsız ve yalnız erbâb-ı ağrâz ifadâtıyla icra-yı hükm etmesinden
havf u haşyetdir. Bu üçüncü sebeb hakikat değil evhâma mübtenîdir. Maamâfih Ermeniler ve Ermeni gazeteleri Ermenileri pek mağdur gördükleri cihetle
onlar ne kadar Müslüman öldürmüş olsalar müdafaa-i nefs kabîlinden addedilmesi ve haklarında mücâzât şöyle dursun takibât-ı kanuniye dahi icra kılınmaması fikrinde bulunuyorlar ki şu fikrin pek ifrât ve bâtıl bir şey olduğunda
şübhe yokdur. Bugün bazı Ermeni eşrafıyla şu mevâd için müzâkerede bulundum. İâneler ahaliye tamamıyla kâfi olmadığından ve dahilen ve haricen emâkin ve mesâkin mahv edilmiş bulunduğundan barınmak imkânı olmadığı cihetle vesâil-i ta‘ayyüşe teşebbüsden ibaret olduğunu söylüyorlar. Fi'l-hakika
bu sebeb dahi mühim bir suretde dördüncü bir sebeb teşkil ediyor. Hey’et-i
Muhtelita-i Tahkikiye'nin makam-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine iâne için vuku bulan iş‘ârı tervîc edilir ve yüz elli bin lira verilirse ihtiyacât-ı umumiye
mündefi‘ olmuş ve emâkin ve mesâkin yapılmış olur. Hakikat işte bundan ibaret olmakla gidenler hakkında ittihâzı tensîb buyurulacak bir muamele var
ise irâde buyurulması ma‘rûzdur.
Fî 17 Haziran sene [1]325
Adana Valisi
Mustafa Zihni
**
Bâb-ı Âlî
Daire-i Umûr-ı Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded: 1453
Müsta‘cel

Huzur-ı Âlî-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
İğtişâşâtdan musâb olanlara gönderilen iânât akçeleriyle yalnız maişetleri te’min olunup emr-i iskâna bakılamadığı anlaşıldığından ve bunlara birer
mesken inşa edebilmek için kat‘ edecekleri kerestelerden resm alınmamak
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ve mahallât ve ezikkanın teşkil ve küşâdı hususunda planlar tertib olunmak
gibi teshîlât ve muâvenât irâesi iktizâ edeceğinden bu bâbda vilâyetçe ittihâz-ı
tedâbîr olunup olunmadığının, olunmuş ise mahiyetinin ve bu meskenlerin
inşası için ne kadar meblağa ihtiyac olduğunun ve hükümetçe muâvenet lâzım ise derecesinin ve mevsimden bi'l-istifade buna şimdiden teşebbüsle her
hâlde hulûl-i şitâdan evvel küçük mikyâsda olsun barınabilecekleri birer me’vâ inşası vücûbuna nazaran ne gibi tevessülât-ı ibtidâiyeye lüzum görüldüğünün âcilen inbâsı hakkında sebk eden tebliğe cevaben Adana Vilâyeti'nden
gelip leffen takdim kılınan telgrafnâmede emâkin-i hususiyenin inşası ve meskensiz kalan muhtacîne mesken inşasıyla şitâdan evvel iskânları vecîbeden
ise de şimdiki mevcud iânenin masârıf-ı mühimme ihtiyarına mütevakkıf
olan bu gibi tedâbîrin ittihâz ve tatbikine gayr-ı müsaid olduğu ve taleb olunan ikinci otuz bin liranın tahsis muamelesinin dahi henüz takarrür etmediği
ve inşa-yı mesâkin maksad-ı mühimminin te’min-i husûlü hususunun orada
bulunan Mebûs Yusuf Kemal Bey tarafından da taraf-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine arz u iş‘âr kılındığı ve şehrin muhterik olan mahallerinin haritası teşkil olunan bir Hey’et-i Fenniye ma‘rifetiyle aldırılmakda ise de tahsisât-ı lâzımenin Bâbıâlice suret-i telakki ve kabulü hakkında elde mebnâ-yı muamele ve hareket olacak bir emir olmadıkça tasavvurât-ı vâkı‘adan hiçbirinin vücuda gelemeyeceği ve Muhtelit Komisyon'un şimdilik yevmiye i‘tâsıyla iâşeden başka bir şeye bakmadığı izbâr kılınmış ve vilâyetin evvelki iş‘ârı üzerine 11 Haziran sene [1]325 tarihinde arz u beyân-ı keyfiyet edilmişdir. Adana'da açıkda kalanların iskân ve îvâları için muktezî hânelerin kış gelmezden
evvel vücuda getirilmesi maddesi bunların şimdiki hâlde iâşeleri kadar belki
de ondan ziyade haiz-i ehemmiyet olup aksi hâlde şitânın hulûlünde dûçâr-ı
fart-ı sefalet olacakları bedîhî bulunduğundan ona mahal kalmamak için işin
Meclis-i Mahsus-ı Vükelâca arîz u amîk teemmül ve tedkikiyle bir karara rabtı menût-ı müsaade-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 11 Cumâdelâhir sene [1]327 ve fî 17 Haziran sene [1]325
Dahiliye Nâzırı
Ferid

**
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Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 12052

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
C. 11 Haziran sene [1]325. Emâkin-i hususiyenin inşası ve meskensiz
kalan muhtacîne mesken inşasıyla mevsim-i şitâdan evvel iskânları emr-i âlî-i
nezâret-penâhîleri mûcebince vecîbedendir. Şimdiki mevcud iâne bu gibi tedbiri icraya gayr-ı müsaid olduğuna ve istenilen ikinci otuz bin lira dahi henüz
takarrür etmediği gibi bu maksadı istihsâl için 11 Haziran sene [1]325 tarihli
telgrafnâme-i çâkerîde de arz olunduğu vechile Yusuf Kemal Bey tarafından
10 Haziran sene [1]325 tarihli telgrafla makam-ı sâmî-i Sadâret-i Uzmâ'ya
arz u iş‘âr olunmuşdur. Şehrin muhterik olan mahallerinin haritası teşkil olunan bir Hey’et-i Fenniye ma‘rifetiyle aldırılmakda olduğu gibi inşaât için lüzum görülecek kerestenin ormanlardan bilâ-resm kat‘ı emrinde dahi ibzâl-i
lutf u inâyet buyurulması şâyân-ı teşekkürdür. Maamâfih tahsisât-ı ma‘rûzanın Bâbıâlice suret-i telakki ve kabulü hakkında bir emir ve malumât olmadıkça tasavvurât-ı vâkı‘anın hiçbiri vücuda gelemeyeceği ve Muhtelit Komisyon'un da yevmiye i‘tâsıyla iâşeden başka şimdilik bir meslek ittihâz edilmeyeceği arz olunur. Fermân.
13 Haziran sene [1]325
Vali
Mustafa

**
Bâb-ı Âlî
Daire-i Umûr-ı Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded: 1486
Müsta‘celdir.

Huzur-ı Âlî-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Şeref-vârid olan 13 Haziran sene [1]325 tarihli tezkire-i sâmiye-i fahîmânelerine cevabdır. Adana'da iğtişâşât-ı vâkı‘adan dolayı meskensiz ve ge42

çinmekden aciz kalan muhtacîn-i ahaliye tevzî‘ edilmek üzere tahsis olunan
otuz bin liranın adem-i kifayeti muhaberât-ı vâkı‘adan münfehim ve hükümetçe mebâliğ-i munzamma tahsisi lâzım ise de ehemmiyet-i maslahat hasebiyle ne mikdar meblağ daha i‘tâ ve ne suret ve vasıta ile tevzî‘ olunmak muvâfık-ı hâl olacağının Meclis-i Mahsus-ı Vükelâca tezekkürü menût-ı re’y-i
sâmî-i Sadâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 14 Cumâdelâhire sene [1]327 ve fî 20 Haziran sene [1]325
Dahiliye Nâzırı
Ferid

**
Bâb-ı Âlî
Daire-i Umûr-ı Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded: 1516
Müsta‘celdir.

Huzur-ı Âlî-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
20 Haziran sene [1]325 tarihli tezkire-i acizîye zeyldir. Muhtelit Tevzî‘-i İânât Komisyonu ifa-yı vazife etmekde ise de muhtacînin âtîsi için şimdiden ittihâz-ı tedâbîre müsâra‘at olunması lüzumu beyân ve Cebel-i Bereket
Mutasarrıflığı'yla mülhakât-ı saireden erbâb-ı ihtiyacın mümkün mertebe iâşesine gayret edilmekde olup ancak iskânları esbâbının dahi bir an evvel istihsâli muvâfık-ı hâl ve maslahat olacağı dermiyân olunduğundan ve ihtiyacât-ı
mevcudenin tehvîni ve ahalinin terfîhi bittab‘ mevsim-i sayfda me’vâ ve mesâkin tedarikine ve bu da Hey’et-i Teftişiye ve Tahkikiye tarafından istenilen
yüz-yüz elli bin liranın tahsisine mütevakkıf bulunduğundan bahs ile muhtacînin tatmin-i efkârı zımnında Bâbıâlice ittihâz olunacak kararın tesrî‘-i tebliği Adana Vilâyeti'nden bu kere vârid olan telgrafnâmede izbâr olunmasına
ve ma‘rûzât-ı sâbıkaya nazaran muktezâsının sür‘at-i ifa ve inbâsı menût-ı
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re’y-i sâmî-i Sadâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fî 15 Cumâdelâhire sene [1]327 ve fî 21 Haziran sene [1]325
Dahiliye Nâzırı
Ferid

**
Bâb-ı Âlî
Daire-i Umûr-ı Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded: 1555

Huzur-ı Âlî-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
11 Haziran sene [1]325 tarihli tezkire-i acizîye zeyldir. Adana İğtişâşâtı'nda musâb olanların ihtiyacâtına sarf olunmak üzere iânât-ı sâbıkaya ilâveten gönderilmesi icab eden mebâliğ hakkında henüz bir tebliğ-i sâmî-i fahîmâneleri şeref-vâki‘ olmadığından ve bunun için müracaat tevâlî etmekde olduğundan muktezâsının tesrî‘-i ifa ve inbâsına müsaade-i aliyye-i Sadâret-penâhîleri sezâvâr buyurulmak bâbında emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 17 Cumâdelâhir sene [1]327 ve fî 23 Haziran sene [1]325
Dahiliye Nâzırı
Ferid

**
Bâb-ı Âlî
Meclis-i Mahsus

Fî 23 Cumâdelâhire sene [1]327 tarihli zabıtnâme suretidir.
Adana Vilâyeti'ne i‘zâm olunan Hey’et-i Muhtelita-i Teftişiye'nin bu
kere avdetle i‘tâ eylediği raporlara nazaran dahil-i vilâyetde esna-yı iğtişâşda
muhterik olan me‘âbid ve mesâkinin inşa ve açıkda kalan musâbînin îvâsı
için daha yüz bin lira tahsisi ve Haleb Vilâyeti dahilinde mütehaddis vukuâtda kezâlik muhterik olan me‘âbid ve mebânînin yapdırılması ve hasarzedegânın barındırılması için de başkaca yirmi bin lira sarfı muktezî olduğundan bu
44

bâbda tanzim olunan madde-i kanuniye lâyihasının gönderildiğine dair Dahiliye Nezâreti'nin 22 Cumâdelâhire sene [1]327 tarihli tezkiresi evrak-ı müteferri‘asıyla birlikde kırâet olundu. Musâbîn-i merkûmenin tehvîn-i ihtiyacâtı
ve muhterik me‘âbid ve mebânînin teshîl-i inşaâtı icab-ı hâlden ve binâenaleyh lüzum gösterilen cem‘an yüz yirmi bin liranın tahsis ve sarfı umûr-ı
zaruriyeden göründüğünden mezkûr madde-i kanuniye lâyihasının ale'l-usul
Meclis-i Umumîce taht-ı tasdike alınması zımnında bâ-tezkire-i sâmiye Meclis-i Mebûsân Riyâseti'ne irsâli tezekkür kılındı.
İmzalı aslına mutabıkdır.

(Mühür)
Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn

**
Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 24 Cumâdelâhire sene [1]327 - 29 Haziran sene [1]325
Elden

Meclis-i Mebûsân Riyâseti Cânib-i Âlîsi'ne
Esna-yı iğtişâşda muhterik olan me‘âbid ve mesâkinin inşa ve açıkda
kalan musâbînin îvâsı için evvelce tahsis olunan otuz bin liraya ilâveten Adana Vilâyeti'ne yüz bin ve Haleb Vilâyeti'ne yirmi bin liranın tahsisi hakkında
Dahiliye Nezâret-i Celîlesince tanzim ve Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ'da mütâlaa ve tasvîb olunan madde-i kanuniye nezâret-i müşârunileyhânın o bâbdaki
tezkiresiyle beraber li-ecli't-tasdik savb-ı âlîlerine tisyâr kılındı.

**
Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi

Maliye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Saadetli efendim hazretleri
Esna-yı iğtişâşda muhterik olan me‘âbid ve mesâkinin inşa ve açıkda
kalan musâbînin îvâsı için evvelce tahsis kılınan otuz bin liraya ilâveten Adana Vilâyeti'ne yüz bin ve Haleb Vilâyeti'ne yirmi bin liranın tahsisine dair tan45

zim ve iğtişâş yüzünden dûçâr-ı hasar olan erbâb-ı san‘at ve ticaret ve ziraate
yeniden te’sis-i san‘at ve ticaret ve ziraat edebilmeleri için Meclis-i Vükelâ'nın tensîb edeceği suretde hükûmetçe li-ecli'l-ikrâz ayrıca yüz bin lira tahsis
olunmak üzere Meclis-i Mebûsân ve Ayânca ta‘dîlen kabul olunan ve bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî'ye iktirân eden lâyiha-i kanuniye
ile o bâbdaki kararnâmenin Divan-ı Hümâyûn'dan musaddak suretleri leffen
savb-ı âlîlerine isrâ ve lâyiha-i mezkûrenin cerîde-i resmiye ile bi'l-ilân mevki‘-i icraya vaz‘ı Meclis-i Ayân'ın cümle-i müzâkerâtından olarak Dahiliye
Nezâret-i Celîlesi'ne de malumât i‘tâ edilmiş olmakla iktizâsının serî‘an ifasına ve ikrâz olunacak yüz bin liranın suret-i tedarik ve ikrâzı ba‘dehû Meclis-i Vükelâ'da müzâkere olunmak üzere bu bâbda nezâret-i aliyyelerince tensîb edilecek muamelenin izbârına himmet olunması siyâkında tezkire-i hulûsverî terkîm olundu.
Fî 9 Receb sene [1]327 - Fî 13 Temmuz sene [1]325
Sadrıazam
[26 Temmuz 1909]
BEO, 3596/269676

10

BAZI KİŞİLERE DİVAN-I HARBCE VERİLEN CEZALAR

Adana Divan-ı Harbince, olaylar sırasında öldürme, gasp, yaralama
gibi suçlar işleyen 10 Müslümandan 1'inin idam diğerlerinin de çeşitli
sürelerde kürek cezasına çarptırıldığı

Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak Numarası
592
13
Tarih: 9 Receb sene [1]327 - 14 Temmuz sene [1]325

Adana Vilâyet-i Behiyyesi'ne
Sene-i hâliye Nisanı'nın ikinci Perşembe günü Ayas Nahiyesi merkezinde vuku bulan iğtişâşda altı nefer Ermeni'yi katl ü itlâf ve kadınların üzer46

lerini taharrî ile mevcudlarını gasbeylemiş olan bir cemm-i gafîre önayak oldukları inde'l-muhakeme sâbit olan eşhâsdan Ayaslı Muhtar İbrahim oğlu
Cin Ahmed'in Mülkiye Ceza Kanunnâme-i Hümâyûnu'nun elli altıncı ve yüz
yetmişinci maddeleri ahkâmına tevfîkan idamına ve Zeytinbeyli karyesinden
Ala Mahmud bin İsa ile Ayaslı İshak Çavuş'un kanun-ı mezkûrun yüz yetmiş
dördüncü maddesine tevfîkan on beşer ve bir Ermeni çocuğunu katl kasdıyla
cerh eden Berber Yusuf bin Osman'ın kanun-ı mezkûrun yüz sekseninci maddesine tevfîkan kezâ on beş ve vak‘ada ale'd-derecât medhaldâr olan eşhâsdan Ayas Belediye Reis-i sâbıkı Ayaslı Mikdadzâde Ahmed Bican'ın mezkûr
kanunnâmenin yüz yetmiş beşinci maddesi hükmüne tevfîkan on ve Ağa Mehmed Onbaşı'nın yedi ve Zeytinbeyli karyesinden Bekir Ağa'nın oğlu Tatlı'nın
beş ve İstanbullu Hacı Sabri ile Turan oğlu Abdullah ve Kel Ahmed oğlu Hasan'ın üçer sene müddetlerle küreğe konulmalarına dair Adana Divan-ı Harb-i
Örfîsi'nden tanzim ve irsâl olunan mazbata üzerine bi'l-istîzân 2 Temmuz sene [1]325 tarihinde mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî şerefsudûr buyurulduğu bâ-buyuruldu-i sâmî tebliğ buyurulmasıyla tasdîr olunan
emr-i âlînin leffiyle icra-yı icabı Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'na tebliğ olunduğu Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'nden vârid olan tezkirede izbâr kılınmakla mûcebince icra-yı icabâtı bâbında.
[27 Temmuz 1909]
DH. MKT, 2885/33

11

İSTİFA EDEN ADANA DİVAN-I
HARB HEYETİ'NİN TEKZİP TALEBİ / DİVAN-I
HARBLER HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

Mebus Babikyan Efendi'nin Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayınlanan açıklamalarından dolayı istifa eden Adana Divan-ı Harb Heyetince, bu açıklamaların basın yoluyla tekzibi maksadıyla Valiliğe verilen müzekkirede; kendilerini taraflı davranmakla suçlayan Babikyan'ın olayların tüm
sorumluluğunu Müslümanlara yıkmak, Murahhasa Muşeh'in işlediği
suçları örtmek ve Ermenilerin işledikleri cinayetleri nefis müdafaası gibi göstermeğe çalışmak suretiyle aslında kendisinin taraflı davrandığı,
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ayrıca İngiltere konsolosunun yaralanması olayı ile Sisliyan Avadis ve
Keşişyan isimli Ermeniler hakkındaki açıklamalarının da yalan olduğunun belirtildiği / Sadâret makamı tarafından Harbiye Nezâreti'ne gönderilen bir tezkirede; söz konusu heyetin bir mebusun beyanatı sebebiyle istifa etme kararının yerinde bulunmadığı, Adana Divan-ı Harb
Riyaseti'ne tayin edilen Ferik İsmail Fazıl Paşa'nın gerekirse oradaki
III. Divan-ı Harb'de görevlendirilmesi ve memurların da bu Divan-ı Harb'de yargılanmaları, ayrıca Erzin Divan-ı Harbince Cebel-i Bereket eski
Mutasarrıfı Âsaf Bey hakkında verilen beraat kararının isabetsiz olduğu ve Murahhasa Muşeh Efendi hakkında gıyaben verilen hükmün
nasıl uygulanacağının Meclis-i Vükelâ'da görüşüleceği hususlarının
yer aldığı ve konu hakkında Dahiliye Nezâreti'ne bilgi verildiği

Bâb-ı Âlî
Daire-i Umûr-ı Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded: 1799

Huzur-ı Âlî-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
6 Temmuz sene [1]325 tarihli tezkire-i acizîye zeyldir. Mebûs Babikyan Efendi'nin gazetelerdeki neşriyâtından müteessiren istifa etdikleri evvelce bildirilen Adana Divan-ı Harb-i Örfîsi Riyâseti'nden verilen müzekkire suretinin nakliyle icra-yı icabına dair bu kere de Adana Vilâyeti'nden alınan
telgrafnâme leffen takdim kılınmış ve keyfiyet Meclis-i Mebûsân Riyâset-i
Celîlesi'ne de iş‘âr edilmiş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fî 4 Receb sene [1]327 ve fî 9 Temmuz sene [1]325
Dahiliye Nâzırı
Ferid
**
Telgrafnâme
An-Adana
Mahalli Numarası: 16866
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Mebûsân-ı muhteremden Babikyan Efendi'nin gazetelerdeki neşriyâtından müteessiren Adana Divan-ı Harb Hey’eti'nin istifa etdiklerini demin
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arz etmiş idim. Divan-ı mezkûr riyâsetinden şimdi verilen müzekkire aynen
zîre nakl ile icra-yı icabı arz olunur. Fermân.
Fî 6 Temmuz sene [1]325
Adana Valisi
Mustafa
Tasvir-i Efkâr gazetesinin 25 Haziran sene [1]325 tarihli nüshasında
mezkûr gazete muhbiri ile Babikyan Efendi arasında vuku bulan mülâkât tafsilâtı maa'l-istiğrâb mütâlaa olundu. Divan-ı Harb'i tarafgîrlik ve hata-âlûd
karar ısdâr eylemek ile itham eden mebûs-ı mûmâileyhin beyânâtında muvâfık-ı hakikat bir nokta mevcud olmamasına ve vak‘anın mes’uliyetini kâmilen ahali-i İslâmiye'ye atf ile Murahhas Muşeh'in seyyi’âtını setr ve Ermenilerin îkâ‘ eyledikleri ef‘âl-i cinâiyeyi müdafaa-i nefs suretinde göstermeğe
çalışmış olmasına nazaran tarafgîrlik şaibesinin asıl kendisinde bulunduğu
anlaşılmakdadır. Sisliyan Avadis Efendi'nin Divan-ı Harb Mustantıklığı'nda
istihdam edildiği ne derecelerde bir kizb-i sarih ise Keşişyan isminde bir Ermeni'nin şehâdât-ı sarîhaya rağmen idama mahkum edildiği de o mertebe büyük bir yalandır. Çünkü merkûm Keşişyan hâl-i firarda bulunmasından dolayı ne hapis ve tevkif edilmiş ve ne de hakkında bir hüküm verilmişdir. İngiltere konsolosunun bir hânede tahassun eden bir Ermeni tarafından kasden atılan kurşunla cerh edildiği mûmâileyh konsolosun imzası altında olarak Divan-ı Harb'de mevcud bulunan raporuyla sâbit iken mebûs-ı mûmâileyhin
fi‘l-i cerh yolunda kendisini şaşırmış biri tarafından kazâen îkâ‘ edilmiş olduğu yolundaki beyânâtı külliyyen ma‘kûs ve mecrûhdur. Dahilen ve haricen
sû-i te’sir hâsıl edecek olan işbu beyânâtın suret-i münasibede tekzibiyle hakikatin gazetelerle ilân buyurulması bâbında.
Fî 6 Temmuz sene [1]325
**
Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Numara: 1799
Tarih: 11 Receb sene [1]327 - 15 Temmuz sene [1]325
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne
Mebûs Babikyan Efendi'nin gazetelerdeki neşriyâtından müteessir olarak istifa etdikleri bildirilen Adana Divan-ı Harb-i Örfîsi Riyâseti'nden veri49

len müzekkire suretinin gönderildiğine dair vârid olan 9 Temmuz sene [1]325
tarihli ve 1799 numaralı tezkire-i aliyye-i âsafâneleri mütâlaa-güzâr-ı acizî
oldu. Hey’et-i mezkûrenin istifalarına dair Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'nden
de vürûd eden tezkire üzerine Adana Hâdisesi'nin haricen tevlîd etdiği te’sirât-ı gayr-ı marziye devletin Girid hakkındaki teşebbüsâtını bile işkâl edecek
bir mahiyete münkalib olmuş iken Bâbıâli'nin ma‘rûz bulunduğu müşkilât-ı
siyasiye-i hariciye ve dahiliyenin nazar-ı dikkat ve insafa alınmaması ve mebûsândan bir zâtın ceridelerdeki neşriyâtından izhâr-ı teessür ile Divan-ı Harb
Hey’eti'nin istifaya kıyâm etmesi muktezâ-yı hikmet ve maslahata muvâfık
görülememekde olduğu ve Ferik İsmail Paşa hazretlerinin Divan-ı Harb Riyâseti'ne tayinini istilzâm etdiren esbâb ve mütâlaâtın tafsilâtı malum olduğundan Mirlivâ Kenan Paşa riyâsetindeki Divan-ı Harb'e esbâb-ı zaruriye-i mezkûrenin bi-hakkın ifhâm ve kabul etdirilmesi kat‘iyyen mümkün olamayacak
ise müşârunileyhin memuriyetini mutazammın Meclis-i Vükelâ mazbatası
ile irâde-i seniyye ale'l-ıtlâk Adana Divan-ı Harbi Riyâseti'ne icra-yı memuriyeti merkezinde olduğuna ve Adana'da üçüncü bir Divan-ı Harb dahi mevcud bulunduğuna nazaran müşârunileyhin mezkûr Üçüncü Divan-ı Harb'e
riyâset eylemesi ve memurların o Divan-ı Harb'de muhakeme edilmeleri ve
muhakemenin hitâmında müşârunileyhin memuriyet-i asliyesine avdeti zarurî bulunduğu ve Cebel-i Bereket Mutasarrıfı Âsaf Bey'in hapishânelerde bulunan binlerce mücrimîni hod be-hod teslîh ve bunlardan adeta taburlar teşkil
ile hâdisâtı tevsî‘ etdiği Hey’et-i Teftişiye'nin muhaberât-ı resmiyeye müstenid olan tahkikâtıyla mevki‘-i sübûta vâsıl olduğu hâlde Erzin Divan-ı Harbince mûmâileyh hakkında mûcib-i mes’uliyet delil olmadığından bahs ile berâetine karar i‘tâsı Erzin Divan-ı Harbi aleyhine dermiyân olunan şikâyâtın
sıhhat ve isabetini müeyyid ve Murahhasa Muşeh Efendi hakkında gıyâben
sudûr eden hükmün suret ve keyfiyet-i icrası muhtac-ı tedkik olup bunun da
Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ'da derdest-i müzâkere bulunduğu nezâret-i müşârunileyhâya cevaben yazılmış olmakla ol bâbda.
[28 Temmuz 1909]
BEO, 3607/270490
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HALEP HAVALİSİNDE OLAYLARDAN DOLAYI
MAĞDUR DURUMA DÜŞENLERE YARDIM İÇİN
ERMENİ PATRİKHANESİNCE GÖREVLENDİRİLEN
ŞAHISLARA KOLAYLIK SAĞLANMASI

Halep Valiliği'nden, olaylardan etkilenerek mağdur duruma düşenlere
yardımda bulunmak üzere Patrikhanece görevlendirilen Aşod Agop
Episkopos Papasyan, Serrahib Kalemkâryan Knel ile Dersaâdet Dava
vekillerinden Hıntır Simon, Ayciyan Karabet ve Çayyan Ohannes'e
yardım ve kolaylık sağlanmasının istendiği

Patrikhâne-i Millet-i Ermeniyân
İstanbul
Aded: 40

Huzur-ı Sâmî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki
Adana ve havalisinde îkâ‘ edilen iğtişâşât ve tahribâtdan azîm telefât
ve hasarâta dûçâr olan musâbîn ve muhtacîn için Patrikhânece tedarik olunacak iânât-ı nakdiye tevzî‘ etmek ve hukuk-ı meşrû‘alarının vikâyesi için turuk-ı kanuniyeye müracaatla tedâbîr-i lâzımeyi ittihâz ve irâe-i teshîlât ve
musâbînin irâha ve iskânları zımnında mahalleri hükûmetleriyle bi'l-muhabere icabını icra eylemek üzere Aşod Agop Episkopos Papasyan ve Serrahib
Kalemkâryan Knel Efendiler ile Dersaâdet Dava vekillerinden Hıntır Simon
ve Ayciyan Karabet ve Çayyan Ohannes Efendiler Patrikhâne tarafından memur tayin kılınmış oldukları huzur-ı sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhîlerine takdim kılınan 3 Cumâdelâhire sene [1]327 ve 9 Haziran sene [1]325 tarih ve 1
numaralı takrîr-i dâ‘iyânemle arz u beyân olunarak mûmâileyhimin umûr-ı
mevkûlelerinde mazhar-ı muâvenet ve teshîlât edilmeleri hususunun vilâyet-i
müşârunileyhâya iş‘âr buyurulması istid‘â olunmuş ve Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nin 3 Cumâdelâhire sene [1]327 ve 9 Haziran sene [1]325 tarih ve 454
rakamlı tahrirât-ı aliyyesiyle Adana Vilâyet-i Behiyyesi'ne tavsiye buyurulmuş idi. Haleb Vilâyeti'nin mahâll-i muhtelifesinde dahi aynı fecî‘ât îkâ‘ edilmiş ve oralarca da dahi musâbîn ve muhtacîn ve bî-kes eytâm bulunmuş ol51

makla memurîn-i mûmâileyhim oralara dahi gidip Patrikhâne'den almış oldukları talimât vechile ifa-yı vazife-i insaniyet-perverî edecekleri cihetle Haleb
Vilâyet-i Aliyyesince dahi bunların memuriyet ve vazifeleri malum olarak
teshîlât ve muâvenetde bulunulması vilâyet-i müşârunileyhâya tavsiye ve
iş‘âr buyurulmak istid‘âsı bâbında her hâlde emr u fermân hazret-i men lehü'lemrindir.
Fî 4 Receb sene [1]327 ve fî 8 Temmuz sene [1]325
Ed-Dâ‘î
İstanbul ve Tevâbi‘i Ermeni Patriği
Egışe Toryan
**
Dahiliye
Mektubî Kalemi
Tarih: Fî 10 Receb sene [1]327 - Fî 15 Temmuz sene [1]325

Haleb Vilâyet-i Aliyyesi'ne
Vilâyetin mahâll-i muhtelifesinde vuku bulan iğtişâşât esnasında dûçâr-ı hasar olan musâbîn ve muhtacîn ile eytâma muâvenât-ı lâzımede bulunmak üzere Patrikhânece o tarafa i‘zâm edilmiş olan Aşod Agop Episkopos
Papasyan, Serrahib Kalemkâryan Knel Efendiler ile Dersaâdet Dava vekillerinden Hıntır Simon ve Ayciyan Karabet ve Çayyan Ohannes Efendilere
vürûdlarında teshîlât ve muâvenât-ı lâzımenin ifası Ermeni Patrikhânesi'nin
müracaat-ı vâkı‘ası üzerine tavsiye olunur. Ol bâbda.
[28 Temmuz 1909]
DH. MKT, 2886/85
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ADANA OLAYLARI İLE İLGİLİ BİR RAPORDA
YER ALAN İDDİALARIN CEVAPLANDIRILMASI

Tanin gazetesinde Ermeni Patrikhanesince görevlendirilen bir komisyon tarafından hazırlandığı belirtilerek yayınlanan bir raporda; Adana
olaylarına karışan Türklerin serbestçe dolaştığı, örfî idarenin yalnızca
Ermenilere uygulandığı, İtidal gazetesinin Ermeniler aleyhine yayınlar
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yaptığı, muhtaç ahaliye Hükûmetin yardım etmediği vb. iddialar ileri
sürülmesi üzerine Adana Valiliğince iddiaların tek tek cevaplandırıldığı
ve bu konuda bilgisine başvurulan Patrikhane'nin Adana'daki memuru
Serkiz Suin Efendi'nin de; söz konusu raporun komisyonun Mersin ve
Adana'ya daha yeni geldiği sırada yazıldığı, ancak daha sonra Valiliğin komisyonun isteklerini karşılayıp gerekli kolaylıkları göstermesi
üzerine duyulan memnuniyet Komisyonca Patrikhane'ye iletilmesine
rağmen bunun basında yer almadığı, aksine o raporun iki ay sonra
yeni imiş gibi yayınlandığını beyan ettiği

Bâb-ı Âlî
Daire-i Umûr-ı Dahiliye
Mektubî Kalemi

Hareket Ordusu Kumandanlığı Cânib-i Vâlâsı'na
Atûfetli efendim hazretleri
Le Liberal gazetesinden naklen Tanin gazetesinin 26 Mayıs sene [1]325
tarihli nüshasında Ermeni Patrikhânesince Adana'ya i‘zâm edilen komisyon
tarafından gönderilen raporda Türklerden hâdisât-ı müessife mürettib ve muharriklerinin kemâl-i serbestî ile dolaşmakda olmalarına nazaran idare-i örfiyenin yalnız Ermeniler için ilân edilmiş denilebileceği ve İtidal gazetesinin
el-ân Türkleri Ermeniler aleyhine teşvik yollu makalât neşrinde devam eylediği ve ahîren komisyon azâlığına tayin edilen Kigork Kuyumcuyan Efendi'nin hükûmetçe tevkif olunduğu ve aç kalan ahaliye Beledîce muâvenetde bulunulmadığı ve asâkir ve memurînin kıtâle iştirakleri suret-i kat‘iyede tahakkuk etdiği ve Ermeniler katlolunarak kızlarının kaçırıldığı gösterilmiş olduğundan bahs ile hükûmetin beyânât-ı resmiyesiyle mütebâyin olan işbu rapor
mündericâtının sıhhati hâlinde mütecâsirlerinin ve müftereyâtdan ibaret olduğu anlaşıldığı takdirde de müfterîlerin şedîden dûçâr-ı mücâzât edilmeleri lüzumuna dair bir makale görülmesi üzerine sebk eden isti‘lâma cevaben Adana Vilâyeti'nden vârid olan tahrirât melfûfâtıyla beraber savb-ı âlî-i atûfîlerine tisyâr kılındı. Ol bâbda irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 13 Receb sene [1]327 ve fî 18 Temmuz sene [1]325
Dahiliye Nâzırı
**
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Adana Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded: 110

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ı çâkerleridir ki
Tezkire-i sâmiye-i cenâb-ı Sadâret-penâhî'ye atfen şeref-vârid olan 31
Mayıs sene [1]325 tarihli ve dört yüz yirmi iki numaralı emirnâme-i âlî-i nezâret-penâhîlerinde hâdisât-ı ahîre sebebiyle dûçâr-ı fakr u sefalet olan muhtacîn-i ahaliye muâvenet etmek üzere Patrikhânece Adana'ya gönderilen komisyon tarafından Patrikhâne'ye irsâl olunan raporun Le Liberal gazetesinden
naklen Tanin gazetesinin 26 Mayıs sene [1]325 tarihli nüshasında münderic
bazı fıkarâtı için tahkikât-ı serî‘a icrasıyla memurîn-i hükûmet hakkındaki
isnâdâtın sıhhati tebeyyün etdiği takdirde haklarında muamele-i lâzıme ifası
ve isnâdât-ı mezkûrenin hilâf-ı vâki‘ olduğu anlaşılır ve mezkûr komisyon
tarafından hakikati tağyîr ve tahrif ve efkâr-ı umumiyeyi tağlît ve ifsâd edecek yolda böyle bir rapor gönderildiği sâbit olursa hey’et-i mezkûre ile onu
neşre tavassut eden gazete hakkında takibât-ı kanuniye icra edilmek üzere
nüsha-i mezbûrenin fıkarât-ı mebhûseyi muhtevî kısm-ı maktû‘u irsâl kılındığından tahkikât-ı mükemmele icrasıyla hakikat-i hâlin muvazzahan ve müdellelen arz u inbâsı emr u iş‘âr buyurulmuşdur. İcra edilen tahkikâta mebnî
mezkûr gazetenin fıkarâtı ve cevabları ber-vech-i zîr arz ve tezbîr olunur.
Gazeteden: "Denebilir ki idare-i örfiye sade Ermeniler için ilân edilmişdir".
Bu ifade şübhesiz hilâf-ı hakikatdir. İdare-i örfiye Ermeniler hakkında
istisnâ suretiyle hiçbir muamele yapmamışdır. Zaten bunu Patrikhâne Komisyonu bir madde-i mahsusa beyânıyla tasrîh etmiyor. İdare-i örfiyenin memleketde hükmü cârîdir. O hüküm Müslüman'a da Ermeni'ye de memurîne de
ahaliye de mütesâviyen şâmildir. Mesela akşamdan sonra kimse evinden çıkamaz. Bundan hiçbir ferd istisnâ edilmiyor. Kimse silah taşıyamaz ve bâ-husus geceli gündüzlü evlerde, bahçelerde şurada burada kimse silah atamaz.
Ateş talimi edemez. Bu hüküm, bu memnû‘iyet bilâ-tefrîk-i cins ü mezheb
umuma şâmildir. Hiçbir istisnâ yokdur. Kibâr ve sığâr Müslim ve gayr-ı müs54

lim memurîn-i devlet ve âhâd-ı memleket idare-i örfiye ahkâm-ı örfiyesine
siyyân bir suretde münkâddır. Bir istisnâ var ise gösterilsin.
Gazeteden: "Türklerden bilhassa hâdisât-ı müessife mürettib ve muharrikleri kemâl-i serbestî ile dolaşmakdadır".
Gerek hükûmet ve gerek Divan-ı Harb-i Örfî Müslim ve gayr-ı müslimi kat‘â nazar-ı dikkate almayarak vak‘ada medhaldâr olanları taharrî ve
takib etmekdedir. Şimdiye kadar tevkif edilen mücrimîn altı-yedi yüzü mütecâvizdir. Her gün vilâyetden Bâbıâli'ye mevkûfînin mikdarına dair telgrafla liste verilmekdedir. Bütün âlemin nazar-ı ıttılâ‘ına vaz‘ olunmakda bulunan bu listelerden müstebân olduğu vechile Müslümanlardan mevkûf olanlar
daima Ermenilerin iki-üç misli olduğuna ve şimdiye kadar mahkum olanlar
ve ceza görenler de bu nisbet dairesinde olmakla beraber cezaya çarpılanlar
içinde zabtiye silkinde bulunanlar dahi mevcud bulunduğuna ve şimdiye kadar edilen tahkikât ve tedkikâtda medhaldâr olan polis ve bazı ketebe de mevkûf idüğüne nazaran hükûmetin bî-taraflığı fi‘len ve maddeten âlem nazarında sâbit olmuşdur. Muharrik ve mürettib ne vakit anlaşılır ve tahakkuk ederse kim olursa olsun adalet-i Osmaniyye'yi göreceğinde şübhe yokdur.
Gazeteden: "İtidal gazetesi maa't-teessüf hâlâ Türkleri Ermeniler aleyhine teşvik eden bir takım makalât neşrinde devam ediyor. Bu gazetenin hatar-nâk hücumuna nihayet verilmesi için merci‘-i aidi nezdinde icra eylediğimiz teşebbüsât beyhûde oldu".
Adana'da çıkan İtidal gazetesi evvelleri Ermenilere pek muvâfık bendler neşreden ve hâdiseden sonra Ermenilere sebebiyet isnâd eden bir gazetedir. Vâkı‘â birkaç nüshasında Ermenilerin tecavüzâtını, haksızlığını yazmış
ise de idare-i örfiye te’sisinden ve bâ-husus Divan-ı Harb-i Örfî'nin teşkilinden sonra hükûmetin vesâyâsına tebaan ne hatar-nâk ve ne de hatarsız muhâcemâtı yokdur. İtidal şimdilik itidâl dairesinde hareket ediyor. Bu gazetenin
sahibi İhsan Fikri Bey'i şu makale üzerine celb edip ba‘demâ heyecan-âmîz
söz söylememesi tekrar ekîden tavsiye olundu. Hükûmetçe bu tavsiyenin icra olunduğunu müteâkib çıkan elli iki numaralı ilk nüshasında "Hükûmetden
Rica" unvanıyla yazdığı fıkra şâyân-ı dikkat olduğundan nüsha-i mebhûse
rabten takdim kılınmışdır. Şâyed hilâf-ı tenbih bir hâlde bulunursa hakkında
daha şedîd bir muamele tatbik olunacağı derkâr bulunmuşdur.
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Gazeteden: "Komisyonumuza muâvenetde bulunmak için teşkil eylediğimiz ikinci bir komisyona azâ tayin olunan Kigork Kuyumcuyan Efendi
hükûmet tarafından tevkif olundu. Aynı zamanda eşrafdan Dikran Aşıkyan
Efendi de tevkif olunmuşdur".
Bu fıkranın siyâk ve sibâkı öyle bir mana îhâm veya ifhâm ediyor ki
Kuyumcuyan Efendi Patrikhâne tarafından Adana'ya i‘zâm olunan komisyona muâvenet için azâ tayin olunduğuna mebnî hükûmetçe tevkif olunuyor.
Halbuki bu Kuyumcuyan'ın o komisyona tayininden ve muâvenetinden ve
hiçbir hâlinden hükûmetin zerre kadar hiçbir malumâtı olmayıp Divan-ı Harb-i
Örfîce maznûniyeti anlaşılarak tevkif edilmiş ve inde't-tahkik berâeti tahakkuk ederek tahliye kılınmışdır. Diğeri olan Aşıkyan Efendi de aynı muameleye tâbi olmuşdur. Hatta husûl-i berâetiyle tahliye olundukdan sonra usulen
taraf-ı çâkerîden münhal olan Mahkeme-i İstînâf azâlığına tayin edilmişdir.
Gazeteden: "Mersin ahvâli el-ân mûcib-i endişedir. Belediye tarafından aç kalmış ahaliye icra edilen muâvenet hiç hükmündedir. Eğer ecânib ve
Ermeniler tarafından icra edilen muâvenet vaktinde yetişmemiş olsaydı çok
kişi açlık ve sefaletden ölmüş olacakdı".
Hükûmetin muhtacîne inâyeti ve sarfiyâtı meydandadır. Şimdiye kadar
komisyon-ı mahsusları ma‘rifetiyle iâşe için sarf olunan mebâliğ on-on iki
bin lirayı mütecâvizdir. Maamâfih insaniyet nâmına ecânibin de Ermenilerin
de erbâb-ı ihtiyaca vuku bulan iânâtından ve hâdise sebebiyle izhâr olunan
âsâr-ı insaniyetden dolayı cümlesine vilâyetçe beyân-ı teşekkür olunur. Yalnız Patrikhâne memurlarının iâneceki himmetlerini beyân sırasında hükûmetin iânâtınca böyle bir suret-i beyân ve tezyîfi mutazammın olan şu lisan ile
dermiyân etmeleri muvâfık-ı hakk u insaf olmasa gerekdir. Şu fıkranın Mersin Sancağı'na ta‘alluku hasebiyle Mersin Mutasarrıflığı'ndan alınan telgrafnâme-i cevabîde dahi Mersin'in yalnız Elvanlı Nahiyesi'nde bazı uygunsuzluklar vuku‘a gelerek oradan Mersin'e gelen ve muhtacînden oldukları Muhtelit Komisyonca anlaşılan otuz sekiz kişiye Hazine'den on beş günlük yevmiyeleri muntazaman verilmekde olduğu ve çocuklarının tedavisi için Mersin'de kalan ve altı nüfusdan ibaret olan Adanalı muhtacîn dahi yevmiyelerini almakda bulunduğu ve Tarsus'dan alınan tahrirâtda dahi Müslim ve gayr-ı
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müslimin yüz seksen hâneleri yanmış ise de askerin vürûduyla önü alındığı
ve çarşı yanmayıp ve malı dahi yağma edilmeyip hânelerinin muhterik olmasından dolayı mutazarrır olanlara Belediye'den değil Mal Sandığı'ndan yevmiye verilegelmekde bulunduğu ve bu yoldaki sarfiyât şimdiye kadar yüz
dokuz bin kuruşa bâliğ olduğu iş‘âr olunuyor.
Gazeteden: "Emvâl-i menhûbe bilâhare memurîn-i mahalliyeye teslim edilmek üzere Şimendifer İdaresi tarafından tevkif edilmekdedir".
Şu fıkradan maksad ne olduğu anlaşılamıyor. Emvâl-i menhûbe iki aydan beri her tarafda istirdâd olunmakdadır ve her gün Hükûmet Dairesi meydanında küme küme yığılan emvâl-i menhûbe müracaat eden sahiblerine
iade kılınmakdadır. Pek garibdir ki bu husus için Müslim ve Ermeni olmak
üzere tayin olunan komisyon azâsının yalnız Ermeni kısmından Ermeniler
ve malı nehb olunup iade kılınmakda olan Ermeni kadınları şikâyet etmekdedir. Malını istirdâd için komisyona müracaat eden Ermeni'nin o komisyondaki vuku bulan bu Ermeni azâsından şikâyetleri de haksız olduğu bi't-tedkik
tebeyyün ediyor. Ber-vech-i muharrer Patrikhâne Komisyonu'nun şu fıkradan maksadı tamamıyla anlaşılamadığından bir şey denilemez.
Gazeteden: "Asâkir ve memurîn-i hükûmetin kıtâle iştirak ve teşvikleri suret-i kat‘iyede tahakkuk etmişdir. Geşt ü güzâr için ne sühûlet ve ne de
emniyet mevcuddur. Kerekhan Ermenileri katl ve kadınlarla genç kızlar kaçırılmışdır".
Şu fıkranın da Mersin'e aid olduğu anlaşılarak bi'l-muhabere Mersin
Mutasarrıflığı'ndan alınan cevabda Mersin'in asayişi pek mükemmel olduğu,
idare-i örfiye ilân edilmiş ise de geceleri bahçeler, gazinolar İslâm, Hıristiyan
yerli, yabancı zükûr ve inâs müşterileriyle mâlî bulunduğu ve zikri mesbûk
Elvanlı Nahiyesi'nde askerin vak‘aya iştirak ve teşvikleri ve Hıristiyan kadınlarıyla kızlarının kaçırılması gibi bir hâl ve iddia kat‘iyyen bulunmadığı ve
geşt ü güzâr meselesine gelince; İslâm, Hıristiyan haklarında ittihâz olunan
takayyüdât-ı inzibâtiye ile beraber mümkün olduğu kadar teshîlât icra kılınmakda olduğu bildirilmişdir.
Gazeteden: "Adana'da bulunan Hey’et-i Tahkikiye Katolik metropolidi ile Rum metropolidine göndermiş olduğu telgraflardan dolayı ihtarâtda
bulundu".
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Bu bâbda vilâyetçe hiçbir malumât yokdur.
Gazeteden: "Rum ahalisi arasında heyecan pek ziyadedir".
Mersin Rum ahalisi arasında heyecan tasvîri ise sırf eser-i vehm olduğu Mersin Mutasarrıflığı'nın zikrolunan cevabnâmesinde dermiyân olunmuşdur.
Gazeteden: "Burada bulunan İttihad ve Terakki Cemiyeti Reisi ve Şimendifer Komiseri Osman Efendi pek fena bir vazife ifa etmekdedir".
Bu cihet İttihad ve Terakki Cemiyeti'ne ta‘alluk etdiğinden ve hükûmetçe cemiyetin ne iyi, ne fena bir vazife ifa etdiğine dair malumâtı olmadığından cevabı cemiyet-i mezkûreye aiddir.
Burada bulunduğu tahkik edilen Patrikhâne memurlarından "Serkiz
Suin" Efendi nezd-i acizîye celb edilip şu raporun suret-i tahrîri ve esbâb-ı
mûcibesi sual olundukda tahrîren verdiği varaka aynen zîre nakl ve arz olunur. Siyâk-ı ifade ve iş‘ârına göre hâdise esnasında Adana'ya memur oldukları zaman henüz Mersin'de iken yazmış oldukları bir rapor olup ondan sonra hükûmetçe icra edilen muamelâtın kendilerince de mûcib-i memnuniyet
bir hâlde cereyân etmekde olduğunun iş‘âr kılınmış olduğu anlaşılmakla ol
bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 8 Cumâdelâhire sene 1327 ve fî 13 Haziran sene 1325
Adana Valisi
Mustafa Zihni

Suret
Patrikhâne'ye yazılıp Le Liberal gazetesinde münderic olan fıkranın
esbâb-ı mûcibesini sual buyuruyorsunuz. Bunda mühim bir yanlışlık vardır.
Gazetedeki fıkra şimdilik tarafımızdan Patrikhâne'ye yazılmış bir rapor gibi
neşrolunmakda olması bu sual-i âlînizi davet ediyor. Halbuki bu fıkra Adana
Hâdisesi esnasında Dersaâdet'den Mersin'e geldiğimiz ve henüz Adana'ya
vâsıl olduğumuz bir zamanda ve hatta zât-ı vilâyet-penâhîleri de Adana'ya
vâsıl oldukları günde yazılmış bir takrîrdir. Ondan sonra himem-i aliyye-i vilâyet-penâhîleriyle emn ü asayiş iade ve takrîr olundu. Muhtacîne iânât ve
muâvenât-ı mukteziye peyderpey icra edildi. Hamden-lillahi Teâlâ memleke58

tin ahvâl-i umumiyesi her suretle şâyân-ı şükr bir hâle geldi. Adana'ya muvâsalatımızı müteâkib mesâlih-i vâkı‘a için zât-ı devletlerine müracaat etdik.
Her türlü teshîlât ve muavenâtı dirîğ etmediniz. Hükûmet-i Osmaniyye'nin
buraya vusûl-i âlîlerinden sonra ibrâz etdiği eltâf-ı mahsusayı telgrafla Patrikhâne'ye de yazdık. O şükürler gazeteye geçmeyip de iki ay sonra iki ay evvelki şikâyetin şimdilik gazetelere geçmesine ve böyle bir suali mûcib olmasına
teessüf ederim. Ol bâbda.
Fî 11 Haziran sene 1325
Serkiz Suin

**
Adana Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded: 115

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ı çâkerleridir ki
Cevaben takdim kılınan 13 Haziran sene [1]325 tarihli ve yüz on numaralı arîza-i acizîye zeyldir. Ermeni Patrikhânesi'nin Adana'ya i‘zâm eylediği
komisyon tarafından mezkûr Patrikhâne'ye irsâl olunan raporun Le Liberal
gazetesinden naklen Tanin gazetesinin 26 Mayıs sene [1]325 tarihli nüshasında münderic bazı fıkarâtı için icra olunan tahkikât mezkûr tahrirâtda mufassalan arz olunmuş idi. Fıkarât-ı mebhûse miyânındaki "Emvâl-i menhûbe bilâhare memurîn-i mahalliyeye teslim edilmek üzere Şimendifer İdaresi tarafından tevkif edilmekdedir." fıkrası Mersin Mutasarrıflığınca Şimendifer Direktörlüğü'nden bi'l-istifsâr cevaben alıp gönderdiği tahrirât sureti dahi manzûr-ı âlî-i cenâb-ı nezâret-penâhîleri buyurulmak üzere leffen arz u takdim
kılındı. Ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 11 Cumâdelâhire sene 1327 ve fî 16 Haziran sene 1325
Adana Valisi
Mustafa Zihni

**
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Mersin Sancağı Mutasarrıflığı

Mersin-Tarsus-Adana Şimendifer Direktörlüğü'nün
5/18 Haziran sene [1]909 tarihli takrîrinin tercümesidir.
Şimendiferle nakledilen eşyaya nezâret hakkında hükûmetden hiçbir
tebligât vuku bulmadığı 2/15 ve 3/16 şehr-i hâl tarih ve 344 ve 337 numaralı
emirnâme-i fahîmânelerine cevaben ma‘rûzdur. Binâenaleyh zîrdeki vak‘ayı
arzı vazifeden addederiz.
Geçen Mayıs'ın dördüncü günü seyr-i adi ile "irsâlât 44/336" senede
kaydetdirilen üç küfeyi Adana'dan aldık. Mezkûr trenin tahrirâtında ise mürsil Hasan, mürselün-ileyh Hamid olarak gösterilmiş idi. Mersin'de berây-ı
hıfz muamele icrası hengâmında üzerinde birkaç kapak bulunduğu ve mütebâkîsinin zîrde muharrer eşyadan ibaret bulunduğu gösterilmişdir.
Cins-i Eşya

Aded

Cins-i Eşya

Aded

Dikiş makinesi

1

Paket örgü yünü

1

Çift terzi mikrâsı

1

Şal

1

Yeni pantolon

1

Dantela ve kurdela
parçası

1

Çift Şam perdesi

3

Birkaç kıt‘a muhtelif
yerli kumaş parçası

Parça beyaz astarlık

1

Birkaç parça adi basma
parçası

Parça fes

1

Birkaç aded mendil

Bir adam mezkûr küfeleri almak üzere istasyona gelmiş ise de muhteviyâtının yanlış söylendiğinden dolayı bir lira-yı Osmanî ceza-yı nakdî taleb
edilmiş ve merkûm ise vermekden istinkâf etmiş, binâenaleyh ol vakitden
beri kimse müracaat etmediği cihetle ber-mûceb-i talimât taleb edilmeyen
eşya miyânına konulmuşdur. Fermân.
Fî 7 Haziran sene [1]325
[31 Temmuz 1909]
DH. MKT, 2888/14
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KAMUOYUNDA OLUŞAN ERMENİ ALEYHTARI
KANAATİN DÜZELTİLMESİ İÇİN BİLDİRİ YAYINLANMASI

Ermeni Patrikliğince, Adana olaylarından dolayı kamuoyunda Ermeniler aleyhine oluşan kanaatin düzeltilmesi için Ermenilerin eskiden beri
Osmanlı Devleti'ne sadık oldukları ve bunun korunması uğrunda fedakârlıktan geri durmayacaklarına dair Hükûmet tarafından kamuoyuna
bir açıklama yapılmasının talep edilmesi üzerine konunun Meclis-i Vükelâ'da görüşülerek bütün vilâyet ve livalara tebliğ edilmek ve gerekirse gazetelerle yayınlanmak üzere bir bildiri hazırlanmasına, bu bildirinin şeklini belirlemek üzere Adliye, Maliye, Maarif ve Ticaret ve Nafia
nâzırlarından oluşan bir komisyon kurulmasına ve Ermeni patriğinin
bu konudaki takrirleri ile olaylar hakkında Faik Bey ve Artin Efendi tarafından hazırlanan rapor ve Adana Divan-ı Harbince kaleme alınan
mazbatanın da komisyona tevdiine karar verildiği

Patrikhâne-i Millet-i Ermeniyân
İstanbul

Huzur-ı Sâmî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı dâ‘î-i kemîneleridir
Müstağnî-i arz ve isbatdır ki mâzide devr-i istibdâdda idare-i müstebiddâneye ve zulm2 ü ta‘addiyât-ı mütevâliyeye karşı ale'l-husus Ermeni milletinin ve Patrikhâne-i dâ‘iyânemin tazallüm-i hâl ve istimdâd-ı ma‘delet hakkındaki müsted‘ayât ve iştikâsı ve ıslâhât-ı usul-i idare-i devlet ve memleket
hakkındaki mutâlebâtı sadakatsizlik ve efkâr-ı muzırra makamında tefsir ve
telakki edilerek ahali-i Müslime'nin ezhânı Ermeniler aleyhinde teşvik edilegelmekde idi. Tezyîd-i servet ve sâmânları ve tezâyüd-i nüfuz ve te’s[i]rleri
ahali-i mazlumenin mahsul-i mesâîsini emvâl-i meşrû‘aları ve fukarâyı, kendilerinin esirleri makamında isti‘mâl ve cebren zabt u gârâtı mu‘tâd ittihâz
etmiş olan mütegallibe ve müteneffizân ve rüesâ-yı aşâyir nâmlarıyla esâmîleri bile ma‘rûf bulunanlar ile istibdâdın âlât ve hâdimi ve yetişdirmeleri bulunan nice memurîn usul-i idare-i istibdâdiyenin devamı[n]ı menâfi‘-i husu2

Metinde "zulûm" şeklinde geçmektedir.
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siye ve şahsiyeleri için müreccah görmeleri hasebiyle ve menâfi‘-i umumiye-i mülk ü devlet hissiyât-ı mukaddese-i vatanperverânesinden mahrum bulunmaları mülâbesesiyle istibdâdın sû-i tefsirinden müstefîd olagelmişler idi.
Gerçi usul-i idare-i istibdâdiye aleyhinde bulunan Müslimîn ve ale'l-husus Genç Türkler nâmıyla ma‘rûf ezkiyâ ve nev-resîdegân-ı millet dahi muzır addolunarak nice binleri istibdâdın zulmüne3 hedef olundukları derkâr ise
de Ermeniler fazla olarak yalnız usul-i idare aleyhinde değil vücud ve tamamiyet-i devlet aleyhinde dahi gösterilmiş ve haric ez-himaye-i kanun bırakılmışlar idi.
İdare-i Meşrûta'nın ilânıyla anâsır-ı muhtelife-i Osmaniyân beyninde
uhuvvet ve ittihâdın takarrürü güruh-ı menfaatperestân-ı ma‘rûzanın mevki
ve nüfuz ve menâfi‘ine elverişli olamayacağı tabiî idi. İşte bu gibiler bir tarafdan istibdâdın iadesi uğrunda teşebbüsât-ı hafiyye ve aleniyede bulunarak 31
Mart Darbesi'ni vücuda getirdikleri gibi vilâyâtın her tarafında dahi birer suretle alâ’im ve tahrikât-ı irticâkârânenin hudûsuna imkân vermişler idi. Eğerçi irticâiyyûn her tarafda muvaffakiyet-i tâmmeye mazhar olamadılar ise bu
adem-i muvaffakiyetleri her bir yerde erkân-ı mülkiye ve askeriyeden ve Cemiyet-i İttihâdiye'den hiç olmazsa birkaç nefer ashâb-ı hamiyet ve vatanperverin mevcud bulunmaları sayesinde onların sa‘y ü himmetleriyle birçok fecî‘ât-ı elîmenin önü alındığı mûcib-i şükran müsellemâtdandır.
İşte nefs-i Adana ile Adana ve Haleb Vilâyetleri tevâbi‘indeki vukuât
ve fecî‘ât-ı malume dahi o kabîlden olarak bir tarafdan irticâiyyûnun eser-i
sa‘y ü teşvikâtı ve diğer tarafdan önünü alabilecek kadar Meşrutiyet-perver
ashâb-ı iktidar ve hamiyetin fikdânı bulunduğu nice delâil ve berâhîn ile isbatı âsândır. Erbâb-ı irticâiyyûnun havali-i mezkûredeki şu muvaffakiyetleri
31 Mart'dan mukaddem ve sonra diğer bazı vilâyâtda dahi vuku bulduğu resmen de malum olduğu vechile "Ermeniler Müslümanlar üzerine hücum edecekler. Ermeniler silahlanıyorlar. Bombalar atacaklar." gibi şâyi‘ât ve tasnî‘ât ile nîk ü bedi tefrîk edemeyen ahaliyi iğfal ve bu iğfalâtlarının sıdk u sıhhatine de bir takım sû-i tefsir edilmiş alâ’imi de ortaya atabilmiş olmalarından ileri geldiği muhakkakdır.
3
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Onların şu iğfalât ve sû-i tefsirlerinin hiç olmazsa zihinlerde tereddüdler husûlüne bâ‘is olması otuz seneden beri o yolda azviyyâtın zaten zihinlerde yer bulmuş olmasından ileri gelip şu efkâr-ı bâtılanın öyle birkaç günler ve birkaç aylar içinde izâlesi mümkün addolunamaması da zarurî idi. İşte
bundan dolayıdır ki 31 Mart'dan mukaddem şikâyât-ı mütevâliyeye rağmen
Adana ve Haleb Vilâyetlerinde idare-i mülkiye ve askeriyenin sırf Meşrutiyet
güruhunun yed-i zimâm-ı idaresine teslim olunmuş suretde tebeddülât vücuda gelmemiş olmasının neticesi olarak hem fecî‘a men‘ edilmemiş ve hem
de esbâb-ı zuhuru -tafsilâtı bâlâda arz olunan- zaman-ı istibdâddan mevrûs
azviyyât nev‘inden Ermenilerin tavr u hareketleri gösterilebilmiş ve tahkikâta o siyâk-ı zemin verdirilerek "Kabahat ölende mi öldürende mi?!" darb-ı
meşhurunca cânîler ve müşevvikler mağdur ve birer suretle hayatda kalmış
Ermeniler müttehem tutulmuşlardır. Bu bâbdaki neşriyât ve şâyi‘ât vilâyât-ı
saireye dahi aksederek ekser mahallerde Ermeniler aleyhinde takibât icrası
bile vazifeden addolunmuşdur. Manen ve maddeten menâfi‘-i hayatiyeleri
ve ikbâl ü saadetleri tamamiyet-i mülk ü devletin saadet ve tezâyüd-i şân u
şevketinde ve bu maksadın husûlü de Meşrutiyet'in takarrür ve idâmesine
merbût ve mütevakkıf idüğünü her bir Ermeni fıtraten bilmiş ve otuz senelik
istibdâda karşı hedef-i vücud edercesine fedakârlıkla isbat etmiş olduğunun
arz ve isbatına girişmeği bile bütün Ermeni milletinin hissiyât-ı vatanperverânesine bir tahkir addolunabileceğinden ol bâbda arz ve tatvîl-i makâlden
ictinâb eylerim. Bu hissiyâtdan mahrum ancak her milletde dahi vücudları
bulunmuş olan istibdâdın casus ve hâdimi efrâdından tasavvur edilebilir. Hâl
ve hakikat bu merkezde iken azviyyât-ı ma‘rûzanın velev şu ya bu sınıf ve
fırka-i siyasî aleyhinde olsun Adana Divan-ı Harbi'nin raporunda yer tutmuş
ve ilân ve işâ‘a edilmiş olmakla adaletin iadeten te’mini Hükûmet-i Meşrûta'nın tekzibine ve mücerred zaman-ı istibdâda lâyık o gibi azviyyâtın kâle bile
alınmasını şu zaman-ı feyz-meşveret ve Meşrutiyet'de Hükûmet-i Seniyyece
tahammül olunamayacağının ve binâenaleyh o efkâr-ı bâtılanın devamını iltizâm edercesine sebk edegelmekde olan Ermeniler aleyhindeki takibât ve
ahz u giriftlerin irticâiyyûnun iğfalât ve desâyisinden ma‘dûd addolunacağının ve gerek bu yoldaki takibât ve tevkifâtdan ve gerek müftereyât-ı vâkı‘a
sâikasıyla her bir yerde tahaddüs edecek vukuâtdan dolayı memurîn-i mülki63

ye ve askeriye ve adliyenin bizzat mes’ul tutulacaklarının kat‘iyyen ilânına
muhtacdır.
Hükûmet-i merkeziye istid‘â-yı dâ‘iyânem dairesinde tekzib ve ilân-ı
keyfiyet etmedikçe ve hususuyla istid‘â-yı dâ‘iyânemden sonra tekzib ve ilânının te’hiri, "Azviyyât-ı vâkı‘a hükûmet-i merkeziyenin dahi iktirân-ı tasvîb
ve tasdikinde bulunmakdadır." diye kanaat-i umumiye hâsıl olmakda idüğünden fî 7 Temmuz sene [1]325 tarihli takrîr-i dâ‘iyânemi müeyyid olmak üzere ve şifahen sebk eden te’minât ve irâde-i fahîmânelerine binâen işbu mütâlaât ve istid‘â-yı dâ‘iyânem takrîr-i mezkûr mündericâtına ilâveten arz u takdim kılındı. Ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 14 Temmuz sene [1]325
Ed-Da‘î
(Mühür)
İstanbul ve Tevâbi‘i Ermeni Patriği
Egışe Toryan

**
Bâb-ı Âlî
Meclis-i Mahsus
Müsta‘celdir.

10 Receb sene [1]327 - 15 Temmuz sene [1]325 tarihli zabıtnâme suretidir.
Ahîren Adana, Haleb Vilâyetlerinde vâki olan hâdisât-ı müessife-i malume dolayısıyla Ermeniler aleyhinde bazı mertebe sû-i zanniyât hâsıl olduğundan bunun tashihiyle Ermenilerin öteden beri Saltanat-ı Osmaniyye'ye ve
Meşrutiyet-i idareye derkâr olan sadakatlerinin ve bunun muhafazası uğrunda ibrâz-ı fedakârîden geri durmayacaklarının ezhân-ı umumiyede istikmâl-i
esbâb-ı takarrürü hakkında bazı ifadât ve müsted‘ayâtı hâvî Ermeni Patriği
efendi tarafından makam-ı Sadâret'e i‘tâ olunan 14 Temmuz sene [1]325 tarihli takrîr mütâlaa ve icab-ı maslahat tedkik ve müzâkere olundu. Bu bâbda
icab eden vilâyât ile elviye-i gayr-ı mülhakaya tebliğ ve icabına göre gazetelerle de ilân edilmek üzere kaleme alınacak tahrirât-ı umumiyenin suret-i tah64

rîrini müzâkere etmek üzere Adliye, Maliye, Maârif, Ticaret ve Nâfia nâzırlarından mürekkeb bir komisyon teşkili ve Patrik-i müşârunileyhin bu defaki
ve evvelki takrîrleri ile Adana Divan-ı Harbi'nin bu hususa müte‘allik mazbata ve tahkik memuriyetiyle mukaddemce Adana'ya azîmet ve avdet etmiş
olan Faik Bey'le Artin Efendi cânibinden tanzim ve i‘tâ olunan lâyihanın mezkûr komisyona tevdî‘i tezekkür ve tensîb kılındı.
İmzalı aslına mutabıkdır.

(Mühür)
Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn

**
Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Numara: 660
Tarih: 15 Receb sene [1]327 - 19 Temmuz sene [1]325
Müsta‘celdir.

Adliye, Maliye, Maârif, Ticaret ve Nâfia Nâzırlarına
Ahîren Adana ve Haleb Vilâyetlerinde vâki olan hâdisât-ı müessife-i
malume dolayısıyla Ermeniler aleyhinde bazı mertebe sû-i zanniyât hâsıl olduğundan bunun tashihiyle Ermenilerin öteden beri Saltanat-ı Osmaniyye'ye
ve Meşrutiyet-i idareye derkâr olan sadakatlerinin ve bunun muhafazası uğrunda ibrâz-ı fedakârîden geri durmayacaklarının ezhân-ı umumiyede istikmâl-i esbâb-ı takarrürü hakkında bazı ifadât ve müsted‘ayâtı hâvî Ermeni Patriği efendi hazretleri tarafından i‘tâ kılınan takrîr Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ'da lede'l-mütâlaa bu bâbda icab eden vilâyât ile elviye-i gayr-ı mülhakaya
tebliğ ve icabına göre gazetelerle de ilân edilmek üzere kaleme alınacak tahrirât-ı umumiyenin suret-i tahrîrini müzâkere etmek üzere zât-ı âlîleriyle Maliye ve Maârif nâzırları beyefendiler hazerâtıyla Ticaret ve Nâfia nâzırı efendi hazretlerinden mürekkeb bir komisyon teşkili ve Patrik-i müşârunileyhin
bu defa ve evvelce verdiği takrîrler ile Adana Divan-ı Harbi'nin bu hususa
müte‘allik mazbatası ve tahkik memuriyetiyle mukaddemce Adana'ya azîmet
ve avdet etmiş olan Faik Bey ile Artin Efendi cânibinden i‘tâ olunan lâyiha65

nın mezkûr komisyona tevdî‘i bi't-tezekkür müşârunileyhime tebliğ-i keyfiyet edilmiş olmakla icra-yı icabına himmet.
[1 Ağustos 1909]
BEO, 3609/270623
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ADANA'NIN ASAYİŞİNDE VE DİVAN-I HARB
YARGILAMALARI İLE İNFAZLARDA SON DURUM

Adana'nın merkez ve kazalarında asayişin sağlandığı, Adana eski Valisi Cevad Bey ile eski Kumandanı Mustafa Paşa'nın Divan-ı Harb'de
sorgulanma ve yargılanmalarına başlandığı, Divan-ı Harbce idama
mahkûm edilen Mehmed, Süvari Onbaşısı Şaban ve Cin Ahmed'in cezalarının infaz edildiği, Ayntab Ganbotu ile denizde yapılan şüpheli kayık ve vapur aramalarında yasak silaha rastlanmadığı

Dahiliye
Mektubî Kalemi
Tarih: 18 Receb sene [1]327 - 22 Temmuz sene [1]325

Huzur-ı Âlî-i Sadâret-penâhî'ye
Adana'nın merkez ve mülhakâtında asayiş ber-kemâl olup Adana'ya
vürûd eden Vali-i sâbık Cevad Bey'in İsmail Fazıl Paşa'nın taht-ı riyâsetindeki Divan-ı Harbce isticvâbına ve Kumandan-ı sâbık Mustafa Paşa'nın da
muhakemesine başlandığı ve Divan-ı Harbce idama mahkum olan Mehmed
ve Süvari Onbaşısı Şaban ile Cin Ahmed'in dün gece idam olundukları Adana Vilâyeti'nden ve Rodos'dan Midilli'ye kadar sefer eden Ayntab Ganbotu'nun yolda tesadüf etdiği şübheli kayıklarla Yunan bandıralı küçük bir vapur
taharrî edilmiş ise de esliha-i memnû‘aya müte‘allik bir şey bulunmadığı Cezayir-i Bahr-ı Sefîd Vilâyeti'nden bildirilmiş olduğu berây-ı malumât arz
olunur.
[4 Ağustos 1909]
DH. MKT, 2892/12
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16

ADANA VALİLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Adana Valisi Zihni Paşa'nın Adana'daki durum hakkında malumat alınmak üzere Dersaâdet'e çağırıldığı ve yerine de vekâleten Üsküdar Mutasarrıfı Kaymakam Cemal Bey'in tayin edildiği

Dahiliye
Mektubî Kalemi
Tarih: Fî 22 Temmuz sene [1]325
Telgraf

Adana Valisi Zihni Paşa Hazretlerine
Ahvâl-i mahalliye hakkında izahât alınmak üzere zât-ı vâlâlarının Dersaâdet'e celbleri ve Vali Vekâleti'ne Üsküdar Mutasarrıfı Kaymakam Cemal
Bey'in tayini bi'l-istîzân 20 Temmuz sene [1]325 tarihinde irâde-i seniyye-i
Padişahî'ye iktirân etmişdir. Cemal Bey'in vusûlünde Dersaâdet'e gelmeleri
tavsiye olunur.
Tezkire

Üsküdar Mutasarrıf-ı Sâbıkı İzzetli Cemal Beyefendi'ye
Zât-ı behiyyelerinin hasbe'l-emsal sülüsân maaşla Adana Vali Vekâleti'ne icra-yı memuriyetleri hususuna bi'l-istîzân 20 Temmuz sene [1]325 tarihinde irâde-i seniyye-i hazret-i Padişahî şeref-müte‘allik buyurularak vilâyete malumât verildiğinden tesrî‘-i azîmetleriyle yevm-i hareketlerinin inbâsı
siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı, efendim.
[4 Ağustos 1909]
DH. MKT, 2892/34

17

DİVAN-I HARB TARAFINDAN
BİR ERMENİ'YE VERİLEN CEZA

Adana'nın Tepebağı mahallesinden Karabet oğlu Haço'nun oğlu firarî
Rupen'in, Adana Divan-ı Harbince gıyaben yapılan yargılaması neticesinde, Tarsus'ta 50 Müslümanın katledilmesi olayına karıştığı anlaşılarak 15 yıl kürek cezasına mahkûm edildiği
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Dahiliye
Mektubî Kalemi
Tarih: 19 Receb sene [1]327 ve fî 23 Temmuz sene [1]325

Adana Vilâyet-i Behiyyesi'ne
Nisan'ın birinci Çarşamba ve ikinci Perşembe günleri Adana'da Tarsus
Kasabası'nda muharrerü'l-esâmî hanlarda ahali-i İslâmiye'den katl ü itlâf edilen elli kişinin keyfiyet-i katlinde medhaldâr olan eşhâs miyânında bulunup
firarına binâen hakkında ısdâr olunan ahz u girift ve mehil kararnâmesi ahkâmına mütâbaatla isbat-ı vücud etmeyen Adana'nın Tepebağı Mahallesi'nde
mukim Karabet oğlu Haço'nun oğlu Rupen'in cereyân eden muhakeme-i gıyâbiye neticesinde cürm-i mezkûrda dahl ü iştiraki anlaşıldığından Mülkiye
Ceza Kanunnâme-i Hümâyûnu'nun elli yedinci maddesine tevfîkan on beş
sene müddetle hapsine karar verildiği Adana Divan-ı Harb-i Örfîsi'nden tanzim ve irsâl olunan mazbatada beyân edilmiş olup her ne kadar mezkûr mazbatada hapis tabiri muharrer ise de madde-i kanuniye-i mebhûsün anhâ kürek
cezasını mutazammın olduğu cihetle ol vechile icra-yı lüzumuna vâki olan
arz u iş‘âr üzerine bi'l-istîzân 27 Haziran sene [1]325 tarihinde mûcebince irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî şeref-sudûr buyurulduğu bâ-buyuruldu-i
sâmî tebliğ ve izbâr buyurulmasıyla ber-mantûk-ı emr u fermân-ı hümâyûn-ı
mülûkâne icra-yı icabı Adana'da Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanlığı'na iş‘âr
olunduğu Harbiye Nezâreti'nden alınan tezkirede izbâr kılınmışdır.
[5 Ağustos 1909]
DH. MKT, 2893/4

18

ADANA'DAKİ RUHANÎ REİSLERİN HARAP
OLAN YAPILARIN İNŞASI VE MUHTAÇLARA
YAPILAN YARDIMIN DEVAMI HUSUSUNDAKİ TALEPLERİ

Adana'daki Ermeni Katolik murahhasası ile diğer ruhanî reislerin Ermeni Patrikhanesi'ne çektikleri ortak telgrafla olaylarda harap olan kilise,
okul, ev ve dükkânların kış başlamadan önce inşa edilmesini ve muhtaçlara yapılan para yardımının bir müddet daha devamını talep etmeleri üzerine, durumun gereği yapılmak üzere Adana Valiliği'ne bildirildiği
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Patrikhâne-i Millet-i Ermeniyân
İstanbul

Adana'dan Patrikhâne'ye keşîde olunan
fî 23 Temmuz sene [1]325 tarihli telgrafın suretidir.
Adana Vak‘a-i faciası münasebetiyle dûçâr olduğumuz azîm zâyiât ve
sefalet esnasında Meclis-i Mebûsân'dan gördüğümüz iştirak ve muâvenet mûcib-i şükran ve memnuniyetimiz olmuşdur. Binâenaleyh mevsim-i şitânın takarrübüyle sefalet ve felâketimiz tezâyüd etmezden tahrib edilmiş kilise, mekteb, hâne ve dükkânlarımızın bina ve inşasına müsâra‘at olunması temenni
ve bu mağduriyet yüzünden aç ve çıplak olan ahalinin iâşe ve infâkı için iki
mâhdan beri devam eden iâne-i nakdiyenin bir müddet daha devamı her hâlde zarurî olduğu[n]u beyân ve bu olmadıkça birçok kimselerin açlıkdan telef
olacağını ihbar ile merhamet ve şefkat-i milliyelerine iltica eyleriz. Ol bâbda.
Adana Ermeni Katolik Murahhasası
Bogos

Adana Ermeni Murahhasa Vekili
Arsen

Adana Ermeni Protestan
Reis-i Ruhânîsi
Hamparsum

Adana Rum ve Süryani Katolik
Patrik Vekili
Filibos

Adana Süryanî-i Kadîm
Patrik Vekili
Kas Mansur

Adana Keldani
Patrik Vekili
İstefan

Adana Rum Metropolid Vekili
Papa Apraham

**
Dahiliye
Mektubî Kalemi
Telgraf Kısmı
Tarih: Fî 25 Temmuz sene [1]325

Adana Vilâyeti Vekâleti'ne
Adana Vak‘ası'nda harâb olan kilise, mekteb, hâne ve dükkânlarının
şitânın hulûlünden evvel tesrî‘-i inşası ve muhtacîne verilmekde olan iânenin
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bir müddet daha i‘tâsı lüzumu Adana Ermeni Katolik murahhasası ile rüesâ-yı
saire-i ruhâniye taraflarından Ermeni Patrikhânesi'ne çekilen telgrafnâmede
beyân olunmakla iktizâsının serî‘an ifa ve inbâsı mütemennâdır.
[7 Ağustos 1909]
DH. MKT, 2893/47

19

ADANA ESKİ VALİSİNİN ARZUHALİ

Adana eski Valisi Cevad Bey'in, yargılanma kararının kendisine vaktiyle tebliğ edilmediği yolundaki iddiası ile Sadâret makamınca yapılan
bazı işlemlere yönelik itirazını dile getirdiği ve Meclis-i Ayan tarafından
açıklama yapılması isteğiyle Sadâret'e havale edilen arzuhalinin, söz
konusu itiraz ve iddianın yersiz olduğu, zaten Kanun-ı Esasî'de yazılı
usule göre de henüz Hükûmet'in bu konuda Meclis'e açıklama yapma
zorunluluğunun ortaya çıkmadığı belirtilerek iade edildiği

Meclis-i Ayân Riyâseti
Aded: 147

Huzur-ı Sâmî-i Hazret-i Sadr-ı A‘zamî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir
Li-ecli'l-muhakeme Adana'ya azîmeti Dahiliye Nezâreti'nden beyân
olunmasıyla berren hareket etdiği beyânıyla Adana Hâdisesi hakkında bazı
ifadâtı hâvî Adana Vali-i sâbıkı atûfetli Cevad Beyefendi hazretleri tarafından i‘tâ olunan 16 Temmuz sene [1]325 tarihli arzuhâl İstid‘â Encümeni'ne
lede'l-havale câlib-i nazar-ı dikkat olan mündericâtına nazaran bu bâbda cereyân eden muamelenin taraf-ı sâmî-i fahîmânelerinden istifsârı ifade edilmiş
ve yine iade buyurulmak üzere mezkûr arzuhâl melfûfen irsâl kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 24 Receb sene [1]327 ve fî 29 Temmuz sene [1]325
Meclis-i Ayân Reisi
Said
**
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Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 26 Receb sene [1]327 - 30 Temmuz sene [1]325

Meclis-i Ayân Riyâset-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne
29 Temmuz sene [1]325 tarihli tezkire-i aliyye-i fahîmâneleri ve melfûfu mütâlaa-güzâr-ı acizî oldu. Adana Vali-i sâbıkı Cevad Bey'in şikâyet etdiği maddelerden dolayı evvel emirde merci‘ine müracaat etdiği Encümence
tahakkuk etmemiş ise arzuhâli Kanun-ı Esasî'nin elli ikinci maddesine nazaran Hey’et-i Ayânca red ve kanun-ı mezkûrun altmış dördüncü maddesinin
son fıkrası iktizâsınca da yalnız ilâve-i mütâlaa ile makam-ı Sadâret'e tevdî‘
olunmak icab ederdi. Hey’et-i Celîle-i Ayân'ın tahrîrî ve şifahî istîzâh hakkı
kanunen ta‘ayyün ve takarrür edinceye kadar kuvve-i icraiyenin i‘tâ-yı izahâta mecbur olmadığı nazariyesinin muhafazasında sebat-ı acizânemin mazhar-ı
tasvîb-i fahîmâneleri olacağından ümidvârım. Maamâfih Cevad Bey'in makam-ı Sadâretçe vâki olan muamelât ve muhaberâta müte‘allik itirazâtı külliyyen vâhî olduğunun ve Hey’et-i Tahkikiye raporuna binâen taht-ı muhakemeye alınması hakkında Meclis-i Vükelâca verilen ve Ayân-ı fihâmdan Dahiliye Nâzır-ı sâbıkı übbehetli devletli Ferid Paşa hazretleri tarafından icra kılınan kararın vaktiyle kendisine tebliğ edilmediğine müte‘allik iddiası da sahîh
olamayacağı derkâr ise de paşa-yı mûmâileyh hazretlerinden malumât-ı lâzımenin istihsâli re’y-i sâmî-i dâverîlerine menût bulunduğunun beyânına ve
zikrolunan arzuhâlin iadesine mübâşeret olundu. Ol bâbda.
[12 Ağustos 1909]
BEO, 3619/271369

20

ADANA VALİ VEKİLİ CEMAL
BEY'İN DERSAÂDET'TEN HAREKETİ

Adana Vali Vekili Cemal Bey'in Hidiviye Kumpanyası'nın Minye vapuruyla bugün Dersaâdet'ten hareket edeceği
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Dahiliye
Mektubî Kalemi
Telgraf Kısmı
Tarih: Fî 31 Temmuz sene [1]325

Adana Vilâyeti Vekâleti'ne
Vali Vekili Cemal Bey Hidiviye Kumpanyası'nın Minye Vapuru'yla
bugün Dersaâdet'den hareket edecekdir.
[13 Ağustos 1909]
DH. MKT, 2899/23
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KAMUOYUNDA GERGİNLİĞE SEBEP
OLACAK FOTOĞRAF ÇEKİMİNİN YASAKLANMASI

Osmaniye ve Bahçe'de bir Ermeni rahibin çaresiz insanları etrafına
topladığı ve kadınların kucağına çocuk verip harabelerde, yangın yerlerinde ve kilise kapılarında acıklı pozlar takındırarak yanında bulunan
bir fotoğrafçıya fotoğraflarını çektirdiği bilgisi üzerine, kamuoyunda gerginliğe sebep olabilecek bu gibi fotoğraf çekimlerinin engellenmesinin
istendiği

Umum Erkân-ı Harbiye Dairesi
Merkez Şubesi
1816
Hulâsa: Osmaniye ve Bahçe'deki bir rahib tarafından
biçaregânın evzâ‘-ı muhtelifede fotoğrafları
çıkarıldığından men‘ olunduğuna dair

Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Saadetli efendim hazretleri
Osmaniye ve Bahçe'de bir Ermeni rahib nezdinde bir fotoğrafçı olduğu
hâlde bir takım biçaregânı toplayıp ve kadınların kucağına çocuk vererek harâbelerde, yangın yerlerinde ve kilise kapılarında bir takım evzâ‘-ı müsterhimâne ve me’yûsâne aldırdıkdan sonra bunların fotoğraflarını aldırmakda olduğu ve maksadı malum olduğu cihetle bu hususun men‘i cihetine gidilmesi
hakkında icab edenlere evâmir-i mukteziye verildiği Adana'da Kuvâ-yı Mü72

rettebe Kumandanlığı'ndan bâ-telgraf bildirilmiş olmakla ol bâbda emr u irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 25 Receb sene 1327 ve fî 29 Temmuz sene 1325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Dahiliye
Mektubî Kalemi
Telgraf Kısmı
Tarih: Fî 31 Temmuz sene [1]325

Adana Vilâyeti Vekâleti'ne
Osmaniye ve Bahçe'de bir Ermeni rahibin bir takım biçaregânı toplayarak ve kadınların kucaklarına çocuk vererek harâbelerle yangın yerlerinde ve
kilise kapılarında bir takım evzâ‘-ı müsterhimâne ve me’yûsâne aldırdıkdan
sonra nezdindeki fotoğrafçıya fotoğraflarını çekdirmekde olduğu cihetle men‘i
hakkında icab edenlere tebligât icra edildiği Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanlığı'nın iş‘ârına atfen Harbiye Nezâreti'nden bildirilmekle vilâyetçe de teşebbüsât-ı mukteziyede bulunularak tehyîc-i asabiyete vesile ittihâz olunabilecek
o gibi fotoğrafların ahzına meydan verilmemesi ehemmiyetle tavsiye olunur.

**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Sevk Numarası: 325

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
C. 31 Temmuz sene [1]325. Tehy[î]c-i asabiyete vesile olacak fotoğraflar ahzına meydan verilmemesi hakkında Osmaniye ve Bahçe kaymakamlarıyla Cebel-i Bereket Mutasarrıflığı'na tebligât-ı ekîde ifa olunduğu ma‘rûzdur.
Fî 1 Ağustos sene [1]325
Adana Valisi
Mustafa Zihni
[14 Ağustos 1909]
DH. MKT, 2899/25
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HÜKÜMET TARAFINDAN ADANA OLAYLARI
VE ERMENİLER HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMA

Hükûmetçe ilgili valilik ve mutasarrıflıklara bir tamim gönderilerek; Adana olayları hakkında ortada dolaşmakta olan dedikoduların Müslümanların ve Ermenilerin birlikte barış içerisinde yaşamalarını olumsuz yönde etkilememesi için kardeşliğin pekiştirilip karşılıklı endişe ve önyargıların giderilmesi, bunun için de olayların içyüzünün bilinmesi gerektiği, Meşrutiyet öncesi dönemde ortaya çıkan bir takım Ermeni grupların
siyasî amaçlı faaliyetlerinin aslında o devrin baskıcı yönetimini hedef
aldığı, bunların Meşrutiyetin gelmesi için ortaya koydukları çabalarla
Osmanlı vatanına bağlılıklarını ispat ettikleri, Adana olaylarının da Ermenilerin Osmanlı Hükûmeti'ne olan bağlılıklarının ortadan kalkmasından dolayı değil Müslümanların ve Ermenilerin birbirlerini yanlış anlamaları sonucu ortaya çıkan güvensizliğin Adana'daki idareciler tarafından önceden farkedilip ortadan kaldırılmamasından ve olayların daha
başlangıcında idarecilerin vazifelerini hakkıyla yapmamalarından kaynaklandığı, sorumluların cezalandırılacağı, ancak yanlış kanaatlerin
devamı Osmanlı unsurları arasında bulunması gerekli kardeşlik duygularına ters düştüğünden bunların giderilmesine ve aradaki bağların
ve vatan sevgisinin pekiştirilmesine çalışılması gerektiği hususlarının
ifade edildiği ve Meşrutiyete aykırı ve memleket asayişini bozacak her
türlü hareket ve karışıklığın tertipçi ve faillerinin kanunun öngördüğü
en ağır biçimde cezalandırılacağının halka tekrar tekrar ilan edilmesinin istendiği

Dahiliye
Mektubî Kalemi
Tarih: 29 Receb sene [1]327 - 2 Ağustos sene [1]325
Muharrerât

Hicaz, Trablusgarb, Yemen Vilâyetleri ile
Bingazi'den Mâadâ İcab Eden Vilâyât ve Elviye-i Gayr-ı Mülhakaya
Adana Hâdise-i müessifesinin suret-i vuku ve zuhuru bazı mertebe kîl ü
kâl tekevvününe bâ‘is olmakda bulunduğu mahsûs olup bu ise anâsır-ı Osmaniyye'nin safvet ve muhâlesat dairesinde hüsn-i muâşeretine sû-i te’sirden hâli kalamayacağı melhûz ve bir vatan evlâdı olan iki unsur arasında uhuvvet-i
74

sahîha-i Osmaniyye'nin te’sisi her türlü evhâm ve zunûnun ref‘ine ve bu da
hakâik-i vekâyi‘in bilinmesine mütevakkıf bulunmuş olmakla beyânât-ı âtiyeye lüzum görülmüşdür. Şöyle ki:
İdare-i sâbıkanın seyyi’ât ve istibdâdı cârî olduğu zamanlarda Ermeni
cemaatine mensub bazı fırkalar cânibinden makâsıd-ı siyasiyeye delâlet eder
mesâî sarf edildiği malum olmakla beraber bu mesâî her ne şekil ve suretde
tezâhür etmiş olursa olsun bir idare-i müstebiddenin nâ-kâbil-i tahammül
cevr u zulmünden münba‘is olduğu gibi son zamanlarda milletin istihsâl-i
Meşrutiyet emrindeki mesâîsine müzâheret ve muâvenetleri görülmekle vatan-ı Osmanî'ye râbıta-i sahîhaları da bilfi‘l sübût bulmuş ve hele idare-i Meşrûta'nın teessüsünden sonra saadet ve selâmet-i kavmiyelerinin Hükûmet-i
Meşrûta-i Osmaniyye'ye sadakat ve merbûtiyetde bulunduğu teslim olunmak
suretiyle saadet-i umumiye-i müşterekenin istihsâline hasr-ı emel edilmiş olduğundan cemaat-i mezkûrenin el-yevm bir fikr-i muzmer-i siyasî perverde
ve takib etmekde olduğuna dair hakikat-i hâle habîr u âgâh olmayanlar indinde husûlü mülâhaza edilen sû-i zannın bi'l-külliyye esasdan ârî olduğu şübhesizdir. Adana Vak‘a-i fecî‘asının suret-i zuhuruna gelince; o bâbda Hey’et-i
Mahsusa ma‘rifetiyle icra etdirilen tahkikât mecmû‘unun netâyicinden ve
hâdisenin cereyân-ı tabiîsinden istidlâl olunan ahvâle göre uhuvvet-i vataniye hissinin imha edilmek istenildiği devr-i sâbık-ı istibdâdın âsâr-ı bâkiye-i
meş’ûmesinden olarak hürriyet ve Meşrutiyet'in Ermeni cemaati nezdinde
tevlîd etdiği şetâret ve hissiyâtın bazı sade-dilânca sû-i tefsire uğraması ve
avâm-ı ahalinin nâm ve unvan ve hatt-ı hareketinden haberdâr olmadığı Taşnaksütyun ve Hınçakyan gibi fırkalar efrâdının alâniyete çıkmalarından bazı
esassız tevehhümler hâsıl olması beyne'l-ahali güft [ü] gûyu mûcib olarak ve
bunun aksi te’siri ise aynı suretle Ermeni cemaati nezdinde havf ve şübhe tevlîd ederek oraca iki taraf beyninde sû-i tefehhüm ile yekdiğere karşı adem-i
emniyet hâsıl olmasından ve bu sû-i tefehhümlerin derhal menâbi‘ini keşf ve
tahkik ve cemaât-ı muhtelifeyi yekdiğerine takrîb ile adem-i emniyet-i mütekâbileyi izâle ve Kanun-ı Esasî'nin saadet-i umumiyeyi kâfil olan ahkâmına
ve Meşrutiyet-i idarenin icabına tevfîkan hüsn-i muâşeret-i akvâmı ve uhuvvet-i vataniyeyi te’sis ve te’min eylemek hükûmet-i mahalliyenin vezâif-i esasiyesi icabâtından iken vilâyetin en büyük memurlarınca bilakis şâyân-ı esef
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bir acz ü za‘f ile ihtiyar olunan suret-i idare ve sükût ve mübhemiyet-i vazife-nâ-şinâsâne, bir tarafdan bu sû-i tefehhüm ile adem-i emniyetin teşeddüdüne ve diğer tarafdan halkın kudret-i hükûmete karşı pervasızca hareketlere
cür’etlerinin tezâyüdüne meydan vermiş ve daha hâdisenin mebâdîsinde zimmet-i hamiyet ve memuriyete terettüb eden vazifenin bi-hakkın ve fedakârâne ifa edilememiş olmasından neş’et eyleyip yoksa cemaat-i mezkûrenin Hükûmet-i Muazzama-i Osmaniyye'ye kadîmen derkâr olan sadakatleri muhtel
olmasından inbi‘âs etmemiş olduğu âşikârdır. Şu hâle nazaran hâdise-i müellime-i mezkûrenin müsebbib-i hakikîleriyle ifa-yı vazifede tekâsül ve rehavet
gösterenlerin mücâzât-ı kanuniyeye dûçâr olacakları bî-iştibâh ise de bazı taraflarda husûlü kemâl-i teessüfle mahsûs olan zunûn-ı bâtılanın devamı âmâl
ve menâfi‘-i müttehide ile yekdiğerine tabiaten merbût anâsır-ı muhtelife beyninde cây-gîr-i istikrar olması lâzımeden bulunan hissiyât-ı hâlisa-i uhuvvetkârîye münâfî olacağından rivayât ve takdirât-ı gayr-ı sahîhadan oralarca da
hâsıl olmuş olması muhtemel bulunan zunûn ve evhâmın izâlesine ve vatan-ı
azizimizin selâmet ve saadeti umum evlâd-ı vatanın yani Osmanlı millet-i
muazzamasını terkib eden Müslim ve gayr-ı müslim ahalinin kemâl-i vifâk
ve ittihâd ile hareket ve hüsn-i muâşeret etmelerine menût olmakla sunûf-ı
tebaa beyninde revâbıt ve uhuvvet-i vataniyenin te’yidine derece-i nihayede
sarf-ı mesâî olunması ve Hükûmet-i Osmaniyyemizin esas-ı metîni olan usul-i
meşrû‘a-i Meşrutiyet'i ve asayiş-i memleketi ihlâl edecek her türlü harekât
ve iğtişâşâtın mürettib ve mütecâsirleri aleyhine terettüb edecek mücâzât-ı şedîde-i kanuniyenin bilâ-ihmal icrasıyla ibret-i müessire ibrâzı mukarrer olduğunun dahil-i vilâyetde be-tekrar ilân edilmesi tavsiye olunur. Ol bâbda.
[15 Ağustos 1909]
DH. MKT, 2902/98

23

ADANA'DA DİFTERİ VAKASINA RASTLANMADIĞI

Adana ve havalisinde difteri hastalığına rastlanmadığı, bu konudaki ihbarların asılsız olduğu, gönderilen serumların henüz bir şişesinin bile
kullanılmadığı ve Adana Ermeni Kilisesi'nde muhafaza edilmekte olduğu
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Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak Numarası
741
6
Tarih: 5 Şaban sene [1]327 - 8 Ağustos sene [1]325

Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye Riyâset-i Behiyyesi'ne
Mülgâ Umûr-ı Tıbbiye-i Mülkiye Nezâreti'nin 1 Temmuz sene [1]325
tarihli ve 92 numaralı tezkiresine cevabdır.
Adana ve havalisinde kat‘iyyen Difteri hastalığı olmadığı merkez ve
mülhakât Beledî etıbbâsıyla etıbbâ-yı sairece ve Patrikhâne'den i‘zâm edilip
el-yevm Adana'da bulunan Hey’et-i Tıbbiyece icra edilen tahkikât neticesinde anlaşıldığına nazaran bu bâbda vuku bulan ihbarâtın hilâf-ı hakikat olduğu
ve gönderilen serumlar Adana Ermeni Kilisesi'nde muhafaza edilmekde olup
şimdiye kadar bir şişesinin bile isti‘mâl edilmediği ve Gurebâ Hastahânesi'nde mezkûr serum şırıngası mevcud bulunduğu Vilâyet Sıhhiye Müfettişliği'nin ifadesine atfen Adana Vilâyeti'nden cevaben gelen tahrirâtda iş‘âr olunmuşdur. Ol bâbda.
[21 Ağustos 1909]
DH. MKT, 2906/47

24

ADANA OLAYLARI VE ERMENİLER
HAKKINDAKİ HÜKÜMET AÇIKLAMASINA
ULEMA VE EŞRAF ADINA MÜFTÜ MEHMED
LÜTFÜ EFENDİ TARAFINDAN GÖSTERİLEN TEPKİ

Adana ulema ve eşrafı adına Müftü Mehmed Lütfü Efendi tarafından
Sadâret makamına çekilen telgrafta; Ermenilerin Adana olaylarından
dolayı masum ve mazlum olduklarına dair resmî bir bildiri yayınlanacağına dair gazetelerde yer alan haberlerin şaşkınlıkla karşılandığı, zira
olayların Müslümanlarca değil Ermeniler tarafından bağımsızlığı gerçekleştirmek amacıyla önceden planlanıp gerçekleştirildiği Ermeni Haço'nun ifşaatı ve ele geçirilen bomba, silah ve ihtilal talimatları ile sabit
olduğu gibi bu bildirinin dayanağı olan Heyet-i Tahkikiye raporunun da
hatalarla dolu olduğu, bütün bunlar ortada iken böyle bir bildiri yayınlanmasının Müslümanların hukukunun çiğnenmesi anlamına geleceği,
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çünkü Müslümanların bu olaylardan büyük zararlar gördükleri, tarafsız
tahkikata dayalı bir bildiri yayınlanması Müslümanlarca da beklendiği
bir sırada Hükûmetin bu şekilde bir bildiri yayınlayarak Müslümanlara
leke sürmesinin kabul edilemez olduğu, bildirinin gözden geçirilip düzeltildikten sonra yayınlanmasının beklendiği vb. hususların ifade edilmesi üzerine Adana Valiliği'ne, bu bildirinin olaylardan dolayı Müslümanları suçlu göstermediği, aksine yaşanan acı olayları unutturarak
vatanın ve Müslümanların menfaatlerini korumayı amaçladığı, müftünün ifade ettiği biçimde anlaşılırsa Ermenilerle Müslümanlar arasında
düşmanlığın yeniden ortaya çıkacağı, ancak buna da izin verilemeyeceği bildirilerek müftünün ve diğer lazım gelenlerin Valiliğe çağırılarak
bunların anlatılıp nasihatlerde bulunulmak suretiyle iki unsur arasında
dostluk tesisine gayret gösterilmesinin istendiği

Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 5334
Tarih: Fî 7 Ağustos sene [1]325

Sadâret-i Uzmâ'ya
Adana Hâdise-i fecî‘asından dolayı Ermenilerin masumiyet ve mazlumiyetlerinin bir beyânnâme-i resmî ile ilân olunacağı evrak-ı havâdisde kemâl-i taaccüble mütâlaa olu[n]du. Bu beyânnâmenin mebnî-i aleyhi olan
Hey’et-i Tahkikiye'nin raporu serâpâ muhalif-i hakikat ve hata-âlûddur. Bu
rapor üzerine beyânnâme-i resmî neşr, masum olan ahali-i İslâmiye'nin hukuk-ı
sarîhasını pâymâl etmek demekdir. Devletçe intihâb olunarak ifa-yı memuriyet eden bu hey’etin tanzim eylediği raporu madde madde tenkid etmek muhalif-i edeb olmasaydı delâil-i kaviyye ve resmiye ile redd ü cerh etmek pek
âsân olurdu. Bu raporun hakikate ne dereceye bîgâne olduğuna geçende hükmen salb edilen Arab Mahmud'un katleylediği Çeçen Ali ve Zeyneb iken
maktûllerin Ermeni ve vak‘a ile münasebeti olduğunun gösterilmesi vâzıh
bir delildir. Binâenaleyh Hey’et-i Tahkikiye'nin şu raporunu sâika-i tarafgîrî
veyahud bir talimât te’siri ile vücuda gelmiş bir şey gibi telakki etmekde ma‘zûruz. Muhalif-i hakikat olan mezkûr rapor üzerine "mebniyyün ale'l-fâsidi
fâsidün4" mantûkunca ittihâz olunan bir kararı bittab‘ kabul edemeyiz. Biz
4

Metinde "hâsidün" şeklinde geçmektedir.
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Müslümanlar îkâ‘-ı şûrişde hiçbir vechile menfaat ve maksadımız olamaz ki
bunu ihdâs edelim. Bir devlet her ne şekil ve suretde bulunursa bulunsun dâ‘iye-i istiklâl ile îkâ‘-ı şûriş edenleri ma‘zûr görmesi şâyân-ı teemmül ise de
Ermenilerin ahvâl-i mâziyesi hakkında mâdem ki devletçe böyle bir karar
ittihâz buyurulmuşdur, bu bâbda mütâlaa dermiyânını salâhiyetimiz fevkinde addederek vak‘anın Ermeni erbâb-ı fesadı tarafından gâye-i emelleri olan
istiklâliyet için îkâ‘ olunmuş olması mesâil-i mâziye ile isbatdan ve bu yolda
delil serdinden sarf-ı nazarla devletçe idare-i maslahat yolunda bir siyaset
ihtiyarını biz de kabul ederiz; fakat zararımıza olmamak şartıyla. Biz daima
iddia ederiz ki Müslümanlar bu acı ve elîm şûrişden bî-haber ve masumdurlar. Bu seyyi’e-i mel‘ûne memleketimizi, servetimizi5 külliyyen berbad etdi.
Üç aydan beri Ermeni erbâb-ı mefsedetinin hâtır ve hayale gelmez bir takım
isnâdât ve iftiralarıyla altı yüzü mütecâviz İslâm mahbusîni ziraat ve san‘at
ve ticaretlerinden mahrum olarak mağduren hapishânelerde canlarıyla uğraşmakda ve kısm-ı diğeri ise kurbanlık koyun gibi müftereyât nevbetini bekleyerek işe güce eli varmamakdadır. Şimdiye kadar vâki olan sabır ve sükût
mutlaka anâsır-ı muhtelife-i Osmaniyye hem-dest-i vifâk olarak yaşamak maksadının bizde zaten pek vâzıh suretde mevcud olmasından dolayı hükûmetin
izhâr-ı hakikate inâyet buyuracağına itimadımızdan neş’et eylemişdir. Kasab
Haço'nun esna-yı salbinde resmen bulundurulan papasa karşı vâki olan ifşââtıyla meselenin mahiyeti ve suret-i hudûsu ta‘ayyün6 etmiş iken bir de ile'lebed nâsıye-i tâhire-i İslâmiyet'e Hükûmet-i Meşrûta'nın eliyle hûnîn bir leke sürülmesini hiçbir zamanda kabul edemeyiz. Mahiyet-i mesele böyle göz
önünde iken İslâmlar kat‘iyyen zerre kadar bir mes’uliyet kabul etmeyeceklerini her ferd bilmelidir. Bir Hükûmet-i Meşrûta'ya lâyık olduğu vechile bî-taraf bir tahkikâta bina ile muhık bir beyânnâme neşrine biz de intizâr ediyor
idik. Fakat böyle şaibe-i tarafgîrî ile hakikatden mu‘arrâ olan bir tahkikâta
bâ-husus Mersin mutasarrıfı gibi bu bâbda emel perverde etdiği Adana'ya üç
saat mesafede bulunan Mersin Sancağı'nın merkezden fekk-i irtibâtıyla müstakil bir mutasarrıflık hâlinde idaresi gibi raporuyla gösterilen lüzum-ı bî-ma5
6

Metinde "semerûtumuzu" şeklinde geçmektedir.
Metinde "tayin" şeklinde geçmektedir.
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nadan istidlâl olunan ve esasen memurîn-i vilâyetden bulunan bir zâtın istıtlâ‘âtı ve müteveffâ Babikyan gibi bir garazkârın beyânâtı ile millet-i İslâmiye hiçbir vakitde mes’uliyete rıza göstermez. Hulâsa, Ermeni erbâb-ı fesadının tertibâtı olan bu şûriş-i pür-teşvîş hayli vakitden beri icra edilmekde olan
istihzârât neticesi olduğu esna-yı iğtişâşda derdest edilip mahfûz bulunan
bomba ve esliha-i mütenevvi‘a-i harbiye ve Van Vilâyeti'nde derdest olunan
ihtilâl ve şûriş talimâtı ve Kasab Haço'nun esna-yı salbinde vâki olan itirafâtıyla müeyyed bulunduğu hâlde Ermeni erbâb-ı fesadının bir sû-i tefhîm sözüyle masum gösterilmesine doğrusu sükût etmemek de hakkı[mı]z olsa gerekdir. Hükûmet-i Meşrûta Kabine'nin hakikati meydana koymakdan çekinmemelidir ve işi mahiyet-i hakikiyesi itibarıyla halle himmet buyurmalıdır.
Hâsılı mezkûr beyânnâme-i resmînin hâl ve istikbale ve hakikate tevfîkan
ıslâhından sonra neşrini kemâl-i sûzişle tazarru‘ ve niyaz eyler ve olmadığı
suretde âvâz-ı şikâyeti bütün kâinâta ismâ‘ ve ifhâm mecburiyeti[n]de kalacağımızı arz eyleriz. Fermân.
Umum Adana
Ulema ve Eşrafı nâmına
Müftü
Mehmed Lütfü
**
Dahiliye Mektubî Kalemi
Telgraf Kısmı
Tarih. 10 Ağustos sene [1]325
Elden takdim
Şifre

Adana Vilâyeti Vekâleti'ne
Umum Adana ulema ve eşrafı nâmına Müftü Lütfü imzasıyla Adana'dan Sadâret-i Uzmâ'ya çekilen 7 Ağustos sene [1]325 telgrafnâme kopyasının
ahz ve mütâlaasıyla bunda bahsolunan tahrirât-ı umumiye iğtişâşât-ı mütehaddisede ahali-i Müslime-i mahalliyeyi müttehem gösterecek şekil ve mahiyetde olmayıp bilakis bunca fecâyi‘den sonra mâziyi unutdurmak ve bu suretle
menâfi‘-i vataniye ve İslâmiye'yi muhafaza eylemekden ibaret olduğundan
bunun şu vech ile telakki edilmesi iki unsur arasında teceddüd-i husumeti intâc edeceği derkâr olup bu ise kat‘â caiz olamayacağından esassız şâyi‘âtdan
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münba‘is olan sû-i tefehhümâtın tashihi ve müftü-i mûmâileyh ve sair lâzım
gelenler nezd-i vâlâlarına davet olunarak tefhîmât ve nesâyih-i müessire ifasıyla iki unsur beyninde husûl-i vifâk ve âmîzişe bezl-i mechûd edilmesi tavsiye olunur.
[23 Ağustos 1909]
DH. MKT, 2909/34

25

YENİ ADANA VALİ VEKİLİ
CEMAL BEY'İN İLK UYGULAMALARI

Adana Vali Vekâleti'ne tayin olunan Ahmed Cemal Bey'in Adana'ya
geldikten sonra yaptığı icraatlar hakkında gönderdiği telgrafta; vilâyet
merkezinde bulunan 2 yardım komisyonunun bir araya getirilip yanmış
evlerin inşası konusunun görüştürüldüğü, Ermeniler ile Müslümanlar
arasındaki soğukluğun giderilmesi için İslâm ulema ve eşrafının İttihad
ve Terakki Kulübü'nde toplantıya çağırıldığı, Adana müftüsünün telgrafından dolayı bir muahazenin düşünüldüğü sırada Dahiliye Nezâreti'nin bu konudaki emri de gelince Kulüp'te toplanan 250-300 kişilik ahali topluluğuna Hükûmetin içinde bulunduğu zor durum ve Hükûmet bildirisi ile ne anlatılmak istendiğinin izah edildiği, Ermeni ruhanî reisleri
ile de görüşüleceği, kamuoyunun sakinleşmeye ve herkeste bir güven
duygusu oluşmaya başladığı, etkileyici bir Valilik emri hazırlanarak geçit resmi ile birlikte okutulduğu, ilk ev inşaatına başlanabilmesi için Maliye Nezâreti'nden paranın sarf emrinin gelmesinin beklendiği hususlarının yer almakta olduğu

Bâb-ı Âlî
Daire-i Umûr-ı Dahiliye
Mektubî Kalemi

Adana Vilâyeti'nden Gelen Şifre
Adana'ya geldiğim günden beri teşebbüsât ve icraât-ı acizânemi bervech-i âtî hulâsaten arz ederim. Postanın geç kalması ve hâdisenin ehemmiyeti hasebiyle telgrafla arz-ı malumâtı muvâfık gördüm. vilâyet merkezindeki Tevzî‘-i İâne Komisyonu'yla Beyne'l-milel İâne Komisyonu'nu bir araya
cem‘ etdim. Bunlara bir-iki zât daha ilâve eyledim. Kasaba ve kurâda muhte81

rik hânelerin inşaâtı hakkındaki tedâbîri müzâkere etdirdim. Posta ile mufassalan arz olunacağı üzere her kazada birer inşaât komisyonu ile merkezde bir
umumî komisyon ve bir de kendilerine iş bulmak istemeyen insanları işe sevk
ve icbâr için diğer bir komisyon teşkili ve teferruâtı ittifak-ı ârâ ile karargîr
oldu. Komisyonların vezâifini nâtık bir de talimât kaleme alındı. Bir tarafdan
işler için uğraşıldığı sırada diğer tarafdan Ermeni'yle İslâmlar arasındaki bürûdetin izâlesi esbâbına tevessül etmiş ve dün gece için İslâm ulema ve eşrafının İttihad ve Terakki Kulübü'nde toplanmasını tenbih eylemiş idim. Zaten
benim buraya geldiğim gün makamât-ı muhtelifeye müftü imzasıyla çekilen
telgrafı daha evvelce görmüş idim. Esasen bu bâbda pek çok muâhazelerde
bulunacak idim. Dün akşam üzeri 10 Ağustos sene [1]325 tarihli şifreli telgrafnâmenizi de alarak emr-i âlîleri der-akab mahall-i tatbik buldu. Akşam
kulüpde iki yüz elli-üç yüz kadar halk toplanmış idi. Hükûmetin ahvâl ve
vaziyet-i müşkilesini iki saat mütemâdiyen anlatdım. Evâmir ve tebligâtım
dairesinde haraket edeceklerine ve hatta Ermeni yetimleri için burada teşkili
fikrinde bulunduğum bir büyük eytâmhânenin te’sisi emrinde fedakârlıkdan
çekinmeyeceklerine ağlayarak yemin etdiler. Hükûmetin Adana Vak‘ası hakkındaki beyânnâmesini de okuyarak izah etdim. Kendilerinin evvelce ol kadar anlamamış olduklarını fakat vali bey tarafından verilen izahât üzerine
anlamış olup hükûmete teşekkür etdiklerini mübeyyin zât-ı âlîlerine telgraf
keşîde edeceklerini söylediler. Bu gece Ermenilerin rüesâ-yı ruhâniyesiyle
uzun uzadıya konuşacağım. Efkâra günden güne sükûnet gelmeğe başladı.
Herkesde büyük bir emniyet ve itimad uyandı. Dün valilik emr-i âlîsini okutdum. Pek muhteşem olmasına bilhassa itina etdim. Bir de resm-i geçid yaptırdım. nutkun7 sureti gazetelerde manzûr-ı âlî buyurulur. Maliye Nezâreti
paranın sarfı emrini hâlâ vermedi. Bugün yarın emir gelmeli ki hiç olmazsa
önümüzdeki Cumartesi günü birinci hânenin inşaâtına başlatabilelim. Fermân.
Fî 11 Ağustos sene [1]325
Vali Vekili
Ahmed Cemal

**
7

Metinde "nuktun" şeklinde geçmektedir.
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Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak Numarası
760
12
Tarih: 12 Şaban sene [1]327 - 15 Ağustos sene [1]325

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Adana'ya muvâsalatını müteâkiben merkez-i vilâyetdeki Tevzî‘-i İâne
Komisyonu'yla Beyne'l-milel İâne Komisyonu'nu bi't-tevhîd kasaba ve kurâda muhterik olan hânelerin tesrî‘-i inşaâtı tedâbîrine tevessül ederek her kazada birer inşaât komisyonu ile merkezde bir umumî komisyon bir de kendilerine iş bulmak istemeyen eşhâsı işe sevk ve icbâr için diğer bir komisyon
teşkili ve teferruâtı karargîr olduğuna ve ahali-i İslâmiye ile Ermeniler arasındaki bürûdetin izâlesi için ulema ve eşraf-ı mahalliye İttihad ve Terakki Kulübü'ne celb edilerek hükûmetin ahvâl ve vaziyet-i müşkilesi hakkında birçok
beyânâtda bulunduğu gibi Ermenilerin rüesâ-yı ruhâniyesiyle de teâtî-i efkâr
edileceğine ve günden güne efkâra sükûnet gelmeğe ve halkda emniyet ve
itimad tezâyüd etmeğe başladığına dair Adana vali-i lâhıkı tarafından gelen
telgrafnâmenin sureti manzûr-ı sâmî-i fahîmâneleri buyurulmak üzere leffen
takdim kılındı. Ol bâbda.
[28 Ağustos 1909]
DH. MKT, 2914/1

26

İDAM MAHKUMU ERMENİLERİN
CEZALARININ İNFAZ EDİLMEMESİ TALEBİ

Divan-ı Harblerden gelen hüküm mazbatalarına göre 30'a yakın Müslüman ile 7 Ermeni'nin idam edilmesi gerektiği, ancak Ermeni Patriği'nin, mahkûmiyet kararlarına temel teşkil eden şahitliklerin gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla Ermenilerin cezalarının infaz edilmemesini talep
ettiği, bu takdirde Müslümanların da idam edilemeyeceği hatırlatıldığında ise Bahçe müftüsü gibi olayların asıl sorumlusu olanlar haricindeki
Müslümanların idam edilmemesinin de adilce olacağını beyan etmesi
üzerine Adana Valiliği'nden, bu cezaların mutlaka infaz edilmesinin mi
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yoksa kürek cezasına çevirilmesinin mi daha uygun olacağına dair görüş istendiği

Dahiliye
Mektubî Kalemi
Tarih: Fî 17 Ağustos sene [1]325

Adana Vilâyeti'ne
Divan-ı Harblerden vürûd eden mazâbıt hükmüne nazaran otuza karîb
Müslüman ile yedi Ermeni'nin idamı lâzım gelmekde ve bu hükümlerin icrası Bâbıâlice de muvâfık görülmekde ise de Ermeni Patrikhânesi Ermenilerin
masumiyetinden ve aleyhlerindeki hükümlere esas ittihâz olunan şehâdâtın
hakka makrûn olmadığından bahisle Ermenilerin idam edilmemelerini musırrâne rica etmekde ve Ermeniler idam edilmedikleri takdirde Müslümanların
dahi idam olunamayacakları yolundaki ihtara karşı da Bahçe müftüsü gibi
asıl müsebbiblerden gayrı Müslüman mahkumların idam olunmamaları da
muvâfık-ı adalet olacağını beyân eylemekdedir. Bu türlü mevâdda Patrikhâne'nin müdahalesi tecvîz edilmemek tabiî ise de mezkûr idam hükümlerinin
kâmilen müebbed kürek cezasına tahvîlinde be’s yok ise ona göre arz edilmek
ve behemehâl tenfîzi icab ederse irâde-i seniyye istihsâl kılınmak üzere mütâlaa-i vâlâlarının serî‘an iş‘ârı.
[30 Ağustos 1909]
DH. MKT, 2914/9
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ADANA'DAN BAŞKA YERE
ASKERİ GÜÇ SEVKİNİN MAHZURLARI

Adana'daki 4 nizamiye taburunun Yemen'e gönderilmesi halinde, asayişin zaafa uğraması, Divan-ı Harblerce verilen mahkûmiyet kararlarına karşı meydana gelmesi muhtemel toplumsal olayları önlemek için
elde yeterli kuvvet kalmaması vb. bir takım mahzurlar ortaya çıkacağına dair Adana Kuva-yı Mürettebe Kumandanlığı'ndan gönderilen telgraf hakkında Sadâretçe Harbiye Nezâreti'nden açıklama ve değerlendirme istendiği
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Umum Erkân-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi
1975
Hulâsa: Adana'dan Yemen'e kuvvet ifrâzı mümkün
olamayacağına dair olan telgrafnâme
suretinin takdim kılındığına dair

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Adana havalisinden Yemen'e dört nizâmiye taburunun ihzâr ve sevki
hakkında Adana'da Kuvve-i Mürettebe Kumandanı Miralay Mehmed Ali
Bey'e iş‘âr-ı keyfiyet edilerek taraf-ı sâmî-i fahîmânelerine de bâ-tezkire arz-ı
malumât edilmiş idi. Bu kere havali-i mezkûreden kuvvet ifrâzının mümkün
olamadığına ve ifadât-ı saireye dair mîr-i mûmâileyhden cevaben mevrûd ve
bazı fıkarâtı câlib-i dikkat olan şifre sureti leffen takdim-i pîşgâh-ı sâmî-i fahîmâneleri kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 7 Şaban sene 1327 ve fî 10 Ağustos sene 1325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi
**
Umum Erkân-ı Harbiye Dairesi
Üçüncü Şubesi
Adana'da Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanı Miralay Mehmed Ali
Bey'den mevrûd fî 6 Ağustos sene [1]325 tarihli şifreli telgrafnâme suretidir.
C. 4 Ağustos sene [1]325 şifre. El-yevm silah altında bulunan redîf taburlarının daha bir müddet silah altında bulunması ne derece mahzurlu olduğu ve bunlardan ef‘âl-i gayr-ı marziyenin sudûru me’mûl idüğü ve efrâd-ı cedîdenin vürûduyla peyderpey redîflerin terhisi cihetine gidileceği muhaberât-ı
câriyeden müstebândır. Adana İğtişâşâtı iki unsur beyninde büyük bir bürûdet tevlîd eylemişdir. Divan-ı Harb-i Örfîlerce tanzim olunarak berây-ı tasdik
nezâret-i celîlelerine mütekaddim hükümlü mazâbıtda idama mahkum elliye
karîb eşhâs miyânında beş-altı neferinin Ermeni ve mütebâkîsinin Müslim
olması ahali-i İslâmiye'nin hissiyâtınca icra-yı te’sirden hâlî değildir. Bu vilâyetin polisi mefkûd ve jandarması iğtişâşda medhaldârdır. Memurîn-i mülkiyenin kısm-ı a‘zamı iktidarsız, mehâkim de bunlar gibidir. Umûr-ı hükûmete ve efkâr-ı ahaliye te’sirden hâlî kalmayarak selâmet-i vatan nâmına idare85

ten mahkum edilenlerin Bâbıâlice henüz tasvîb edilmemesi itilâf-ı unsureyn
hususunda ve âtiyen devam-ı asayiş için nazar-ı ehemmiyetden ıskât olunmayacak bir maddedir. Birçok hükümlü mazbataların infaz-ı ahkâmı hakkında
henüz tebligât olmaması başkaca nazar-ı dikkati câlibdir. Soruluyor ki bu hususâtın kâffesi bir ukde teşkil edip redîflerin terhisiyle bu ukdenin halli ve
dört tabur nizâmiyenin Yemen'e i‘zâmı burasını kuvvetsiz ve asayişi esassız
ve tehlikeye ma‘rûz bir hâlde bırakacakdır. Bundan sonra kuvvetin adem-i
kifâyesinden ufak bir hâdise zuhur ederse bunun dahilen ve haricen yapacağı
te’sir müstağnî-i arz ve izahdır. Adana Vilâyeti'nde bir ve Haleb Vilâyeti'nde
bir ki Beşinci Orduca teşkil edilen iki nizâmiye taburu, Yemen'de mahv olmuş iki nizâmiye taburunun bakıyye-i ızâmı olan birkaç zâbit üzerine te’sis
edilmiş, zabt u rabtdan mahrum bir cemiyetdir. İkinci Ordu Nizâmiye taburlarının mevcudu kalîl olup bunların da altışar yüze iblâğı mukarrer iken geçen
hafta yalnız elli altı nefer ve dün beş yüz elli nefer vürûd etmiş ve bunlar Adana'daki üç taburla iki cebel bataryasına tevzî‘ olunmuşdur. Ümid ve istinâdgâhımız bunlar olmakla bunların Yemen'e sevkiyle buradaki asayişin muhafazası kâbil olamayacağı cihetle bunların sevkinden sarf-ı nazar buyurularak
Rumeli'den i‘zâmı lüzumu ma‘rûzdur.

**
Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 15 Şaban sene [1]327 - 18 Ağustos sene [1]325

Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Adana havalisinden Yemen'e kuvvet ifrâzı mümkün olmadığına ve ifadât-ı saireye dair Adana'da Kuvve-i Mürettebe Kumandanı Miralay Mehmed
Ali Bey'den cevaben alınan ve bazı fıkarâtı câlib-i dikkat olan telgrafnâme suretinin gönderildiğini mutazammın 10 Ağustos sene [1]325 tarihli ve 1975 numaralı tezkire-i aliyyeleri mütâlaa-güzâr-ı senâverî oldu. Telgrafnâme-i mezkûrun câlib-i dikkat olan fıkarâtının tasrîhan ve ol bâbdaki mütâlaât-ı aliyyelerinin de ilâveten iş‘ârına himmet.
[31 Ağustos 1909]
BEO, 3627/272021
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ADANA OLAYLARI HAKKINDA
ASILSIZ HABER YAYINLANMASININ ÖNLENMESİ

Aydın Valiliği'nden; Almanların Adana olaylarında Ermeni öldürenlere
bahşiş verdikleri ve Tripani fabrikasına sığınan Ermenilere az miktarda ekmek dağıtıp onlar ekmekleri kapışırken fotoğraflarını çektiklerine
dair asılsız haber yayınlayan İzmir Taşnik gazetesi hakkında kanunî
işlem başlatılmasının istendiği

Bâb-ı Âlî
Nezâret-i Celîle-i Dahiliye
İdare-i Matbûât
Aded: 534

İzmir'de münteşir Taşnik gazetesinden naklen Dersaâdet'de çıkan Son
Havâdis gazetesinin 22 Ağustos sene [1]325 tarihli nüshasında Adana facia-i
zâilesinde Alman mühendisleri Ermeni katledenlere kaç Ermeni katletdiklerini bi's-sual mikdarına göre derecât-ı muhtelifede bahşiş tevzî‘ etdikleri ve
kezâlik Almanların Tripani Fabrikası'na iltica etmiş olan Ermenilere cüz’î ekmek tevzî‘ ile bunu kapışdıkları sırada fotoğrafilerini aldıkları rivayet edildiğine dair bir fıkra görüldü. Rivayet-i mezkûrenin bî-asl u esas olduğu derkâr
iken Taşnik gazetesinin Adana Hâdise-i müellimesi hatırâtını tazelemesi ve
böyle anâsır arasında mûcib-i ihtilâf ve heyecan olacak bî-esas neşriyâtda bulunması tecvîz olunamaz. Evvelce de 19 Temmuz sene [1]325 tarihli müzekkire-i çâkerânemle arz olunduğu vechile vilâyât gazetelerinin mahallerince
Türkçelerinin Tahrirât müdürleri ve elsine-i saire ile intişâr edenlerin ecnebi
müdürü, vilâyet tercümanı gibi lisan-âşinâ memurîn vasıtasıyla teftişât-ı mütemâdiye tahtında bulundurularak bu kabîl hilâf-ı kanun ve ale'l-husus ittihâd-ı
anâsır maksad-ı mühimmine münâfî makalât görüldüğü takdirde ehemmiyetine göre vilâyetçe müdür-i mes’ulüne ihtarât ve vesâyâ icrası veyahud hakkında takibât-ı kanuniyede bulunulmak üzere müdde‘î-i umumîliğe tevdî‘i
icab eder. Binâenaleyh bu bâbda mezkûr gazete sahibi hakkında dahi muame87

le-i mukteziye ifası zımnında vilâyete tebligât-ı lâzıme icrası münasib olacağı ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 20 Şaban sene [1]327 ve fî 23 Ağustos sene [1]325
Matbûât-ı Dahiliye Müdürü
Fazlı Necib

**
[Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi]
Tarih: Fî [21] Şaban sene [1]327 - Fî 24 Ağustos sene [1]325
İzmir'de münteşir Taşnik gazetesi sahib-i imtiyâzı
hakkında muamele-i mukteziye icrasına dair

Aydın Vilâyet-i Behiyyesi'ne
İzmir'de münteşir Taşnik gazetesinden naklen Dersaâdet'de çıkan Son
Havâdis gazetesinin 22 Ağustos sene [1]325 tarihli nüshasında Adana Hâdise-i müellimesinde Alman mühendislerinin güya Ermeni katledenlere bahşiş
tevzî‘ etdikleri ve Tripani Fabrikası'na iltica etmiş olan Ermenilere cüz’î ekmek tevzî‘ ile bunu kapışdıkları sırada fotoğrafilerini aldıkları yolunda bazı
fıkarât münderic olduğu görülüp esasen vilâyâtda neşrolunan gazeteler mahallerince Tahrirât müdürleri ve sair lisan-âşinâ memurîn-i münasibe vesâtatlarıyla teftişât-ı mütemâdiye tahtında bulundurularak ittihâd-ı anâsır maksad-ı
mühimmine münâfî böyle bî-esas makalât derc olunduğu görüldüğü takdirde
ehemmiyetine göre vilâyetçe müdür-i mes’ulüne vesâyâ ve ihtarât-ı lâzımede
bulunulması yahud hakkında takibât-ı kanuniye icrası zımnında müdde‘î-i
umumîliğe tevdî‘-i keyfiyet edilmesi icab edeceğinden mezkûr gazete sahibi
hakkında da muamele-i mukteziye ifası lüzumunun vilâyet-i behiyyelerine
tebliği Matbûât-ı Dahiliye İdaresi'nden ifade kılınmış olmakla ol bâbda icra-yı
icabına himmet buyurulması mütemennâdır, efendim.
[6 Eylül 1909]
DH. MUİ, 5-1/10
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İHSAN FİKRİ VE ABDÜLKADİR BAĞDADÎ
EFENDİLERİN SERBEST BIRAKILMA TALEPLERİ

Tutuklu olarak Adana Divan-ı Harbi'nde yargılanmakta olan Abdülkadir Bağdadî ve İtidal gazetesi sahibi İhsan Fikri Efendilerin, haklarında
Divan-ı Harb tarafından verilmiş herhangi bir tutuklama kararı bulunmadığı halde Hükûmet emriyle hukuka aykırı olarak hapsedildiklerini
belirterek serbest bırakılmaları talebiyle Meclis-i Mebusan ve Ayan Riyaseti ile Harbiye Nezâreti'ne vermiş oldukları birçok arzuhal ve mektup ile Adana ulema ve eşrafının yine aynı konuda çekmiş oldukları telgrafın Sadâret'e gönderildiği, Sâdaret'in de Harbiye Nezâreti'nden bu
iki kişi hakkında Divan-ı Harbce şimdiye kadar verilmiş olması lazım
gelen kararın gönderilmesini istediği

Bâb-ı Âlî
Daire-i Umûr-ı Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded: 2235

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan 30 Haziran sene [1]325 tarihli ve 1418 numaralı tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîlerine cevabdır. Adana'da mevkûf
Bağdadîzâde Abdülkadir ve İtidal Gazetesi Sahibi İhsan Fikri Efendilerin
mevkûfiyetlerini icab etdirir delâil-i kanuniye mefkûd bulunmasından nâşi
tevkiflerine dair Divan-ı Harbce bir karar verilmeyip nezâretçe i‘tâ olunan
emir üzerine cihet-i mülkiyece taht-ı tevkife aldırılmış olduklarından bahs ile
icra-yı icabı zımnında makam-ı sâmî-i fahîmânelerine müracaat olunduğuna
dair Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'nden Meclis-i Mebûsân Riyâset-i Celîlesi'ne
gönderilip tevzî‘ olunan tezkire melfûfâtıyla beraber takdim kılındı. İktizâsının emr u inbâsı merhûn-ı re’y-i sâmî-i fahîmâneleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 7 Şaban sene [1]327 ve fî 10 Ağustos sene [1]325
Dahiliye Nâzırı
Talat
**
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Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
Aded: 279
Hulâsa: Adana'da mevkûf Abdülkadir ve İhsan Beylerin
tahliyeleri için cereyân eden muhabereye dair

Meclis-i Mebûsân Riyâseti Cânib-i Âlîsi'ne
Fuzulî taht-ı tevkife alındıklarından ve ifadât-ı saireden bahisle ihlâ-yı
sebîlleri Adana merkezinden taraf-ı âlî-i riyâset-penâhîlerine keşîde olunup
Arzuhâl Encümeni kararıyla makam-ı acizîye tevdî‘ buyurulan üç kıt‘a telgrafnâmede istid‘â olunan Abdülkadir ve İhsan Beylerin Adana vali ve kumandan-ı sâbıklarıyla beraber Adana Divan-ı Harb-i Örfîsi'nde icra-yı muhakemelerine ol bâbdaki Hey’et-i Teftişiye mazbatası üzerine Meclis-i Vükelâ kararıyla bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i mülûkâne şeref-müte‘allik buyurularak mantûk-ı münîfinin infaz ve icrası Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'na
tebliğ olunmuş idi. İşbu irâde-i mübellağa-i seniyye-i mülûkânede bunların
mevkûfen muhakemelerinin icra edileceğine dair bir sarâhat olmamasına ve
bir maznûn aleyhine delâil-i kaviyye-i kanuniye mevcud olmadıkça tevkif ve
saire gibi muamele icrası bittab‘ mugayir-i kanun ve ma‘delet olacağına binâen evvel emirde Divan-ı Harb-i Örfî'nin bu bâbdaki mütâlaası mezkûr kumandanlık vasıtasıyla lede'l-istifsâr alınan telgrafnâme-i cevabiyede mûmâileyhimâ Abdülkadir ve İhsan Beylerin Dahiliye Nezâreti'nin emri üzerine
cihet-i mülkiyeden tevkif edilmiş oldukları cihetle buna dair Divan-ı Harbce
malumât olmadığı ve kendilerinin tahliyelerinde bir mahzur olup olmadığının
nezâret-i müşârunileyhâdan istifsârı lüzumu gösterilmiş ise de bir maznûnun
mevkûfen muhakemesi lâzım gelip gelmeyeceği icra-yı muhakemesine memur olan mahkeme tarafından takdir olunmak icab edeceğinden bu iş hakkındaki evrak-ı mevdû‘aya nazaran mûmâileyhimânın mevkûfen muhakemelerine esbâb-ı kanuniye olup olmadığının Divan-ı Harbce bi't-tayin inbâsı tekrar
mezkûr kumandanlığa yazılarak bu kere vârid olan telgrafnâme-i cevabiyede
dahi mûmâileyhimânın mevkûfiyetlerini icab etdirir delâil-i kanuniye mefkûd
bulunmasından nâşi tevkiflerine dair Divan-ı Harbce bir karar verilmediğinden esbâb-ı mevkûfiyetlerinin nezâret-i müşârunileyhâdan istifsârı lüzumu
iş‘âr ve tekrar edilmiş olmakla suret-i cereyân-ı muamele ve muhabereye ve
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Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden ol bâbda mahalli memurîn-i mülkiyesine i‘tâ
olunduğu beyân olunan emre nazaran iktizâ-yı hâlin ifa ve inbâ buyurulması
hususu bâ-tezkire-i acizî makam-ı sâmî-i Sadâret-penâhî'ye iş‘âr ve zikrolunan üç kıt‘a telgrafnâme de Muhakemât Dairesi ifadesiyle leffen ve iadeten
savb-ı âlî-i riyâset-penâhîlerine takdim ve tisyâr kılınmış olmakla ol bâbda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 23 Receb sene [1]327 ve fî 27 Temmuz sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Telgrafnâme
An-Adana
Mahalli Numarası: 4715
Tarih: 6 Temmuz sene [1]325

Mebûsân Riyâset-i Celîlesi'ne
Mümâşâtkâr kabinemizin Meşrutiyet-i idareye şeyn olan zâlimâne emriyle beş gündür mevkûfum. Kabahatimin hakikat dairesindeki neşriyâtımdan
İslâm ve askeri, haysiyet-i hükûmeti müdafaamdan ibaret olduğu, kabinenin
tahkîm-i mevkii için şuna buna cemîle göstermek istediğini anlıyorum. Babikyan ve rüfekâ-yı malumunun müftereyât-ı garazkârâneleri bizimle mevkûfen
muhakemesi emredilen Mutasarrıf Âsaf Bey'in bir gün evvel Cebel Divan-ı
Harb-i âdili tarafından berâet hatta takdir edilmesiyle de müsbetdir. Bu berâet menâfi‘-i hasîse-i kavmiye arkasında koşan Babikyan'ı utandırmasa bile
kabineniz için lekedir. Eğer Adana Vak‘ası için müsebbib aranılıyor ise onu
bizde değil vilâyetin iş‘ârât-ı mükerrere-i sâbıkasını nazar-ı bî-kaydî ile telakki ederek kuvâ-yı askeriye göndermeğe lüzum görmeyen Hüseyin Hilmi Paşa'da aramalıdır. Otuz Bir Mart Hâdisesi'nin mes’ulü olan bu zât Adana Vak‘ası'nın da müsebbib-i hakikîsidir. Burada birkaç Divan-ı Harb var iken mebûsânın müctemi‘ olduğu şöyle bir zamanda hiçbirinin malumâtı olmaksızın
hapsimizi emreden kabinenizi bütün mevcudiyetimle protesto ederim. Ahlâk
ve vicdanın muâhazâtından, karîben re’s-i idareye gelecek Meşrutiyet-perver
bir kabinenin takibâtından kurtulamayacağınızı bilmelisiniz. Dest-i terbiyetin91

de büyüdüğünüz Abdülhamid misal-i ibretdir. Benim için hürriyet-i milliye
uğrunda on üç sene mahbuslarda, menfâlarda sürünen namuslu bir genç istenilen mahkeme huzuruna pak nâsıyesiyle her zaman çıkmağa hâzırdır. Zulmünüz bana değil millete, tecavüzünüz Kanun-ı Esasî'yedir. Yalancı, garazkâr
Babikyan'ın tatmin-i arzusu için müstebid kabinenizin pâ-mâl etdiği hukukun
muhafazasını hürriyet-perver mebûsânınızın hakperestliğinden muhterem
hey’et-i askeriyemizin adaletinden istirhâm eder, garazkâr ve vazife-nâ-şinâslar hakkında lâzıme-i adaletin icrasıyla mugayir-i kanun mevkûfiyetime nihayet verilmesini istirhâm eylerim.
İtidal Muharrir-i Mazlumu
İhsan Fikri
**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Tarih: 7 Temmuz sene [1]325
Mahalli Numarası: 6747
Ayân Riyâset-i Celîlesi'ne
Adana Vak‘ası'nın ne fikir ve maksada binâen ihdâs olunduğu mukaddemâ mufassal telgrafnâme ile arz olunmuş idi. Bu hâdisenin bir fikr-i siyasiyeye mebnî bilhassa Ermeni erbâb-ı fesadı tarafından tertib olunduğu şân-ı
devletlerince mechûl değildir zannederiz. Hâl böyle iken hükûmetin ve bilhassa kabinenin tarz-ı hareketi hakikatin ve cereyân-ı ahvâlin hilâfına olarak İslâmlar aleyhinde hallolunması karargîr olmuş olmalıdır ki, kararları melhûz
olduğundan hemen tevkif edilmeleri hakkında Dahiliye Nezâreti'nden verilen
emir üzerine vilâyetçe eşrafdan Abdülkadir ve İhsan Beyler tevkif edilmişlerdir. Örfî ve adlî olsun bir hey’et-i hükmiyenin karar-ı kanunîsi olmaksızın ve
bir gûnâ tedkikât ve isticvâbât [icra] edilmeksizin vuku‘a gelen şu muamele
Bâbıâli'nin İslâmlar aleyhindeki cereyân-ı efkârının mukaddeme-i icraâtını
ihsâs etdiği için cümlemizi dağdâr-ı hüzn ü elem eyledi. Hâdisede bir fikr-i
siyasî aramamak hükûmetin hikmet-i idaresi muktezayâtından ise bunu biz
de takdir ederek ancak İslâmların bedel ve zararına halledilmesi Meşrutiyet'den beklediğimiz adaletle kâbil-i tevfîk midir?!... Hükûmetin menâfi‘ini takdir eden bir İslâm'dan husûl-i itilâf için şu günlerde me’ser-i ittihâdî ibrâz ve
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Ermeni vatandaşlarımızla hem-bezm-i vifâk olmak tedâbîrine hasr-ı efkâr
ederek fi‘liyâtını iktitâf edeceğimiz sırada şu darbe icraât [ve] teşebbüsâtımızı akîm ve cümlemizi me’yûs bırakdı. Hissiyât-ı milliyesine mağlub olan Mebûs Babikyan Efendi'nin beyânât-ı kâzibesi ahali-i İslâmiye'nin lekeden ârî
bulunan safvetine hiçbir suretde îrâs-ı te’sir edemeyeceğinden bu ahvâle nazaran hükûmetin me’ser-i adalet ve Meşrutiyet'den inhirâf etdiği hakkında
hâsıl olan zehâbımızın tashih ve ıslâh edilmesiyle lâzıme-i ma‘deletin izhâr
buyurulmasını istirhâm eyleriz.
Fî ...
Ulemadan
Ahmed

Ulemadan
Ali İlmî

Ulemadan
Hasan

Ulemadan
Nuri

Ulemadan
İbrahim

Ulemadan
Yusuf

Meclis-i İdare-i
Vilâyet
azâsından
Abdurrahman

Hacı Beyzâde
Celal

Gergerîzâde Ali
Sadi

Ulemadan
Hamza

Abdurrahimzâde
Vasıf

Güleklizâde
Tevfik

Verayıcisrli
Süleyman Vahîd

Zeki Efendizâde
Kadri

Hacı Beyzâde
Subhi

Alemdârzâde
Bekir

Ramazanzâde
Mücteba

Tülgeçenlizâde Atâ

Mehmed Ağazâde
Hasan Hüsnü

**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 4811
Tarih: 10 Temmuz sene [1]325

[Meclis-i] Mebûsân Riyâset-i Celîlesi'ne
Saadet-i hürriyeden bi'l-istifade dua-yı millete muvâzabetle imrâr-ı hayat eyleyecek hâlet perîde, esir-i firâş olduğum yatağımdan kabinenin bir emriyle kaldırılarak bir haftadan beri bilâ-muhakeme hapsimi Kanun-ı Esasîmi93

ze tecavüz addeder, cihan-ı Osmanî'nin teşne-i bâb-ı meserret olduğu şu mübarek rûz-ı îd-i millîyi mahbesde bi-gayrı hakkın feryad u enîn ile imrâra mecbur edilişimden dolayı Meşrutiyetimize urulan darbeye büyük bir hüzn ü ye’s
ile ağlarım.
Bağdadîzâde Abdülkadir
**
Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
Aded: 1064
Hulâsa: Abdülkadir ve İhsan Fikri Efendiler hakkındaki
iş‘âr cevabının inbâsına müsaade buyurulmasına ve
tahliyelerini istid‘â eylemekde olduklarına dair

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Adana vali ve kumandan-ı sâbıklarıyla beraber Divan-ı Harb-i Örfî'de
taht-ı muhakemeye alınmış ve mevkûfen muhakemeleri için esbâb-ı kanuniye olmadığı ol bâbdaki isti‘lâma cevaben ve Divan-ı Harb-i mezkûrun ifadesine atfen Kuvve-i Mürettebe Kumandanlığı'ndan iş‘âr kılınmış olan Abdülkadir ve İhsan Fikri Efendilerden İhsan Efendi ihlâ-yı sebîli için bu kere de
bâ-telgrafnâme istid‘â-yı ma‘delet eylemiş olduğundan ol bâbda mütekaddim
fî 27 Temmuz sene [1]325 tarihli tezkire-i acizânem mündericâtına nazaran
icab-ı muamelenin sür‘at-i emr u iş‘ârına müsaade-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri sezâvâr buyurulmak bâbında emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 2 Şaban sene [1]327 ve fî 5 Ağustos sene [1]325
Harbiye Nâzırı nâmına
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi
Ahmed İzzet
**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 5225
Tarih: 2 Ağustos sene [1325]
Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne
Hapsimi mûcib hâl olmadığı Divan-ı Harb'den bi'd-defaât yazıldığı hâlde bir aydan beri hilâf-ı kanun mevkûfiyetim Müslüman olduğumdan mı yok94

sa emr-i sadrıazamînin hakdan, kanundan büyük olduğundan mıdır?!.. Adalet-i Meşrutiyet kalmadı mı?!...
2 Ağustos sene [1]325
İtidal Muharriri
İhsan Fikri

**
Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 13 Şaban sene [1]327 - 16 Ağustos sene [1]325
Tezkire

Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
5 Ağustos sene [1]325 tarihli ve 1064 numaralı tezkire-i aliyyelerine
cevabdır. Adana vali-i esbakı ve kumandan-ı sâbıkı ile beraber Divan-ı Harb-i
Örfîce taht-ı muhakemeye alınmış olan Abdülkadir Bağdadî8 ve İhsan Fikri
Efendiler hakkında Divan-ı Harb-i Örfîce şimdiye kadar verilmiş olması lâzım gelen kararın iş’ârı hususuna himmet.

**
Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
Aded: 1156
Abdülkadir ve İhsan Fikri imzasıyla Adana'dan keşîde
olunan telgrafnâme suretinin takdim kılındığına dair

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Fî 5 Ağustos sene [1]325 tarihli tezkire-i çâkerîye zeyldir. Tahliyeleriyle mağduriyetlerine nihayet verilmesini müsted‘î Bağdadîzâde Abdülkadir
ve İtidal Muharriri İhsan Fikri imzalarıyla bu kere de Adana'dan keşîde olunan telgrafnâmenin suret-i muhrecesi manzûr-ı sâmî-i Sadâret-penâhîleri buyurulmak üzere Muhakemât Dairesi ifadesiyle leffen huzur-ı sâmî-i fahîmâ8

Metinde "Fikri" olarak geçmektedir.
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nelerine takdim ve tisyâr kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
Fî 15 Şaban sene [1]327 ve fî 18 Ağustos sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi

Suret
Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne
Tahliyemiz[l]e mağduriyetimize nihayet verilmesini adaletinizden tekrar istirhâm eylerim.
Fî 14 Ağustos sene [1]325
Bağdadîzâde Abdülkadir

İtidal Muharriri İhsan Fikri

**
Meclis-i Ayân
Riyâseti
Aded: 5

Huzur-ı Sâmî-i Hazret-i Sadr-ı A‘zamî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir
Adana Hâdise-i ahîresinde gazetesiyle heyecan-âmîz neşriyâtda bulunduğundan dolayı taht-ı tevkife alındığından bahisle bazı ifadeyi hâvî İtidal
Gazetesi Muharriri İhsan Fikri imzasıyla vârid olan 5 Ağustos sene [1]325
tarihli mektub melfûfen taraf-ı sâmî-i fahîmânelerine irsâl edilmiş olmakla
ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 21 Şaban sene [1]327 ve fî 24 Ağustos sene [1]325
Meclis-i Ayân Reisi
Said

**
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5 Ağustos [1]325, Adana Tevkifhânesi

Ayân Reis-i Muhteremi Said Paşa Hazretlerine
Reis-i muhterem,
Hakan-ı sâbıkın eyyâm-ı saltanatında on üç sene mahbeslerde, menfâlarda süründükden sonra ilân-ı Meşrutiyet'le Adana'da ihtiyar-ı ikamet eyledim. Bir matbaa açarak ve bir gazate neşrederek te’min-i maişeti memuriyet
dilenmekden daha muvâfık buldum. Ahrârâne bir lisan ile menâfi‘-i vataniyeye hizmete çalışdım.
Adana fecî‘asını da kanaat-i vicdaniyem dairesinde yazdığımdan Ermenilerin dehşetli hücumuna ma‘rûz kaldım. Bâdî-i mahkumiyet hiçbir şeyim
olmadığı hâlde -Ermenilere cemîle göstermek isteyen sadrıazamın emriylebir ayı mütecâviz zamandan beri mevkûfum. Mevkûfiyetimi müstelzim bir
hâl olmadığı bi'd-defaât Divan-ı Harb Riyâseti'nden yazıldığı hâlde tahliyem
icra edilmedi. Mahbusiyetim hükm-i Kanun-ı Esasî'ye muhalif ve emreden
makamın salâhiyetinden haric iken mağduriyetim temâdî etdiriliyor. Tanin
gazetesiyle münteşir Hey’et-i Teftişiye ve Divan-ı Harb mazbatalarında hakkımda münderic isnâdât hep garazkârâne ve yanlış tahkikâta bina edilmişdir.
Gerek Hey’et ve gerek Divan-ı Harb bendenizden ufacık bir tahkikâtda bile
bulunmadılar. Hastayım. Reddiye yazmağa hâlim müsaid değil. Lutfen tahliyemle Dersaâdet'e celbime müsaade ve inâyet buyurulursa muktezâ-yı adalete delâlet buyurulmuş olur. Zaten mağdur ve perişan iken bu vak‘a bendenizi
büsbütün perişan etdi. Dûçâr edildiğim zulümden tahlîsime bezl-i âtıfet buyurulmasını istirhâm eylerim. Her hâlde fermân ve ihsân efendimizindir.
Adana
Mevkûf İtidal Muharriri, Bende
İhsan Fikri
**
Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Numara: 1952
Tarih: 21 Şaban sene [1]327 - 24 Ağustos sene [1]325
Tezkire

Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
18 Ağustos sene [1]325 tarihli ve 1156 numaralı tezkire-i aliyyelerine
cevabdır. Tahliye-i sebîlleri istid‘âsında bulunan Bağdadîzâde Abdülkadir ve
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İtidal Muharriri İhsan Fikri Efendiler hakkında 16 Ağustos sene [1]325 tarihli
tezkire ile istifsâr olunan Divan-ı Harb kararının sür‘at-i izbârına himmet.
[6 Eylül 1909]
BEO, 3626/271945

30

ADANA ESKİ VALİSİ İLE
KUMANDANININ İSTANBUL'A GETİRTİLMELERİ

Olaylardan dolayı Divan-ı Harb'de yargılanıp mahkûm olan Adana eski Valisi Cevad Bey ile Kumandan Mustafa Remzi Paşa'nın hüküm
mazbatalarının Sadâret'e gönderilmesinden dolayı çarptırıldıkları cezaların Dahiliye Nezâretince bilinememesi ve kumandanın da askerî
statüde bulunması sebebiyle, bunların cezalarını çekmek üzere Adana'dan İstanbul'a ne şekilde celb edilecekleri hususunda ortaya çıkan
tereddüdün giderilmesi için durumun Sadâret'e arzedildiği

Bâb-ı Âlî
Daire-i Umûr-ı Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded: 2407
Hulâsa: Adana Vali-i sâbıkı Cevad Bey ile Kumandan-ı sâbık
Mustafa Remzi Paşa haklarındaki muamelenin istîzânına dair

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Adana Vali-i sâbıkı Cevad Bey ile Kumandan-ı sâbık Mustafa Remzi
Paşa'nın Divan-ı Harbce muhakemeleri rü’yet olunarak evrak-ı hükmiyeleri
derdest-i tisyâr bulunduğu cihetle kendilerinin artık Adana'da ikametlerine
lüzum olmadığından Dersaâdet'e celbleriyle cezalarının burada icrası Harbiye
Nezâret-i Aliyyesi'nden huzur-ı sâmî-i fahîmânelerine bi't-takdim tevdî‘ buyurulan tezkire[de] izbâr edilmiş olup bunlar hakkında Divan-ı Harbce tertib
edilen cezaların derecesi ise nezâret-i acizîce malum olmadığı gibi Mustafa
Remzi Paşa da sıfat-ı askeriyeyi haiz bulunduğu cihetle suret-i celblerinde
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hâsıl olan tereddüd üzerine sebk eden istifsâra cevaben nezâret-i müşârunileyhâdan bu kere vârid olan tezkirede müşârunileyhimâ ile zevât-ı sairenin bâ-irâde-i seniyye-i mülûkâne Adana Divan-ı Harb-i Örfîsi'nde icra olunan muhakemeleri neticesinde haklarında tahdid olunan mücâzâtı mutazammın Adana
Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'ndan gönderilen sekiz kıt‘a mazbatanın
bâ-tezkire makam-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine takdim kılındığı bildirilmesine ve evrak-ı mezkûre mündericâtına nazaran iktizâsının emr u inbâsı menût-ı re’y-i sâmî-i fahîmâneleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fî 22 Şaban sene [1]327 ve fî 25 Ağustos sene [1]325
Dahiliye Nâzırı
Talat

[7 Eylül 1909]
BEO, 3630/272217
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ANTAKYA DİVAN-I HARB HEYETİ'NİN İZİN TALEBİ

Antakya Divan-ı Harb ve Tahkik Heyetlerinin Antakya, Keseb, Kırıkhan
ve İskenderun'da meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma ve yargılamaları tamamlayıp artık orada durmalarını gerektirecek bir vazifeleri
kalmadığından, dönüş için izin talep ettikleri

Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
Aded: 1218
Antakya Divan-ı Harb Hey’eti'nin ikmâl-i vazife etdiklerine ve ifadât-ı
saireye dair Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'ndan
gönderilen telgrafnâmenin suret-i muhrecesinin takdim
kılındığına dair

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Antakya ve Keseb ile Kırıkhan ve İskenderun İğtişâşâtı'na aid tahkikât
ve muhakemât itmâm olunarak ol bâbda tanzim olunan mazâbıtın postaya
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tevdî‘ ve evrak-ı tahkikiye ve saire de hükûmet-i mahalliyeye teslim olunarak
Hey’et-i Tahkikiye ile Divan-ı Harb Hey’eti'nin Antakya'da vazifeleri kalmadığından mahallerine hareket emrine intizâr edilmekde olduğu mezkûr Divan-ı
Harb Riyâseti'nden bildirildiğine dair Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'ndan vârid olan telgrafnâmenin suret-i muhrecesi manzûr-ı sâmî-i fahîmâneleri buyurulmak üzere leffen takdim ve tisyâr kılınmış olmakla icabının
emr u inbâ buyurulması menût-ı re’y-i rezîn-i isabet-rehîn-i cenâb-ı Sadâretpenâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 24 Şaban sene [1]327 ve fî 27 Ağustos sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi

Adana'da Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanı Miralay Mehmed Ali
Bey'den vârid olan fî 27 Ağustos sene [1]325 tarihli şifreli telgrafnâmedir.
Antakya ve Keseb ile Kırıkhan ve İskenderun İğtişâşâtı'na aid tahkikât
ve muhakemât itmâm olunarak evvelce takdim kılınanlardan mâadâ bugün
dahi on bir kıt‘a mazbata-i hükmiye postaya tevdî‘an bi't-takdim eldeki de‘âvîye hitâm verilmiş ve ol bâbdaki evrak-ı tahkikiye ve nutkıye bir sandık derûnunda memhûren hükûmet-i mahalliyeye teslim ve tevdî‘ kılınmış ve Hey’et-i Tahkikiye ile beraber Divan-ı Harb Hey’eti'nin ba‘demâ Antakya'da ifa
edecek bir vazifeleri kalmamakla bu iki hey’etin burada ikameti muvâfık olamayacağından mahallerimize hareket emrine intizâr edilmekde olduğu diye
Antakya Divan-ı Harb-i Örfî Riyâseti'nin fî 25 Ağustos sene [1]325 tarihli
şifreli telgrafnâmesi ile bildirilmiş olmakla ifa-yı muktezâsı müste’zendir.
[9 Eylül 1909]
BEO, 3634/272518
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DİVAN-I HARB MAZBATALARI İLE
İLGİLİ İŞLEMLERİN GECİKTİRİLMEMESİ TALEBİ

Olaylara karışan kişilere Adana ve Antakya Divan-ı Harblerince verilmiş olan muhtelif cezalara ilişkin birçok hüküm mazbatası onay için
Sadâret'e gönderildiği halde bunların neticesi hakkında henüz bir emir
gelmemesinin yanlış yorumlara ve Divan-ı Harblerin otoritesinin sarsılmasına sebep olduğu belirtilerek bunların işlemlerinin bir an önce tamamlanmasının talep edildiği

Harbiye Nezâreti
Mektubî Kalemi
Aded: 1179

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
13 Şaban sene [1]327 tarih ve bin yüz yirmi üç numaralı tezkire-i acizâneme zeyldir. Adana Hâdisesi'nde zî-medhal olan eşhâs haklarında derecât-ı
mütefâvitede tayin olunan mücâzâtı mutazammın mahalli Divan-ı Harblerince
tanzim olunup Adana Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanlığı'ndan tevârîh-i muhtelifede bâ-tahrirât taraf-ı acizîye tisyâr kılınan mazâbıtdan numara ve tarih-i
tanzimlerini ve huzur-ı sâmî-i fahîmânelerine takdimini mutazammın olan tezâkir-i acizânemin tarihleriyle numaralarını mübeyyin bir kıt‘a pusulası leffen
tisyâr olunan 39 kıt‘a mazbata üzerine henüz bir gûne emr u iş‘âr-ı sâmî-i Sadâret-penâhîleri şeref-vuku‘ bulmamış olmasına ve mazâbıt-ı ma‘rûzada muharrer hükümlerin icraâtınca vâki olan te’ehhur mahallince sû-i te’siri mûcib
olarak bir an evvel tatbik ve icrası maslahaten ehem olduğundan bahisle muktezayâtının tesrî‘-i ifası mezkûr kumandanlıkdan mütevâliyen ve te’kîden
iş‘âr ve bu kere dahi şifreli telgrafnâme ile tekrar ve isti‘câl olunmakda bulunmasına nazaran icabının sür‘at-i icra ve neticesinin emr u inbâ buyurulması
menût-ı müsaade-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 20 Şaban sene [1]327 ve fî 23 Ağustos sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
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Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
Aded: 1190
Divan-ı Harb-i Örfîlerin takdim olunan hükümlü mazbatalarının henüz
tasdik olunmadığına ve ifadât-ı saireye dair Adana Kuvâ-yı
Mürettebesi Kumandanlığı'ndan gelen telgrafnâmenin
suret-i muhrecesinin takdim kılındığı hakkında

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Antakya Divan-ı Harb-i Örfîsi'nden mütekaddim hükümlü mazbataların henüz tasdik olunmaması memleketçe pek ziyade sû-i te’sirâtı mûcib olarak Divan-ı Harb-i Örfî'nin şerefini ihlâl etmekde olduğuna ve ifadât-ı saireye dair Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'ndan vârid olan telgrafnâmenin suret-i muhrecesi manzûr-ı sâmî-i fahîmâneleri buyurulmak üzere Muhakemât Dairesi ifadesiyle leffen takdim ve tisyâr kılınmış olmakla iktizâ-yı
hâlin ifa ve irâde-i seniyye-i mülûkânesi şeref-sudûr buyurulanların icra-yı
ahkâmı zımnında müsâra‘aten mezkûr kumandanlığa tisyâr olunmak üzere
taraf-ı çâkerâneme emr u inbâ buyurulması merhûn-ı müsaade-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 20 Şaban sene [1]327 ve fî 23 Ağustos sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi

Adana'da Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanı Miralay Mehmed Ali
Bey'den mevrûd 20 Ağustos sene [1]325 tarihli şifreli telgrafnâmenin hallidir.
Antakya Divan-ı Harb-i Örfîsi'nden mütekaddim hükümlü mazbataların
henüz tasdik olunmaması memleketçe pek ziyade sû-i te’sirâta mahal vermekde ve Divan-ı Harb-i Örfî'nin şerefini ihlâl etmekde olmasına nazaran mezkûr
hükümlerin tasdik etdirilerek emr u icrası ve keyfiyet adem-i itimaddan münba‘is ise diğer bir hey’etin irsâl buyurulması ve cevabına intizâr edilmekde
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olduğu Antakya Divan-ı Harb-i Örfî Hey’eti'nden mevrûd 19 Ağustos sene
[1]325 tarihli şifreli telgrafnâme ile iş‘âr olunmuşdur. Fi'l-hakika beş Divan-ı
Harb'den şimdiye kadar pek çok mazâbıt takdim kılınmış olduğu hâlde icraâta emir verilmemesi nazar-ı itinadan dûr tutulmayacak bir noktadır ve bu icraât keyfiyeti mezkûr Divan-ı Harb'den iki-üç defadır tekrar ediliyor. Bu yolda ahkâmı infaz olunmayan mehâkimden hiçbir fâide hâsıl olamayacağı âşikârdır. Ya Divan-ı Harblerin lağvı veyahud ahkâmının icrası şıklarından birisinin ihtiyarı zarurîdir, mütâlaasındayım. Fermân.

**
Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Numara
2010
1981
Tarih: 24 Şaban sene [1]327 - 27 Ağustos sene [1]325

Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
23 Ağustos sene [1]325 tarihli ve 1179 ve 1190 numaralı iki kıt‘a tezkire-i aliyyelerine cevabdır. Hâdise-i zâilede zî-medhal olan eşhâs haklarında
tayin olunan mücâzâtı hâvî gerek Adana gerek Antakya Divan-ı Harb-i Örfîlerince tanzim ve taraf-ı âlîlerinden tesyîr kılınmış olan mazâbıt üzerine muamele-i lâzıme derdest-i ifa bulunduğu beyânıyla tezkire.
[9 Eylül 1909]
BEO, 3632/272333

33

BAZI MÜSLÜMAN MAHKUMLARIN AF TALEBİ

Adana olaylarının Ermeniler tarafından burada bir Kilikya Hükûmeti kurulması amacıyla çıkarıldığı, ama suçun işleriyle meşgul olup vatandaşlarıyla iyi geçinmekten başka bir düşüncesi olmayan Müslümanlara
yıkılmaya çalışıldığı, olaylardaki 3-4 bin Müslüman can kaybı ile idam
ve küreğe mahkûm edilmiş 1.000 kadar mahbus ve miktarı 5.000'e
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yaklaşan sefalet içerisindeki aile fertlerinin hiç dikkate alınmadığı, buna karşılık patriğin Ermenilerden 4 mahbusu bile tehdit ve zorlamayla
affettirdiği, Hükûmetten adalet beklendiği, ama tahkik heyetlerinin görevlerini yapmamaları bir yana yargılama safhasında savunma hakkının işkence ve tehditlerle engellenerek kuru sözlere dayalı kararlar verildiği, hapiste bulunanların ürünlerinin tarlada kalıp mahvolduğu, böyle giderse tohum mevsiminin geçip gelecek senenin de mahvolacağı,
mevcut durumun devamının taraflar arasında güveni değil düşmanlığı
arttıracağı, bu sebeple şu mübarek günler hürmetine kendilerinin ve
aile fertlerinin daha fazla mağdur edilmemeleri talebiyle Adana mahbusları adına İbrahim Efendizade Hamza ve 15 arkadaşı tarafından
çekilen telgraflara, Divan-ı Harb kararlarının kesin olmasından dolayı
af yetkisinin de oraya ait olduğuna dair cevap verilmesinin istendiği

Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
Aded: 1413
Hulâsa: Adana mahbusîni nâmına Hamza ve on beş refîki tarafından
gelen telgrafnâme suretinin takdim kılındığına dair

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Adana Hâdise-i malumesinden dolayı Divan-ı Harbce mağduren mahkum edildiklerinden ve ifadât-ı saireden bahisle isti‘tâfı hâvî Adana mahbusîni nâmına İbrahim Efendizâde Hamza ve on beş refîki tarafından Adana'dan
makam-ı sâmî-i Meşihat-penâhî'ye ve nezâret-i acizîye aynı meâlde keşîde
olunan telgrafnâmelerin suret-i muhrecesi manzûr-ı sâmî-i fahîmâneleri buyurulmak üzere Muhakemât Dairesi ifadesiyle leffen huzur-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine takdim ve tisyâr kılınmış olmakla şâyeste-i in‘itâf-ı nazar olan mündericâtına nazaran iktizâ-yı hâlin ifa buyurulması menût-ı re’y-i rezîn-i isabetrehîn-i hidiv-i efhâmîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 20 Ramazan sene [1]327 ve fî 22 Eylül sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
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Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi

Suret
Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Pâyitahtın, Anadolu'nun sükûn ve asayişini bi'd-defaât ihlâl ile binlerce masumînin bâdî-i mahvı olan yani hevâperest Ermeniler vukuât-ı ahîrenin
Memâlik-i Osmaniyye'de tevlîd etdiği herc ü merc-i idareden bi'l-istifade Adana'da bir Kilikya hükûmeti vücuda getirmek isteyerek birçok esliha-i muharribe idhal etdikleri gibi kiliselerde, kulüplerde irâd etdikleri heyecan-âmîz nutuklarla efkâr-ı cahiliyeyi de tesmîm etdiklerinden vukuât-ı mâziyenin âfâk-ı
sükûnuna ufak bir leke-i iğtişâş süremediği Adana ve havalisinin al kanlar
içinde kalmasına sebeb olmuşlardır. Netice-i vukuâtda bir ümid-i muvaffakiyet göremeyince teşebbüsât-ı siyasiyeye kıyâm ve bu uğurda birçok fedakârlıklar ihtiyar eyleyerek efkâr-ı umumiyeyi Adana Müslümanları aleyhine celbe hatta hükûmeti de bu cihete imâleye kesb-i muvaffakiyet eylemişlerdir.
Ahvâl-i ruhiyesi henüz hükûmetçe malum olamayan Adana Müslümanları'nın
şimdiye kadar ziraatleriyle iştigâlden ve vatandaşlarıyla hoş geçinmekden başka bir fikir beslemedikleri mâzileriyle gün gibi bedîdâr iken Ermenilerin sebebiyet verdikleri fecâyi‘in büsbütün Müslümanlara tahmîl edilerek ve hüviyetleri malum olmayan ameleden mâadâ belli başlı olarak üç-dört bin İslâm
telefâtı var iken bunlar hiç nazar-ı dikkate alınmayarak el-yevm mahbusda
sefil ve perişan bir küdûret içinde yatan ve beş bine varan efrâd-ı aileleri
âlem-i İslâmiyet ve insaniyetin cidden merhamet ve himayetine muhtac bir
hâl-i felâketde kalan bin kadar zavallı masum Müslüman'ın idamlar, müebbed
küreklerle mahkumiyetine bedel dört Ermeni'nin bile Patrik'in ibrâm ve tehdidiyle afvı cihetine gidilmesi İslâmların siyaset nâmına siyaset nâmı verilen
keyif için mahv edileceklerine artık şübhe bırakmamışdır. Halbuki bu gibi
mesâilde şân u şeref-i hükûmete yakışan ancak adaletdir. İcra-yı adalet vazife-i mühimmesiyle buraya gönderilen hey’etlerin vicdan ve namus-ı milleti
lekeleyen sû-i isti‘mâlâtından, noksanî-i tedkikâtından kat‘-ı nazar esna-yı
muhakemede âdil ve bî-taraf bir hey’et-i hâkimeye yakışmayacak suretde dürüşt muamelelerde bulunmaları, müdafaada bulunmak isteyenleri darbeler,
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işkencelerle tehdid etmeleri talimât-ı mahsusa ile ifa-yı vazife etdiklerini işrâb eylediği gibi ahvâl-i mezkûre ne dereceye kadar icra-yı adalet edildiği ve
nasıl tahkiksiz kavl-i mücerredlerle mahkum edildiğimiz hakkında bir fikir
vermeye de kâfidir. Ceza-yı habs ve idamına biz masum Müslümanlar değil
vak‘aya sebebiyet veren Ermeniler, vukuâtın hudûsuyla bir hâl-i miskinânede
seyirci gibi kalarak önünü alamayan erbâb-ı hükûmet müstahık iken onlar
şimdi her türlü himayelere mazhariyetle hânelerinde saadet-güzîn-i ikdâr, biz
zindanlarda meftûr9 ve bî-mecâliz. Güya beş bin İslâm telefâtı kâfi gelmiyormuş gibi beş binin de bu suretle hapis ve mücâzât ile mahv u perişan edilmesi gayretullaha dokunacak ahvâldendir. Ermenilerin yaygaralarına, ecânibe
müracaatlarına karşı Müslümanlar her lutf u adaleti hükûmetlerinin âtıfetinden bekledikleri için haklarında böyle mi muamele edilmelidir?!.. Eğer Müslümanlar da o tarîk-ı rezaleti irtikâb ederek şarlatanlıklarda bulunsalar, hükûmeti tehdid etseler, ecânibe müracaat eyleselerdi böyle makhûr olmazlardı.
Vukuât ekserîsi zürrâ‘dan olan mahbusînin mahsullerini tarlalarda te’sirât-ı
hevâiye altında mahv etdiği gibi bu mevsim-i ziraatde işlerimiz başında bulun[ma]dığımız hâlde tohum mevsimin mürûruyla gelecek sene efrâd-ı ailemizin
büsbütün sadakaya muhtac bir hâle geleceklerine de şübhe yokdur. Devr-i istibdâdın her yerden ve herkesden ziyade mezâlim ve tahribâtına ma‘rûz bırakdığı Adana Vilâyeti'yle Müslümanları'nın bu devr-i mesud-ı Meşrutiyet'de
başkaları tarafından sebebiyet verilen fecâyi‘den dolayı mahv u muzmahil
edilmeleri10 ne şeriat ve ne de kanun [u] adalet ile kâbil-i tevfîk olamayacağı
gibi ahvâl-i hâzıranın idâmesi beyne'l-anâsır te’minâtlarına değil teşdîd-i bürûdete bâdî olacağı da bir emr-i bedîhî bulunduğundan şu eyyâm-ı mübarekede bizim zindanlar içinde mevkûf bir hâlde temdîd-i felâket ve sefaletimiz
efrâd-ı ailemizin âh u enînlerle evkât-güzâr olmalarına mahal bırakılmamasını şeriat-ı mukaddesemizin ulviyetine, Meşrutiyet-i muazzezemizin himayetine iltica ederek kemâl-i sûz ü güdâzla istirhâm eder ve her hâlde mağduriyetimize mahal bırakılmayacağını hükûmetimizin re’fetinden intizâr eyleriz.

9

Metinde "menfûr" şeklinde geçmektedir.
Metinde "edilmelerine" şeklinde geçmektedir.
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İncirli Karyesi'nden
Abdülcebbar

Adana mahbusîni
nâmına
İbrahim Efendizâde
Hamza

Kibarzâde
Abdioğlu
Karyeli
İsmail

Çakaldere11
karyesinden Ali

Misis'den
Nalband Ali

Çakaldereli12
Ahmed

Buruklu
Halil

Silifkeli
Mustafa

Misisli
Mustafa

Yumurtalıklı
İshak

Adanalı
Mehmed

Buruk[l]u
Cebbar

Karataşlı
Mehmed

Mahmud
Efendizâde
Mustafa

Misis
Kiliseköy karyesinden
Nahiyeli Ali
Mehmed

**
Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Numara: 2339
Tarih: 25 Ramazan sene [1]327 - 27 Eylül sene [1]325

Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Adana Hâdise-i malumesinden dolayı Divan-ı Harbce mağduren mahkum edildiklerinden ve ifadât-ı saireden bahisle isti‘tâfı hâvî Adana mahbusîni nâmına İbrahim Efendizâde Hamza ve on beş refîki tarafından keşîde
olunan telgrafnâme suretinin leffiyle vârid olan 22 Eylül sene [1]325 tarihli
ve 1413 numaralı tezkire-i aliyyeleri mütâlaa-güzâr-ı muhlisî oldu. Müsted‘îler Divan-ı Harbce mahkum edildiklerinden bahseylemekde olmalarına ve
Divan-ı Harblerin kararları kat‘î olup hükûmet-i mülkiyece tedkik ve ta‘dîl
edilememekde bulunduğuna nazaran şâyeste-i in‘itâf-ı nazar görülen müracaat-ı vâkı‘a hakkında olunacak muamelenin yine Divan-ı Harbce tayini lâzım geleceği beyânıyla tezkire.
[5 Ekim 1909]
BEO, 3647/273481
11
12

Metinde "Çaklıdere" şeklinde geçmektedir.
Metinde "Çaklıdereli" şeklinde geçmektedir.
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34

BİR TELGRAFLA İLGİLİ TAHKİKAT / İHSAN
FİKRİ, İSMAİL SAFA VE ABDÜLKADİR BAĞDADÎ
EFENDİLER HAKKINDAKİ DİVAN-I HARB KARARI

Haksız yere tutuklandıklarından bahisle daha fazla mağdur edilmemelerine dair İbrahim Efendizade Hamza ve Kibarzade İsmail imzalarıyla
Adana'dan Sadâret makamına çekilen telgraf hakkında Adana Valiliğince yapılan tahkikat neticesinde telgrafı çeken kişinin Valilik maiyyetinde memur iken İtidal gazetesinde yazdığı makalelerden dolayı Divan-ı Harb tarafından 1 ay hapse mahkûm edilen İsmail Safa Efendi
olduğunun anlaşıldığı ve yeni bir karışıklık çıkarma amacında olduğu
sonucuna varılarak Divan-ı Harb'e sevk edildiği; İhsan Fikri ve Abdülkadir Bağdadî Efendilerin de hapishanede karışıklık çıkarmaya çalıştıkları için Valilikçe kara yolu ile İstanbul'a gönderilmelerinin uygun bulunduğu / Adana Divan-ı Harbince; Adana'da çıkan İtidal gazetesi Başyazarı İhsan Fikri Efendi'nin tahrik edici yayın yapmaktan dolayı 2 sene müddetle Adana dışında uygun görülecek bir yere sürgün edilmesine ve bundan sonra Adana'da gazete çıkaramamasına, aynı gazetenin 7 Nisan 1325 tarihli nüshasında "Müthiş Bir İsyan" başlıklı bir makale yayınlamış olan İsmail Safa Efendi'nin 1 ay hapsine ve Bağdadîzâde Abdülkadir Efendi'nin suçsuzluğuna rağmen nüfuz sahibi olmasından dolayı Adana'da ikameti sakıncalı görüldüğünden 2 sene müddetle Hicaz bölgesinde zorunlu ikametine karar verildiği

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Dördüncü Şube
2688
Hulâsa: Makâsıd-ı mel‘ûnâne ile
telgraf keşîde edenler hakkında

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Bi-gayrı hakkın mevkûf bulunduklarından bahs ile temâdî-i mağduriyetlerine meydan verilmemesi istid‘âsını hâvî İbrahim Efendizâde Hamza ve
Kibarzâde İsmail imzalarıyla Adana'dan huzur-ı sâmî-i fahîmânelerine çeki108

lip tevdî‘ buyurulan telgrafnâme üzerine sebk eden isti‘lâma cevaben Adana
Vilâyeti'nden vârid olan telgrafnâmede sahib-i istid‘ânın bir ay hapse mahkum
olan İsmail Safa Efendi olduğu ve merkûmun tarz-ı ifadesi ve hapishânedeki
harekâtı memleketde tekrar asayişi ihlâl maksadına mübtenî olduğu anlaşılarak evrakıyla birlikde Divan-ı Harb'e tevdî‘ edildiği ve hapishânede tertib-i
fesada cür’et etmekde olan İtidal Muharriri İhsan Efendi ile Bağdadî Abdülkadir Efendi'nin mahfûzan İstanbul'a i‘zâmları tensîb kılındığı bildirilmiş ve
her iki telgrafnâme leffen takdim kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 19 Ramazan sene [1]327 ve fî 21 Eylül sene [1]325
Dahiliye Nâzırı
Talat

**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Tarih: 8 Eylül sene [1]325
Mahalli Numarası: 6111

Makam-ı Sadâret-i Uzmâ'ya
Devr-i sâbıkın bin türlü mezâlim ve tahribâtı altında bir sa‘y-i medîd-i
ta‘b-nâk ile meftûr ve bî-derman çırpınan Adana zürrâ‘ı idare-i Meşrûta'yı
bütün samimiyet-i ruhumuzla alkışlamış ve artık reh-güzârımızda işkenceler,
i‘tisâflar, adaletsizlikler görmeyeceğimizden ümidvâr bulunmuşduk. Maa'tteessüf bugün vak‘a dolayısıyla her birimiz kizbiyet-i şemî‘ası bir vuzûh-ı
bî-zeng ile daima göze çarpan birçok bahane ile hapishânelerin13 hava-yı ratîb ve illetdârında ihtizâr-âlûd bir hayat-ı marîzâne ile yaşıyoruz. Halbuki Ermeni vatandaşlarımızın Anadolu'yu başdan başa kan selleri içinde çalkayan
ve edvâr-ı güzeşteye sefil ve nankör bir asr-ı hiyanet gömen mâzileri, âmâl
ve ihtirâsâtı malum ve teskin-nâ-pezîr iken hakkımızda revâ görülen şu haksız ve her dem mütezâyid tazyikâta mana veremiyoruz. Memleketimizin semâ-yı sâfında dendân-nümâ-yı tehdid olan hevesât-ı siyasiyeye karşı hükû13

Metinde "hapishânelerde" şeklinde geçmektedir.

109

met-i hâzıranın lâkayd bir vaziyet-i pestâne göstermesi şâyân-ı afv hatalarından olmasa gerek. Adana fecâyi‘ini tertib ve ihzâr ederek bütün müstakbeleye kanlı bir sergüzeşt-i müellim bırakan Ermeni ihtilâlcilerini te’dîb ve tecziyeden çekinen hükûmet hiç olmazsa idare-i sâbıkadan bir nazra-i hürmet göremeyen hukuk-ı bedbahtâne-i İslâmiyemizi pâymâl, tecavüz etmek gibi ikinci bir haksızlıkda bulunmamalıdır. Bugün aramızda hapishânenin âğûş-ı sefalet ve ızdırabında dört aydır inlediği hâlde henüz esbâb-ı tevkifden haberdâr
olamayan biçareler var. O müheyyic, bir mahkemenin huzur-ı adaletine çıkmayan ve masumiyetine kanaatle emin, itmi’nânkâr, bir musîbe-i merhamet
beklerken mahkumiyet-i kat‘iyesini anlayan mazlumlar da eksik değil. Eğer
Hükûmet-i Meşrutamız bu devre-i siyah-ı sefalete bir hâtime çekmez ve bizi
şu mevsim-i zer‘ u gûşişde işlerimiz başında bulundurmazsa zaten bu seneki
mahsulleri tarlaların sine-i timsâl ü perişanında çürüyen mezâlim-dîde14 zürrâ‘ın sinîn-i âtiyede hükûmete mükellefiyetlerini ifa değil çehrelerinde midelerinin evcâ‘-ı cû‘ ve bî-veseni okunan binlerce dul, öksüz efrâd-ı alîle-i beşeri dest-güşâ-yı fakr u ihtiyac bırakacaklarını arz eder ve temâdî-i mağduriyetimize meydan verilmemesini adalet-perver Padişahımızdan ve genç kabinemizden ahd u mîsâk-ı umumîyle te’yid eden Meşrutiyet nâmına istirhâm
eyleriz.
Umum mahbusîn nâmına
İbrahim Efendizâde Hamza

Kibarzâde İsmail

**
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi

Adana Vilâyeti'nden Gelen Şifre
C. 10 Eylül sene [1]325. Mezkûr telgraf kopyasını aldım, okudum. Mündericâtı anâsır-ı muhtelife arasında tecdîd-i münâferet edecek tarzda olup derûnunda Divan-ı Harb-i Örfîler hakkında da tahkirât-ı zımniye mevcud olduğundan telgrafnâmenin kimler tarafından keşîde etdirildiğini tahkik için polis
14

Metinde "mezâlim-tîde" şeklinde geçmektedir.
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müdürüne havale-i keyfiyet etdim. Tahkikât esnasında iki yüz imzalı bir diğer
arzuhâl ile tehdid edildim. Bunun icra edilmekde olan tahkikât ve takibâtın
semeresiz bırakılması emelinden münba‘is olduğunu bildiğim cihetle tahkikâtı daha ziyade ta‘mîk etdim. Telgrafnâmenin vilâyet maiyyetine memur
iken İtidal gazetesiyle neşretdiği makalât-ı muzırradan dolayı Divan-ı Harb-i
Örfîce bir ay[a] mahkum edilmiş olan İsmail Safa Efendi tarafından yazıldığını gerek merkûmun ve gerek telgrafhâneden alınan aslındaki el yazısı delâletiyle tebeyyün etdirdim. Merkûmun harekât-ı vâkı‘ası memleketde tekrar asayiş-i umumîyi ihlâl ve anâsır-ı muhtelifeyi mukâteleye sevk gibi âmâl-i mefsedetkârâne ve mel‘ûnâneye mübtenî olup hapishâne dahilinde bir şûriş ikâ‘ı
ihdâsına ma‘tûf olduğundan evrak-ı tahkikiyesiyle birlikde Divan-ı Harb-i
Örfî'ye tevdî‘ etdim. Hapishâne dahilinde tertib-i fesada cür’et etmekde olan
İtidal Muharriri İhsan Efendi ile Bağdadî Abdülkadir Efendi'nin de karadan
mahfûzan İstanbul'a gönderilmelerini tensîb ediyorum. Çünkü bunların memleket dahilinde vücudu bâ‘is-i mazarrât olmakdadır. Şu hâlde İsmail Safa
Efendi'nin İstanbul'a gelerek muhakemesinin icrasını bekleyeceği şübhesizdir. Fermân.
Fî 15 Eylül sene [1]325
Vali Vekili
Cemal

**
Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 25 Ramazan sene [1]327 - 27 Eylül sene [1]325

Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne
21 Eylül sene [1]325 tarihli ve 2688 numaralı tezkire-i aliyyelerine cevabdır. Bâ-irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî Adana'da teşekkül eden Divan-ı
Harbce icra kılınan tahkikât ve muhakemât neticesinde mahall-i mezkûrda
münteşir İtidal Gazetesi Sermuharriri İhsan Fikri Efendi'nin heyecan-âmiz
neşriyâtda bulunmasından dolayı mücâzât-ı te’dîbiye olarak vilâyet haricinde
tensîb olunacak bir mahalle iki sene müddetle nefyine ve ba‘d-ezîn Adana'da
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gazete neşredememesine ve mezkûr gazetenin 7 Nisan sene [1]325 tarihli nüshasında "Müdhiş Bir İsyan" nâmıyla bir makale neşreylemiş olan İsmail Safa Efendi'nin kezâlik mücâzât-ı tekdiriye olarak bir mâh hapsine ve Adana'da sâkin Bağdadîzâde Abdülkadir Efendi'nin berâetine ve maamâfih kendisi
Adana havalisince nüfuz ve tagallüb şaibesiyle müştehir olup vücudu beyne'lanâsır kîl ü kâli bâdî olacağı cihetle Adana'da ikameti mahzurdan sâlim görülemediğinden iki sene hıtta-i Hicaziye'de ikamet eylemesine karar verildiği
Divan-ı Harb-i mezkûrun irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî'ye iktirân eyleyen
mazbatalarında münderic bulunmuş ve keyfiyet Harbiye Nezâreti'ne tebliğ
edilmiş olduğundan nezâret-i müşârunileyhâ ile bi'l-muhabere mûmâileyhimin menfâlarına i‘zâmları hususuna himmet.

Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
27 Ağustos sene [1]325 tarihli buyuruldu ile tebliğ olunduğu üzere
Adana'da müteşekkil Divan-ı Harb-i Örfîce İtidal gazetesinde "Müdhiş Bir
İsyan" nâmıyla makale neşretmiş olan İsmail Safa Efendi'nin tarz-ı ifadesi
ve hapishânedeki harekâtı memleketde tekrar asayişi ihlâl maksadına ma‘tûf
bulunduğu anlaşılarak evrakıyla birlikde Divan-ı Harb'e tevdî‘ ve mezkûr gazete Sermuharriri İhsan Fikri Efendi ile Bağdadîzâde Abdülkadir Efendi'nin
mahfûzan İstanbul'a i‘zâmları tensîb kılındığı Adana Vilâyeti'nin iş‘ârına atfen ve cevaben Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'nden bildirilmekle malumât olmak üzere tezkire.
[10 Ekim 1909]
BEO, 3650/273706
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OLAYLARA KARIŞAN
BAZI KİŞİLERE VERİLEN CEZALAR

Adana Divan-ı Harbince, olaylar sırasında bazı Ermenileri katleden bir
topluluğa karışıp yardım ettikleri anlaşılan 6 Müslüman'ın 3'er sene kürek cezasına çarptırıldıkları
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Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
427
Adana Vak‘ası'nda cereyân-ı umumîye kapılarak vak‘a-i mezkûreye
muâvenetleri sebk eden eşhâsın icra-yı mücâzâtına dair

Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Saadetli efendim hazretleri
Adana Vak‘ası'nda bir cemm-i gafîr tarafından katledilen Mesud Melki
ile Sa‘do ve sair Ermenilerin esna-yı katlinde mevcud olup cereyân-ı umumîye kapılmak suretiyle muâvenetleri sebk eden eşhâsdan Adanalı Şeyh Alaeddin bin Şeyh Ahmed ve Bargirci İsa bin Cihangir ve Çiftçibaşı Kel Mustafa
bin Abdürrezzak ve Sofu bin Cafer ve Cebbar bin Cumali ile Hüseyin Çavuş'un Mülkiye Ceza Kanunnâmesi'nin yüz yetmiş beşinci maddesi[ne] tevfîkan
ve tarih-i tevkiflerinden itibaren üçer sene küreğe konulmalarına dair Adana
Divan-ı Harb-i Örfîsi'nden tanzim ve irsâl olunan mazbata üzerine bi'l-istîzân
fî 14 Eylül sene [1]325 tarihinde mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî şeref-müte‘allik buyurulduğu bâ-buyuruldu-i sâmî tebliğ ve iş‘âr buyurulmuş olduğundan ber-mantûk-ı emr u fermân-ı hümâyûn icabının icrası Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'na tebliğ ve iş‘âr kılınmış olmakla
Muhakemât Dairesi ifadesiyle beyân-ı hâle ibtidâr kılındı. Ol bâbda emr u
irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 26 Ramazan sene [1]327 ve fî 28 Eylül sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Evrak Numarası: 1049
Tarih: 29 Ramazan sene [1]327 - 1 Teşrîn-i Evvel sene [1]325

Adana Vilâyet-i Behiyyesi'ne
Adana Vak‘ası'nda bir cemm-i gafîr tarafından katledilen Mesud Melki
ile Sa‘do ve sair Ermenilerin esna-yı katlinde mevcud olup cereyân-ı umumî113

ye kapılmak suretiyle muâvenetleri sebk eden eşhâsdan Adanalı Şeyh Alaeddin bin Şeyh Ahmed ve Bargirci İsa bin Cihangir ve Çiftçibaşı Kel Mustafa
bin Abdürrezzak ve Sofu bin Cafer ve Cebbar bin Cumali ile Hüseyin Çavuş'un tarih-i tevkiflerinden itibaren üçer sene küreğe konulmalarına Adana Divan-ı Harb-i Örfîsi'nin mazbatası üzerine bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i
Padişahî müte‘allik buyurularak keyfiyet Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'na tebliğ edildiği Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'nden bildirilmekle bermantûk-ı emr u fermân-ı hümâyûn-ı mülûkâne muamele ifası muktezîdir,
efendim.
[14 Ekim 1909]
DH. MUİ, 23-1/18

36

İDAM CEZALARININ İNFAZININ ERTELENMESİ

Mübarek günlere rastgelmesinden dolayı infazı ertelenmiş olan idam
cezalarının yeni bir emir gönderilene kadar infaz edilmemesi hususunda Harbiye Nezâretince ilgililere tebligat yapılmasının istendiği

Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 6 Teşrîn-i Evvel sene [1]325
Gayet müsta‘cel

Harbiye Nezâreti Vekâlet-i Aliyyesi'ne
Adana İğtişâşâtı'nda zî-medhal olup idamları Divan-ı Harb-i Örfî kararıyla bi'l-istîzân müte‘allik buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî iktizâ-yı âlîsinden olan İslâm ve Hıristiyanlar haklarındaki hükümlerin eyyâm-ı
mübareke münasebetiyle imhâl-i icrasına dair Meclis-i Mahsus-ı Vükelâca
ittihâz olunan karar mûcebince makam-ı nezâretden tebligât ifa edilmiş idi.
İdam kararlarının ba‘de'l-îd icra edileceği Adana Vilâyeti'nden Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne bu kere gelen bir telgrafnâmeden anlaşılmış, halbuki bu
maddenin yarın Meclis-i Vükelâ'da müzâkeresi mukarrer bulunmuş olduğun114

dan merkûmlar haklarındaki idam hükümlerinin iş‘âr-ı ahîre kadar icra edilmemesi zımnında lâzım gelenlere şifre telgrafla hemen tebligât ifasına himmet.
[19 Ekim 1909]
BEO, 3651/273788
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OLAYLARA KARIŞAN
BAZI KİŞİLERE VERİLEN CEZALAR

Adana olaylarında bazı Ermenilerin katledilmesi sırasında cinayet mahallinde bulundukları anlaşılan 4 Müslüman'ın Adana I. Divan-ı Harbince 3'er sene kürek cezasına çarptırıldıkları

Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
471
Adana Hâdisesi esnasında ve bazı Ermenilerin itlâfı sırasında mahall-i
cinayetde bulundukları anlaşılan Harputlu Kürd Paşa nâm-ı diğer
Hüseyin bin Ömer ile oğlu Ali bin Hüseyin ve Arkacı Mehmed
bin Ahmed ve Mehmed bin Hüseyin nâm-ı diğer Kürd
Memo'nun tarih-i tevkiflerinden itibaren
üçer sene küreğe konulmalarına dair

Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Saadetli efendim hazretleri
Adana Hâdisesi esnasında Kastamonu Sermühendisi Takvoryan Bogos
Efendi ile oğlu Hrand'ın ve diğer bazı Ermenilerin katl ü itlâfı sırasında mahall-i cinayetde bulundukları anlaşılan Adana'nın Hankurbu Mahallesi'nde
Harputlu Kürd Paşa nâm-ı diğer Hüseyin bin Ömer ile oğlu Ali bin Hüseyin
ve Arkacı Mehmed bin Ahmed ve Mehmed bin Hüseyin nâm-ı diğer Kürd
Memo'nun Mülkiye Ceza Kanunnâmesi'nin elli yedinci maddesine tevfîkan
ve tarih-i tevkiflerinden itibaren üçer sene müddetlerle küreğe konulmalarına
dair Adana Birinci Divan-ı Harb-i Örfîsi'nden tanzim ve tesyîr olunan mazbata üzerine bi'l-istîzân mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî şeref-müte‘allik buyurulduğu şeref-vârid olan fî 1 Teşrîn-i Evvel sene [1]325
115

tarihli tezkire-i sâmiyede tebliğ ve izbâr buyurulmuş ve ber-mantûk-ı emr u
fermân-ı hümâyûn ol vechile icabının icrası bâ-tahrirât Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'na iş‘âr olunmuş olmakla Muhakemât Dairesi ifadesiyle beyân-ı hâle ibtidâr kılındı. Ol bâbda emr u irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 12 Şevval sene [1]327 ve fî 13 Teşrîn-i Evvel sene [1]325
Harbiye Nâzırı Vekili
Ferik
Ahmed İzzet

**
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Evrak Numarası: 1145
Tarih: 17 Şevval sene [1]327 - 19 Teşrîn-i Evvel sene [1]325
Hulâsa: Ef‘âl-i cinayetkârânede bulunan eşhâs-ı
muharrerenin mücâzâtı hakkında

Adana Vilâyet-i Behiyyesi'ne
Esna-yı iğtişâşda Kastamonu Sermühendisi Takvoryan Bogos Efendi
ile oğlu Hrand'ın ve diğer bazı Ermenilerin katl ü itlâfı sırasında mahall-i cinayetde bulundukları anlaşılan Adana'nın Hankurbu Mahallesi'nde Harputlu
Kürd Paşa nâm-ı diğeri Hüseyin bin Ömer ile oğlu Ali bin Hüseyin ve Arkacı
Mehmed bin Ahmed ve Mehmed bin Hüseyin nâm-ı diğeri Kürd Memo'nun
tarih-i tevkiflerinden itibaren üçer sene müddetlerle küreğe konulmalarına
Adana Birinci Divan-ı Harb-i Örfîsi'nin mazbatası üzerine bi'l-istîzân irâde-i
seniyye-i hazret-i Padişahî müte‘allik buyurularak Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'na tebliğ-i keyfiyet edildiği Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'nden
bildirilmekle ber-mantûk-ı emr u fermân-ı hümâyûn muamele ifası muktezîdir, efendim.
[1 Kasım 1909]
DH. MUİ, 29-1/16

116

38

OLAYLARA KARIŞAN
BAZI KİŞİLERE VERİLEN CEZALAR

Adana olaylarından etkilenerek İskenderun'un Nergislik, Kışlakderesi
ve Karahüseyin köylerinde oturan Ermenilere hücum edip yağma, ev
yakma ve tahrip suçlarını işledikleri sabit olan 13 Müslüman'ın Antakya Divan-ı Harbince çeşitli sürelerde kürek cezasına çarptırıldıkları

Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
472
Adana İğtişâşı'nda Ermeniler üzerine hücum eden
muharrerü'l-esâmî kesânın icra-yı mücâzâtları
hususuna irâde-i seniyye sâdır olduğuna dair

Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Saadetli efendim hazretleri
Adana İğtişâş[ı] te’sirâtından olarak İskenderun Kazası'na mülhak Nergislik ve Kışlakderesi ve Karahüseyin karyelerinde mukim Ermeniler üzerine hücum ile yağma ve tahrib ve ihrâk-ı büyûta cür’et eyledikleri sâbit olan
Nergislik Karyesi Muhtâr-ı Sânîsi Çolakoğlu Osman bin Ahmed'in Askerî
Ceza Kanunnâmesi'nin yüz yetmiş üçüncü maddesinin fıkra-i sâniyesinde muharrer muvakkat kürek cezasının hadd-i a‘zamîsi olan on beş sene ve karye-i
mezkûrenin Muhtâr-ı Evveli Emiroğlu Mustafa ve karye-i mezkûreden Baltacıoğlu Mıstık ve Kışlakdere karyesinden Tosunoğlu Osman bin Ahmed'in
onar sene ve Nergislik karyesinden Bekiroğlu Kör Ahmed bin Abdullah ve
Çolakoğlu Bostan bin Alican ve Aloş bin Alican ile Karahüseyinli karyesinden Kel Bekir bin Mustafa ve Nergislik karyesinden Reşid bin Mustafa ve
İskenderun'un Hovut15 karyesinden Havran bin Abdurrahman Çavuş ve Nergislik karyesinden Mustafa bin Tahir ve Hovut16 karyesinden Forut Mehmed
bin İbrahim ile Nergislik karyesinden Bekir bin Abdullah Bekir'in yedişer sene müddetlerle küreğe konulmalarına müttefikan karar verildiğine dair Antak15
16
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ya Divan-ı Harb-i Örfîsi'nden tanzim ve tesyîr olunan mazbata üzerine lede'larz mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî sâdır olduğu vârid olan fî
29 Eylül sene [1]325 tarihli tezkire-i sâmiyede tebliğ ve izbâr buyurulmuş ve
ber-mantûk-ı emr u fermân-ı hümâyûn icabının icrası Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'na bâ-tahrirât iş‘âr kılınmış olduğundan Muhakemât
Dairesi ifadesiyle beyân-ı hâle ibtidâr kılındı. Ol bâbda emr u irâde efendim
hazretlerinindir.
Fî 12 Şevval sene [1]327 ve fî 13 Teşrîn-i Evvel sene [1]325
Harbiye Nâzırı Vekili
Ferik
Ahmed İzzet

**
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Şube: 2
Evrak Numarası: 1156
Tarih: 18 Şevval sene [1]327 - 20 Teşrîn-i Evvel sene [1]325

Haleb Vilâyet-i Behiyyesi'ne
Adana İğtişâşı te’sirâtından olarak İskenderun Kazası'na mülhak Nergislik ve Kışlakderesi ve Karahüseyin karyelerinde mukim Ermeniler üzerine
hücum ile yağma ve tahrib ve ihrâk-ı büyûta cür’et eyledikleri sâbit olan Nergislik Karyesi Muhtâr-ı Sânîsi Çolakoğlu Osman bin Ahmed'in Askerî Ceza
Kanunnâmesi'nin yüz yetmiş üçüncü maddesinin fıkra-i sâniyesinde muharrer muvakkat kürek cezasının hadd-i a‘zamîsi olan on beş sene ve karye-i mezkûrenin Muhtâr-ı Evveli Emiroğlu Mustafa ve karye-i mezkûreden Baltacıoğlu Mıstık ve Kışlakdere karyesinden Tosunoğlu Osman bin Ahmed'in onar
sene ve Nergislik karyesinden Bekiroğlu Kör Ahmed bin Abdullah ve Çolakoğlu Bostan bin Alican ve Aloş bin Alican ile Karahüseyinli karyesinden Kel
Bekir bin Mustafa ve Nergislik karyesinden Reşid bin Mustafa ve İskenderun'un Hovut17 karyesinden Havran bin Abdurrahman Çavuş ve Nergislik kar17
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yesinden Mustafa bin Tahir ve Hovut18 karyesinden Forut Mehmed bin İbrahim ile Nergislik karyesinden Bekir bin Abdullah Bekir'in yedişer sene müddetlerle küreğe konulmaları hususuna Antakya Divan-ı Harb-i Örfîsi'nin mazbatası üzerine bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i Padişahî şeref-müte‘allik
buyurularak Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'na tebliğ-i keyfiyet
edildiği Harbiye Nezâreti'nden bâ-tezkire bildirilmekle ifa-yı muktezâsı bâbında.
[2 Kasım 1909]
DH. MUİ, 29-1/29
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İSMAİL FAZIL PAŞA'NIN
ADANA OLAYLARI VE ALINMASI
GEREKEN BAZI TEDBİRLER HAKKINDAKİ RAPORU

İzmir Fırka Kumandanı Ferik İsmail Fazıl Paşa tarafından Adana olayları hakkında hazırlanan raporda; bazı çevrelerce olayların sebebi olarak ileri sürülen Ermenilerin istiklal sevdası ile silahlı harekete girişmeleri, irtica, Abdülhamid tertibi, zalim Müslümanların masum Ermenilere
saldırması gibi iddialardan hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı, olayların
temelinde Adana halkının din farkı olmaksızın genelinde müşahede
edilen ve dışarıdan gelen binlerce işçi ve göçebe aşiretlerin de ilâvesiyle daha fazla hissedilen cahilliğin bulunduğu, yıllarca istibdad rejimi
ve zalim bir idare altında fazilet duyguları körelmiş olan ahalinin 10
Temmuz'da Hürriyet'in ilanı ile birlikte kavuşulan serbestlikten etkilendiği ve bu süreçte Müslümanların ayak takımından kişilerin kendilerini
Hükûmetten bağımsız görüp diledikleri gibi hareket ettikleri, Ermenilerin kendini açıkgöz zanneden, dargörüşlü kesiminin de bağımsızlık ve
Ermeni krallığı kurma emeliyle silahlanma, piyes icrası, Ermeni sembolü taşıma, Müslümanların alışık olmadığı sözler sarf etme gibi aşırı
fiil ve davranışlar içerisine girdikleri, bütün bu yaşananların sonucu olarak iki kesim arasında ortaya çıkan husumet ve gerginliğin o sıralarda
meydana gelen bir-iki öldürme vakası ile birlikte bir çatışmaya dönüştüğü ve şehrin idarecilerinin zamanında gerekli tedbirleri almamaların18
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dan dolayı büyüyen olayların yaklaşık 2.000 Müslüman ve 4.000 Hıristiyan'ın ölmesi, binlerce kadın ve çocuğun dul, yetim kalması ve şehrin
1/8'inin çıkan yangınlardan dolayı harabeye dönmesi ile sonuçlandığı
vb. hususların ifade edilmekte olduğu; yanmış yıkılmış evlerin tamir ve
inşası, muhtaçlara yardım, zabıta ve adliye teşkilatlarının ıslahı gibi bir
dizi tedbirin öngörüldüğü ve Divan-ı Harb yargılamaları sonunda verilen cezalara ilişkin cetvellerin de eklendiği söz konusu raporun Dahiliye Nezâretince incelenerek Adana Valiliği'nden alınan bilgiler ışığında,
halen uygulanmakta olan bu tedbirlerden bir kısmının son durumu ve
bir kısmının da uygulama imkanları hakkında Sadâret'e bilgi arzedildiği

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Dördüncü Şube
2945

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Adana Hâdisesi hakkında vuku bulan tedkikâtın netâyic-i hâsılası tafsilâtını hâvî Ferik İsmail Fazıl Paşa hazretleri tarafından gönderilip Harbiye
Nezâreti'nden takdim kılınan lâyiha nezâret-i acizîce bi't-tedkik mevâdd-ı
mündericesinden şâyân-ı tervîc olanlar tatbik olunmak ve Meclisce muhtac-ı
müzâkere bulunanlar bildirilmek üzere Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ kararıyla
tevdî‘ buyurulmasıyla mütâlaa olundu. Lâyiha-i mezkûrede Adana Hâdisesi'nin suret ve esbâb-ı zuhurundan ve verilen hükümlerin keyfiyet ve mahiyetinden ve bunların bir an evvel tatbik ve icrasıyla derece-i sâniyede olan de‘âvî-i
münferidenin fasl u rü’yetinin mehâkim-i adiyeye havalesi lüzumundan tafsilen bahsedildikden sonra âcilen ittihâzı muktezî tedâbîrden olmak üzere kuvve-i zâbıtanın tensîk ve ıslâhı, biçaregânın irâha ve terfîhi ve mesâkin-i muhterika ve münhedimenin bir an evvel ihyâ ve tamiri, adliyenin tensîk ve ıslâhı, beyne'l-anâsır itilâf husûle getirecek her türlü tefhîmât ve telkinât-ı hakîmânenin ifası, halkı işsizlik beliyyesinden kurtaracak ve emr-i maişetlerince
def‘-i zaruretlerine medâr olacak meşâğıl ve vesâil-i münasibe ihdâs ve i‘dâdı ve vilâyetin dahil ve haricinde göçebe hâlinde bulunan Aydın, Kaçar ve
120

sair aşâirin vilâyât-ı ba‘îdeye sevk ve iskânı ve haricden gelen amelenin hâl
ve şânlarının tahkiki ve mümkünse kefalete rabtı dermiyân kılınmakdadır.
İzmir daire-i tensîkıyesine merbût olan Adana jandarması tensîkâtına da bu
sene zarfında ibtidâr edilmesi mukarrer olduğu gibi tensîkât-ı adliyeye nezâret-i aidesince ve polis tensîkâtına da vilâyetçe bakılmakda ve beyne'l-anâsır
itilâf husûle getirecek tefhîmât ve telkinât için vali beyefendi tarafından her
suretle sarf-ı mesâî olunmakdadır. Diğer hususâta gelince; emâkin-i muhterikanın inşası ve musâbînin îvâsı için muhassas yüz bin liradan şimdiye kadar
ne sarf edilip ne kadar hâne inşa ve ne mikdar nüfus îvâ edildiği ve kış gelmeden inşaâtın arkası alınıp alınamayacağı vilâyetden lede'l-isti‘lâm cevaben
vârid olup leffen takdim kılınan telgrafnâmede sâlifü'z-zikr yüz bin liradan
elli beş bin küsûr lirası inşaâta muhassas olarak her tarafda başlayan inşaâtın
kış gelmeden evvel ikmâli mukarrer bulunduğu ve iânâta tahsis edilen on beş
bin liradan on bir bin küsûr lirasının erbâb-ı ihtiyaca tevzî‘ olunduğu ve meskenleri yapılamayanlar Adana şehrindeki muhtacîn olup şehrin harita ve planlarının tanzimi gecikmiş olmak hasebiyle bu bâbda te’ehhur vuku bulmuş ise
de açıkda kalmış muhtacîn olmayıp kâffesi iâne akçesiyle istîcâr edilen hânelere ikame olundukları ve bahsolunan aşâirin suret-i iskânları hakkındaki mütâlaâtın yakında tafsilen bildirileceği ve amelenin hâl ve şânı polisçe tahkik
edilmekde olup polis tensîkâtının karîben ikmâlinden sonra bu cihet daha ziyade taht-ı te’mine alınacaksa da kefalete rabtları keyfiyeti kâbil-i tatbik olamayacağı ve işsizlerin işgali meselesi vilâyetin emniyet-i umumiye ve salâh-ı
ictimâîsi nokta-i nazarından gayet mühim olmasıyla bunun için ya yol inşaâtına başlanılmak üzere otuz bin lira i‘tâsı yahud Bağdad Hattı'nın inşası emrinin tesrî‘i elzem bulunduğu bildirilmişdir. Vilâyet-i müşârunileyhâca emâkin-i muhterikanın inşası ve muhtacînin terfîhi için hükümetçe tahsis olunan
yüz bin liradan mâadâ muhterik çiftlik ebniyesiyle âlât ve edevât-ı ziraiyenin
tecdîdi için yüz bin lira ikrâzı için de Osmanlı Bankası'ndan Adana Şubesi'ne
emir verdirilmiş ve erbâb-ı ziraat ve ticaretin muhtacînine ikrâz olunmak üzere Ziraat Bankası'ndan verilecek akçe de ahîren elli bin liraya iblâğ edilerek
bu mikdarın kifayet edeceği dahi vilâyetin cümle-i iş‘ârından olup şu suretle
terfîh-i muhtacîn maddesi istihsâl edilmiş olduğu gibi Bağdad Hattı inşaâtına
karîben başlanacağından işsizlerin işgali maddesi de o yolda te’min edileceği
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derkâr bulunmuşdur. Verilen hükümlerin tesrî‘-i icrası ve de‘âvî-i tâliyenin
mehâkim-i adiyeye havalesi keyfiyetleri de re’y-i sâmî-i Sadâret-penâhîlerine
mütevakkıf mevâddan olmasıyla tevdî‘ buyurulan lâyiha iadeten takdim ve
tisyâr kılınmışdır. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 22 Şevval sene [1]327 ve fî 24 Teşrîn-i Evvel sene [1]325
Dahiliye Nâzırı
Talat

Verilen hükümlerin suret-i icrası ahîren Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ'da
kararlaşdırılmış ve de‘âvî-i tâliyenin mehâkim-i adiyeye havalesi idare-i
örfiyenin ilgâsına mütevakkıf bulunmuş olduğundan bu cihet hakkında dahi
vilâyetden istifsâr-ı mütâlaa buyurulmasına dair cevab. Fî 26 minh.

**
Adana Hâdisesi Hakkında Mücmel Bir Lâyiha
Üç yüz yirmi beş senesi şehr-i Nisan ibtidâsında Adana'da vuku bulmuş
olan hâdise-i müellime tarih-i millîmizde bir misal-i fecâat ve vahşet gösterecek şekil ve mahiyetdedir. Bu hâdisenin suret-i vuku‘u hakkında pek çok şeyler söylenmiş, yazılmış, matbûât birçok neşriyâtda bulunmuşdur. Bazıları
vak‘anın müessiri diye Ermenilerin istiklâl dâ‘iyesiyle müsellah olarak ortaya
atıldıklarını göstermiş, bir takımı da eser-i irticâdır demiş, bir takımı da İslâmlar vahşet ve taassub sâikasıyla ve mütegallibenin teşvikiyle kendi mesken
ve me’vâlarında ve ticaretgâhlarında masumâne bir hâlde imrâr-ı ömr etmekde bulunan Ermeniler üzerine hayvanât-ı müfterise gibi atılmış demişlerdir.
Bu ifadâtın hiçbirisi nokta-i hakikate yaklaşmamışdır. Benim bir buçuk
mâhdan beri mahallince vuku bulan arîz u amîk tedkikât-ı bî-tarafâneme nazaran ortada Ermeni istiklâli davasına fi‘len delâlet eder bir hâl bulunmadığına ve vak‘anın hudûsu için irticâ ve daha doğrusu Abdülhamid parmağı oynamadığına ve Ermeniler büsbütün masum ve bî-haber oldukları hâlde İslâmlar
ansızın üzerlerine hücum etmediklerine kanaat-i kâmile hâsıl eylemişimdir.
Şerh-i hakikat; Adana ve havalisinde bilâ-tefrîk-i cins ü mezheb umum ahalinin derece-i cehl-i nâdânîsi Anadolu'nun sair yerlerindeki ahaliye nisbetle pek
ziyadedir. Bâ-husus her sene Diyarbakır, Harput, Bitlis taraflarından amele
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nâmıyla gelen kırk-elli bin efrâd-ı sebük-mağzân ile vilâyetin dahil ve haricinde göçebe hâlinde bulunan Aydın ve Kaçar ve daha birçok nâmlar altındaki
aşâir efrâd ve evbâşı yerli cahillerine inzimâm eder ve bunlar otuz küsûr senenin idare-i meş’ûme-i müstebiddesi ve bâ-husus on sene Bahri gibi sârık,
düşman-ı ırz u namus bir zâlimin idare-i keyfiyesi altında kalmış bulunursa
bu biçare ahalide hiss-i ulvî, fazilet-i ahlâkıye aramamalıdır.
İmdi şu kütle-i cahiliye üzerine birdenbire tulû eden 10 Temmuz şems-i
hürriyetin şuâ‘ından gözleri kamaşarak ahalinin pek aşağı tabakada bulunan
kısm-ı a‘zamı kendilerini kuvve-i hükûmetden vâreste bilerek keyfe-mâ yeşâ
harekete başlamış ve bu miyânda Ermenilerden kendilerini uyanık farz eden
ve fakat esasen kûteh-bîn olan bazıları birdenbire kendilerini Fransa'nın ortasında farz ederek ve vatandaşlarının seviye-i irfanını unudarak, artık bilemem
ki istiklâl hayalperestliği veyahud şımarıklık tabirlerinden hangisi ile tefsir
edelim, bir takım harekât-ı ifrât-perverâneye başlayarak haylice silah almışlar
ve hâlâ Adana'nın ekser mahallerinde mevcud çinko levhalar üzerinde alenen
icra eyledikleri nişan ve ayak takımlarını ve Timurlenk'in mahv eylediği Ermeni muhayyel krallığını gösterir piyesleri mevki‘-i temâşâya vaz‘ ve Ermenistan'a mahsus bir takım armalar teşhir eylemeleri bu gibi ahvâli görmeğe
alışmamış ve şerâit-i Meşrutiyet'e henüz kesb-i vukûf etmemiş bulunan Müslümanların urûkuna dokunması ve aralıkda kulaklarına vâsıl olmakda olan
"Ortalık artık müsâvât ve hürriyete nâil oldu. Birbirimizden kız alıp vereceğiz." gibi cümel-i garîbeyi bir türlü hazmedememeleri bir mâder vatanın evlâdı olan iki unsur arasında gerginliği tezyîd etdikçe etdi. Ol derecede ki bir
vak‘a-i elîmenin hudûsu için ortada bir sinek uçması kâfi idi.
İşte Adana'da Nisan evâilinde gerginlik ve isti‘dâd-ı muhâsama tamamıyla kıvamına erişmiş olmakla o sırada tarafeynden vuku bulan bir-iki kıtâl,
Adana şehri ile havalisini bir harâbezâra döndüren o müzâbaha-i vahşiyâne,
o tahribât-ı helâk-[c]ûyâneyi vücuda getirmeğe kâfi olmuşdu.
Bu mukâtelât-ı vahşiyânenin tafsilâtını şurada zikr u ta‘dâda ve bu suretle kalbleri tekrar dağlamağa lüzum yokdur. Şu kadar ki, netice-i mukâtele
ve tahribât İslâm'dan takrîben iki bin ve Hıristiyandan dört bin maktûl ile üçdört bin yetim ve dul zevcelerden ibaret olup yangın ise memleketin sekizde
birini mahv eylemişdir.
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En ziyade şâyân-ı teessüf olan tesadüfât-ı garîbeden olarak bu sırada
Cevad Bey ve Ferik Mustafa Remzi Paşa gibi son derecede za‘f ve acz ve şeyhûhet erbâbının vali ve kumandan ve sair memurîn-i hükûmet ve zâbıtanın
bunlara makîs acezeden bulunmalarıdır ki, öyle bir vak‘anın zuhurunu derpîş
edip de ona göre tedâbîr-i evveliye-i men‘iye ittihâzına ve vak‘anın zuhuruyla devamı esnasında icraât-ı şedîdeye kudretyâb olamamışlar ve fenalıkların
tevessü‘üne sebeb olmuşlardır.
Bu kadar esbâb ve vesâit-i gayr-ı müfîde Adana ahalisini ahlâken ve
tavren müstahık oldukları bir ceza-yı manevî için min-kıbeli'r-Rahmân cem‘
ve ihzâr kılınmışdır gibi bir nazariye-i mukadderâtın hâtıra getirilmemesi
mümkün olmuyor. Binâberîn mesele bi-hakkın hall ü tedkik olunursa facianın
müessiri olarak ortada ne ciddî bir Ermeni istiklâl dâ‘iyesi ve ne de irticâ‘ın
teşvikât ve tesvîlâtı olmayıp belki Adana halkı seviye-i irfanının hazmedemeyeceği ve Adanaca her zaman sû-i tefsire ma‘rûz kalmak şekil ve mahiyetinde bulunan harekât-ı ifrât-perverânenin kütle-i cahiliyede uyandırdığı husumet isti‘dâdını müessir-i hakikî gibi kabul ve telakki etmelidir.
Buna bir takım eşkâl-i siyasiye ta‘lîk etmek isteyenler mutlak menâfi‘perest ve vatan muhabbetinden mahrum bir takım eşhâs-ı adiyedir. İmdi müessir ile eser şu suretle ta‘ayyün edince hükûmet-i âdilemiz vak‘ayı aynı bir
vatanın evlâdı arasında vuku bulmuş bir mukâtele ve mücadele-i şedîde gibi
nazar-ı itibara, kâtil ve mütecâvizleri ve yağmagerleri şiddetle tecziy[e] ve
vazifesini ifa edemeyen memurîn ve saireyi ale'd-derecât te’dîb cihetine gitmekle şerâit-i adaleti ve kavâ‘id-i Meşrutiyet'i bi-hakkın ifa etmiş bulunuyor.
Şöyle ki, hükûmet vak‘anın zuhurunu müteâkib Adana Vilâyeti'nde idare-i
örfiyeyi ilân ve icabı kadar Divan-ı Harb hey’etleri göndererek yalnız Adana'da bulunan Divan-ı Harblerden:
Birinci Divan-ı Harb'in mahkumiyetlerine karar verdiği eşhâsın adedi:
Neferen
Aded

124

43

İdam

129

3-15 sene kürek cezası

93

1 mâhdan bir seneye kadar habs-i adi

Üçüncü Divan-ı Harb tarafından mahkumiyetlerine karar verilmiş olan
eşhâs:
Esâmî

Nev‘-i Ceza

Vali Cevad Bey

Altı sene tard ve ba‘demâ idarî
memuriyetlerinde istihdam
olunmaması

Kumandan Mustafa Remzi Paşa

Üç mâh hapis ve tekâüden bir
yerde ikameti

Adana eşrafından Abdülkadir Efendi

İki sene hıtta-i Hicaziye'de ikameti
idareten hükmolunmuşdur.

İtidal Gazetesi Sermuharriri
İhsan Fikri Bey

İki sene nefy ve ba‘demâ Adana'da
gazete neşretmemesi

İtidal Gazetesi muharrirlerinden İsmail
Safa Efendi

Bir mâh habs-i adi

Erkân-ı Harb Binbaşısı Selim Bey

Kırk beş gün habs-i adi

Otuz Sekizinci Alay'ın Dördüncü
Taburu Binbaşısı Osman Efendi

Üç mâh habs-i adi

Karaisalı Taburu Kolağası
Abdullah Efendi

Üç mâh habs-i adi

Karaisalı Taburu Dördüncü Bölük
Yüzbaşısı Beşir Ağa

İki mâh habs-i adi

Adana deposunu yağma etmek üzere
hücum eden ahalinin müşevvikleri altı
kişiye

Beş ilâ yedi sene kalebend

Karataş karyesinde vuku bulan
mukâteleden üç kişiye

İdam

Dört kişi

On beş sene kürek

On beş kişi

Üç seneden on beş seneye kadar

Erzin ve Maraş ve diğer Divan-ı Harblerin mahkum kıldıkları eşhâs
bâlâdaki hesabda dahil değildir.
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İşte tafsilât-ı mebsûtadan anlaşılacağı vechile vak‘a-i müessifeden dolayı Divan-ı Harblerce bî-tarafâne ve muhıkkâne bir suretde mahkum edilenlerin cezalarının hemen icrası vilâyetçe hâlen ve âtiyen mûcib-i ibret ve intibâh ve Hükûmet-i meşrû‘a-i Meşrûtamızın satvet ve kudret-i âdilânesini isbata kâfi olacak bir derecede olduğundan muamelât-ı örfiyeyi bu kadarcıkla
iktifa ve geride kalmış derece-i tâliyedeki de‘âvî-i münferidenin fasl u rü’yeti hususu dahi mehâkim-i adliyeye tevdî‘ olunarak mâzinin sahîfe-i fecî‘asını
bu noktada kapamak ve istikbalin selâmetini te’min esbâbını istihsâl emrinde
sarf-ı mâ-hasal-ı makderet eylemek hikmet-i maslahata pek ziyade muvâfık
olacağı itikadındayım.
Şimdilik Adana'da bir sür‘at-i fevkalâde ile vâcibü'l-icra olan hususât:
1- Kuvve-i zâbıtanın tensîk ve ıslâhı.
2- Biçaregânın irâha ve terfîhi ve mesâkin-i mahrûka ve münhedimenin
bir an evvel ihyâ ve tamiri.
3- Adliyenin tensîk ve ıslâhı.
4- Beyne'l-anâsır itilâf husûle getirecek her türlü tefhîmât ve telkinât-ı
hakîmânenin ifası.
5- Halkı en ziyade fesad-ı ahlâka sevk eden işsizlik belâsından kurtaracak mesâî ve meşâğıl bulunması.
6- Yukarıda bi'l-münasebe zikrolunan aşâirin vilâyât-ı ba‘îde-i müteferrikaya [sevk] ve oralarda iskân etdirilmeleri.
7- Haricden gelecek amelenin hâl ve şânlarının tahkiki ve mümkünse
bunların kefalete rabtı.
Fî 14 Ağustos sene [1]325
İzmir Fırka-i Askeriyesi Kumandanı
Ferik
İsmail Fazıl bin İbrahim

**
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Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi

Adana Vilâyeti'nden Vârid Olan Şifre
C. 15 Teşrîn-i Evvel sene [1]325. Bidâyet-i memuriyet-i acizânemden
Teşrîn-i Evvel'in on dördüne kadar esna-yı iğtişâşda muhterik olan mebânînin
inşaâtıyla tevzî‘ olunan iânâtın mikdarını ve şimdiye kadar tahsis olunan yüz
bin liradan sarf olunan mebâliği tafsilât-ı lâzımesini hâvî olarak Hey’et-i Maliye tarafından bi't-tanzim İnşaât ve İânât Komisyonları Hey’et-i İdaresince
tasdik olunan mufassal rapor karîben takdim olunacakdır. Mütâlaasından rehîn-i ilm-i âlî buyurulacağı vechile şimdiye kadar yüz bin liradan iânât ve inşaâta tahsis olunan elli beş bin altı yüz otuz liranın kırk üç bin yedi yüz altmış üç lirası tesviye edilmiş mütebâkî on bin sekiz yüz altmış yedi lirası da
taleb vuku‘unda verilmek üzere Hey’et-i Maliye hesabında zimmet kalmışdır.
Bu paranın on beş bin lirası iânâta mahsus olup bundan şimdiye kadar sarf
olunan akçe de on bir bin altı yüz yedi liradır. Te’diye edilmiş olan mebâliğ-i
mezkûre ile her tarafda inşaâta mübâşeret edilmiş olduğundan behemehâl kış
gelmeden evvel ikmâli mukarrerdir. El-yevm meskenleri yapılamayanlar yalnız Adana şehrindeki muhtacînden ibaret olup bunun dahi sebeb-i te’ehhuru
şehrin tanzim etdirilen harita ve planlarının geç kalmasıdır. Maamâfih diğer
telgrafla arz etdiğim vechile kısmen burada da inşaâta başlanmışdır. Bununla beraber burada dahi hiç kimse meydanda kalmayıp iâne parasıyla istîcâr
olunan hânelere ikame edilmişlerdir. Vilâyet dahil ve haricinde göçebe hâlinde bulunan Aydın ve Kaçar ve sair aşâyirin iskânları lüzumundaki ehmemmiyet müstağnî-i izah olup ancak bunları iskân edebilmek ellerindeki hayvanâtın hükûmet tarafından istirdâdıyla buna mukabil tarla i‘tâsına mütevakkıf
olduğundan bu husus hakkındaki mütâlaa-i acizânem karîben ber-tafsil arz
olunacakdır. Vilâyet dahilinde toplanan amelenin hâl ve şânlarının tahkiki hususunda polisçe sarf-ı mesâî olunduğu cihetle vilâyet dahilinde mevcud bilumum amelenin nezâret-i mütemâdiye tahtında bulundurulması polis tensîkâtının karîben ikmâlinden sonra taht-ı te’mine alınmış olacakdır. Mamâfih şimdi dahi gerek bunlar ve gerek her gün gelip giden amele hakkında polisçe ma127

lumât-ı kâfiye elde edilmekdedir. Bunların kefalete rabt edilmeleri birçok
zahmet ve külfet ihtiyarını mûcib oldukdan başka haricden amele vürûdunu
da yarı yarıya men‘ ederek vilâyetin ahvâl-i iktisadiyesine sû-i te’sir edeceğinden bu cihet kâbil-i tatbik görülememekdedir.
Ameleye iş bulmak hususu defaâtle arz etdiğim vechile vilâyetin emniyet-i umumiye ve salâh-ı ictimâîsi nokta-i nazarından fevkalâde mühimdir.
Bundan dolayı gerek huzur-ı âlîlerine ve gerek Nâfia Nezâreti'ne yazdığım
müte‘addid telgrafnâmelerle ya Bağdad Hattı'nın inşasına başlanmasını veya
otuz bin lira i‘tâsı ile yollar inşasına mübâşeret olunmasını rica etmişdim. Cevaben aldığım telgrafnâmede vilâyet turuk ve me‘âbir tahsisâtının tezyîdi
mümkün olamadığından ve Bağdad Hattı'nın planları derdest-i tasdik olduğundan yakında inşaâta mübâşeret emri verilmesi me’mûl olduğu bildirilmiş
idi. Henüz inşaâta başlanmadı. Ameleye iş bulmak için inşaât emrinin sürat
ile i‘tâsı vücûb-ı kat‘îsini bir kere daha nazar-ı dikkat-i devletlerine arz ederim. İcabının icrası zımnında teşebbüsâtda bulunulmasını istirhâm eylerim.
Fî 17 Teşrîn-i Evvel sene [1]325
Vali
Cemal

[6 Kasım 1909]
BEO, 3661/274536
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BAZI ŞAHISLARIN YENİDEN
YARGILANMASINA KARAR VERİLMESİ /
KARABET GÖKDERELİYAN'IN CEZASI

Adana l. Divan-ı Harbince mahkûm edilen 27 kişiye ait karar mazbatası henüz tasdik veya reddedilmediği halde bu mazbatada ismi geçen
eski Vali Cevad Bey, eski Fırka Kumandanı Mustafa Remzi Paşa vb.
kişilerin Meclis-i Vükelâ kararıyla Adana lll. Divan-ı Harbi'nde yeniden
yargılanıp çeşitli cezalara çarptırıldıkları ve cezalarının uygulanmasına başlandığı, mazbatada adı geçen bazı memurların görevleri ile ilgili
değişiklikler yapıldığı, böylece mazbatanın kısmen uygulanmış olduğu,
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ayrıca mazbatada adı geçen kişilerden bazıları serbest olduğu hâlde
13'ünün hâlâ tutuklu bulunduğu, bütün bunlar adaletle bağdaşmadığından söz konusu mazbatanın ya tasdik ya da iptal edilmesine dair Adana Kuva-yı Mürettebe Kumandanlığı ve Valiliği'nin ortak talebi üzerine
konunun Meclis-i Vükelâ'da görüşüldüğü ve söz konusu mazbatanın
bir takım idarî cezalar ihtiva ettiği, oysa yeniden Divan-ı Harb'e sevk
edilen kişilerin Adana Teftiş Heyeti'nin raporunda suçlanmalarından
dolayı yeniden yargılanıp ceza aldıkları belirtilerek mazbatada adı geçen diğer şahısların da aynı şekilde yeniden yargılanmak üzere Adana
Divan-ı Harbi'ne sevk edilmelerine karar verildiği / Adana Kuva-yı Mürettebe Kumandanı Mehmed Ali Bey'in Divan-ı Harb tarafından Karabet Gökdereliyan'a verilen müebbeden Bingazi'ye sürgün cezasının uygulanmasını, Adana Valisi Cemal Bey'in ise cezanın 3 sene Rodos'a
sürgün şeklinde uygulanmasını istediği; Gökdereliyan'ın da suçsuz
olduğu halde kendisinin sürgün edilmesi için görüşmeler yapıldığını
belirterek adalet talebinde bulunduğu

Harbiye Nezâreti
Tahrirât Dairesi
Tahrirât Kalemi

Adana'da Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanı Miralay Mehmed Ali
Bey'den mevrûd 21 Eylül sene [1]325 tarihli şifreli telgrafnâmenin suretidir.
Bağdadîzâde Abdülkadir Efendi, hakkında Divan-ı Harbce berâetine
hüküm verildiği hâlde ashâb-ı nüfuz ve tagallübden olmasından dolayı iki
sene müddetle Hicaz'a nefy cezasıyla mahkum edildi. Gökdereliyan Karabet
Efendi ise daha ziyade sahib-i nüfuz ve şöhretdir. Zaten sâbıkan da harekât-ı
ihtilâlkârânesine mebnî idama mahkum edilmiş idi. Kendisi burada bulundukça İslâm ile Hıristiyan unsuru arasında daimî bir nifak tevlîdine bâdî olacakdır. Mûmâileyh behemehâl Divan-ı Harb kararı vechile Bingazi'ye nefy ü
tağrîbi elzem bulunduğu ma‘rûzdur.

**
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Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Dördüncü Şube
2913
Hulâsa: Adana Divan-ı Harbi'nden
tanzim olunan mazbata hakkında

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
8 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 tarihli tezkire-i acizîye zeyldir. Adana Divan-ı Harb-i Örfîsince yirmi yedi kişinin mahkumiyetlerine dair tanzim ve
takdim kılınan mazbata tasdik veya reddedilmeksizin eşhâs-ı merkûmeden
bazılarının Adana Üçüncü Divan-ı Harbi tarafından muhakemeleri bi'l-icra
mazbataları tasdik edilmiş olması ve bazıları serbest gezdiği hâlde evvelce
tevkif edilen on üç kişinin el-ân mevkuf bulunması lâzıme-i adaletle kâbil-i
tevfîk olmadığından zikrolunan mazbatanın tasdik ve reddi şıklarından birinin
kabul ve icrası lüzumunu hâvî Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanlığı'ndan Harbiye Nezâreti'ne çekilen telgrafnâme suretinin nakliyle mezkûr kumandanlıkdan
vuku bulan iş‘ârın bir an evvel tervîci taht-ı elzemiyetde bulunmakla beraber
mazbata[da] muharrer eşhâsdan Polis Müdürü Kadri Bey'in üç sene nefyi[n]den sarf-ı nazar olunması ve İtidal gazetesi muharrirlerinden Hayri ve Vasıf
Efendiler hakkında tayin edilen cezanın birer sene Kale-i Sultaniye'ye nefy
suretinde ta‘dîli ve Gökdereliyan Karabet hakkındaki müebbeden Bingazi'ye
nefy cezasının da üç sene müddetle Rodos'a nefy suretine tahvîli münasib
olacağına dair Adana Vilâyeti'nden alınan şifre telgrafnâme leffen takdim
kılınmakla mündericâtına ve Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanlığınca dermiyân
edilen mütâlaât vilâyetçe de te’yid ve tasdik edilmesine nazaran icra-yı icabı
menût-ı müsaade-i aliyye-i fahîmâneleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
Fî 19 Şevval sene [1]327 ve fî 21 Teşrîn-i Evvel sene [1]325
Dahiliye Nâzırı
Talat

**
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Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi

Suret
8 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 tarihli telgrafnâme-i acizîye zeyldir. Adana Birinci Divan-ı Harb-i Örfîsince yirmi yedi kişi divan-ı mezkûrun 24 Haziran sene [1]325 tarih ve 22 numaralı hükümlü mazbatasıyla idareten mahkum edilmiş ve mazbata-i mezkûre 25 Haziran sene [1]325 tarih ve fevkalâde numara tahtındaki tahrirât-ı acizîye leffen arz u takdim kılınmışdır. Mahkumîn-i mezkûreden Vali Cevad Bey ile Fırka Kumandanı Mustafa Remzi
Paşa ve Bağdadîzâde Abdülkadir Efendi ile İtidal Gazetesi Muharriri İhsan
Fikri Efendi'nin Üçüncü Divan-ı [Harb-i] Örfîce muhakemesi hakkında irâde-i seniyye şeref-sâdır olmuş ve muhakemeleri icra olunarak haklarında verilen mazbata tasdik ve ahkâmı icra edildiği, Tarsus Kaymakam-ı sâbıkı Kâmil Bey azledilmiş ve Alaybeyi Hüseyin Dâim Bey ile Binbaşı Mehmed Efendi vilâyet tarafından Dersaâdet'e gönderilmiş ve Nizâmiye Otuz Sekizinci
Alay'ın Dördüncü Taburu civarındaki bir taburun zâbitânıyla tebdil edilmişdir. Şu hâlde mazbata-i mezkûrenin bir takım mevâddı ta‘dîlen icra olunmuşdur. Mahkumîn-i mezkûreden bir takımları Divan-ı Harbce tevkif olunmayarak serbest gezdikleri gibi o zaman tevkif edilen on üç şahıs el-ân mevkûf
bulunmakdadır. Mazbata mündericâtının icrası hakkında kirâren vuku bulan
arz u iş‘âr-ı acizîye bir cevab-ı şâfî şimdiye kadar i‘tâ olunmamışdır. Evvelâ
mazbatadaki eşhâsdan diğer Divan-ı Harbce bir takımlarının mahkum edilmesi, sâniyen bir takımlarının serbest bir takımlarının mevkûf olması gibi ahvâl
lâzıme-i adaletle hiçbir vechile kâbil-i te’lif olmadığından ve mazbatanın tasdik ve icrasına dair lâ veya ne‘am, cevab verilmediğinden bir takım kesânın
mazlumen hapishânede kalmalarını intâc etmekdedir. Lâzıme-i adalet ve hakkâniyet icra edilmek üzere ya mazbatanın ne suretle olur ise olsun tasdiki veyahud ibtâliyle neticesinin iş‘ârını ehemmiyetle arz ve istirhâm eylerim.
Adana Vilâyeti'nden alınan şifre hallidir.
Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanlığı'ndan Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
yazılan 14 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 tarihli şifreli telgrafnâme bâlâya derc
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ile huzur-ı âlîlerine arz olunur. Mütâlaât-ı vâkı‘aya tamamıyla iştirak ederim.
Yalnız mezkûr mazbatada mahkumiyetleri gösterilen eşhâsdan Polis Müdürü
Kadri Bey'in üç sene nefyinden sarf-ı nazar buyurulması ve İtidal muharrirlerinden Hayri ve Vasıf Efendilerin dahi birer sene ikamet etmek suretiyle Kale-i Sultaniye'ye nefy olunmaları suretinde ta‘dîl-i cezaları ve Gökdereliyan
Karabet hakkında verilen Bingazi'ye müebbeden nefy cezasının dahi üç sene
müddetle Rodos'da nefy suretine tahvîli fikrindeyim. Fermân.
Fî 17 Teşrîn-i Evvel sene [1]325
Vali
Cemal

**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Tarih: 23 Teşrîn-i Evvel sene [1]325
Mahalli Numarası: 7341

Atebe-i Şahane'ye
Elli kadar eşhâsın idareten nefylerini âmir mazbatadan ezhân-ı umumiyeyi müştagil ekserîsi çıkarılıp kabahatsizliğim tasdik fakat güya teskin-i ezhân-ı ahali için nefyim lüzumu istişarede imiş. Böyle hükümler Karakuş'da
da görülmemişdir. Facianın müşevvikleri kurtarılıp da esna-yı vekâyi‘de Kozan'da bulunan kullarının keyfî mağduriyeti Meşrutiyet'e muhalifdir. Muhakemesiz, kabahatsiz keyfî mücâzâta razı değilim. Ma‘delet, müsâvât beklerim. Fermân.
Gökdereliyan

**
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 2
Tarih: 24 Şevval sene [1]327 - 26 Teşrîn-i Evvel sene [1]325

Harbiye ve Dahiliye Nezâret-i Aliyyelerine
Adana Divan-ı Harb-i Örfîsince yirmi yedi kişinin mahkumiyetlerine
dair mukaddemâ tanzim ve i‘tâ olunan mazbata tasdik ya reddedilmeksizin
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eşhâs-ı merkûmeden bazılarının Adana Üçüncü Divan-ı Harbi tarafından muhakemeleri bi'l-icra mazbataları tasdik edilmiş olması ve bazıları serbest gezdiği hâlde evvelce tevkif edilen on üç kişinin el-ân mevkûf bulunması muvâfık-ı ma‘delet olmadığından zikrolunan mazbatanın tasdik yahud reddi şıklarından birinin kabul ve icrası lüzumunu hâvî Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanlığı'ndan //nezâret-i aliyyelerine / Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne// çekilen telgrafnâme suretinin nakliyle mezkûr kumandanlıkdan vuku bulan iş‘ârın bir
an evvel tervîci taht-ı elzemiyetde bulunduğuna ve mezkûr mazbatada muharrer eşhâsdan bazılarının ta‘dîl-i cezalarını mutazammın Adana Vilâyeti'nden
alınan telgrafnâmenin gönderildiğine dair //Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'nden
/ taraf-ı vâlâlarından// ve Birinci Divan-ı Harb-i Örfî mazbatasında Adana'da
mukim dava vekillerinden Gökdereliyan Karabet Efendi'ye aid kısmının tefrîkan mevki‘-i icraya vaz‘ı yahud mûmâileyhin mücâzât-ı müterettibesi icra
olunmak üzere tensîb olunacak diğer suret-i muamelenin ifası hakkında bazı
ifadâtı hâvî taraf-ı vâlâlarından ve //nezâret-i aliyyeleri vekâletinden / Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'nden// gelen tezkireler evrak-ı müteferri‘a ile beraber
Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ'da lede'l-mütâlaa Adana Hâdise-i müessifesi üzerine tahkikât-ı mükemmele icrası zımnında mahalline i‘zâm olunmuş olan
Hey’et-i Teftişiye cânibinden i‘tâ olunan lâyihada o vakit Adana Valiliği'nde
ve Cebel-i Bereket Mutasarrıflığı'nda bulunan Cevad ve Âsaf Beylerle Adana Kumandanı Ferik Mustafa Remzi Paşa'nın ve ahaliden Bağdadî Abdülkadir ve Boşnak Salih ve İhsan Fikri ve İsmail Safa Efendilerin sû-i harekâtından bahsolunup gerek memurînden gerek âhâddan sû-i hâl ve harekteleri tebeyyün edenler haklarında bi'l-muhakeme kanunen terettüb eyleyecek mücâzâtın ifası mertebe-i vücûbda görülmesine binâen müşâr ve mûmâileyhimin
Adana Divan-ı Harbince taht-ı muhakemeye alınmaları hususuna mukaddemâ Hey’et-i Vükelâ kararıyla bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i Padişahî
müte‘allik buyurularak keyfiyet taraf-ı vâlâlarına ve nezâret-i müşârunileyhâya tebliğ kılınmış ve Adana Divan-ı Harb-i Örfîsi'nden daha evvelce tanzim
olunup //taraf-ı vâlâlarından / Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'nden// gönderilen
sâlifü'z-zikr mazbata ise tekâüd ve mahâll-i muhtelifeye teb‘îd ve nakl ve azl
olunmak suretleriyle icra-yı mücâzâtlarına lüzum gösterilenler aleyhinde icab
eden esbâb ve delâili ve bu delâile müstenid ahkâm-ı kanuniyeyi gayr-ı muh133

tevî olarak müşâr ve mûmâileyhim Cevad ve Âsaf Beyler ve Mustafa Remzi
Paşa ile sair memurîn ve ahaliden sû-i hâl ve hareketleri tebeyyün edecekler
haklarında idareten muamele icrası cihetine gidilmeğe esasen mahal görülememesiyle o misillüler haklarında ber-vech-i karar ve tebligât Adana Divan-ı
Harbince bi'l-muhakeme kanunen terettüb edecek muamelâtın ifası yine Meclis-i Vükelâ kararıyla //taraf-ı vâlâlarına / nezâret-i müşârunileyhâya// yazılmış ve bunun üzerine Adana'da Ferik İsmail Paşa'nın riyâsetinde müteşekkil
Divan-ı Harbce icra edilen tahkikât ve muhakemât neticesinde müşârunileyh
Cevad Bey'le Ferik Mustafa Remzi Paşa ve İhsan Fikri ve İsmail Safa Efendilerin ve zâbitân ve âhâddan bazılarının icra-yı mücâzâtları ve Bağdadîzâde
Abdülkadir Efendi'nin berâetiyle beraber iki sene hıtta-i Hicaziye'de ikameti
taht-ı karara alınarak bi'l-istîzân 24 Ağustos sene [1]325 tarihinde sâdır olan
irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî mûcebince icabâtı icra olunmuş olduğu hâlde sâlifü'l-beyân mazbatada muharrerü'l-esâmî eşhâs-ı saire haklarında
ber-mûceb-i karar icrası icab eden muhakemât ve muamelâtın ifa olunmadığı
anlaşıldığından bunların dahi emsali gibi Adana Divan-ı Harbince yeniden
muhakemeleri bi'l-icra haklarında kanunen tertib-i muamele olunması lüzumunun //taraf-ı vâlâlarına / Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne// tebliği ve //nezâret-i müşârunileyhâya / taraf-ı vâlâlarına// malumât i‘tâsı bi't-tezekkür icabı
icra kılınmakla* //mûcebince iktizâsının ifasına himmet.//
[8 Kasım 1909]
BEO, 3661/274503
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DÖRTYOL ERMENİ MURAHHASA
VEKİLİ SAHAK VE ARKADAŞLARININ AF TALEBİ

Dörtyol Ermeni Murahhasa Vekili Sahak, Bedros Haçatoryan ve Mihran Der Melkonyan'ın, zorla ve yalan şahitliğe dayalı bir kararla mahkûm edildiklerini belirterek adalet talebinde bulundukları telgrafın gereği yapılmak üzere Harbiye Nezâreti'ne gönderildiği
*

Dahiliye: " ... ona göre vilâyete malumât i‘tâsına himmet."
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Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 2
Evrak Numarası: 3007
Tarih: 30 Şevval sene [1]327 - 1 Teşrîn-i Sânî sene [1]325

Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Haklarında vuku bulan şehâdet-i kâzibe ve cebriye üzerine Adana Divan-ı Harb-i Örfîsince mahkum edildiklerinden bahisle istid‘â-yı ma‘deleti
hâvî Dörtyol Ermeni Murahhasa Vekili Sahak ve Bedros Haçatoryan ve Mihran Der Melkonyan imzalarıyla çekilip tevdî‘ olunan telgrafnâmeler üzerine
Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'nden gelen 28 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 tarihli
ve 3007 numaralı tezkire melfûfâtıyla savb-ı vâlâlarına tisyâr kılınmış olmakla meâllerine nazaran iktizâsının ifa ve inbâ ve melfûfların iadesine himmet.
[14 Kasım 1909]
BEO, 3662/274626
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SAMUEL AVADİSYAN'IN AFFI

Adana İstinaf mahkemesi azasından olup Divan-ı Harb tarafından 3
sene müddetle kürek cezasına çarptırılmış olan Samuel Avadisyan
Efendi'nin Padişah tarafından affedildiği

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 2
Evrak Numarası: 2177
Tarih: 10 Zilkade sene [1]327 - 11 Teşrîn-i Sânî sene [1]325

Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
27 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 tarihli ve 1603 numaralı tezkire-i aliyyelerine cevabdır. Adana İstînâf Mahkemesi azâsından olup mahalli Divan-ı
Harb-i Örfîsince üç sene küreğe mahkum edilmiş olan Samuel Avadisyan
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Efendi'nin afv-ı âlîye mazhariyeti hususuna bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî şeref-müte‘allik buyurulmuş olmakla icabının ifasına himmet.
[24 Kasım 1909]
BEO, 3667/274990
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OLAYLARA KARIŞAN
BAZI KİŞİLERE VERİLEN CEZALAR

Adana Divan-ı Harbince, olaylar sırasında Adana'nın Hankurbu Mahallesi'nde sakin Haçinli Hamparsum Gödelekyan'ın evine girerek bazı
Ermenileri katledip yaraladığı anlaşılan Arkacı Hasan bin Abdullah'ın
idam, aynı olayda tahrik suçu işlediği anlaşılan Fahri bin Cebbar'ın da
15 sene kürek cezasına çarptırıldığı

Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
567
Adana Hâdisesi'nde fi‘l-i katle ictisâr eden Hasan'ın idamına
ve müsebbib ve muharrik olan Fahri'nin on beş
sene müddetle küreğe vaz‘ına irâde-i seniyye
sâdır olduğuna dair

Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Saadetli efendim hazretleri
Adana'da Hankurbu Mahallesi'nde sâkin Haçinli Hamparsum Gödelekyan'ın hânesine girerek malumü'l-esâmî Ermenileri cerh ve katl eylediği inde'l-muhakeme sâbit olan Arkacı Hasan bin Abdullah'ın Mülkiye Ceza Kanunnâmesi'nin yüz yetmişinci maddesine tevfîkan idamına ve vak‘anın müsebbib
ve muharriki bulunduğu anlaşılan Fahri bin Cebbar'ın mezkûr kanunnâmenin
elli yedinci maddesine tevfîkan ve tarih-i habsinden itibaren on beş sene müddetle küreğe konulmasına karar verildiğini mutazammın Adana Divan-ı Harb-i
Örfîsi'nden tanzim ve tesyîr olunan mazbata üzerine bi'l-istîzân mûcebince
ifa-yı muktezâsı hususuna irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî müte‘allik buyurulduğu ol bâbda tasdîr olunan emr-i âlînin leffiyle şeref-vârid olan 1 Teşrîn-i
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Sânî sene [1]325 tarihli tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhî'de tebliğ ve izbâr
buyurulmuş olduğundan mezkûr emr-i âlînin leffiyle ber-mantûk-ı emr u fermân-ı hümâyûn icabının icrası Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'na
iş‘âr kılınmış olmakla beyân-ı hâle ibtidâr kılındı. Ol bâbda emr u irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 9 Zilkade sene [1]327 ve fî 9 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Şube: 4
Evrak Numarası: 1311
Tarih: 12 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
Hulâsa: Esna-yı iğtişâşda malumü'l-esâmî eşhâsı katl ü
cerh eyledikleri sâbit olan Hasan bin Abdullah ve
Fahri bin Cebbar'ın tecziyeleri hakkında

Adana Vilâyet-i Behiyyesi'ne
Hankurbu Mahallesi'nde Haçinli Hamparsum Gödelekyan'ın hânesine
girerek malumü'l-esâmî Ermenileri cerh ve katl eylediği sâbit olan Arkacı Hasan bin Abdullah'ın idamına ve vak‘anın müsebbib ve muharriki bulunduğu
anlaşılan Fahri bin Cebbar'ın tarih-i habsinden itibaren on beş sene müddetle
küreğe konulmasına Adana Divan-ı Harb-i Örfîsi'nin mazbatası üzerine bi'listîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî şeref-sudûr buyurularak Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'na tebliğ-i keyfiyet olunduğu Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'nden bildirilmekle ber-mantûk-ı emr u fermân-ı hümâyûn icra-yı
icabı muktezîdir, efendim.
[25 Kasım 1909]
DH. MUİ, 43-1/23
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OLAYLARA KARIŞAN
BAZI KİŞİLERE VERİLEN CEZALAR

Maraş Divan-ı Harbince, olaylar sırasında Göksun kazasının Anacık
köyü ahalisinden Ömer Osman'ın evine sığınan 4 Ermeni'yi katlettikleri anlaşılan 1'i tutuklu 2'si firarî 3 Müslüman'ın idam, olayda yardımı bulunduğu anlaşılan 1 Müslüman'ın da 3 sene kürek cezasına çarptırıldıkları ve tutuklu 1 Müslüman'ın idam cezasının daha sonra müebbed
kürek cezasına çevirildiği

Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
566
İğtişâş esnasında Ermenilerden birkaç kişiyi katleden üç
şahsın idam cezalarının müebbed küreğe tahvîline ve
fi‘l-i katle muâvenet eden Hüseyin'in de üç sene
muvakkat küreğe konulmasına dair

Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Saadetli efendim hazretleri
Adana ve mülhakâtında zuhur ile Maraş Sancağı'nın Göksun Kazası'na
dahi sirayet eden iğtişâş esnasında Anacık karyesi ahalisinden Ömer Osman'ın hânesine iltica eylemiş olan Ermenilerden Pamukoğlu Vartavar'ın el-yevm
mevkûf bulunan Kara Ali'nin Kara Hasan ve Aşıkoğlu Karabet ile Gedikoğlu
Matyos'un vadi-i firarda bulunan Gökahmetli19 karyesinden Kara Mehmed'in
oğlu Veli Ahmed ve Çöpoğlan Süllo taraflarından münferiden ve Matyos oğlu Bedros'un da merkûmûn cânibinden müşteriken ve amden katledildikleri
sâbit olmasına binâen ve Mülkiye Ceza Kanunnamesi'nin yüz yetmişinci maddesine tevfîkan her üçünün de idamlarına ve bunlara muâvenet eylediği anlaşılan Mansurlu karyesinden Abdullah oğlu Bardakçı Hüseyin'in dahi kanunnâme-i mezkûrun yüz yetmiş beşinci maddesine tevfîkan ve tarih-i tevkifinden
itibaren üç sene muvakkat küreğe konulmasına karar verildiğine dair Maraş
Divan-ı Harb-i Örfîsi'nden tanzim ve ol bâbdaki tezkire ile tesyîr olunan maz19

Metinde "Gedikahmedli" şeklinde geçmektedir.
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bata üzerine hâl-i firarda bulunan muharrerü'l-ism iki şahsın derdest olunduklarında ber-mûceb-i kanun bi'l-muhakeme haklarında tertib-i muamele olunması tabiî bulunmakla keyfiyet lede'l-arz Divan-ı Harbce idam cezasıyla mahkum edilmiş olan muharrerü'l-esâmî eşhâsdan Kara Ali oğlu Kara Hasan'ın
cezasının müebbed küreğe tahvîli hususuna irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfetpenâhî müte‘allik buyurulduğu şeref-vârid olan fî 1 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
tarihli tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhî'de tebliğ ve iş‘âr buyurulmuş ve bermantûk-ı emr u fermân-ı hümâyûn icabının icrası hususunun Adana Kuvâ-yı
Mürettebesi Kumandanlığı'na ve savb-ı âlîlerine de beyân-ı hâl olunması Muhakemât Dairesi'nden ifade olunarak icabı icra kılınmış olmakla ol bâbda
emr u irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 8 Zilkade sene [1]327 ve fî 8 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Şube: 2
Evrak Numarası: 1308
Tarih: Fî 12 Zilkade sene [1]327 - Fî 12 Teşrîn-i Sânî sene [1]325

Haleb Vilâyet-i Behiyyesi'ne
Adana ve mülhakâtında zuhur ile Maraş Sancağı'nın Göksun Kazası'na
dahi sirayet eden iğtişâş esnasında Anacık karyesi ahalisinden Ömer Osman'ın hânesine iltica eylemiş olan Ermenilerden Pamukoğlu Vartavar'ın el-yevm
mevkûf bulunan Kara Ali'nin Kara Hasan ve Aşıkoğlu Karabet ile Gedikoğlu
Matyos'un vadi-i firarda bulunan Gökahmetli20 karyesinden Kara Mehmed'in
oğlu Veli Ahmed ve Çöpoğlan Süllo taraflarından münferiden ve Matyos oğlu Bedros'un da merkûmûn cânibinden müşteriken ve amden katledildikleri
sâbit olmasına binâen ve Mülkiye Ceza Kanunnamesi'nin yüz yetmişinci maddesine tevfîkan her üçünün idamlarına ve bunlara muâvenet eylediği anlaşı20
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lan Mansurlu karyesinden Abdullah oğlu Bardakçı Hüseyin'in dahi kanunnâme-i mezkûrun yüz yetmiş beşinci maddesine tevfîkan ve tarih-i tevkifinden
itibaren üç sene müddet muvakkat küreğe konulmasına karar verildiğine dair
Maraş Divan-ı Harb-i Örfîsi'nden tanzim ve ol bâbdaki tezkire ile tesyîr olunan mazbata üzerine hâl-i firarda bulunan muharrerü'l-ism iki şahsın derdest
olunduklarında ber-mûceb-i kanun bi'l-muhakeme haklarında tertib-i muamele olunması tabiî bulunmakla keyfiyet lede'l-arz Divan-ı Harbce idam cezasıyla mahkum edilmiş olan muharrerü'l-esâmî eşhâsdan Kara Ali oğlu Kara
Hasan'ın cezasının müebbed küreğe tahvîli hususuna irâde-i seniyye-i cenâb-ı
Hilâfet-penâhî müte‘allik buyurularak Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'na tebliğ-i keyfiyet kılındığı Harbiye Nezâreti'nden bâ-tezkire bildirilmekle ifa-yı muktezâsı bâbında.
[25 Kasım 1909]
DH. MUİ, 43-1/13
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OLAYLARA KARIŞAN
BAZI KİŞİLERE VERİLEN CEZALAR

Adana Divan-ı Harbince, olaylar sırasında Tarsus'a bağlı Kurtçukuru
ve Dolaşa köylerinde bazı Ermenileri öldürdükleri anlaşılan Boğazkinir
köyü ahalisinden isimleri yazılı 2 Müslüman'ın idam, 2 Müslüman'ın
da çeşitli sürelerde kürek cezasına çarptırıldıkları

Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
571
Esna-yı iğtişâşda Ermenileri katleden Adana ahalisinden Mustafa
bin Ali ile Hacı Ahmed oğlu Arif'in idamlarına ve Molla
İbrahim'in on beş ve Molla [Ali] oğlu Hakkı'nın
on sene müddetle küreğe konulmasına dair

Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Saadetli efendim hazretleri
Esna-yı iğtişâşda Tarsus'a tâbi Kurtçukuru ve Dolaşa karyelerinde muharrerü'l-esâmî Ermenileri katleyledikleri anlaşılan Boğazkinir karyesinden
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Mavili Mustafa bin Ali ile Hacı Ahmed oğlu Arif'in Mülkiye Ceza Kanunnâmesi'nin yüz yetmişinci maddesine tevfîkan idamlarına ve Molla İbrahim'in
kanun-ı mezkûrun yüz yetmiş beşinci maddesi hükmüne tevfîkan on beş sene ve Molla Ali oğlu Hakkı'nın on sene müddetlerle küreğe konulmalarına
ve müddet-i mevkûfiyetlerinin bidâyet-i mahbusiyetlerinden itibar olunmasına karar verildiğine dair Adana Divan-ı Harb-i Örfîsi'nden tanzim ve tesyîr
olunan mazbata üzerine lede'l-arz mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî müte‘allik buyurulduğu ol bâbda tasdîr olunan fermân-ı âlînin leffiyle
şeref-vârid olan fî 1 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihli tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhî'de tebliğ ve izbâr buyurulmuş olduğundan ber-mantûk-ı emr u fermân-ı hümâyûn icabının icrası Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'na
iş‘âr kılınmış olduğundan Muhakemât Dairesi ifadesiyle beyân-ı hâle mübâderet kılındı. Ol bâbda emr u irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 10 Zilkade sene [1]327 ve fî 10 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Şube: 4
Evrak Numarası: 1315
Tarih: 14 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
Hulâsa: Tarsus'un Boğazkinir karyesinden
muharrerü'l-esâmî eşhâsın tecziyeleri
hakkında

Adana Vilâyet-i Behiyyesi'ne
Esna-yı iğtişâşda Tarsus'un Kurtçukuru ve Dolaşa karyelerinde muharrerü'l-esâmî Ermenileri katletdikleri sâbit olan Boğazkinir karyesinden Mavili Mustafa bin Ali ile Hacı Ahmed oğlu Arif'in idamlarına ve Molla İbrahim'in
on beş ve Molla Ali oğlu Hakkı'nın da on sene müddetlerle küreğe konulmalarına ve müddet-i mevkûfiyetlerinin bidâyet-i mahbusiyetlerinden itibar edil141

mesine Adana Divan-ı Harb-i Örfîsi'nin mazbatası üzerine bi'l-istîzân irâde-i
seniyye-i cenâb-ı Padişahî şeref-sudûr buyurularak Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'na tebliğ-i keyfiyet olunduğu Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'nden iş‘âr kılınmakla ber-mantûk-ı emr u fermân-ı hümâyûn-ı mülûkâne
muamele ifası muktezîdir, efendim.
[27 Kasım 1909]
DH. MUİ, 43-1/32
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CEBEL-İ BEREKET SANCAĞI ESKİ MUTASARRIFI
ÂSAF BEY'İN ADANA'DA YARGILANMASINA
KARAR VERİLEREK ERZİN DİVAN-I HARBİ'NDE
YAPILAN YARGILAMASININ GEÇERSİZ SAYILMASI

Sadâret tarafından Harbiye Nezâreti'ne, Cebel-i Bereket Sancağı eski
Mutasarrıfı Âsaf Bey'in Adana eski valisi ve kumandanı ile birlikte Adana'da İsmail Fazıl Paşa başkanlığındaki Divan-ı Harb'de yargılanmasına dair Meclis-i Vükelaca karar alındığı belirtilerek her ne kadar kendisi Erzin Divan-ı Harbi'nde yargılanıp beraat etmiş ise de, bu karara
göre Erzin Divan-ı Harbi'nin bu yargılamayı yapmaya yetkisi olmadığı,
dolayısıyla da yapılmış olan yargılamanın yok sayılması gerektiğine
dair tebligatta bulunulması üzerine, Erzin Divan-ı Harb Heyeti azalarının kendilerine itimat edilmediği gerekçesiyle topluca istifa ettikleri; Âsaf
Bey'in de Sadâret'e ve Meclis-i Ayan'a yapmış olduğu müracaatlarda
kararı gazeteden öğrendiğini, gerekçe olarak ileri sürülen Adana Teftiş Heyeti raporunun yargılama sırasında dikkate alınmaması hususunun bir önemi bulunmadığını, zira Erzin Divan-ı Harbi'nde yargılandığı
sırada kendisine sorulmadık soru kalmadığı gibi söz konusu raporun
da bazı yanlış bilgiler ihtiva etmesinden dolayı güvenilir olmadığını vs.
dile getirdiği; Meclis-i Ayan Reisliğince Sadâret'e gönderilen yazıda ise,
Âsaf Bey'in yargılanmak üzere ilk önce Adana Divan-ı Harbi'ne sevk
edilip orasının yetkisizlik kararı vermesi üzerine Erzin Divan-ı Harbi'nde yargılandığı göz önüne alınırsa şimdi tekrar Adana'da yargılanacak
olmasının çelişkili bir durum ortaya çıkardığı, ayrıca yargı merciinin
tespiti vb. hususlarda da kanun ve kurallara aykırılıklar bulunduğu belirtilerek Hükûmet’ten kanunlara uygun hareket edilmesinin istendiği
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Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
Aded: 976
Hulâsa: Cebel-i Bereket Mutasarrıf-ı sâbıkı Âsaf Bey'in tebriye-i zimmet
etmesine mebnî tekrar Divan-ı Harb'de icra-yı muhakemesi muvâfık-ı
kanun olamaycağından bu bâbdaki irâde-i sâmiyelerinin
iş‘ârına müsaade buyurulmasına dair

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Cebel-i Bereket Mutasarrıf-ı sâbıkı Âsaf Bey'in Erzin'de Divan-ı Harb-i
Örfîce icra kılınan muhakemesi neticesinde iktisâb-ı berâet eylemiş ise de mûmâileyhin Adana vali ve kumandan-ı sâbıklarıyla Adana'da Ferik İsmail Paşa hazretlerinin taht-ı riyâsetinde teşekkül eden Divan-ı Harb-i Örfî'de muhakemesi Meclis-i Mahsus-ı Vükelâca bâ-irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî ittihâz ve tebliğ olunan karar iktizâsından bulunmasına nazaran mutasarrıf-ı mûmâileyhin icra-yı muhakemesi Erzin'deki Divan-ı Harb'in daire-i salâhiyetinden haric ve binâenaleyh icra kılınan muamele ve muhakemenin keenlem-yekün addi tabiî olduğu şeref-vârid olan fî 4 Temmuz sene [1]325 tarihli ve 1218 numaralı tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîlerinde emr u iş‘âr buyurulmasıyla ol vechile icabının icrası bâ-telgrafnâme-i acizî Adana Kuvâ-yı
Mürettebesi Kumandanlığı'na tebliğ ve izbâr kılınmışdı. Bu kere riyâset-i müşârunileyhâdan vârid olan şifreli telgrafnâmede mûmâileyh Âsaf Bey'in mukaddemâ Erzin Divan-ı Harbince bi'l-muhakeme berâetine karar verilmiş olmasına karşı bunun tekrar muhakemesi için Divan-ı Harb'in ne gibi bir salâhiyeti haiz olduğu ve bir Divan-ı Harb-i Örfî kararını diğer Divan-ı Harb-i Örfî'nin ne suretle nakz veya tasdik edebileceği kesdirilemediğinden bahisle istifsâr-ı muamele olunmuş ve kendisine azv olunan töhmetden kanunen tebriye-i zimmet etmiş olan bir şahsın yine o töhmet için bir daha tevkif ve itham
olunamayacağı Usul-i Muhakemât-ı Cezaiye Kanunu'nun iki yüz doksan dördüncü maddesinde muharrer bulunmuş olmasına nazaran ol bâbda şeref-vâki‘
olacak emr u irâde-i sâmiye-i hidivânelerinin izbârına müsaade buyurulması
bâbında emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 17 Receb sene [1]327 ve fî 21 Temmuz sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi
**
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Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
Aded: 1014
Hulâsa: Cebel-i Bereket Divan-ı Harbi
Hey’eti'nin istifa etdiğine dair

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Fî 21 Temmuz sene [1]325 tarihli tezkire-i acizâneme zeyldir. Cebel-i
Bereket Mutasarrıf-ı sâbıkı Âsaf Bey'in Cebel-i Bereket Divan-ı Harbince cereyân eden muhakemesinde berâetine karar verilerek mazbatası takdim kılınmış iken mûmâileyhin diğer Divan-ı Harb'de muhakemesinin icra etdirilmesi
Divan-ı Harb Hey’eti'ne adem-i itimad demek olduğundan bahisle şimdiye
kadar mezkûr Divan-ı Harbce verilen bi'l-cümle hükümlerin keen-lem-yekün
addiyle Üçüncü Divan-ı Harb-i Örfîce tekrar muhakemelerinin icrasını taleben
ve müttehiden istifa eyledikleri beyânıyla evrak-ı mebhûsenin nereye teslim
edileceğinin iş‘ârına dair mahalli kumandanlığının telgrafnâmesini naklen
Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'ndan vârid olan telgrafnâmenin
suret-i muhrecesi leffen arz u takdim kılınmış olmakla meâline ve tezkire-i
mütekaddime-i mezkûre mündericâtına nazaran muktezâsının sür‘at-i emr u
iş‘ârına müsaade-i sâmiye-i Sadâret-penâhîlerinin sezâvâr buyurulması bâbında emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 23 Receb sene [1]327 ve fî 27 Temmuz sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi

Suret
C. 23 Temmuz sene [1]325. İşbu telgrafnâme-i kumandanîleri şimdi
alındı. Cebel-i Bereket Mutasarrıf-ı sâbıkı Âsaf Bey'e isnâd olunan cerâimden
dolayı muhakemesi bi'l-icra berâetine karar verilerek mazbatası takdim kılınmış idi. Hey’et tarafından kanaat-i tâmme-i vicdaniye ile verilen berâet kararının her ne sebebe mebnî ise kabul edilmeyerek mîr-i mûmâileyhin diğer bir
Divan-ı Harb'de tekrar muhakemesinin icra etdirilmesi Divan-ı Harb Hey’eti'144

ne adem-i itimad demek olduğundan şimdiye kadar Divan-ı Harbce verilen
bi'l-cümle hüküm ve kararın keen-lem-yekün hükmünde tutularak Üçüncü
Divan-ı Harb-i Örfîce tekrar muhakemelerinin icra etdirilmesi talebiyle bu geceden itibaren hey’et müttehiden istifa etdiğinden elde mevcud evrakın nereye teslim edileceğinin emr u iş‘âr buyurulması ma‘rûzdur.
Fî ...
Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne
İkinci Divan-ı Harb-i Örfî'de bulunup Cebel-i Bereket Mutasarrıf-ı sâbıkı Âsaf Bey'e müte‘allik evrakın Üçüncü Divan-ı Harb'e teslim edilmek
üzere takımıyla Adana'ya irsâli hakkındaki telgrafnâmeye alınan cevab bâlâya nakledilmiş olmakla iktizâsının ifası ma‘rûzdur. Fermân.
Fî 26 Temmuz sene [1]325
Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanı Miralay
Mehmed Ali

**
Meclis-i Ayân
Riyâseti
Aded: 145

Huzur-ı Sâmî-i Hazret-i Sadr-ı A‘zamî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir
Cebel-i Bereket Sancağı Mutasarrıf-ı sâbıkı Âsaf Bey hakkında vâki
olan muameleden şikâyeti hâvî vârid olan telgrafnâmesi üzerine sebk eden
iş‘âra cevaben Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden alınan tezkirede mûmâileyhin
diğer bazı memurîn ile birlikde Divan-ı Harb-i Örfî'de icra-yı muhakemesi
Meclis-i Hâss-ı Vükelâ kararıyla irâde-i seniyyeye iktirân etmesine binâen
Adana Vilâyeti'ne lede't-tebliğ mûmâileyhin Erzin Divan-ı Harbince cereyân
eden muhakemesi neticesinde berâetine karar verildiği cevaben bildirildiğinden bi'l-muhabere tezkire-i sâmiye-i hidivîlerinde mezkûr Divan-ı Harb'in
mûmâileyhi muhakemeye salâhiyetdâr olmadığı beyânıyla karar-ı vâki‘ vechile Adana Divan-ı Harbince muhakemesi lâzım geleceği izbâr buyurulmuş
olduğu ifade edilmesine ve muahharan mûmâileyh tarafından çekilen 12 Temmuz sene [1]325 tarihli telgrafnâmede dahi merkez-i livâ olan Erzin Divan-ı
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Harbince istihsâl-i berâet etmiş olup İdare-i Örfiye Kararnâmesi ta‘dîl edilmiş olsa bile mâ-kabline şâmil olamayacağı ve bir adamın bir maddeden dolayı iki mahkemede ve bilhassa iki Divan-ı Harb-i Örfî'de muhakeme edilemeyeceği ve zaten kendisi Adana Divan-ı Harbi'nin evrakına verdiği adem-i salâhiyet kararı üzerine Erzin'e mahfûzan sevk ve muhakeme olunduğu hâlde
bu kere bu kararı veren Divan-ı Harb'de hangi kanun ve usule tevfîkan muhakemesinin icra olunacağı beyân olunmakla beraber isti‘tâfı ve Dersaâdet'e
azîmetine müsaade i‘tâsı istid‘âsını hâvî olmasına nazaran İstid‘â Encümeni'ne lede'l-havale işbu Encümen'in kararnâmesiyle beraber evrak-ı mezkûre
Hey’et-i Umumiye-i Ayân'da kırâet ve müzâkere olundu. Mezkûr encümenin
kararnâmesinde dahi beyân olunduğu üzere İdare-i Örfiye Kararnâmesi ahkâmınca Divan-ı Harblerin hükümleri kat‘î ve lâ-yetegayyer olup ahîren kararnâme-i mezkûra zeyl olunan mevâdd-ı kanuniyede idare-i örfiye ilânını müstelzim ahvâlden dolayı maznûn olanlar hangi rütbe ve memuriyetde bulunursa bulunsun irâde-i seniyye istihsâline hâcet olmaksızın muhakeme olunacağı musarrah olarak mûmâileyh taht-ı muhakemeye alınmış ve Adana Divan-ı
Harbi rü’yet-i davaya adem-i salâhiyetini beyân etmesiyle Erzin Divan-ı Harbi'ne nakl-i muhakeme olunarak Divan-ı mezkûr ise berâet-i zimmetine karar
vermiş olmasıyla tekrar muhakemesi istenilmesi ve onun da zaten evvelce
adem-i salâhiyetini beyân eyleyen Adana Divan-ı Harbi'ne havale olunması
ve Divan-ı Harblere aid muhakemâtın hangi divanda rü’yetine karar vermek
hükûmet-i askeriyeye aid iken tayin-i merci‘ hususuna hükûmet-i mülkiye
tarafından müdahale edilmesi maddeleri usul-i umumiye ile kâbil-i te’lif olmadığından kat‘an li'n-nazar mûmâileyh hakkında mâdem ki berâet hükmü
verilmişdir, bu hükme adem-i itibar ile kendisinin tekrar taht-ı muhakemeye
alınması dahi kavânîn-i umumiye iktizâsınca gayr-ı caiz bulunduğundan muamele-i mütehattimenin kanuna tevfîkı hususunun taraf-ı sâmî-i hidivîlerine
iş‘ârı kararlaşdırılmış olmakla ifa-yı muktezâsı bâbında emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.
Fî 24 Receb sene [1]327 ve fî 29 Temmuz sene [1]325
Meclis-i Ayân Reisi
Said
**
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Harbiye Nezâreti
Mektubî Kalemi
Aded: 1030

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Vârid-i dest-i tekrîm olan 25 Receb sene [1]327 tarihli ve bin dört yüz
elli bir numaralı tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîlerine cevabdır. Cebel-i Bereket Mutasarrıf-ı sâbıkı Âsaf Bey'in berâetine dair mukaddemâ Erzin Divan-ı
Harbi'nden tanzim olunup Adana'da Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanlığı'ndan
bâ-tahrirât taraf-ı acizîye irsâl kılınmış olan ve bir suretinin irsâli Meclis-i
Mahsus-ı Vükelâ kararıyla emr u iş‘âr buyurulan mazbata mîr-i mûmâileyhin
Adana vali ve kumandan-ı sâbıkıyla birlikde Adana'da Ferik İsmail Paşa hazretlerinin riyâsetinde müteşekkil Divan-ı Harb-i Örfî'de icra-yı muhakemesi
hakkında Meclis-i Mahsus-ı Vükelâca bi'l-ittihâz irâde-i seniyye-i Padişahî'ye
iktirân edip mahalline tebliğ kılınmış olan karara tevfikan Divan-ı Harb-i mezkûra tevdî‘ edilmek üzere Muhakemât Dairesi ifadesiyle evvelce bâ-tahrirât-ı
acizî mezkûr Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanlığı'na iade edilmiş idi. İşbu emr u
iş‘âr-ı sâmî-i fahîmânelerine tevfikan zikrolunan mazbatanın hemen aynen
ve postaya tevdî‘an taraf-ı acizîye irsâli lüzumu bâ-telgrafnâme-i acizî mezkûr kumandanlığa tebliğ kılınmış ve vürûdunda huzur-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine takdimine müsâra‘at kılınacağı derkâr bulunmuş olmakla ol bâbda
emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 25 Receb sene [1]327 ve fî 30 Temmuz sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Huzur-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir
Meclis-i Âlî-i Vükelâca mazbata-i berâetimin lâyiha-i teftişiye ile mukabele edilerek sorulmadık bir şey var ise ondan dolayı iade-i muhakemem
lüzumuna karar verildiğini 29 Temmuz sene [1]325 Tasvir-i Efkâr gazetesin147

de teessürle okudum. Nasıl olursa olsun yeniden muhakemem için ednâ bir
ser-rişte aranacağını anladım. Bir meseleden dolayı taht-ı muhakemeye alınan
bir adam tebriye ederse berâetin tecezzîsi kâbil olamamak ve şekil ve delâil-i
tahkikiyeyi kendilerine göre taharrî o hey’et-i hâkimeye aid bulunmak sebebiyle bi'l-cümle teferruâtından da berî olmak ahkâm-ı ilâhiye ve esasiye iktizâsındandır.
Maa-zâlik Hey’et-i Teftişiye'nin lâyihasındaki bi'l-cümle isnâdât-ı gaddarâneden dolayı ayrı ayrı isticvâb olundum. Şâyed taleb buyurulan mazbata-i berâetim bi'l-cümle esasları muhtevî olmakla beraber bittab‘ tafsilât-ı kâmileyi haiz olamayacağından veya ehemmiyet verilmediğinden dolayı bazı
teferruâtı zikretmiyorsa ya evrakımın aynen ve kâmilen isticlâbı veyahud Divan-ı Harb'den lutfen telgrafla isti‘lâm buyurularak noksan zannolunan şeylerden de muhakeme olup olmadığımın istîzâhıyla beyhûde yere temâdî-i
mağduriyetime ve Hey’et-i Teftişiye'nin yeni bir Divan-ı Harb huzurunda da
tekrîr-i hacâletine meydan verilmemesini adalet-i fahîmânelerinden istirhâm
eylerim. Zaten Hey’et-i muhtereme-i Vükelâ Hey’et-i Teftişiye'nin mu‘allel
olan mazbatasını biraz nazar-ı dûrbînâne ile tedkik buyursa bunların ne kadar
mütehâlik cür’etle bir yalancı, nasıl bir illetle tarafgîr olduğunu derhal keşf
buyurur da millet-i muazzama-i Osmaniyye için ebedî ve tarihî bir leke olan
bu mesele-i mühimmenin hallini böyle esası bâtıl olan müdde‘ayâta isnâd etmez ve tarihi ve kavânîn-i devleti zîr ü zeber ederek bir adamı iki kere muhakemeye kıyâm buyurmazdı. Hey’et-i Teftişiye yalancıdır. Çünkü lâyihalarında Adana Vak‘ası'nın adeta sebeb-i zuhuru addetdikleri Arab Mahmud'un bu
kere idam olunduğu zaman göğsündeki fermânında da kırâet olunduğu üzere
bir sene mukaddem iki Müslüman'ın kâtili olduğu mehâkim-i adliye ve şer‘iyece malum iken bunu bir Ermeni kâtili ve firarını Adana Vak‘ası'nın müsebbibi addediyor. Tahkikâtın derecesini anlayınız. Yalancıdırlar. Çünkü Payas
mahkumîni hakkında yazdığım telgraf ibtâl edildiğini ve kuvvede kalıp memurlara gönderilmediğini telgrafhâneden sorunuz diye kendilerine telgraf
yazmış iken bana hâlâ mahkumları tahliye ve teslîh etmişdir diyorlar. Tarafgîrdirler. Çünkü azâlarından olan Mersin Mutasarrıfı Esad Efendi yâdigârına
bi'l-mukabele kendi yalanlarını mühürletmek için Mersin'in bilâ-lüzum müstakil mutasarrıflık hâline ifrâğını yazıyorlar. Bunlar vilâyetçe tahkikâta mı
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yoksa keyif için te’sisât ve teşkilât-ı siyasiyeye mi memur idiler. İnşâallah
lâyihalarının mahiyetini fî 3 Ağustos sene [1]325 tarihli telgrafımla da arz
etdiğim vechile müdellelen ve karîben enzâr-ı tarih ve ümmete vaz‘ edeceğim.
Şimdilik mazbata-i berâetimde noksan görülecek cihetlerin kâmilen kullarından sorulmuş olmak sebebiyle lutfen telgrafla Divan-ı [Harb-i] Örfî'den isti‘lâmını kanun nâmına istirhâm eder ve yine bâzîçe-i âmâl-i hainâneleri edilmemekliğimi ve Allah için kanunun mahfûziyetiyle ve benim için değil umum
millet-i Osmaniyye nâmına mûcib-i bükâ ve hacâlet olan bir mağduriyet-i sarîhaya meydan verilmemesini istirhâm eylerim. Ol bâbda ve her hâlde emr u
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 6 Ağustos sene [1]325
Cebel-i Bereket Sancağı Mutasarrıf-ı Sâbıkı
Kulları
M. Âsaf

**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 5359
Tarih: 9 Ağustos sene [1]325

Makam-ı Sadâret-i Uzmâ'ya
Postadaki fî 6 Ağustos sene [1]325 tarihli arzuhâllerimde tafsil edildiği
üzere Erzin Divan-ı Harbince Hey’et-i Teftişiye lâyihasının kâffe-i mündericâtından isticvâb ve tebriye olduğumdan şâyed mazbata-i berâetim bi'l-cümle
esasları muhtevî olmakla beraber bazı teferruâtı gayr-ı tezâkür ise ya evrakımın kâmilen isticlâbı veyahud telgrafiyyen Erzin'den isti‘lâmıyla temâdî-i
mağduriyetime meydan verilmemesini vicdan ve adaletlerinden istirhâm eylerim. Fermân.
Cebel-i Bereket Mutasarrıf-ı Esbakı
Âsaf

**
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Harbiye Nezâreti
Mektubî Kalemi
Aded: 1118

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
25 Receb sene [1]327 tarihli tezkire-i acizâneme zeyldir. Cebel-i Bereket Mutasarrıf-ı sâbıkı Âsaf Bey'in berâetine dair İkinci Divan-ı Harb-i Örfî
tarafından verilen kararı mutazammın olup suretinin irsâli Meclis-i Mahsus-ı
Vükelâ kararıyla emr u iş‘âr buyurulan mazbata sebk eden tebligât-ı acizânem
üzerine bu kere Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'nın ol bâbdaki tahrirâtıyla bi'l-vürûd aynen ve leffen huzur-ı sâmî-i fahîmânelerine takdim ve
tisyâr kılınmakla iktizâsının ifa ve keyfiyetinin emr u iş‘âr buyurulması menût-ı müsaade-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 12 Şaban sene [1]327 ve fî 15 Ağustos sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi
**
İkinci Divan-ı Harb-i Örfî
Numara: 10
İğtişâşa sebebiyet vermek ve heyecanda bulunan kimselerle bazı garazkârlar tarafından işâ‘a edilen sözleri bilâ-tahkik etrafa telgrafla neşreylemek
ve ahaliye silah tevzî‘ ve Erzin ve Payas Hapishânesi'ndeki mevkûfîn ve mahkumîni tahliye etdirmek ve vak‘ayı evvelce keşf ve tasvir eylemek cürmleriyle maznûn Cebel-i Bereket Mutasarrıf-ı sâbıkı Âsaf Bey'in zaman-ı memuriyetinde ve iğtişâş esnasında mülhakât ve makam-ı vilâyetle vuku bulan kâffe-i muhaberâtının birer suret-i musaddakası makam-ı Mutasarrıfî'den celb
ile edilen tedkikât ve icra kılınan muhakemesi neticesinde işbu iş‘ârâtının kâffesi memurîn-i aidesi tarafından verilen rapor ve tekârîr ile vukuât günlerinde
Dörtyolluların müteneffizânından ve Dörtyol'a civar kurânın İslâm ahalisi tarafından irsâl kılınan mazbata ve istirhâmnâmeler ile vuku bulan müracaât-ı
mütevâliye ve esna-yı muhakemede ibrâz ve i‘tâ eylediği evrak üzerine yazılmış olduğu ve merkeze celb ve cem‘ edilen efrâd-ı redîfeye hâl ve mevkiin
tehlikeli bulunmasından dolayı Meclis-i İdare-i Livâ kararıyla tevzî‘ edilen
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Zabtiye Deposu'ndaki eslihanın Osmaniye'den vürûd eden esliha ile mübâdelesi sırasında Erzin'i Ermenilerin basdığı şâyi‘ası üzerine ahalinin hücum ile
silahları ahz eyledikleri ve Merkez Hapishânesi'nden mahbusînin tahliyesi
emr ile olmayıp muhafızînin kılleti yüzünden dahilen ve haricen mahbusîn
ve ahali tarafından vuku bulan hücum üzerine olduğu ve Payas Hapishânesi'nden mahbusînin tahliyesi dahi emr ile olmayıp jandarmaların birer-ikişer terk-i
vazife ile savuşmalarından ve kuvvetin kezâlik azlığından bi'l-istifade bayraklarla hücum eden ahalinin haricen ve zaten firar edebilmek için kale dahilinde
tüneller hafr ederek böyle bir hâle muntazır olan mahbusînin dahilen vuku
bulan hücumundan kapıları kırarak ve bir jandarmayı katlederek firar eyledikleri ve mûmâileyh Âsaf Bey'in merkezde bizzat ahali-i müteheyyicenin önlerine durarak nesâyih-i lâzımede bulunup cansiperâne hizmeti sebk etdiği şühûdun maa'l-kasem şehâdetleri ile sâbit olmuş ve merkezde bulunan Hıristiyanları muhafaza eylemesi ve bir gûnâ vukuâta meydan vermemesi buna bir
delil-i kavî teşkil eylediği ve vak‘ayı evvelce keşf ve ihbar eylemesi tedâbîr-i
mukteziye ifası maksadına mübtenî bulunmakla tedâbîr-i lâzıme vaktiyle vilâyetçe ifa kılınmayarak vak‘a-i müellimenin tevessü‘üne meydan verildiği
ve böyle bir ihbar kendisinin mukdim ve gayûr ve vatanperver olduğunu ve
zaman-ı memuriyetinde uhdesine muhavvel vezâifi bi-hakkın ifa eylediğini
müsbit bulunduğundan mûmâileyh Âsaf Bey'e isnâd olunan cerâimden hiçbiri sâbit olamadığından berâetine 1 Temmuz sene [1]325 tarihinde bi'l-ittifak
karar verildi.
Fî 26 Cumâdelâhir sene [1]327 ve fî 1 Temmuz sene [1]325
Cebel-i Bereket
Divan-ı Harb-i
Azâ
Azâ
Azâ
Örfî Reisi
Binbaşı
Kolağası
Kolağası
Binbaşı
Ömer Akif
Ahmed Nureddin
Mehmed
bin Mustafa
bin İzzet
Rıza
Mahmud Tahir
bin Osman
Azâ
Azâ
Azâ
Yüzbaşı
Yüzbaşı
Yüzbaşı
Osman Nuri
Abidin Giridî
Mehmed Fuad
bin Hüseyin
bin Ramiz

**
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Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin
Mahalli Numarası: 940

Adana Vilâyeti Celîlesi'ne
C. Osmaniye Taburu'nun hemen silahlandırılarak buraya kuvve-i kâfiye
yetişdirilmesi Osmaniye binbaşısına bildirildiği hâlde hâlâ defter tanzimiyle
meşgul olduğunu bildiriyor. Halbuki buranın ehemmiyeti gayr-ı kâbil-i inkârdır. Merkez Zâbıta Deposu'nda bulunan yüz elli kadar Schneider tüfengi hemen muhtârân kefaletiyle ihtiyâten kasaba ahalisine tevzî‘ etdirilmiş ve muhafazaya çalışılmakda bulunulmuş ise de bunların kâffesi matrûk21 olduğundan İskenderun'dan ve Osmaniye'den kuvve-i kâfiye yetişdirilmesi istirhâm
ve lehü'l-hamd şimdiye kadar burada bir şey olmadığı ve lâkin heyecan ve
ihtimal son derecede bulunduğu arz olunur.
Fî 1 Nisan sene [1]325
Cebel-i Bereket Mutasarrıfı
Âsaf

**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin
Mahalli Numarası: 1055

Vilâyet-i Celîle'ye, Dahiliye Nezâreti'ne
Dörtyol'dan bu sabah merkez-i livâya hücum başladı. Hasanbeyli Ermenileri de Bahçe Kazası'nı taht-ı muhasaraya aldılar. Âh u figân âsmândadır.
El-emân, imdad, kuvve-i kâfiye yetişdiriniz!.. İslâmlar adeta de[ğ]nekle müsellahdır. Fermân.
Fî 4 Nisan sene [1]325
Mutasarrıf
Âsaf

**
21

Metinde "matrük" şeklinde geçmektedir.
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Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin
Mahalli Numarası: 1055

Hassa Kaymakamlığı'na
C. Bugün Dörtyollular Erzin'e hücum etmekde olduğundan serî‘an dörtbeş yüz kişi ile yetişiniz, bekliyorum.
Fî 4 Nisan sene [1]325
Mutasarrıf
Âsaf

**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin
Mahalli Numarası: 1056

Hassa Kaymakamlığı'na
C. Bekleyecek vakit yokdur. Mevcud esliha ile adam yetişdiriniz.
Fî 4 Nisan sene [1]325
Mutasarrıf
Âsaf

**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin
Mahalli Numarası: 1060

Bahçe Kaymakamlığı'na
Size Hassa'dan, Osmaniye'den dün kuvve-i kâfiye gitmişdir. Hüsn-i
idare ediniz. Asker göndermek imkânı yokdur. Ecnebileri son derece muhafaza ediniz. Cümlenizi Allah'a emanet ediyorum.
Fî 4 Nisan sene [1]325
Mutasarrıf
Âsaf

**
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Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin
Mahalli Numarası: 1064

Vilâyet'e ve İskenderun Kumandanlığı'na
Dörtyol'a mücâvir karye-i Ocaklı, Üzerli22 ve saire karyelerindeki ahali-i Müslime'nin cephânesi bitdiğinden serî‘an İskenderun'dan martin ve kapaklı Winchester yetişdirilmesi müsterhamdır. Fermân.
Fî 4 Nisan sene [1]325
Mutasarrıf
Âsaf

**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin
Mahalli Numarası: 1065

İskenderun Zâbıtası'ndan Serî‘an Payas Hapishânesi Müdürlüğü'ne
C. Şâyed mahbusları muhafaza edemeyecek ve bırakmakdan başka çareniz kalmazsa beyhûde silah sıkmayınız. Hemen tahliye olunmak lâzımdır.
Kâfi cephâne yetişdirilmesi İskenderun'a yazılmışdır. Mahbuslar boşanır ise
hemen binbaşıya ilhâk ediniz.
Fî 4 Nisan sene [1]325
Mutasarrıf
Âsaf

**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin
Mahalli Numarası: 1067

Vilâyet-penâhî'ye ve Dahiliye Nezâreti'ne
Buradaki mahbuslar boşandılar. Payas'dakiler de zâbıtayı tehdid ediyorlarmış. Cephâneleri bitmiş. Başa çıkamazlar ise tahliyesi müdüre, kâfi cephâ22

Metinde "Üzeyrli" şeklinde geçmektedir.
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ne yetişdirilmesi İskenderun Kumandanlığı'na yazıldığı ve Ermenilerin hücumu mütezâyid ve etraf ateş içinde bulunduğundan asker yetişdirilmesi müsterhamdır.
Fî 4 Nisan sene [1]325
Mutasarrıf
Âsaf

**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin
Mahalli Numarası: 1068

Vilâyet-penâhî'ye ve Dahiliye Nezâreti'ne
Osmaniye Taburu'nda dört yüzü mütecâviz mavzer varmış. Ahaliye
tevzî‘ edilmesinin ve kısmen buraya irsâlinin binbaşıya irâde buyurulması
müsterhamdır. Fermân.
Fî 4 Nisan sene [1]325
Mutasarrıf
Âsaf

**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin
Mahalli Numarası: 1068

Vilâyet'e ve Dahiliye Nezâreti'ne
İslâmdan telefât pek çokdur. Bir kere ric‘at ederler ise maâzallah Ermeniler soluğu Adana'da alırlar. İmdad, el-emân, imdad!..
Fî 4 Nisan sene [1]325
Mutasarrıf
Âsaf

**
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Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin
Mahalli Numarası: 1069

Osmaniye Kaymakamlığı'na, Binbaşılığı'na
Ol bâbbdaki emr-i kumandanî vechile oradaki mavzerleri ahaliye dağıdılarak serî‘an imdad yetişdirilmesi. İmdad!..
Fî 4 Nisan sene [1]325
Mutasarrıf
Âsaf
**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin
Mahalli Numarası: 1070
Vilâyet'e ve Dahiliye Nezâreti'ne
Payas'daki dört yüz mahkumu muhafaza edecek kuvvet yok. Bunlara
serî‘an İskenderun'dan cephâne ve esliha yetişdirilecek olursa mükemmel bir
tabur olabileceklerinden bunu olsun tervîc; bildirmeniz acele lâzımdır.
Fermân.
Fî 4 Nisan sene [1]325
Mutasarrıf
Âsaf
**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin
Mahalli Numarası: 1070
Osmaniye Kaymakam ve Binbaşılığı'na
Cephâne bitdi. Ne kadar martin cephânesi varsa hemen yetişdirilmesi
şiddetle muntazardır. Aman imdad yetişdiriniz. Cümle livâ mahv olacakdır.
Makine başından ayrılmayınız.
Fî 4 Nisan sene [1]325
Mutasarrıf
Âsaf
**
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Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin
Mahalli Numarası: 1071

Osmaniye Kaymakamlığı'na
İslâm'dan çok telefât vardır. Akın akın firara başladılar. Maâzallah burası mahv olunursa cümleniz çekilirsiniz. Serî‘an imdad!.. Ne yapılırsa yapılsın imdad!..
Fî 4 Nisan sene [1]325
Mutasarrıf
Âsaf

**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin
Mahalli Numarası: 1071

Bahçe, Hassa, İslahiye Kaymakamlıklarına
Ecnebileri son derece muhafaza ediniz ve nefsiniz gibi muhafaza ediniz.
Fî 4 Nisan23 sene [1]325
Mutasarrıf
Âsaf

**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin

Haleb ve Adana Vilâyet-i Celîlesi'ne, İskenderun Kumandanlığı'na
Bugün yedinci gündür ki İslâm ve memurîn uyku görmemişdir. Bittab‘
Ermeniler de o hâlde olacakdır. Hamd olsun, dün gece Yarpuz Nahiyesi'ni
tazyikden sonra Osmaniye'yi veyahud ağleb ihtimale göre merkez-i livâyı basmak üzere bu taraflara gelen Hasanbeyli Ermenileri'nden bin kadar fedai buraya gelememişlerdir. Dağda muhtefî olup bu gece şübhesiz bir halt edecekler; ya Dörtyol'daki Müslimleri iki ateş arasına alacak veyahud buraya muhakkak ineceklerdir. İslâmdan dün gece otuz beşi mütecâviz telefât ve o nis23

Metinde "Eylül" şeklinde geçmektedir.
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betde de mecrûh olmuş. Ateş hâlâ devam ediyor. Şimdi oradaki polis komiserinden aldığım tahrirâtda Ermeniler pek müdhiş silah ve bombalarla ve topla
mücehhez olduğundan İslâmdan telefât-ı azîme veriyorlar ve kesdikleri başları martinlere takarak Müslümanlara gösteriyorlar. Girdikleri kurâda envâ‘-ı
vahşet yapıyorlar. İslâmlar da mukabele ediyor. Bu gece Dörtyol'dan sabaha
kadar hücum devam etmişdir. İslâmlarda cephâne hiç kalmamış. Koşan cephâne diye feryad ediyor. Menâzır fevkalâde havfîdir. Kadın, çocuk ağlıyor.
Efrâd-ı redîfeye olsun verecek cephâne yokdur. Allah rızası için otuz sandık
martin cephânesi yetişdiriniz de bari ahali kendisini muhafaza etsin. Şimdi
tarafeyne yine nasihatnâme yazdım ve Meclis-i Mebûsân'ın beyânnâmesini
gönderdim. Bu sabah buhrân pek ziyade. Mülteci Ermenileri öldürmek istiyorlar. Bir saatdir kadı ile nasihat ediyoruz. Bize hücum ediyorlar. Şimdi yine
lehü'l-hamd teskin etdik. Nacarlı karyesi Ermenileri ahali-i İslâmiye'ye tecavüzle mukâteleye cür’et ve imal-kerdeleri olan içerisi demir, dışarısı ağaç iki
aded topları ahali-i İslâmiye yedine geçdiği Yumurtalık Müdürlüğü'nden yazılıyor. Allah rızası için merhametle asker yetişdiriniz. Bî-günah bazı Hıristiyanlar da mağdur olmasın. Hele cephâne yetişdiriniz. Yoksa İslâmlar katliâm
olacakdır. Ermenilerde miralay, binbaşı ve saire elbisesini lâbis zâbitler de
varmış. Toplar da var ve istihkâmlar var. Hulâsa iş pek müretteb ve mükemmel imiş. İslâm silahsız gibidir. Fermân.
Fî 6 Nisan sene [1]325
Cebel-i Bereket Mutasarrıfı
Âsaf
**
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 2
Tarih: 16 Zilkade sene 1327 - 16 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Cebel-i Bereket Mutasarrıf-ı sâbıkı Âsaf Bey'in Adana vali ve kumandan-ı sâbıklarıyla Adana'da Ferik İsmail Paşa'nın riyâsetinde müteşekkil Divan-ı Harb-i Örfî'de muhakemesi hakkında bâ-irâde-i seniyye ittihâz ve tebliğ olunan karar üzerine mîr-i mûmâileyhin mukaddemâ Erzin Divan-ı Harbince bi'l-muhakeme berâetine karar verilmiş olmasına nazaran tekrar aynı
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kaziyyeden dolayı icra-yı muhakemesinde tereddüd edildiği riyâset-i mezkûreden bildirildiği beyânıyla istifsâr-ı muameleyi hâvî vârid olan tezâkir-i aliyyeleri üzerine mûmâileyhin Adana Hâdisesi'nde medhali olduğunu müsbit
delâile dest-res olunamaması hasebiyle Erzin Divan-ı Harbince berâetine karar verilmiş ise de kendisinin mes’uliyetini zannetdiren ahvâl mevcud ve
Adana Hey’et-i Teftişiyesi'nin lâyihasında gösterildiği vechile esna-yı hâdisede öteye beriye keşîde eylediği telgrafnâmeler bu cümleden ma‘dûd olmasına ve Erzin Divan-ı Harbince sudûr eden hüküm kaziyye-i muhkeme olmak
itibarıyla ona halel gelmemek tabiî fakat başka dava ve başka esbâb-ı maznûniyet üzerine tekrar muhakemesi mümkün bulunduğuna binâen ba‘dehû iktizâsı kararlaşdırılmak üzere evvel emirde mûmâileyh hakkındaki berâet kararını hâvî mazbatanın bir suretinin irsâli hakkında Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ
kararıyla sebk eden iş‘âra cevaben vürûd eden 15 Ağustos sene [1]325 tarihli ve 1118 numaralı tezkire-i aliyyeleri ve melfûfu bulunan mazbata meclis-i
mezkûrda lede'l-mütâlaa gerçi Mutasarrıf Âsaf Bey'in mes’uliyetini mûcib
delâil olmadığından bahisle Cebel-i Bereket Divan-ı Harb-i Örfîsi'nden 1
Temmuz sene [1]325 tarihli mazbata ile berâetine karar verilmiş ise de hükm-i
vâki‘ esasen mûmâileyh hakkında devletçe mahall-i hâdiseye i‘zâm edilen
hey’etin mükemmelen icra etdikleri tahkikât-ı evveliye evrakına ve onda muharrer ahvâl ve delâile müstenid olmadıkdan başka Âsaf Bey'in mevki‘-i memuriyetinden gerek mülhakât-ı livâya ve gerek vilâyete keşîde eylediği müte‘addid telgrafnâmelerden Osmaniye Kaymakamlığı'yla Binbaşılığı'na çekilen 4 Nisan sene [1]325 tarihli ve 106924 numaralısında "Ol bâbdaki emr-i
telgrafî vech ile oradaki mavzerleri ahaliye dağıdarak serî‘an imdad yetişdirilmesi, imdad!.." ve kezâlik vilâyete ve İskenderun Kaymakamlığı'na keşîde
etdiği 4 Nisan sene [1]325 ve 106425 numaralı telgrafnâmesinde de "Dörtyol'a
mücâvir karye-i Ocaklı, Üzerli26 ve sair karyelerdeki ahali-i Müslime'nin
cephânesi bitdiğinden serî‘an İskenderun'dan martin ve kapaklı Winchester
yetişdirilmesi müsterhamdır." ve Hassa Kaymakamlığı'na çekdiği 4 Nisan
sene [1]325 tarihlerini ve 1056 ve 1055 numaraları hâvî iki kıt‘a telgrafnâMetinde "1609" şeklinde geçmektedir.
Metinde "1604" şeklinde geçmektedir.
26
Metinde "Azizli" şeklinde geçmektedir.
24
25
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mesinde de "Bekleyecek vakit yokdur. Mevcud esliha ile adam yetişdiriniz."
ve "Bugün Dörtyollular Erzin'e hücum etmekde olduklarından serî‘an dört-beş
yüz kişi ile yetişiniz, bekliyorum." ve "İskenderun Zâbıtası'ndan serî‘an Payas Hapishânesi Müdürlüğü'ne" sernâmesiyle çekdiği 4 Nisan sene [1]325
tarihli ve 1065 numaralı telgrafnâmesinde dahi "C. Şâyed mahbusları muhafaza edemeyecek ve bırakmakdan başka çareniz kalmazsa beyhûde silah sıkmayınız. Hemen tahliye olunmak lâzımdır. Kâfi cephâne yetişdirilmesi İskenderun'a yazılmışdır. Mahbuslar boşanırsa hemen binbaşıya ilhâk ediniz." diye
muharrer olup işte ahalinin lüzum-ı teslîhi ve cephâne ve eslihanın tevzî‘i ve
nefîr-i âm suretiyle sevk ve tahriki yolunda livâya mülhak kazalarla vilâyete
keşîde etmiş olduğu işbu telgrafnâmelere Divan-ı Harbce ıttılâ‘ husûlü ve ona
göre tedkikât ve muhakemât icrası lâ-büd iken bunlarla muhteviyâtı derece-i
sâniyede nazar-ı dikkati câlib diğer bazı telgrafnâmelerin esna-yı muhakemede mevki‘-i bahs ve tedkike alınmamış olduğu anlaşılmış ve binâenaleyh esbâb-ı maznûniyetinin tagayyürüne ve muhakeme-i sâbıkada mevzû‘-ı bahs
kılınmayan ef‘âl ve vesâike nazaran berâeti müntic olan hükm-i sâbıkda muharrer hususâtdan gayrı ahalinin silahlanması ve nefîr-i âm suretiyle sevk ve
tahriki cihetlerine aid mevâddan dolayı mûmâileyhin icra-yı muhakemesi
zarurî olup bu suret cihât-ı saireden berâet tarîkıyla iktisâb eylediği hukuk-ı
kanuniyeyi ihlâl edemeyeceği âşikâr bulunmasına ve zaten Âsaf Bey hakkındaki tahkikât-ı evveliyeyi hâvî fezlekeler üzerine Adana Divan-ı Harb-i Örfîsince vali ve kumandan ile birlikde icra-yı muhakemesi hakkında Meclis-i
mezkûrca ittihâz kılınan karar lede'l-arz makrûn-ı müsaade-i seniyye-i hazret-i Padişahî buyurulmasıyla ber-mantûk-ı emr u fermân-ı hümâyûn-ı mülûkâne kendisinin her hâlde evrak-ı tahkikiye ile birlikde Divan-ı Harb-i mezkûra tevdî‘ ve i‘zâmı ve berâet hükmünün esbâb-ı cedîdeye derece-i şümûl
ve ta‘alluku ve hareketinin netice-i hâsılasına göre hakkında kanunen muktezî muamele ve hükmün tayin ve icrası oraya aid olacağından ve Erzin Divan-ı Harbi'nin bâ-irâde-i seniyye devletçe müttehaz karara itiraza salâhiyeti
olamayacağından mûmâileyhin tebliğ kılındığı vech ile Adana Divan-ı Harb-i
Örfîsince ale'l-usul icra-yı muhakemesi zımnında nezâret-i aliyyelerine tebligât icrası tezekkür kılınmakla ber-vech-i tezekkür iktizâsının ifasına himmet.
[29 Kasım 1909]
BEO, 3669/275159
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BAZI İDAM CEZALARININ
KÜREK CEZASINA ÇEVİRİLMESİ

Hükûmetçe bazı idam mahkûmlarının cezalarının müebbed küreğe çevirilmesine gerek duyulup bu hususta Adana Valiliği'nden görüş sorulması üzerine, Vali Cemal Bey'in Adana Kuva-yı Mürettebe Kumandanı Mehmed Ali Bey ile birlikte Divan-ı Harb mazbatalarını incelediği ve
3'ü Ermeni 4'ü Müslüman olmak üzere isimleri yazılı toplam 7 kişinin
affedilebileceği, bunların dışındakilerin affının uygun olmayacağına
dair görüş bildirdiği; Maraş Kumandanlığınca da, idam cezalarının infazının intikam duygusu ortaya çıkaracağından bahisle Maraş'ta yaşanan olayların Adana olaylarının etkisiyle meydana geldiği dikkate alınarak oradaki idam mahkûmlarının affı hususunda müracaatta bulunulduğu; daha sonra Meclis-i Vükelâca Adana, Cebel-i Bereket ve Maraş
Divan-ı Harblerince verilen hükümlere ait 15 adet Divan-ı Harb mazbatası üzerinde yapılan inceleme neticesinde bunların 11'inde isimleri
geçen 16 kişi hakkında verilen idam cezalarının müebbed küreğe çevirilmesine, gıyaben idama mahkûm edilen 2 kişinin yakalanıp yargılandıktan sonra haklarında işlem yapılmasına ve diğer 4 mazbatada yazılı hükümlerin ise aynen uygulanmasına karar verildiği

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 2
Evrak Numarası: 2044
Tarih: 29 Şevval sene [1]327 - 31 Teşrîn-i Evvel sene [1]325

Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Adana ve Cebel-i Bereket ve Maraş'da vuku bulan hâdisât-ı malumede
zî-medhal eşhâs hakkında mahallerinde müteşekkil Divan-ı Harb-i Örfîlerce
i‘tâ olunan hükümleri hâvî olup tevârîh-i muhtelifede lede'l-arz irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî'ye iktirân eden mazâbıtdan dokuz kıt‘asında esâmîsi muharrer eşhâs haklarında lâhık olan kararların muhtac-ı tedkik bulunduğuna ve
mahkumînden bazılarının tahfîf-i cezaları hüsn-i te’sir hâsıl edeceğine dair
vuku‘a gelen müracaât ve iş‘ârât üzerine mezkûr mazbatalarla evrak-ı müteferri‘a li-ecli't-tedkik Adliye ve Dahiliye ve Ticaret ve Nâfia nâzırları beyefen161

diler ile Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat nâzırı paşa hazerâtına havale ve tevdî‘
olunmuş idi. Müşârunileyhim taraflarından verilen izahâta ve Meclis-i Vükelâca da icra kılınan tedkikâta nazaran mezkûr Divan-ı Harb mazbatalarında
esâmîsi münderic kırk sekiz kişiden on dördünün haklarında lâhık olan idam
hükümlerinin müebbed küreğe tahvîli suretiyle tahfîf-i cezaları muvâfık-ı
ma‘delet olacağı anlaşılmış ve eşhâs-ı merkûmenin esâmîsini mübeyyin pusula lede'l-arz mûcebince ifa-yı muktezâsı hususuna irâde-i seniyye-i cenâb-ı
Padişahî müte‘allik buyurularak mezkûr pusulanın suret-i musaddakası leffen
savb-ı vâlâlarına irsâl kılınmış olmakla icabının ifasına himmet.
BEO, 3662/274622

***
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 2
Tarih: 3 Zilkade sene [1]327 - 4 Teşrîn-i Sânî sene [1]325

Dahiliye ve Harbiye Nezâret-i Aliyyelerine
Adana ve Cebel-i Bereket ve Maraş'da vuku bulan hâdisât-ı malumede
zî-medhal eşhâs hakkında mahallerinde müteşekkil Divan-ı Harb-i Örfîlerce
i‘tâ olunan hükümleri hâvî olup lede'l-arz irâde-i seniyyeye iktirân eden mazbatalardan Adana Üçüncü Divan-ı Harb-i Örfîsi'nin 2 ve Adana Birinci Divan-ı
Harb-i Örfîsi'nin 34 ve Cebel-i Bereket İkinci Divan-ı Harb-i Örfîsi'nin 13 ve
14 ve Maraş Divan-ı Harb-i Örfîsi'nin 25 ve 32 ve 34 ve Cebel-i Bereket Divan-ı Harb-i Örfîsi'nin 9 ve 19 numaralı dokuz kıt‘a mazbatalarında isimleri
muharrer eşhâs hakkında lâhık olan kararların muhtac-ı tedkik bulunduğuna
dair vâki olan müracaât üzerine mezkûr mazbatalarla ahîren gönderilen Cebel-i Bereket Divan-ı Harb-i Örfîsi'nin 18 ve 75 ve Adana Birinci Divan-ı
Harb-i Örfîsi'nin 58 ve 61 ve Maraş Divan-ı Harb-i Örfîsi'nin 40 ve 71 numaralı altı kıt‘a mazbatası ve bu iş hakkındaki evrak-ı saire li-ecli't-tedkik zât-ı
vâlâlarıyla vükelâ-yı fihâmdan bazı zevâta havale ve tevdî‘ olunması üzerine
i‘tâ edilen izahâta ve Meclis-i Mahsus-ı Vükelâca icra kılınan tedkikâta nazaran mezkûr dokuz kıt‘a mazbatada suver-i muhtelifede mücâzâtı tayin kılınan
kesândan haklarında bi'l-istîzân irâde-i seniyye sâdır olan kırk sekiz kişiden
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esâmîsi sureti melfûf pusulada muharrer on dördünün ve ahîren vürûd eden
sâlifü'l-beyân altı kıt‘a mazbatadan Maraş Divan-ı Harb-i Örfîsi'nin 40 ve 71
numaralı iki kıt‘a mazbatasında münderic eşhâsdan kezâlik isimleri mezkûr
pusulada muharrer dördünün haklarında lâhık olan idam hükümlerinin müebbed küreğe tahvîli suretiyle tahfîf-i cezaları muvâfık-ı ma‘delet olacağı anlaşılmasına ve tahfîf ve tahvîl-i ceza kanunen hukuk-ı hazret-i Padişahî cümlesinden bulunmasına binâen keyfiyetin atebe-i ulyâya arzı ve diğerleri hakkında sâdır olan hükümlerin icrası zımnında Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne tebligât icra ve taraf-ı vâlâlarına malumât i‘tâsı meclis-i mezkûrca bi't-tezekkür
nezâret-i müşârunileyhâya tebliğ //malumât verilmiş// kılınmış ve zikrolunan
pusulada muharrer eşhâsdan on altısı hakkındaki idam hükümlerinin müebbed küreğe tahvîli ve hâl-i firarda bulunan ve gıyâben idama mahkum olan
iki şahsın da derdest olunduklarında ber-mûceb-i kanun bi'l-muhakeme haklarında tertib-i muamele olunması ve sâlifü'z-zikr altı kıt‘a mazbatadan Cebel-i Bereket Divan-ı Harb-i Örfîsi'nin 18 ve 75 ve Adana Birinci Divan-ı
Harb-i Örfîsi'nin 58 ve 61 numaralı mazbatalarındaki hükümlerin dahi icrası
hakkında bi'l-istîzân şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i mülûkâne* //de nezâret-i müşârunileyhâya iş‘âr edilmiş olduğu beyânıyla tezkire.//
BEO, 3664/274755

***
Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
1622

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
İdama mahkum olanlardan münasiblerinin müebbed küreğe tahvîlleri
hakkında Dahiliye Nezâret-i Celîlesince Adana Vilâyeti'nden sebk eden istifsâr-ı mütâlaa üzerine bi'l-müzâkere yazılan cevaba göre henüz Bâbıâlice bir
karar ittihâz buyurulmamış ise bazı ma‘rûzâtda bulunmak üzere keyfiyetin
iş‘ârına dair Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'ndan bu kere alınan
şifreli telgrafnâmenin suret-i muhrecesi Muhakemât Dairesi ifadesiyle leffen
*

Harbiye: " ... 31 Teşrîn-i Evvel ve 1 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihlerinde yedi kıt‘a
tezkire ile taraf-ı vâlâlarına tebliğ edilmiş olmakla ona göre iktizâsının ifasına himmet."
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huzur-ı sâmî-i fahîmânelerine arz u takdim kılınmış olmakla mezkûr kumandanlığa ona göre tebligât-ı cevabiye ifa olunmak üzere suret-i iş‘âra nazaran
icab-ı hâlin ifa ve neticesinin emr u inbâ buyurulması menût-ı re’y-i sâmî-i
Sadâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 30 Şevval sene [1]327 ve fî 1 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi

Adana'da Kuvve-i Mürettebe Kumandanı Miralay Mehmed Ali
Bey'den mevrûd fî 29 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 tarihli şifreli telgrafnâmedir
İdama mahkum olanlardan münasiblerinin müebbed küreğe tahvîlleri
hakkında geçende Dahiliye Nezâreti Adana valisinin re’y ü mütâlaasını sual
etmiş idi. Acizleriyle müzâkere neticesi olarak taraf-ı vilâyetden yazılan cevab üzerine Bâbıâlice bir karar verilip verilmediği bildirilmedi. El-ân bir karar ittihâz edilmemiş ise bazı ma‘rûzâtda bulunmak üzere keyfiyetin iş‘âr buyurulması ve şu ma‘rûzât-ı acizî dairesinde taraf-ı vilâyetden dahi Dahiliye
Nezâreti'ne iş‘âr-ı keyfiyet edildiği ma‘rûzdur.

**
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 2
Evrak Numarası: 2824
Tarih: 6 Zilkade sene [1]327 - 7 Teşrîn-i Sânî sene [1]325

Harbiye Nezaret-i Aliyyesi'ne
1 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihli ve 1622 numaralı tezkire-i aliyyelerine cevabdır. Adana ve Maraş ve Cebel-i Bereket Divan-ı Harb-i Örfîlerince idamlarına karar verilen malumü'l-mikdar eşhâsdan bazıları hakkındaki
hükümlerin müebbed küreğe tahvîli hususuna bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i
mülûkâne müte‘allik buyurularak keyfiyet 4 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihin164

de taraf-ı vâlâlarına da tebliğ kılınmış olmakla ona göre ifa-yı muktezâsına
himmet.
BEO, 3665/274821

***
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Dördüncü Şubesi
2789

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Divan-ı Harblerden beş Ermeni ile otuzu mütecâviz Müslim hakkında
verilen idam hükümlerinin birçok te’ehhurâtdan sonra icrası sû-i te’sirâtı mûcib ve Müslim ve gayr-ı müslim ahali arasında günden güne artmakda olan
meyl-i itilâfı muhil olacağından ve mahzurât-ı saire-i siyasiyeden bahisle
mücrimîn-i mahkumenin tahfîf-i cezası siyaseten lâzım geleceği ve tahfîf-i
ceza hususunun Müslim ve gayr-ı müslim ahali tarafından müştereken atebe-i
ulyâ-yı hazret-i Hilâfet-penâhî'den istirhâmı münasib olacağı zât-ı sâmî-i Sadâret-penâhîleriyle cereyân eden müzâkere üzerine Adana Vilâyeti'ne suret-i
mahremânede tebliğ edilmiş idi. Cevaben vârid olan telgrafnâmede irtikâb
eyledikleri cinayâtın derece-i şenâ‘atine nazaran bi'l-cümle mahkumîn-i Müslime'nin tahfîf-i cezası keyfiyeti icra-yı sû-i te’sirât ve âtiyen tevlîd-i mahzurât edeceği ve fakat cürmleri ikinci derecede görülenlerin cezalarının müebbed küreğe tahvîl edilebileceği bildirilmesiyle Müslim ve gayr-ı müslim mücrimîn-i mahkume arasında hangilerinin idamı hâlen ve maslahaten lâ-büd
göründüğünün bi't-tayin iş‘ârı lüzumuna dair be-tekrar sebk eden tebligâta
binâen bu kere alınıp sureti leffen takdim kılınan telgrafnâmede Kumandan
Miralay Mehmed Ali Bey ile bi'l-müzâkere yalnız Haçin Kazası muzâfâtından Gürleşen27 Karyeli Tunali oğlu Osman'ın ve Aziziye Kazası muzâfâtından Mahzunbey Karyeli Çerkes Ali Ağa'yı katleden Acem oğlu Karekin'in
27

Metinde "Gürteşin" şeklinde geçmektedir.
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ve Çokmerzimenli Kigork'u itlâf eden Antakyalı Adıyusuf oğlu Hüseyin'in
birer şahsı katletmiş olmalarından dolayı cezalarının müebbed küreğe tahvîli
münasib görüldüğü gibi Haçinli Çıkrıkçıoğulları Zadik ve Serkiz ile Paçapanos'un oğulları Astor ve Agop ve Osmaniye Kasabası'nın Alibeyli karyesinde mukim Maraşlı Hancı Celil oğlu Ahmed'in mahdûmları Nuri ve Mustafa
nâmlarındaki kâtillerin ikişer karındaş oldukları cihetle ailelerince bir dereceye kadar medâr-ı tesliyet olmak üzere birer neferinin ve Misis İğtişâşı'nı
tertib ile ahaliyi vahşiyâne katleden eşhâsdan Kibar Mehmed Ağa ile Kibar
İsmail müstesna tutularak mütebâkî dokuzunun miyânından tefrîk olunmak
üzere bir Müslim cânînin daha kezâlik müebbed küreğe tahvîl-i cezaları tensîb edildiği ve bu suret derece-i matlûbede hüsn-i te’sir hâsıl edeceği ve bunlardan başka hiçbir mahkumun tahfîf-i cezası caiz olamayacağı dermiyân kılınmışdır. İşin haiz olduğu ehemmiyete nazaran muhaberât ile ızâ‘a-i vakte
tahammülü olmadığı derkâr ve bu yüzden terettüb edecek netâyic-i gayr-ı
marziyenin mes’uliyeti bilâhare hükûmete tahmîl edilmek istenileceği cihetle buna mahal kalmamak üzere keyfiyetin Meclis-i Mahsus-ı Vükelâca bir
an evvel müzâkeresiyle bir karar ve neticeye rabtı lüzumu bedîdâr olduğundan muktezâsının ifa ve neticesinin emr u inbâsı menût-ı re’y-i âlî-i Sadâretpenâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 6 Şevval sene [1]327 - Fî 8 Teşrîn-i Evvel sene [1]325
Dahiliye Nâzırı nâmına
Müsteşar
Ali Fuad
**
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi

Adana Vilâyeti'nden alınan şifre hallidir.
C. 29 Eylül sene [1]325. Hâdise-i ahîrede zî-medhal olan mahkumîn-i
Müslime ve gayr-ı müslime hakkındaki mütâlaât-ı acizânem tamamen arz u
iş‘âr kılınarak bu bâbda ilâve edilecek ma‘rûzât kalmamış ise de emr u iş‘âr-ı
âlîleri üzerine Kumandan Mehmed Ali Bey ile beraber Divan-ı Harblerin ida166

ma mahkum etmiş olduğu eşhâs hakkındaki hüküm mazbatalarını bir daha
tedkik etdim. Mahkumînin tefrîki zımnında Mebûs Münif Bey'in de inzimâm-ı
re’yine intizâr olunması vaktin adem-i müsaadesine mebnî kâbil değildir. Çünkü idama mahkum olanların hükümleri irâde-i seniyye-i hazret-i Padişahî'ye
iktirân ederek kumandanlıkça bayramı müteâkib icra olunacağı takarrür etmişdir. Mehmed Ali Bey ile vuku bulan müzâkerât neticesinde yalnız Haçin
Kazası muzâfâtından Gürleşen28 karyeli Tunali oğlu Osman'ın ve Aziziye
Kazası muzâfâtından Mahzunbey karyeli Çerkes Ali Ağa'yı katleden Acem
oğlu Karekin'in ve Çokmerzimenli Kigork'u itlâf eden Antakyalı Adıyusuf
oğlu Hüseyin'in birer şahsı katletmiş olmalarından dolayı diğerlerine nisbeten cürmleri kâbil-i tahfîf görülerek cezalarının müebbed küreğe tahvîli tensîb olunmuş ve Haçinli Çıkrıkçıoğulları Zadik ve Serkiz ile Paçapanos'un
oğulları Astor ve Agop ve Osmaniye Kasabası'nın Alibeyli karyesinde mukim Maraşlı Hancı Celil oğlu Ahmed'in mahdûmları Nuri ve Mustafa nâm
kâtiller ikişer-ikişer karındaş olduklarından dolayı ailelerince birer dereceye
kadar medâr-ı tesliyet olmak üzere birer neferinin kezâlik müebbed küreğe
tahvîl-i cezası münasib gibi mütâlaa kılınmış ve Misis İğtişâşı'nı tertib ile orada bulunan ahaliyi suret-i vahşiyânede katleden eşhâsdan Kibar Mehmed Ağa
ile Kibar İsmail müstesna tutularak mütebâkî dokuz nefer miyânından tefrîk
olunmak üzere bir Müslim cânînin daha kezâlik müebbed küreğe tahvîl-i cezası re’y-i âlî-i nezâret-penâhîlerine terk olunmuşdur. Bunlardan mâadâ idama mahkum olan eşhâsın afvı hiçbir kaide-i ma‘delete tetâbuk edemez. Zaten
hükümler ashâb-ı cerâimin defaât ile mukayesesinden çıkan netice üzerine
cinayetlerindeki vahşet en şenî‘ olanlara hasredildiği cihetle fâillerinin tahfîf-i
cezası için hiçbir imkân-ı mazeret bırakmamakdadır. Ma‘rûzât-ı mesrûde dairesinde cem‘an üç Ermeni ve dört Müslüman afv olunursa matlûb derecede
hüsn-i te’sir de icra eder zannındayım. Kurûn-ı Vüstâ tarihi fecâyi‘inde bile
nâdiren müsâdif-i nazar olan Adana vahşet ve mezâlimini tertib ve idare edenlerin idamı bile bir ceza-yı penâh addolunur iken tahfîf-i cezaları bilâhare
mazarrat tevlîd edecek merhametlerden olduğuna kanaat-i kâmilem olduğundan ber-vech-i ma‘rûz yediden fazla hiçbir mahkumun mazhar-ı âtıfet olma28

Metinde "Gürteşin" şeklinde geçmektedir.
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sını münasib göremiyorum. Bunların da afvları hakkındaki karar, hükümlerinin icrasından sonra tebliğ olunursa teşebbüsât-ı vâkı‘adan bir netice istihsâl
edilmemiş olacağından afva delâlet buyurulacak ise bir an evvel icabının icr[a] ve emr u iş‘ârı zarurîdir. Fermân.
Fî 1 Teşrîn-i Evvel sene [1]325
Vali
Cemal

**
Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
1538
İslâmlardan idam, Hıristiyanlara karşı fikr-i intikamı tevlîd edeceği zehâbıyla
Maraşça unsureyn beyninde havf u heyecanı mûcib olduğuna ve ifadât-ı
saireye dair Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'ndan gelen
telgrafnâmenin takdim kılındığına dair

Ma‘rûz-ı çâkerleridir ki
İdama mahkum olanların te’hir-i idamı hakkındaki emrin vürûdu pek
mahrem tutulduğu hâlde menâbi‘-i muhtelife-i hariciyeden bi't-terşîh keyfiyetin şüyû‘u üzerine İslâmlardan idam, Hıristiyanlara karşı fikr-i intikamı
tevlîd edeceği zehâbıyla Maraşça unsureyn beyninde havf u heyecanı mûcib
olduğu Maraş Kumandanlığı'ndan bildirildiğine ve ifadât-ı saireye dair Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'ndan bu kere vârid olan telgrafnâmenin suret-i muhrecesi manzûr-ı sâmî-i Sadâret-penâhîleri buyurulmak üzere
Muhakemât Dairesi ifadesiyle leffen takdim ve tisyâr kılınmış olmakla ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 14 Şevval sene [1]327 ve fî 15 Teşrîn-i Evvel sene [1]325
Harbiye Nâzırı Vekili
Ferik
Ahmed İzzet

**
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Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi

Adana'da Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanı Miralay Mehmed Ali Bey'den
mevrûd 11 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 tarihli şifreli telgrafnâmenin suretidir.
İdama mahkum olanların te’hir-i idamı hakkındaki emrin vürûdu pek
mahrem tutulduğu hâlde menâbi‘-i muhtelife-i hariciyeden bi't-tereşşuh keyfiyetin şüyû‘u üzerine İslâmlardan idam, Hıristiyanlara karşı fikr-i intikamı
tevlîd edeceği zehâbıyla Maraşça unsureyn beyninde havf u heyecanı mûcib
olmuş ve beyne'l-ahali yeniden münâferet hudûsuna bâ‘is olacağı ve on Temmuz yevm-i mübecceline hürmeten tahvîli muktezâ-yı hâle muvâfık görüldüğü ve Maraş İğtişâşı'nın Adana'dan sirayeti hasebiyle ve Maraş havalisindeki
katl, amden olmakdan ziyade sâika-i cehl ü taassub ve tehevvürden neş’et
eylediği ve irsâl olunan dört kıt‘a emr-i âlîdeki idam mahkumları hakkında
merhamet-i seniyye-i mülûkânenin istihsâli Maraş Kumandanlığı'ndan fî 8
Teşrîn-i Evvel sene [1]325 tarihli şifreli telgrafnâmede bildirildi. İnfaz-ı ahkâmdan evvel Adana'da dahi böyle sözler cereyân ediyordu. Maraş kumandanının nefsine adem-i itimad ve metânetsizliği mahsûsdür. Fi'l-hakika bir
mücrimin afvı ne kadar bir hiss-i âlî ise bir memleketin asayişinin te’min-i
devamı o derece mühimdir. Hükûmet icraâtınca za‘f gösterir ise kuvvetini
büsbütün gâib eder. Ahali Vâcib Teâlâ'dan sonra nüfuz ve kuvvetin devlet-i
Meşrûta'da olduğunu tasdik etmelidir. Keyfiyet berây-ı malumât ma‘rûzdur.
Fî [11] Teşrîn-i Evvel sene [1]325

**
Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
1744

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir
Adana İğtişâşâtı'nda zî-medhal olup idamları Divan-ı Harb-i Örfî kararıyla irâde-i seniyyeye iktirân etmiş iken eyyâm-ı mübarekeye hürmeten Meclis-i Vükelâ kararıyla imhâl edilen eşhâs hakkındaki idam hükümlerinin iş‘âr-ı
ahîre kadar icra edilmemesini mutazammın şeref-vârid olan fî 6 Teşrîn-i Ev169

vel sene [1]325 tarihli ve kezâ Divan-ı Harb-i Örfî kararlarıyla idama mahkum
olan kırk sekiz kişiden on dördünün cezalarının müebbed küreğe tahvîllerine
bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî müte‘allik buyurulduğunu şâmil
30 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 tarihli ve iki bin üç yüz seksen numaralı iki
kıt‘a tezkire-i sâmiye-i fahîmâneleri mûcebince keyfiyet Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'na tebliğ ve iş‘âr olunmuş idi. Tebligât-ı vâkı‘adan
ve bir de idama mahkum olduğu hâlde afv-ı âlîye mazhar olmayan eşhâs meskûtün anh bırakılmakda olduğundan bahisle eşhâs-ı saire hakkında olunacak
muamelenin lüzum-ı izbârına ve ol bâbda bazı ifadât-ı ehemmiyetkârâneye
dair bu kere mezkûr kumandanlıkdan alınan iki kıt‘a telgrafnâmenin suret-i
muhrecesi manzûr-ı sâmî-i fahîmâneleri buyurulmak üzere Muhakemât Dairesi ifadesiyle leffen takdim kılınmış ve kezâlik idama mahkum bulunan sâlifü'z-zikr kırk sekiz eşhâsdan on altısının cezalarının müebbed küreğe tahvîline lede'l-arz irâde-i seniyye-i mülûkâne merhamet-efzâ-yı sünûh buyurulmuş idüğü 4 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihli ve iki bin dört yüz yirmi üç numaralı tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle tebliğ buyurulması üzerine
mezkûr kumandanlığa tebligât-ı lâzıme ifa kılındığı tedkikât-ı vâkı‘adan anlaşılmış olmakla şu hâle ve suret-i iş‘âr ve istifsâra nazaran muktezâsının
emr u iş‘âr buyurulması bâbında emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 22 Zilkade sene [1]327 ve fî 22 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi
**
Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanı Miralay Mehmed Ali Bey'den
mevrûd 18 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihli şifreli telgrafnâmenin suretidir.
İdama mahkum olan eşhâsın ceza-yı idamlarının te’hiri evvelce emir
buyurulmuş idi. Bugün alınan 8 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarih ve 2877 numaralı emirnâme-i nezâret-penâhîlerinde eşhâs-ı merkûmeden on dört neferinin müebbed küreğe tahvîl-i cezaları irâde-i seniyye muktezâsından olduğu
bildirildi. Şu hâlde eşhâs-ı saire hakkında olunacak muamele istîzân olunur.

**
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Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi

Adana'da Kuvve-i Mürettebe Kumandanı Miralay Mehmed Ali Bey'den
mevrûd fî 21 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihli şifreli telgrafnâmenin suretidir.
18 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 şifreli telgrafnâmeye zeyldir. Divan-ı Harblerce mahkum edilerek cezaları irâde-i seniyyeye iktirân eden eşhâs hakkında nezâret-i celîlelerinden vürûd etmekde olan emirnâmeler aynen hükûmet-i
mülkiyeye mahkumîn ile teslim olunmakdadır. İdama mahkum eşhâsın mahkumiyetlerini muktezî tahrirât-ı celîlelerinde birçok kürek mahkumunun esâmîsi muharrer bulunmakdadır. İdama mahkum olanların cezaları te’hir edildiğinden mezkûr emirnâmeler bittab‘ kürek mahkumîninin mahkumiyeti hükûmete tebliğ olunamadı. İdama mahkum malumü'l-esâmî eşhâsın afv-ı âlîye mazhariyetleri tebliğ olunduğu hâlde idama mahkum ve afv-ı âlîye mazhar olmayan eşhâs meskût bırakıldığından buraca hiçbir icraât ve tebligâtda
bulunamamak tabiîdir. İktizâsının irâde buyurulması ehemmiyetle ma‘rûzdur.
**
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Tarih: 25 Zilkade sene [1]327 - 25 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
22 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihli ve 1744 numaralı tezkire-i aliyyelerine cevabdır. Adana ve Cebel-i Bereket ve Maraş Hâdisâtı'nda zî-medhal
eşhâsdan olup Divan-ı Harbce mücâzâtları tayin kılınan kırk sekiz kişiden
on altısının haklarında lâhık olan idam hükümlerinin müebbed küreğe tahvîline ve hâl-i firarda bulunan ve gıyâben idama mahkum olan ikisinin derdest
olunduklarında ber-mûceb-i kanun haklarında tertib-i muamele olunmasına
dair şeref-sâdır olan irâdât-ı seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî 31 Teşrîn-i Evvel ve 1 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihli yedi kıt‘a tezkire ile ve diğerleri haklarında sâdır olan hükümlerin icrasına dair Meclis-i Mahsus-ı Vükelâca ittihâz olunan karar dahi 3 Teşrîn-i Sânî [1]325 tarihli ve 2423 numaralı tezkire
ile nezâret-i aliyyelerine tebliğ edilmiş olduğu beyânıyla tezkire.
BEO, 3674/275500

***
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Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
1768

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Cevaben şeref-vârid olan 25 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihli tezkire-i
sâmiye-i Sadâret-penâhîleri Muhakemât Dairesi'ne lede'l-havale tezâkir-i sâmiye-i fahîmâneleriyle evvelce tebliğ buyurulan irâdât-ı seniyye-i cenâb-ı
Padişahî aynıyla ol vakit Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'na tebliğ ve izbâr kılınmış olup ancak mücâzâtları tayin kılındığı mevzû‘-ı bahs
olan kırk sekiz kişiden on altısının haklarında lâhık olan idam hükümlerinin
müebbed küreğe tahvîline ve hâl-i firarda bulunan ikisinin derdest olunduklarında ber-mûceb-i kanun tertib-i muamele olunmasına dair şeref-sâdır olan
irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî'yi mübelliğ 31 Teşrîn-i Evvel ve 1 Teşrîn-i
Sânî sene [1]325 tarihli iki kıt‘a tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîlerinde bunların mütebâkîsi olan diğer eşhâs hakkında ne vechile muamele olunması lâzım geleceğine dair bir gûnâ kayd u sarâhat olmamasına ve maa-zâlik 6 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 tarihli diğer tezkire-i sâmiye-i dâver-i ekremîlerinde
idamları Divan-ı Harb-i Örfî kararıyla irâde-i seniyye-i mülûkâneye iktirân
eden eşhâs haklarındaki hükümlerin iş‘âr-ı ahîre kadar icra edilmemesi sarâhaten emr u izbâr buyurulmuş idüğüne binâen mezkûr kumandanlıkça bu
bâbda tereddüd hâsıl olarak ber-vech-i ma‘rûz istifsâr ve istîzâh-ı keyfiyet
edilmekdedir. Mezkûr kırk sekiz kişinin mahkumiyetleriyle suver-i cezaiyelerini mübeyyin olan mazbatalar evvelce bâ-tezâkir-i acizî aynen savb-ı sâmî-i
âsafânelerine tesyîr ve takdim kılınmış olup bunlardan idam cezalarının müebbed küreğe tahvîli irâde-i seniyye-i Padişahî'ye iktirân eden on altı şahsın
esâmîsini hâvî pusula ol bâbdaki tezâkir-i sâmiyeleriyle tisyâr buyurulmuş
olduğu hâlde mütebâkî eşhâs hakkındaki hükümlerin lüzum-ı icrasını mübelliğ ve mutazammın bulunan 3/4 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihli ve iki bin
dört yüz yirmi üç numaralı sâlifü'z-zikr tezkire-i sâmiye-i fahîmâneleriyle
eşhâs-ı mütebâkiye-i merkûmenin esâmî ve suver-i mahkumiyetlerini ihtivâ
edecek pusula irsâl buyurulmamış ve bunların esâmîsiyle suret-i mahkumiyetleri sâlifü'z-zikr mazâbıt-ı mütekaddimede muharrer ve münderic bulunmuş
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olduğundan mezkûr kumandanlığa ona göre tebligât-ı kat‘iye ve matlûbe icra
olunmak üzere eşhâs-ı mütebâkiye-i mezkûrenin esâmîsini ve suver-i mahkumiyetlerini mübeyyin pusulanın da leffiyle beraber mazâbıt-ı mezkûrenin
muhtevî oldukları ahkâm-ı cezaiyenin icrası keyfiyetinin tasrîhan emr u iş‘ârı hususunun savb-ı sâmî-i dâver-i a‘zamîlerine arz ve izbârı daire-i mezkûreden ifade kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 26 Zilkade sene [1]327 ve fî 26 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 2
Tarih: 3 Zilhicce sene [1]327 - 3 Kânûn-ı Evvel sene [1]325
Tezkire

Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
26 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihli ve 1768 numaralı tezkire-i aliyyelerine cevabdır.
Adana ve Cebel-i Bereket ve Maraş'da vuku bulan hâdisât-ı malumede
zî-medhal olan eşhâsın esâmîsini ve suret-i mahkumiyetlerini mübeyyin Divan-ı Harb mazbataları ve bi'l-istîzân şeref-sâdır olan irâdât-ı seniyyeyi hâvî
tezâkir-i ma‘rûza takımıyla savb-ı vâlâlarına irsâl kılınmış ve irâdât-ı seniyyenin ahkâmı tevârîh-i muhtelifede ve Meclis-i Vükelâca ahîren ittihâz olunan
karar 3 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihinde nezâret-i aliyyelerine tebliğ olunmuş olduğundan bi't-tedkik tebligât-ı vâkı‘aya tevfîkan ifa-yı muktezâsıyla
evrak-ı mürselenin yine takımıyla iadesine himmet.
[16 Aralık 1909]
BEO, 3677/275712

173

48

HENÜZ İNFAZ EDİLMEMİŞ
İDAM KARARLARININ KÜREK CEZASINA
ÇEVİRİLMESİ VE İNFAZ EDİLEN BAZI İDAMLAR

Adana olaylarından dolayı Divan-ı Harblerce verilen idam kararlarından Adana'da 25, Cebel-i Bereket'te 13 olmak üzere toplam 38 kararın daha infaz edildiği; idam edilenler arasında Müslümanlar dışında
kimse bulunmamasının Müslüman ahali arasında ortaya çıkardığı üzüntünün diğer bölgelere de yayılmaması için Adana Kumandanlığı'nın
henüz infaz edilmemiş olan idam kararlarının kürek cezasına çevirilmesi ve yağmalanmış eşya davalarının affedilmesine dair talebinin
Meclis-i Vükelâ'da ele alındığı ve idam cezaları artık küreğe çevirilmekte olduğundan, talep hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı

Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
1778

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Adana İğtişâşâtı'nda zî-medhal olmalarından dolayı Divan-ı Harb-i Örfîce idama mahkum edilip icra-yı icabı irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî'ye
iktirân etmiş olan on dört şahsın evvelki gece salben idam olunmuş idüğü
Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'ndan dünkü tarihle vârid olan telgrafnâmede bildirilmiş olmakla Muhakemât Dairesi ifadesiyle arz-ı malumâta ibtidâr kılındı. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 29 Zilkade sene [1]327 ve fî 29 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi
**
Harbiye Nezâreti
Tahrirât Dairesi
Tahrirât Kalemi
1780
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
29 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihli ve bin yedi yüz yetmiş sekiz numaralı tezkire-i çâkerâneme zeyldir.
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Adana İğtişâşı'nda medhaldâr olmalarından dolayı Divan-ı Harb-i Örfîce idama mahkum edilip ol vechile icra-yı icabı irâde-i seniyye-i cenâb-ı
mülûkâneye iktirân etmiş olan eşhâsdan dün gece de on bir şahsın salben
idam olundukları Adana Kuvve-i Mürettebesi Kumandanlığı'ndan bu kere
alınan telgrafnâmede izbâr olunmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 29 Zilkade sene [1]327 ve fî 29 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
1779
Gayet müsta‘celdir.
İdam hükümlerinin icrası ahali-i İslâmiyece te’sirât-ı azîmeyi mûcib
olduğundan bahisle idam cezalarının müebbed küreğe
tahvîli hakkında Adana Kumandanlığı'ndan bugün
alınan telgrafnâmenin irsâl kılındığına dair

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Adana İğtişâşı'nda medhaldâr olan eşhâsın Divan-ı Harb-i Örfîlerce tebeyyün eden cürmleri üzerine derecât-ı muhtelifede tecziyeleri icra edilmekde olduğu malum olarak bunlardan idama mahkum olan eşhâs hakkında sâdır
olan hükümlerin iğtişâşdan yedi mâh sonra icrası ve el-hâletü hâzihî nefs-i
Adana'da idam edilen yirmi beş İslâm miyânında sair unsurun bulunmaması
ahali-i Müslimece pek ziyade bâ‘is-i teessür olduğundan ve mevâki‘deki mahkumîn hakkında derdest-i infaz olan idam hükümlerinin icrası bu te’sirâtı oralarca da vücuda getireceği tabiî bulunduğundan bahisle idam cezalarının müebbed küreğe tahvîli ve menhûbât davalarının takib olunmayarak afvı hakkında bazı ifadât-ı ehemmiyetkârâneye dair bugünkü tarihle Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'ndan alınan telgrafnâmenin suret-i muhrecesi leffen
cânib-i sâmî-i Sadâret-penâhîlerine takdim ve tesyîr kılınmış ve suret-i iş‘âr
şâyeste-i in‘itâf-ı nazar bulunmuş olmakla mezkûr kumandanlığa tebligât-ı
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cevabiye ifa olunmak üzere iktizâsının emr u inbâsı menût-ı müsaade-i sâmiye-i fahîmâneleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 29 Zilkade sene [1]327 ve fî 29 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi

Adana'da Kuvve-i Mürettebe Kumandanı Miralay Mehmed Ali Bey'den vârid
olan fî 29 Teşrîn-i Sânî sene [1]325 tarihli şifreli telgrafnâmenin suretidir.
Adana İğtişâşı'nın pek zâlimâne ve vahşiyâne ve tarih-i Meşrutiyetimize büyük bir leke ve vücud-ı memleketde açılmış fena bir yara olduğu cümlece musaddakdır. İğtişâşda medhaldâr olan eşhâsın Divan-ı Harb-i Örfîlerce
tebeyyün [eden] cürmleri üzerine derecât-ı muhtelifede tecziyeleri icra edildi
ve edilmekdedir. İdama mahkum olan eşhâs hakkında sâdır olan hükümlerin
iğtişâşdan yedi mâh sonra icrası ve el-hâletü hâzihî nefs-i Adana'da idam edilen yirmi beş İslâm miyânında hiçbir Ermeni'nin bulunmaması unsur-ı İslâm'ı pek müteessir etmişdir. Mevâki‘deki mahkum hakkında derdest-i infaz
olan idamların icrası bu te’sirâtı oralarca da vücuda getireceği tabiîdir. Divan-ı Harb-i Örfîlerin nezâret-i celîlelerine mütekaddim mevki‘-i muamelede
bulunan mazbatalarda idam cezasına mahkum eşhâs var ise bunların hukuk-ı
hükümrânî-i hazret-i Padişahî'den olan idam cezasının müebbed küreğe tahvîli hakkında âtıfet ve merhamet-i Padişahî'nin istahsâli ve menhûbât davalarının Adana Vilâyeti'nde rü’yetine henüz mübâşeret olunmadığından ve Devletçe de Ermeni unsuruna malumü'l-mikdar iâne edildiğinden menhûbât davasının takib olunmayarak afv olunmasını hâl ve maslahat icabâtından addeylemekdeyim. Zira bu idam cezaları üzerine menhûbât davaları takibâtına kıyâm edilirse unsureyn beyninde hâsıl olan hüsn-i itilâf mübeddel-i tenâfür ve
tezad olunacak ve İslâm komşularından her suretle mazhar-ı muâvenet olan
Ermeniler de bu muâvenetden mahrum kalacakdır. Unsureynin hüsn-i itilâfı
ve mâzinin unudulması unsureynin menâfi‘-i mütekâbilesi ve memleketin
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saadet-i âtiyesi esbâbındandır. Şu ma‘rûzât-ı acizînin kabulü hakkında Bâbıâli'ye tebligât-ı mukteziye icrası ehemmiyetle ma‘rûzdur.

**
Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
1821

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Cebel-i Bereket Divan-ı Harbince idama mahkum olup idamları hakkında emr-i âlî sâdır olan on üç şahsın dün gece Cebel-i Bereket'de salben
idam olunduklarına dair Adana Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanlığı'ndan vârid
olan telgrafnâmenin suret-i muhrecesi leffen takdim kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 6 Zilhicce sene [1]327 ve fî 6 Kânûn-ı Evvel sene [1]325
Harbiye Nâzırı
Salih Hulusi

**
Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne
Cebel-i Bereket Divan-ı Harbince idama mahkum olup idamları hakkında emr-i âlî sâdır olan on üç şahsın dün gece Cebel-i Bereket'de salben
idam olundukları ma‘rûzdur.
Fî 5 Kânûn-ı Evvel sene [1]325
Kuvve-i Mürettebe Kumandanı
Miralay Mehmed Ali
BEO, 3535/265082_5, 6, 7, 9, 10, 13

***
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Meclis-i Vükelâ
Müzâkerâtına Mahsus Zabıt Varakasıdır
Tarih: Fî 6 Zilhicce sene [1]327 - Fî 6 Kânûn-ı Evvel sene [1]325

Hulâsa-i Meâli
Adana'da idam olunan yirmi beş İslâm miyânında sair unsurun bulunmaması ahali-i Müslimece pek ziyade bâ‘is-i teessür olduğundan ve mevâki‘deki mahkumîn hakkında derdest-i infaz olan idam hükümlerinin icrası bu
te’sirâtı oralarca da vücuda getireceği tabiî bulunduğundan bahs ile idam cezalarının müebbed küreğe tahvîli ifadesine dair Adana Kumandanlığı'nın telgrafnâmesinin leffiyle icra-yı icabını mutazammın Harbiye Nezâreti'nin 29
Zilkade sene [1]327 tarihli ve 1779 numaralı tezkiresi okundu.
Kararı
İdama mahkum olanlar hakkında sâdır olan hükümler şimdiye kadar
icra olunmuş ve bundan sonra idam cezaları müebbed küreğe tahvîl olunmakda bulunmuş olduğundan tezkirenin hıfzı tasvîb olundu.
(Meclis-i Vükelâ azâlarının imzaları)
[19 Aralık 1909]
MV, 135/13
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ADANA REDİF FIRKASI KUMANDANI
MUSTAFA REMZİ PAŞA'NIN EMEKLİ EDİLMESİ

Adana'da meydana gelen olaylar sırasında tedbirsiz davrandığı için 3
ay hapis cezasına çarptırılan ve açığa alınan Adana Redif Fırkası eski
Kumandanı Ferik Mustafa Remzi Paşa'nın emekli edilmesine dair Harbiye Nezâretince sunulan takririn Padişah tarafından onaylandığı

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 2
Evrak Numarası: 2670
Tarih: 20 Zilhicce sene [1]327 - 20 Kânûn-ı Evvel sene [1]325
Tezkire

Harbiye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Adana Redîf Fırkası kumandanı iken hâdise-i mündefi‘ada tedbirsizliğinden dolayı üç mâh haps ile Beşinci Ordu-yı Hümâyûn redîf açığına çıka178

rılmış olan Ferik Mustafa Remzi Paşa'nın tevkifât-ı lâzıme icra ve taleb edeceği emvâlden i‘tâ kılınmak ve tezkire-i Osmaniyyesi'nde muharrer tarih-i
vilâdetine nazaran sinni itibarıyla maaşınca ta‘dîlât ifası lâzım geldiği suretde icabına bakılmak üzere ber-mûceb-i kanun şehrî yedi bin otuz altı kuruş
maaşla icra-yı tekâüdü hususuna 9 Kânûn-ı Evvel sene [1]325 tarihli ve 641
numaralı takrîr-i âlîleri üzerine bi'l-istîzân 17 Kânûn-ı Evvel sene [1]325 tarihinde irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî şeref-sudûr buyurulmuş olmakla ifa-yı muktezâsına himmet.
[2 Ocak 1910]
BEO, 3684/276247
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CEBEL-İ BEREKET ESKİ MUTASARRIFI
MEHMED ÂSAF BEY'İN MAHKÛMİYETİ

Cebel-i Bereket sancağında çıkan olaylar sebebiyle Erzin Divan-ı Harbi'nde yargılanıp beraat etmiş iken Adana ll. Divan-ı Harbi'nde yeniden yargılanan Cebel-i Bereket eski Mutasarrıfı Mehmed Âsaf Bey'in,
olaylar sırasında ahaliyi yatıştırmak için ortaya koyması gereken metaneti göstermeyerek telaşa kapılmasından dolayı 4 sene memuriyetten tard ve sonrasında da idarî görevlerde istihdamdan men cezasına
çarptırıldığı

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube: 2
Evrak Numarası: 2955
Tarih: 14 Muharrem sene [1]328 - 13 Kânûn-ı Sânî sene [1]325

Dahiliye ve Harbiye Nezâret-i Celîlelerine
Cebel-i Bereket İğtişâşâtı'ndan dolayı mukaddemâ mahalli Divan-ı
Harb-i Örfîsince lede'l-muhakeme berâetine karar verilmiş olan Mutasarrıf-ı
sâbık Âsaf Bey'in tahkikât-ı evveliyeyi hâvî fezlekeler üzerine Adana Divan-ı
Harb-i Örfîsince vali ve kumandan ile birlikde icra-yı muhakemesi Meclis-i
Vükelâca ittihâz olunup irâde-i seniyye-i hazret-i Padişahî'ye iktirân eden karar iktizâsından bulunmasına binâen bu bâbda cereyân eden tedkikât netice179

sinde mûmâileyh Âsaf Bey'in tab‘an cebîn olup esna-yı iğtişâşda hâl-i heyecanda bulunan ahalinin iade-i sükûnu için te’sirât-ı hasenesi melhûz olan metânet ve temkini ibrâz etmeyerek eser-i telaş gösterdiği muhakeme evrakından anlaşılmış olduğundan mûmâileyhin mücâzât-ı te’dîbiyeden olarak dört
sene müddetle memuriyetinden tardına ve ba‘d-ezîn dahi re’sen idare işlerinde kullanılmamasına müttefikan karar verildiğine dair Adana İkinci Divan-ı
Harb-i Örfîsi'nden tanzim ve tesyîr olunan mazbata* //Harbiye Nezâret-i Celîlesi'nin o bâbdaki tezkiresiyle lede'l-arz mûcebince ifa-yı muktezâsı hususuna irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî müte‘allik buyurularak nezâret-i müşârunileyhâya malumât i‘tâ edilmiş olmakla icra-yı icabına himmet.//
[26 Ocak 1910]
BEO, 3693/276930
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MUHTAÇLAR İÇİN PİYANGO TERTİBİ

Uluslararası Halep ve Adana Muhtaçları Yardım Komitesince, geliri
muhtaçlara dağıtılmak üzere tertibi planlanan piyango konusunun
Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ'da bir an önce ele alınıp neticelendirilmesi
talebine dair Komite 2. başkanının maruzatı

Hâk-i Pây-ı Âlîlerine
Atûfetli efendim hazretleri
Ahîren zât-ı âlîleriyle vâki olan mülâkât-ı acizîde hâsılâtı Adana ve
Haleb muhtacînine aid olmak üzere bir piyango tertibi için komitemiz tarafından takdim kılınan istid‘â üzerine icabı Ziraat Bankasınca lede't-teemmül
keyfiyet Meclis-i Mahsus-ı Vükelâca derdest-i tezekkür bulunduğundan hemen evrakın kırâetiyle bir karara iktirân etmesi hususu taraf-ı sâmîlerinden
va‘d buyurulmuş idi. Malum-ı vâlâları olduğu üzere gerçi cânib-i Hükûmet-i
*

Harbiye: " ... 9 Kânûn-ı Sânî sene [1]325 tarihli ve 1954 numaralı tezkire-i aliyyeleriyle
lede'l-arz mûcebince ifa-yı muktezâsı hususuna irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî müte‘allik buyurularak Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne tebligât icra kılınmış olduğu beyânıyla tezkire."
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Osmaniyye'den muhtacîn-i merkûmeye her vechile ibrâz-ı muâvenet edilmekde ise de sefaletin azameti ve ihtiyacın kesretine nazaran iâne bahsince her
ne yapılsa az olduğundan husus-ı mezkûrun tesrî‘i hususuna himem-i aliyye-i
keremkârîlerinin lutfen masrûf buyurulmasını rica ederim. Ol bâbda emir efendim hazretlerinindir.
Fî 25 Kânûn-ı Sânî sene [1]325
Adana ve Haleb Muhtacîni
Beyne'l-milel İâne Komitesi Reis-i Sânîsi
William Wheelock Peet
[7 Şubat 1910]
BEO, 3535/265082_2
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BAZI ERMENİLERİN YARDIM TALEBİ

İsimleri yazılı 3 Ermeni'nin yardım talebiyle Dörtyol'dan çektikleri telgrafın incelenip gereğinin yapılması için Adana Valiliği'ne talimat verildiği

Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Dörtyol
Mahalli Numarası: 787
Tarih: Fî 21 Kânûn-ı Sânî sene 1325

Dersaâdet Meclis-i Mebûsân Riyâset-i Celîlesi'ne
Hâdise-i zâilede Cebel-i Bereket Sancağı muzâfâtından Ocaklı ve Ermeni karyelerinde bilumum süknâ ve çiftlik hâneler ihrâk, mevcudât ve mevâşîler serâpâ yağma, ziraatleri itlâf edildi. Barınacak bir çare kalmadı. Ziraat
matlûb derecede devam etmedi. İhtiyac nisbetinde zürrâ‘a ve esnafa nükûd-ı
mev‘ûd verilmedi. Ahvâl-i ma‘rûza-i müsteb‘ade kaht u galâ beliyyesinin vehâmetini göstermekde olduğundan te’min-i maişetin nazar-ı dikkate alınmasını hürriyet nâmına istirhâm eyleriz.
Ocaklı, Nacarlı Reis-i Ruhânî
Avadis
Simyon oğlu Haci Kirkor Agop oğlu Haçer

**
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Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Evrak Numarası: 594
Tarih: 8 Şubat sene [1]325
Telgraf

Adana Vilâyeti'ne
Dörtyol'dan çekilen 787 numaralı telgrafnâme kopyasının ahz ve mütâlaasıyla iktizâsının serî‘an ifa ve inbâsı.
[21 Şubat 1910]
DH. MUİ, 67/37
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İHSAN FİKRİ EFENDİ'NİN DİVAN-I HARB'İN
SÜRGÜN KARARINDAN SONRAKİ DURUMU

Adana olaylarından dolayı Divan-ı Harbce 2 yıl Adana dışına sürgün
edilme ve Adana'da gazete çıkaramama cezasına çarptırılan İtidal gazetesi sahibi İhsan Fikri Efendi'nin sürgün olarak Ankara'ya sevk edildiği ve bu esnada İskenderiye'ye kaçarak Mısır Fevkalade Komiserliği
aracılığıyla, Ankara'da geçim imkanı olmadığı için İstanbul'da ikametine izin verilmesi talebinde bulunduğu, ancak firarî olmasından dolayı
bu talebi reddedilerek İstanbul'a gelip yeniden müracaatta bulunmasının istendiği, daha sonra Konya'da ikameti uygun görülerek oraya gönderildiği, bir süre sonra sağlığı bakımından Konya'da değil Beyrut gibi
sıcak bir sahil şehrinde ikametinin uygun olacağına dair sağlık raporu
verilmesi üzerine Beyrut'a gönderildiği; yargılanması sırasında hapiste
geçirdiği sürenin sürgün cezasından düşülmesi için Hükûmet'e müracaat ettiği; ayrıca Aravod isimli Ermeni gazetesinde, Ankara'dan firar
ettiği sırada İstanbul'a gelerek Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa ve Müsteşar Adil Bey ile görüştüğü, sürgün yerinin İzmir'e çevirilmesi için de
Dahiliye nazırına başvurduğu yolunda bir haber yayınlandığı ve bundan dolayı gazete aleyhine dava açıldığı
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Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi

Adana Vilâyeti'nden Alınan Şifre
Dün İskenderiye'den İhsan imzasıyla Adana'da İshak nâmına gelen
gayr-ı resmî bir telgrafnâmeden anlaşıldığına nazaran İtidal Gazetesi Sahibi
İhsan Fikri Ankara'dan İskenderiye'ye firar etmişdir. Bu bâbda tahkikât icrasına bittab‘ tevessül edildiği berây-ı malumât arz olunur. Fermân.
Fî 5 Teşrîn-i Evvel sene [1]325
Vali
Cemal

**
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Atûfetli efendim hazretleri
Adana'da zuhur eden vukuât sebebiyle matbaası kapadılarak iki sene
Adana'da bulunmamak üzere Divan-ı [Harb-i] Örfî kararıyla şehr-i mezkûrdan bi'l-ihrac Ankara'da ikamete memur edilmişse de Divan-ı Harb'in kararında bir mahal tahsis olunmamasına ve orada kendisi için vasıta-i maişet bulunmamasına mebnî İskenderiye'ye gelerek te’min-i maişeti için Dersaâdet'de
ikametine taraf-ı âlî-i nezâret-penâhîlerinden müsaade buyurulması ifadesini
hâvî İtidal Gazetesi Sahib-i İmtiyâz ve Sermuharriri İhsan Fikri imzasıyla
gönderilen varaka leffen savb-ı âlî-i nezâret-penâhîlerine takdim kılınmakla
ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 10 Şevval sene [1]327 ve fî 11 Teşrîn-i Evvel sene [1]325
Mısır Fevkalâde Komiseri
Şerif Mehmed Rauf

**
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8 Teşrîn-i Evvel sene [1]325, İskenderiye

Arz-ı çâkerîdir
1 Nisan [1]325 tarihinde hudûsuyla cihan-ı insaniyeti girye-bâr-ı te’ellüm eden Adana fecâyi‘i hakkında görülen lüzum üzerine 7 Nisan tarihinde
-namus-ı İslâm ve askeri, haysiyet-i hükûmeti müdafaa için- gazetemle vuku
bulan neşriyât-ı hakikiye Ermeni âmâl-i siyasiyesine büyük bir darbe hükmünde telakki edildiğinden gazete ve muharrirleri dehşetli bir tehâcüme ma‘rûz kalmış ve bu muhâcemât bilâhare hükûmetin bir siyaset-i bî-sûda tebaiyetle iki sene Adana'da bulunmamaklığım ve fîmâ-ba‘d orada gazete [neşr]etmemekliğim hakkında Divan-ı Harb'e bir karar i‘tâ etdirmesini istilzâm eylemişdir.
Bendeniz gibi hayat-ı şebâbetinin on üç senesini Anadolu'nun mahûf
zindanlarında, ıssız menfâlarında geçiren biçare bir gencin bu devr-i âdil-i
Meşrutiyet'de bu kadar haksız bir zulme dûçâr olması bittab‘ muvâfık-ı insaf
ve ma‘delet değildir.
Bendeniz buraya geleli üç gün oluyor. Namuslu, vatanperver bir Osmanlı olduğum için muhafaza-i namus-ı millet nâmına sükûnet ile isticlâb-ı ma‘deleti daha muvâfık buluyorum. Vukuât, Adana'daki matbaamın insidâdını,
çiftlik işlerimin bozulmasını, hulâsa bin lirayı mütecâviz bir zarara dûçâr olmamı istilzâm etdi.
Gönderilmek istenildiğim Ankara'da kendime vesâil-i maişet bulamayacağım cihetle orası bendenize menfâ değil mezar olacakdı.
Divan-ı Harb'in kararında bir mahal tahsis edilmediğine ve maksad
-güya teskin-i efkâr için- bir müddet Adana'da bulunmamaklığım olduğuna
nazaran, Dahiliye Nezâreti'nden, Dersaâdet'de ikametime müsaade istihsâline bezl-i inâyet ve mürüvvet buyurulduğu hâlde bu lutf-ı kerîmânelerinin
ile'l-ebed minnetdârı kalacağımı ve bilâ-tevakkuf vatanıma avdet edeceğimi
arz ile irâde-i lutf-âde-i âsafânelerine bir sükûn-ı tâm ile intizâr eylerim. Her
hâlde fermân ve ihsân efendimiz hazretlerinindir.
İtidal Gazetesi
Sahib-i İmtiyâz ve Sermuharriri
İhsan Fikri
Adres: İskenderiye'de Zabtiye civarında Giridli Hasan Ağa'nın Oteli'nde.
**
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Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Evrak Numarası: 2730
Tarih: 17 Şevval sene [1]327 - 19 Teşrîn-i Evvel sene [1]325
Hulâsa: İhsan Fikri Efendi'nin tervîc-i istid‘âsı
mümkün olamayacağına dair

Mısır Fevkalâde Komiserliği Cânib-i Vâlâsı'na
11 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 tarihli tahrirât-ı devletleri cevabıdır.
İtidal Gazetesi Sahib-i İmtiyâz ve Sermuharriri İhsan Fikri Efendi'nin
iki sene Adana'dan tebâ‘üdüne Divan-ı Harb-i Örfîce karar verildiği ve Ankara'da ikameti tensîb edildiği hâlde firar etmesinden dolayı oradan vâki olan
istid‘âsı bittab‘ tervîc edilemeyeceğinden buraya avdetle yeniden tekrîr-i istid‘â eylemesi lüzumunun kendisine tebliğine himem-i aliyye-i âsafâneleri
derkâr buyurulmak bâbında.

**
Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 27829

Dahiliye Nezâreti'ne
Suret-i firarı mukaddemâ arz olunan İtidal Gazetesi Sahib-i İmtiyâz ve
Sermuharriri İhsan Fikri'nin vilâyet dahilinde bulunan Gülek Derbendi jandarmaları tarafından Konya jandarmalarına teslim olunduğu fî 22 Eylül sene
[1]325 tarihli ilmuhaberden anlaşılmış ve merkûmun Konya Vilâyeti dahilinde Ulukışla jandarmaları tarafından firar etdirildiği cihetle müsebbibleri hakkında Niğdece tahkikât icra etdirilmekde bulunduğu bi'l-muhabere Konya Vilâyeti'nden bildirilmişdir.
Fî 8 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
Vali
Cemal

**
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Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Şube: 3
Tarih: Fî 15 Teşrîn-i Sânî sene [1]325

Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'ne, Konya Vilâyeti'ne
Adana'da münteşir İtidal gazetesi sermuharriri olup heyecan-âmîz neşriyâtda bulunduğundan dolayı mücâzât-ı te’dîbiyeden olarak tensîb edilecek
bir mahalde iki sene müddetle nefyine ve ba‘demâ Adana'da gazete neşredememesine Divan-ı Harb-i Örfî kararıyla bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i
Padişahî müte‘allik buyurulmuş olan ve el-yevm Dersaâdet'de bulunan İhsan
Fikri Efendi'nin Konya'ya i‘zâmı* //bi't-tensîb keyfiyet Konya Vilâyet-i Behiyyesi'ne tebliğ edildiğinden oraya i‘zâmıyla keyfiyetin inbâsı mütemennâdır,
efendim.//

**
Konya Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded: 610
Hulâsa: İtidal Gazetesi Müdür ve Sermuharriri olup Konya'da
ikamete memur Adanalı İhsan Fikri'nin hastalığından
dolayı berây-ı tebdil-i hava Beyrut'a ve sair mahalle
i‘zâmı hakkındaki istid‘ânın leffiyle

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Atûfetli efendim hazretleri
Mühlik bir hastalığa dûçâr olduğundan ve havası mu‘tedil sevâhilin
birisinde tebdil-i havaya etıbbâca lüzum gösterildiğinden bahisle berây-ı tebdil-i hava Beyrut'a ve sair bir mahalle i‘zâmı istirhâmına dair Konya'da ikamete memur İtidal Gazetesi Müdür ve Sermuharriri Adanalı İhsan Fikri imzalı verilen arzuhâl leffen takdim kılınmış olmakla mündericâtına ve zahrına
Vilâyet Sıhhiye Müfettişliği'nden yazılan rapora nazaran ifa-yı muktezâsı me*

Konya'ya: " ... tensîb kılınmış olmakla vusûlünde ber-mantûk-ı emr u fermân-ı hümâyûn ifa-yı muktezâsı bâbında."
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nût-ı re’y-i âlî-i cenâb-ı nezâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.
Fî 30 Muharrem sene [1]328 ve fî 28 Kânûn-ı Sânî sene [1]325
Konya Valisi Vekili
Mirlivâ
Ali Rıza
**
Huzur-ı Âlî-i Vilâyet-penâhî'ye
Saadetli efendim hazretleri
Bi-kaderillahi Teâlâ mühlik bir hastalığa dûçâr olduğumdan ve havası
mu‘tedil sevâhilin birisinde tebdil-i havaya azîmetime etıbbâca lüzum gösterilmekde bulunduğundan lutfen Hey’et-i Sıhhiyece bi'l-muayene berây-ı tebdil-i hava Beyrut'a ve sair bir mahalle i‘zâmıma müsaade buyurulması bâbında emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 28 Kânûn-ı Sânî sene [1]325
İtidal Gazetesi Müdür ve Sermuharriri olup
Konya'da ikamete memur Adanalı
İhsan Fikri
İcra-yı muayenesiyle muayene raporunun rabtı zımnında
Sıhhiye Müfettişliği Vekâleti'ne. Fî 28 minh.

Müsted‘î-i mûmâileyhin muayenesi bi'l-icra sillü'r-ri’e hastalığıyla ma‘lûl olup Konya'nın bürûdet-i havası sebebiyle bugünlerde maraz-ı mezkûr
fevkalâde kesb-i şiddet eylemiş ve bu gibi hastalıklara dûçâr olanlar bahr veya sahil-i bahre karîb bir mahalde ikamet etdirilmesi fennen muktezî ve esasen mûmâileyh dahi havası mu‘tedil Adana'da ikamet etmekde olmasına binâen Beyrut ve buna mümâsil havası mu‘tedil ve hârr bir mahalde ikamet etdirilmesi tıbben muktezî olmakla işbu rapor bi't-tanzim i‘tâ kılındı.
Fî 28 Kânûn-ı Sânî sene [1]325
Sıhhiye Müfettiş Vekili
Tabib-i Evvel
Resam Habib

Tabib-i Sânî
(Mühür)
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Muktezî rapor bi't-tanzim manzûr-ı sâmîleri buyurulmak üzere takdim
kılınmışdır. Fermân.
Fî 28 minh.
Sıhhiye Müfettiş Vekili
Tabib-i Evvel
Resam Habib
Leffiyle nezâret-i celîleye arîza. Fî 28 minh.

**
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Şube: 4
Evrak Numarası: 910
Tarih: Fî 11 Şubat sene [1]325
Şifre

Konya Vilâyeti'ne
C. 28 Kânûn-ı Sânî sene [1]325 tahrirât. İhsan Fikri Efendi'nin İzmir
tarîkıyla Beyrut'a nakli münasib görülmüş ve keyfiyet Beyrut Vilâyeti'ne bildirilmişdir.
Beyrut Vilâyeti'ne
Konya'da ikamete memur Adana'da mülgâ İtidal Gazetesi Sermuharriri İhsan Fikri Efendi'nin sillü'r-ri’e hastalığına mübtelâ olduğu tabib raporundan anlaşılmasına mebnî Beyrut'a i‘zâmı Konya Vilâyeti'nin iş‘ârı üzerine
bi't-tensîb İzmir tarîkıyla nakli vilâyet-i müşârunileyhâya tebliğ kılınmakla
beyân-ı malumâta ibtidâr olundu.
**
Harbiye Nezâreti
Muhakemât Dairesi
Aded: 786
Hulâsa: İki sene nefy cezasına mahkum olan Muharrir
İhsan Fikri Efendi'nin mevkûf bulunduğu müddetin
nefy cezasından mahsûbuna dair

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletli efendim hazretleri
17 Kânûn-ı Evvel sene [1]325 tarihli ve bin beş yüz yetmiş numaralı
tezkire-i aliyye-i dâverâneleri cevabıdır. Adana Hâdisesi'nden dolayı mukad188

demâ iki buçuk ay tevkif olunduğundan bahisle Divan-ı Harb-i Örfîce aleyhine hükmolunan iki sene nefy cezasından mezkûr müddetin mahsûbunu istid‘â
eden İtidal Gazetesi Muharriri İhsan Fikri Efendi'nin 4 Temmuz sene [1]325
tarihinde taht-ı tevkife alınarak 19 Eylül sene [1]325 tarihinde Ankara'ya
teb‘îd edildiği kayden müstebân olarak müsted‘î-i mûmâileyh hakkında Divan-ı Harb-i mezkûrca hapis cezası verilmemiş idüğüne ve kendisi şu müddet zarfında mahbus kaldığına binâen hapishânede geçirdiği eyyâmın nefye
mahkum olduğu müddetden günü gününe mahsûbu muvâfık-ı ma‘delet olacağı Adana Kuvâ-yı Mürettebesi Kumandanlığı'ndan cevaben vârid olan tahrirâtda beyân olunmuş olduğundan ol vechile icra-yı icabı hususunun savb-ı
âlî-i nezâret-penâhîlerine izbârı Muhakemât Dairesi'nden ifade kılınmış olmakla ifa-yı muktezâsı bâbında emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 14 Safer sene [1]328 ve fî 11 Şubat sene [1]325
Harbiye Nâzırı nâmına
(İmza)

**
Beyrut Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded: 12
Hulâsa: İhsan Fikri Efendi'nin vürûd etdiğine dair

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletli efendim hazretleri
11 Şubat sene [1]325 tarihli ve şifreli telgrafnâme-i âlî-i nezâret-penâhîlerine arîza-i cevabiyedir. Mülgâ İtidal Gazetesi Sermuharriri İhsan Fikri
Efendi'nin vürûd etdiği Polis Müdüriyeti'nden ifade olunmakla ol bâbda emr u
fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 6 Rebîülevvel sene [1]328 ve fî 4 Mart sene [1]326
Beyrut Valisi
Hüseyin Nazım bin Tahsin

**
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Numara
3084

Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Nâzır beyefendi hazretleri
Vükelâ-yı devlet ve memurîn-i hükûmet aleyhinde müftereyât ve hakareti mutazammın makale neşretmekle maznûnun-aleyhimâ olan Ermenice
Aravod Gazetesi Sahib-i İmtiyâzı Misak Suryan ve Muharriri Sohogras(?)
Efendiler haklarında cereyân eden muhakeme ve istimâ‘ edilen müdafaa sırasında bazı şâhidlerin ifadâtına nazaran mezkûr makalede ismi zikredilen İhsan
Fikri'nin İtidal gazetesi sahibi olup Adana'da zuhur eden hâdise-i müessife-i
malumeden sonra Adana Divan-ı Harbince iki sene nefyine karar verilerek
menfâsı olan Ankara'ya sevk olunurken firaren Dersaâdet'e gelerek Sadr-ı
sâbık Hüseyin Hilmi Paşa hazretleri ve Müsteşar Adil Beyefendi ile görüşdüğü ve zât-ı âlîlerine dahi menfâsının İzmir'e tahvîli istirhâmında müracaat
etdiği ihbar ve neşriyât-ı vâkı‘aya bu sebeble ictisâr kılınmış idüğü müdafaaten dermiyân edilmiş olmakla merkûm İhsan Fikri'nin bu yolda vâki olan müracaatı sahîh ve vâki olup olmadığının ve Adana Divan-ı Harb-i Örfîsi'nden
ol suretle mahkum edilip edilmediğinin mahkemece bilinmesine lüzum-ı kanunî hâsıl olmuş olmakla keyfiyetin muvazzahan beyân ve iş‘ârına himmet
buyurulması bâbında emr u irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 11 Rebîülevvel sene [1]328 ve fî 10 Mart sene [1]326
Dersaâdet Bidâyet Mahkemesi
Birinci Ceza Dairesi Reisi
(İmza)
**
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Şube: 3/250
Evrak Numarası: 53
Tarih: 20 Mart sene [1]326
Dersaâdet Bidâyet Mahkemesi Birinci Ceza Dairesi Riyâset-i Behiyyesi'ne
10 Mart sene [1]326 tarihli ve 3084 numaralı tezkire-i behiyyelerine
cevabdır. Heyecan-âmîz neşriyâtda bulunmasından dolayı Adana Divan-ı
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Harb-i Örfîsince iki sene nefy cezasına mahkum edilen İtidal Gazetesi Sahibi
İhsan Fikri Efendi Dersaâdet'e gelerek tayin olunan mahalle i‘zâm kılınmış
olup mûmâileyhin Sadr-ı sâbık Hüseyin Hilmi Paşa hazretleriyle ve Sadâret
müsteşarı ile görüşüp görüşmediği nezâretçe mechûl bulunduğu beyânıyla
tezkire-i senâverî terkîm kılındı, efendim.
[2 Nisan 1910]
DH. MUİ, 23-2/21
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ERMENİ PATRİKHANESİ'NİN OLAYLARDAN
ETKİLENENLERİN DEVLETE OLAN VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ HUSUSUNDAKİ ŞİKAYET VE TALEPLERİ

Ermeni Patrikhanesince, olaylardan etkilenerek mağdur duruma düşenlerin görevliler tarafından devlete olan vergi vb. borçlarını ödemeleri
için sıkıştırıldığından bahisle bunların eskiye ait borçlarının silinmesinin talep edilmesi üzerine, Dahiliye Nezâretince Adana Valiliği'nden
bu hususta bilgi ve görüş istendiği, Adana valisi ve defterdarı tarafından gönderilen cevapta ise bu konuda kolaylık gösterilmesi için bütün
görevlilere daha önceden talimat verilmiş olduğundan bu talimata aykırı hareket eden görevlilerin cezalandırılabilmesi için Ermeni Patrikhanesi'nden nerelerde, kimlerin, hangi memur tarafından sıkıştırıldığının
sorulup alınacak malumatın bildirilmesinin talep edildiği

Patrikhâne-i Millet-i Ermeniyân
İstanbul
Aded: 240

Huzur-ı Sâmî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir
Adana ve Haleb Vilâyetlerindeki hâdisât-ı malume-i müellimede cânen
ve mâlen telefât ve hasarâta dûçâr olan felâketzedegânın a‘şâr rüsûmundan
ve emlâk vergisi'nden borçlarının te’diyesi için mahalleri hükûmetleri tarafından tazyik edilmekde ve istîfâsı için mutasarrıf oldukları emlâklerinin zabt u
fürûhtu tasavvur olunmakda bulunduğu mahallerinden Patrikhâne'ye iş‘âr ve
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beyân ve musâbînin şu atîk borçlarını te’diyeye külliyyen gayr-ı muktedir bulundukları ilâve ve ityân olunarak borçlarının afvı istirhâm olunmakda bulunmuş olmakla ve muhtac-ı iâne bulunan felâketzedegânın te’diye-i deyn için
tazyik edilmeleri nezd-i Hükûmet-i Seniyye'de tecvîz buyurulmayacağı müsellemâtdan bulunmakla musâbînin hâl-i fakr-iştimâllerine terahhumen is‘âf-ı
istirhâmları hususuna inâyet ve merhamet buyurulmak istid‘âsına ibtidâr kılındı. Ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 27 Safer sene [1]328 ve fî 24 Şubat sene [1]325
Ed-Dâ‘î
İstanbul ve Tevâbi‘i Ermeni Patriği
Egışe Toryan

**
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Şube: 4-27
Evrak Numarası: 2732
Tarih: 3 Mart sene [1]326
Hulâsa: Ermeni felâketzedegânının
düyûn-ı mîriyesi hakkında isti‘lâm

Adana ve Haleb Vilâyet-i Behiyyelerine
Hâdise-i zâilede musâb olan dahil-i vilâyetdeki Ermeni felâketzedegânı sinîn-i sâbıka a‘şârıyla emlâk vergisinden medyûn oldukları mebâliğin tesviyesi için hükûmetçe tazyik ve emvâl ve emlâklerinin fürûhtu tasavvur edilmekde olup kendileri ise eda-yı deyne gayr-ı muktedir bulunduklarından bahs
ile zimmet-i emîriyelerinin afvını istirhâm eyledikleri beyânıyla icra-yı icabı
Ermeni Patrikliği'nden Sadâret-i Uzmâ'ya bi't-takdim tevdî‘ buyurulan takrîrde istid‘â kılınmasına nazaran hakikat-i hâlin ve bu bâbdaki mütâlaa-i behiyyelerinin inbâ buyurulması //bâbında. / mütemennâdır,// efendim.

**
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Adana Vilâyeti Defterdarlığı
Aded
Umumî: 811
Hususî: 54
Hulâsa: Hâdise-i zâilede musâb olan
mükellefîn hakkında cevaben

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Saadetli efendim hazretleri
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi ifadesiyle şeref-vârid olan altı numaralı
ve 3 Mart sene [1]326 tarihli tahrirât-ı aliyye-i nezâret-penâhîlerine cevabdır.
Hâdise-i zâilede musâb olan mükellefînin zimemât-ı müterâkimeleri
hakkında sebk eden muhabere üzerine Maliye Nezâret-i Celîlesi'nden vârid
olan 12 Ağustos sene [1]325 tarihli tahrirât-ı cevabiyede hâdise-i mezkûrede
maktûl olanlarla emvâl ve emlâki muhterik olarak cidden fakir düşenlerin sene-i hâliye ve sâbıkaya aid vergi ve bedelât-ı askeriyelerinin suret-i tesviye
ve terkîniyesi hakkında iktizâ eden muamele ba‘dehû ifa olunmak üzere bu
gibi maktûl olanlarla cidden fakir düşenlerin sene-i hâliye ve sâbıkaya aid
vergi ve bedelât-ı askeriyelerinin mikdar ve müfredâtını mübeyyin senelerini
irâe eder suretde bir kıt‘a defterinin irsâli ve mezkûr defter üzerine Hazinece
ittihâz olunacak kararın tebliğine kadar bunların tekâlîf-i emîriyelerinin istîfâsı için tazyik edilmemeleri iş‘âr olunmuş ve suret-i muharrere dairesinde
icra-yı muamele olunması lüzumu mülhakâta izbâr olunduğu gibi matlûb defterin tanzimi hususu da Muhasebe-i Vilâyet'e tebliğ kılınmışdır. Vak‘a-i mezkûrede az çok musâb olanların tehvîn-i ızdırab ve ihtiyacları emrinde vilâyetçe her türlü tedâbîre tevessül ve memurîn-i aidesine vesâyâ-yı mukteziye ifa
olunduğuna göre hilâf-ı tebligât ve ihtarât muameleye cür’et eden memurîn
vazifelerini suistimâl etmiş olacaklarından bunlar hakkında bilâ-ifâte-i vakt
takibât-ı kanuniye icrası tabiî ise de felâketzedegânın zimmetlerinden dolayı
tazyik ve emlâklerinin fürûhtu gibi ahvâl vuku bulduğuna dair şimdiye kadar
makam-ı vilâyete bir gûnâ müracaat ve şikâyet vuku bulmadığına ve maa-hâzâ a‘şârdan olan zimemâta dair Maliye Nezâret-i Celîlesi'nden tebligât vuku
bulmamakla beraber bu kabîl zimmeti olan mesâibzedeler hakkında dahi aynı teshîlât ve muamele edilmekde olduğuna mebnî hilâf-ı mukarrerât ve teb193

ligât ahvâle tasaddî ve cür’et eden memurîn kimler olduğu hükûmete ihbar
edildiği takdirde haklarında muamele-i lâzıme icrası tabiî olduğundan nerelerce hangi memurlar tarafından kimlerin tazyik edilmiş olduğunun Ermeni
Patrikhânesi'nden bi'l-isti‘lâm iş‘âr buyurulması bâbında emr u irâde efendim
hazretlerinindir.
Fî 24 Rebîülevvel sene [1]328 ve fî 22 Mart sene [1]326
Adana Valisi
Ahmed Cemal

Defterdar
Tevfik

**
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Şube: 3-479
Evrak Numarası: 54
Tarih: Fî 29 Mart sene [1]326
Ermeni felâketzedegânı hakkında hilâf-ı mukarrerât
ahvâle cür’et edenlerin tahkiki hakkında

Adliye ve Mezâhib Nezâret-i Celîlesi'ne
Hâdise-i zâilede musâb olan Ermeni felâketzedegânı sinîn-i sâbıka a‘şârıyla Emlâk Vergisi'nden medyûn oldukları mebâliğin tesviyesi için hükûmetçe tazyik ve emvâl ve emlâklerinin fürûhtu tasavvur edilmekde olup kendileri ise eda-yı deyne gayr-ı muktedir bulunduklarından bahisle zimmet-i emîriyelerinin afvını istirhâm eyledikleri beyânıyla icra-yı icabı Ermeni Patrikliği'nden Sadâret-i Uzmâ'ya bi't-takdim tevdî‘ buyurulan takrîrde istid‘â kılınması
üzerine keyfiyet Adana Vilâyeti'nden lede'l-isti‘lâm hilâf-ı mukarrerât ve tebligât ahvâle cür’et eden memurîn kimler olduğu hükûmete ihbar edildiği takdirde haklarında muamele-i lâzıme icrası tabiî olduğundan nerelerce hangi
memurlar tarafından kimlerin tazyik edilmiş olduğunun Patrikhâne'den bi'l-istîzâh iş‘ârı lüzumuna dair cevaben vârid olan tahrirâtın sureti leffen savb-ı
âlîlerine tisyâr kılınmış olmakla mündericâtına nazaran ifa-yı muktezâsı menût-ı himem-i aliyye-i nezâret-penâhîleridir. Ol bâbda.
[11 Nisan 1910]
DH. MUİ, 74-1/63
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HAÇİN MURAHHASASI RAHİB
NERSİS EFENDİ'NİN AFFI VE ADANA'YA TAYİNİ

Divan-ı Harbce sürgün cezasına mahkûm edilmiş iken başka bir yerde
görevlendirilmek üzere Padişah tarafından affedilen Haçin Ermeni Murahhasası Rahib Nersis Efendi'nin Sis Katogikosluğunca Adana Murahhasa Vekilliği'ne seçildiği ve Hükûmetçe de uygun bulunan bu seçim
hakkında Adana valisinden görüş bildirmesinin istendiği

Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Şube: 3-1145
Tarih: 8 Mayıs sene [1]326
Şifre

Adana Vilâyeti'ne
Haçin Ermeni Murahhasalığı'na müntehab ve Maraş Divan-ı Harb-i Örfîsince nefy cezasıyla mahkum iken mahall-i âharda istihdam edilmek üzere
mazhar-ı afv-ı âlî olan Rahib Nersis Efendi'nin Sis Katogikosluğunca Adana
Murahhasa Vekâleti'ne intihâb olunduğu Adliye ve Mezâhib Nezâreti'nden
bildirilmiş ve bu suret hükûmetçe muvâfık-ı hâl ve maslahat görülmüş olmakla bu bâbdaki mütâlaanızın da serî‘an inbâsı muntazardır.
[21 Mayıs 1910]
DH. MUİ, 96-1/41
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SERKİS SUİN EFENDİ'YE KOLAYLIK SAĞLANMASI
VE FAALİYETLERİNİN KONTROL ALTINDA TUTULMASI

Ermeni Patrikhanesince, Adana ve Halep bölgelerindeki Ermeni yetimlerini teftiş ve kendileriyle ilgilenip durumları hakkında bilgi vermekle
görevlendirilen Serkis Suin Efendi'ye kolaylık sağlanmasının talep edilmesi üzerine her iki valiliğe de bu hususta emir gönderildiği; gönderilen bir başka emirde ise adı geçenin bu görevi yerine getirirken halkın
birliğini bozucu telkinlerde bulunmasını önlemek için hissettirilmeden
izlenmesinin istendiği; Halep Valiliği'nden gelen cevapta kendisinin bu
yönde bir faaliyetine rastlanmadığının bildirildiği

195

Patrikhâne-i Millet-i Ermeniyân
İstanbul
Aded: 228

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir
Adana ve Haleb Vilâyetleri mahâll-i muhtelifesinde bulunan eytâm ve
erâmilin ahvâl-i sefalet-iştimâlleriyle mikdar-ı nüfusu Patrikhânece malum
ise de bunların hâl-i hâzırı nazar-ı teftişden geçirip teselliyât-ı itmi’nân-bahşâda bulunmak ve Patrikhâne'ye de bi'l-etraf malumât vermek üzere bir memurun i‘zâmı icab etmiş ve şu vazifeye Patrikhâne Mecâlis azâsından Serkis
Suin Efendi intihâb ve tayin olunmuş olmakla efendi-i mûmâileyhin mahallerince teshîlât ve muâvenete mazhariyeti zımnında zikrolunan vilâyetlere
hitaben birer kıt‘a tavsiyenâme-i âlî-i cenâb-ı nezâret-penâhîlerinin şeref-tastîr ve i‘tâ buyurulması müsted‘âdır.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 16 Safer sene [1]328 ve fî 13 Şubat sene [1]325
Ed-Dâ‘î
İstanbul ve Tevâbi‘i Ermeni Patriği
Egışe Toryan

**
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Şube: 4
Evrak Numarası: 2654
Tarih: 14 Şubat sene [1]325

Adana ve Haleb Vilâyetlerine
Vilâyet-i behiyyeleriyle / Haleb / Vilâyeti mülhakâtında bulunan eytâm
ve erâmilin ahvâli bi't-tedkik malumât-ı lâzımenin ahzı zımnında Patrikhânece birisinin i‘zâmına lüzum görülmüş ve bu vazifenin ifası için Patrikhâne
Meclis azâsından Serkis Suin Efendi memur intihâb edilmiş olduğundan ba196

hisle mûmâileyh hakkında teshîlât irâesi Ermeni Patrikliği'nden iltimas ve
keyfiyet / Haleb / Vilâyet-i Behiyyesi'ne de tebliğ kılındığından mûmâileyhin oraya muvâsalatında teshîlât-ı lâzıme irâesi bâbında.

**
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Şube: 4
Tarih: 15 Şubat sene [1]325
Hulâsa: Patrikhâne Meclis azâsından Suin
Efendi hakkında tahkikât icrasına dair
Mahremâne

Adana ve Haleb Vilâyet-i Behiyyelerine
Hakkında teshîlât ifası diğer tahrirâtla tavsiye olunan Ermeni Patrikhâne Meclis azâsından Suin Efendi'nin geşt ü güzâr edeceği mahallerde itilâf-ı
anâsırı muhil telkinâtda bulunmasına meydan verilmemek için kendisine hissetdirilmeyecek suretde ahvâl ve harekâtının nazar-ı dikkatde bulundurulması ve böyle bir hâli meşhûd olduğu takdirde malumât i‘tâsı mütemennâdır,
efendim.

**
Haleb Vilâyeti
Tahrirât Kalemi
Aded: 91
Mahremânedir.
Hulâsa: Memur gönderilen Ermeni Patrikhânesi
Meclis azâsından Serkis Suin Efendi'nin
Adana'ya azîmet etdiğine dair

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Nâzır beyefendi hazretleri
Nezâret-i Celîleleri Muhaberât-ı Umumiye Dairesi Dördüncü Şube ifadesiyle şeref-vârid olan 15 Şubat sene [1]325 tarihli ve dokuz yüz kırk üç nu197

maralı tahrirât-ı aliyye-i nezâret-penâhîleri cevabıdır. Ermeni Patrikhânesi
Meclis azâsından Serkis Suin Efendi'nin geşt ü güzâr etdiği mahallerde itilâf-ı
anâsırı muhil telkinâtda bulunmadığı iş‘ârât-ı vâkı‘adan anlaşılmışdır, efendim hazretleri.
Fî 14 Cumâdelâhir sene [1]328 ve fî 8 Haziran sene [1]326
Haleb Valisi
Naşid Fahri bin Hüseyin

[21 Haziran 1910]
DH. MUİ, 69-3/31
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ADANA VE HAVALİSİNDEKİ
ERMENİ DUL VE YETİMLERİ İÇİN
TAHSİS EDİLEN PARANIN PATRİKHANE'YE TESLİMİ

Adana ve havalisindeki Ermeni dul ve yetimlerin bakımının sağlanması amacıyla kurulan müesseselerin devamı için Adana vilâyeti gelirlerinden karşılanmak üzere tahsis edilen 1 milyon kuruşun Patrikhane’ye teslimi hususundaki talebin Meclis-i Vükelâca uygun bulunduğu

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus
Zabıt Varakasıdır
Zabıtnâme Rakamı: 522
Tarih: 2 Ramazan sene [1]328 - 24 Ağustos sene [1]326
Hâzır Bulunan Zevât-ı Fihâmın Esâmîsi
Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi, Evkâf Nâzırı Ali Haydar Bey, Adliye
Nâzırı Necmeddin Bey, Hariciye Nâzırı Rifat Paşa, Dahiliye Nâzırı Talat Bey,
Harbiye Nâzırı Mahmud Şevket Paşa, Maliye Nâzırı Cavid Bey, Bahriye
Nâzırı Salih Paşa, Maârif Nâzırı Emrullah Efendi, Ticaret ve Nâfia Nâzırı
Hallacyan Efendi, Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat Nâzırı Mavrokordato Efendi

Hulâsa-i Meâli
Dahiliye Nezâreti'nden vârid olan 28 Şaban sene [1]328 tarihli ve 1460
numaralı tezkire okundu.
198

Kararı
Mezkûr tezkirede Adana ve havalisinde bulunan eytâm ve erâmilin terbiye ve iâşeleri zımnında vücuda getirilen müessesâtın devam-ı idaresi için
Ermeni Patrikhânesince taleb ve istid‘â olunan mebâliğe mukabil Meclis-i
Mebûsânca kabul ve Dahiliye Muvâzenesi'ne vaz‘ u terkîm kılınan bir milyon
kuruşun emvâl-i vilâyetden tesviye olunmak üzere icab eden havalenâmesi
Hazine-i Celîle'den istihsâl kılındığından ve meblağ-ı mezbûr Patrikhânece
taleb olunmakda bulunduğundan bahs ile bunun doğrudan doğruya Patrikhâne'ye teslimi lüzumu dermiyân olunmuş ve tervîc-i iş‘âr münasib görünmüş
olmakla mûcebince icra-yı icabının nezâret-i müşârunileyhâya tebliği tezekkür kılındı.
(Meclis-i Vükelâ azâlarının imzaları)
[6 Eylül 1910]
MV, 144/5
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ADANA'DAKİ DİVAN-I HARBLER
TARAFINDAN MAHKÛM EDİLENLERİN LİSTESİ

Adana'da meydana gelen Ermeni olaylarından dolayı Adana I., II. ve
III. Divan-ı Harb-i Örfîleri tarafından yargılanıp mahkûm edilen 349
şahsın isimleri ile suçlarının ve çarptırıldıkları cezaların dökümü

199

Adliye ve Mezâhib Nezâreti
Mezâhib Müdüriyeti
Aded: 341

Ma‘rûz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki
Mukaddemâ Adana ve havalisinde zuhur eden iğtişâşdan dolayı Divan-ı
Harb-i Örfîlerce mahkum ve el-yevm mahbus olanların On Temmuz îd-i millîsi münasebetiyle afv-ı umumîye mazhar buyurulacakları istihbâr kılındığından bahisle memurîn-i sâbıka-i mahalliyeden malumü'l-esâmî zevâtın bundan istisnâsı hakkında bazı ifadeye dair Ermeni Patrik Kaymakamlığı'ndan
verilen takrîr leffen pîşgâh-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine takdim kılınmakla
ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 21 Receb sene [1]329 ve fî 5 Temmuz sene [1]327
Adliye ve Mezâhib Nâzırı nâmına
Müsteşar

**
Patrikhâne-i Millet-i Ermeniyan
İstanbul
855

Adliye ve Mezâhib Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir
Adana ve havalisindeki iğtişâşât-ı zâile dolayısıyla Divan-ı Harb-i Örfîlerce muhtelif cezalara mahkum edilerek el-ân mevkûf bulunan mahbusînin
önümüzdeki On Temmuz îd-i millîsi hürmetine afv-ı umumîye mazhar buyurulacakları istihbâr kılınmışdır. Adana facia-i mündefi‘asının asıl mürettib
ve mes’ulleri bulunan memurîn ve eşrafdan Vali-i esbak Cevad Bey ile Kumandan-ı esbak Mustafa Remzi Paşa ve Cebel-i Bereket Mutasarrıf-ı esbakı
Âsaf ile hempâlarının sairlerine ibret-i müessire olmak üzere afv-ı âlîye mazhariyetleri cihetine gidilmeyeceği kabinece evvelce takarrür ederek Patrikhâne'ye o yolda te’minât i‘tâ buyurulmuş olduğu cihetle merkûmûnun afv-ı âlî-i
238

"
"
Mehmed bin Hasan
"
"
Nebi bin Ahmed
"
"
Mehmed bin
Abdürrezzak
"
"
Mustafa bin Osman
"
"
Şükrü bin İsmail
"
"
Jandarma Süvarisi
Mehmed bin Mustafa
Malatyalı Gavur Hacı denmekle ma‘rûf
Mahmud bin İbrahim
Mısırlı Arab Beşir'in oğlu Hasan Hüseyin
Adanalı Kasab Misak
"
" Haçir
"
" Artin
"
" Karabet
"
" Vanes veled-i Haçir

2
3

9
10
11
12
13
14

8

7

5
6

4

Karaisalı Kazası'ndan Hasan bin Hüseyin

1

Esâmî

Tarih-i
Tevkifi

"

"
"

"

"
"

"
"
"
"
"
"

Katl

"

"
"

"

"
"

Katl ve
ihrâk

Cürmün
Nev‘i

"
"
"
"
"
"

"

"

"
"

"

"
"

İdam

"
"
"
"
"
"

"

"

"
"

"

"
"

"
"
"
"
"
"

"

"

"
"

"

"
"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"
"
"
"
"
"

"

"

"
"

"

"
"
"
"
"
"

"

"

"
"

"

Salb edilmişdir.
Fî 28 Mayıs
sene [1]325
"
"
"
"

Mülâhazât

Adana'da müteşekkil Birinci ve Üçüncü ve İkinci Divan-ı Harb-i Örfiler tarafından Ermeni iğtişâş
vak‘a-i müellimesinden dolayı mahkum edilen mücrimînin derece-i mahkumiyetlerini mübeyyin defterdir.

Sıra
Numarası

200

201

Jandarma Süvari Çavuşu Yusuf oğlu Şaban

Ayaslı Muhtar İbrahim oğlu Cin Ahmed

Abdioğlu'ndan Kibar'ın oğlu Mehmed Ağa

"
" İsmail Ağa
Hademe Vakkas bin Süleyman

"

"

16

17

18

19

20
21

22

23

24

Tarsus'un Namrun karyeli Sakallı Ali'nin
oğlu Ahmed

15

Misis'in Çakaldereli Tütüncü Deli Ahmed
bin Hacı Şerif

Yusuf Çavuş bin Mehmed

Reşid Çavuş bin Ali

Adanalı Çenesizoğlu Avcı Kigork

"
"

Esâmî

Sıra
Numarası

Tarih-i
Tevkifi

"

"

Misis
Abdioğlu
Vak‘ası

"

"

Katl ve gasb
ve fi‘l-i şenî‘
Katl ve
gasb
Misis
Abdioğlu
Vak‘ası
" "
" "

"

Katl

Cürmün
Nev‘i

İdam

"

"

"
"

"

"

"

"

İdam

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

"

Salb edilmişdir.
Fî 27 Teşrîn-i
Sânî sene
[1]325

Salb edilmişdir.
27 Teşrîn-i Sânî
sene [1]325
"
"
"
"
Salb edilmişdir.
Fî 28 minh.
Salb edilmişdir.
Fî 27 minh.

"

"

Salb edilmişdir.
Fî 28 Mayıs
sene [1]325
Salb edilmişdir.
Fî 21 Temmuz
sene [1]325

Mülâhazât

202

Havutlu Bucağı'ndan Kürd Ali bin Osman

Kayırlı'dan Senem Kadın'ın oğlu Hüseyin
bin Hasan

Adanalı Tahsildar Mustafa Efendi

Sis Kazalı Menemencioğlu Hüseyin bin
Osman

Aydın'ın Kumarlı Aşireti'nden Deli Hacı
nâm-ı diğeri Hüseyin bin Ali

30

31

32

33

Ali Veyis
Hoca oğlu Abdüllatif
Gazyağcı Halil bin Halil

29

"
"
"

Misisli Nalband Azmi

25

26
27
28

Esâmî

Sıra
Numarası

Tarih-i
Tevkifi

"

"

"

Katl ve
katle
önayak
olmak
Protestan
vaizlerini
katl

"

" "
" "
" "
Katl ve
ihrâk ve
yağmaya
önayak
olmak

Misis
Abdioğlu
Vak‘ası

Cürmün
Nev‘i

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"

"
"
"

İdam

"

"

"

"

"

"
"
"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Salb edilmişdir.
Fî 27 Teşrîn-i
Sânî sene
[1]325
"
"
"
"
"
"

Mülâhazât
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Gemisuralı Pötlek Ali bin Mehmed

Çotlu'dan Kanbur Ali bin Hacı Osman

İncirlik'den Esedi'nin oğlu Mustafa bin
Ahmed

40

41

42

Hacı Mahmud oğlu Abdullah

Tarsus Kazalı Ömer Hoca bin Mustafa

"

Mihmandarlı Şeyh İbrahim bin Molla Osman

Molla Arif bin Hacı Ahmed

39

38

37

"

Tarsus Kazalı Mavili Mustafa bin Ali

35

"

Adana'da Arkacı Hasan bin Abdullah

34

36

Esâmî

Sıra
Numarası

Tarih-i
Tevkifi

Bir çocuğu
yere çarpıp
katletmek
Katl
Katle
sebebiyet
vermek
"
Katle
önayak
olmak
İhdâs-ı
katl, ihrâk-ı
hâne
" "
Katl ve
yağma ve
hâne
ihrâkında
önayak
olmak

Katl ve
cerh

Cürmün
Nev‘i

"

"

"

"

"

"

"

"

İdam

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Salb edilmişdir.
28 Teşrîn-i Sânî
sene [1]325

Mülâhazât
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25 minh.
25 minh.

Belediye Kahvecisi Edhem

Sarı Agop oğlu Torikyan Vahan

Rupen veled-i Panos Boyacıyan

Diyarbakırlı Abdülmesih veled-i İstefan

Malatyalı Horin veled-i Serkis

Ciridyan Karabet oğlu Gazozcu Mihran
Vanes oğlu Armenak
Kızlaryan Avadik oğlu Kahveci Marsop

44

45

46

47

48

49
50
51

3 minh.
6 minh.
6 minh.

8 Mayıs
sene
[1]325

17 minh.

30 Nisan
sene
[1]325

Buruk'dan Havan Ömer'in oğlu Halil Kahya

43

Tarih-i
Tevkifi

Esâmî

Sıra
Numarası

"

"

"
"
"

"
"
"

Medhal-i
katl

"

"

Medhal-i
katl

Mu‘în-i
katl

Hıristiyan
ailelerinin
katline
önayak
olmak

Cürmün
Nev‘i

"

"

"

"

On sene
"
"
"
"

"

"

"

"

On beş sene

İdam

"
"
"

"

"

"

"

"

"
"
"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"
Kezâ. Fî 10
Kânûn-ı Evvel
sene minh.
"
"
Mazhar-ı afv-ı
âlî olarak
tahliye. Fî 10
Kânûn-ı Evvel
sene [1]326
"
"
"
"
"
"

"

Mazhar-ı afv-ı
âlî olarak
tahliye. Fî 14
Nisan sene
[1]326

Salb edilmişdir.
28 Teşrîn-i Sânî
sene [1]325

Mülâhazât
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"

"
Osman

57

"

"
Mehmed

56

Karaca Mehmed oğlu

17 minh.

5 minh.

Sofuoğlu İbrahim

"

"

55
Kahveci Ahmed oğlu

16 minh.

Karaisalı Kazası'ndan Karslı Ali Çavuş

54

"

"

Ermeni
katlinde
müsellahan
mevcud
bulunmak

"

Men‘-i
şehâdet

16 Mayıs
sene
minh.

Adanalı Süvari Jandarma Onbaşısı Haydar
bin Ahmed

53

"

Bir sene

Âmirinden
verilen
emre
adem-i
itaat

1 Nisan
sene
minh.

Uncuyan Kapriyel oğlu Nazar

52

"

"

"

On beş sene

"

Üç sene

On sene

Medhal-i
katl

18 Nisan
sene
minh.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

Cürmün
Nev‘i

Tarih-i
Tevkifi

Esâmî

Sıra
Numarası

"

"

Mazhar-ı afv-ı
âlî olarak
tahliye. Fî 14
Nisan sene
[1]326

İkmâl-i müddet
ederek tahliye
kılınmışdır.

Mazhar-ı afv-ı
âlî olarak
tahliye. Fî 10
Kânûn-ı Evvel
sene [1]326

Mülâhazât
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Adanalı Köse Ahmed

62

"

Tarsus'un Eski Ömerler Mahallesi'nden
Ömer oğlu Süleyman

61

63

"

"
oğlu Ahmed

60

Arabacı İsmail

Kösteller'in Kerim

15 minh.

Tehdid

Maktûl
Ermeniler17 minh. den birinin
kolunu
bağlamak
Tehdiden
birinin
Firar
çiftesini
alıp satmak
Dinkçi
30 Mayıs
Aram'ın
sene
bârgirini
[1]325
ahz etmek

"

"

"
Süleyman

59

"

17 minh.

Karaisalı Kazası'ndan Köse Ali oğlu
Mehmed

58

Kaleağası oğlu

Ermeni
katlinde
17 minh. müsellahan
mevcud
bulunmak

Cürmün
Nev‘i

Tarih-i
Tevkifi

Esâmî

Sıra
Numarası

"

"

"

Bir mâh
Bir hafta

"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Altı mâh

Beş sene

"

On beş sene

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

"

İkmâl-i müddet
ederek tahliye
kılınmışdır.

Mazhar-ı afv-ı
âlî olarak
tahliye. Fî 10
Kânûn-ı Evvel
sene [1]326
Mazhar-ı afv-ı
âlî olarak
tahliye. Fî 21
Temmuz sene
minh.

Mülâhazât

207

Beş sene

Martin ve
bıçakla
cerh

Adanalı Mehmed oğlu Süleyman

69

26 Mayıs
sene
[1]325

Üç sene

Musullu Halef oğlu Şâhî

68

On beş sene

Refîkini
27
Rebîülev kazma sapı
ve taşla
vel sene
katl
[1]327

Katl

25 minh.

Tarsus'un Namrun karyeli Köle'nin oğlu
Ahmed

67

Üç mâh

12 minh.

Altı mâh

Üç sene

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

Kuburcu Hüseyin

"

Karaisalı Kazası'ndan Kürd Ömer oğlu
Haydar

65

"

12 Mayıs
sene
minh.

Tarsuslu Dişçi Baronyan Haci

64

66

Katl

1
Haziran
sene
minh.
Tehdid ve
fidye-i
necât
parası
almak
"

Cürmün
Nev‘i

Tarih-i
Tevkifi

Esâmî

Sıra
Numarası

"
"
Mazhar-ı afv-ı
âlî olarak
tahliye. Fî 14
Nisan sene
[1]326
Mazhar-ı afv-ı
âlî olarak
tahliye. Fî 10
Kânûn-ı Evvel
sene minh.
Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.

İkmâl-i müddet
ederek tahliye
kılınmışdır.

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene [1]326

Mülâhazât

208

Ayaslı Ağa Mehmed Onbaşı

" Bekir Ağa oğlu Tatlı

75

76

" Berber Yusuf bin Osman

73

74

" İshak Çavuş bin Süleyman

72

Ayas sâbık Belediye Reisi Mikdadzâde
Ahmed Bican bin Osman

20 minh.

Ayaslı Ala Mahmud bin Hacı İsa

71

Firar

15
Haziran
sene
minh.

4 Mayıs
sene
minh.

4 Mayıs
sene
[1]325
15
Haziran
sene
minh.

19 minh.

Adanalı Ali Dib

70

Tarih-i
Tevkifi

Esâmî

Sıra
Numarası

"

"

Yedi sene

Beş sene

Katl ve
gasbda
medhaldâr

On sene

"

"

Katl ve
gasbda
medhaldâr

"

"

"

"

"

On beş sene

Katl ve
gasb
"

Üç sene

Fi‘l-i şenî‘

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

Cürmün
Nev‘i

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene [1]326

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.

Mülâhazât
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84

Pancaroğlu Hacı Mustafa
Afgan Abdüssettar bin

"
"
"
"
Abdülgaffar

83

Ukkaş bin Bekir

Tarsus Kazalı Dinkçi Hüseyin bin Ali

"

Ayntablı Mehmed Gülekî'nin oğlu Yusuf

" Kel Ahmed oğlu Hasan

82

81

80

79

Ayaslı Turan oğlu Abdullah

78

1 minh.

1 minh.

1 minh.

1 minh.

15
Haziran
sene
minh.
1 minh.

"

"

Katl

"

"

"

"

On beş sene

"

"

Beş sene

"

Müşterik-i
katl

"

"

On beş sene

"

"

Üç sene

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

Katl

"

"

İstanbullu Hacı Sabri bin Hacı Mustafa

77

"

Katl ve
gasbda
medhaldâr

29 Nisan
sene
[1]325
12 Mayıs
sene
minh.

Cürmün
Nev‘i

Tarih-i
Tevkifi

Esâmî

Sıra
Numarası

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 10 Kânûn-ı
Evvel sene minh.
Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.
"
"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 21 Temmuz
sene [1]326
Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.

Mülâhazât
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Irgadbaşı Ali bin Safi

Muhtar Salih bin Ali

Kürd Hasan bin Nasıra

Harputlu Bekir bin Ömer

86

87

88

89

90

Abdullah bin Hasan

Cerrah Mehmed Said Ağa

85

"

Merkez-i Vilâyet Tapu Kâtibi Habib Efendi
bin Ali

91

Esâmî

Sıra
Numarası

"

28
Haziran
sene minh.

"

"

"

"

On beş sene

On sene

"

3 Temmuz Medhal-i
sene minh.
katl

"

"

Beş sene

"

"

Katl
8 Haziran kasdıyla
sene minh. silah endâht
ve cerh

18 minh.

19 minh.

"

Beş sene

"

21 Mayıs
sene minh.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

Üç sene

Cürmün
Nev‘i

Katle
19
sebebiyet ile
Temmuz
eşya ve akçe
sene minh.
gasbı

Tarih-i
Tevkifi

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 10 Kânûn-ı
Evvel sene minh.

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.

Mülâhazât
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Katl

31 Mayıs
sene minh.

13 Nisan
sene minh.

25 minh.

Sirkat
1 Haziran
kasdıyla
sene
komşularını
[1]325
tehdid

Hasan Efendi bin Molla Mehmed

Kuyumcu Asador Pakalyan

Dikran veled-i Haçir Tatarisyan

Adanalı Demircioğlu Şükrü Efendi

Adanalı Arzuhâlci Vehbi Efendi

93

94

95

96

97

27
Ağustos
sene minh.

Cebren
tenkîh

1 minh.

İnnaplı'dan Nuri bin Ahmed

92

Hilâf-ı
nizâm
arzuhâl
yazmak

"

Mu‘în-i
katl

Cürmün
Nev‘i

Tarih-i
Tevkifi

Esâmî

Sıra
Numarası

"

On beş gün

Altı mâh

"

On beş sene

Bir sene

Beş sene

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"
Hapishâne
Hastahânesi'nde
ecel-i mev‘ûduyla
vefat etmişdir.
Fî 20 Şubat
sene [1]325
Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye. Fî
14 Nisan sene
[1]326
İkmâl-i müddet
ederek tahliye
kılınmışdır. Fî 24
Teşrîn-i Evvel
sene [1]325
İkmâl-i müddet
ederek tahliye
kılınmışdır. Fî 10
Eylül sene minh.

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.
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Tarsus Kazalı Karmudoğlu Musa bin
Mehmed

106 Afgan Mehmed Derviş bin Mehmed

105

104 Tülekli'den Halil bin İbrahim

"

"

"

"

8 minh.

"

"

Üç sene

On beş sene

"

Bir mâh

"

Efkâr-ı
8 Temmuz
umumiyeyi
sene minh.
tehyîc

"
"

"

"
"

Üç mâh

"

"

"

"
"

"

"
"

"

"

"

"
"

"

"
"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

Üç sene

"
"

"

"
"

Hilâf-ı
nizâm
arzuhâl
yazdırmak

Cürmün
Nev‘i

30 Nisan Fi‘l-i şenî‘-i
zinâ
sene minh.

27 minh.
27 minh.

Mülayimzâde Nuri Efendi
Osman Ağazâde Mahmud Efendi

102
103

"
"

27 minh.

101 Erzinli Çerkes Ayub Efendi

27 minh.

27 minh.
27 minh.

Osmaniyeli Hocazâde Hüseyin Efendi

98

Tarih-i
Tevkifi

99 Erzinli Mehmed Efendi bin Mehmed
100 Adanalı Hattatzâde Cârullah Efendi

Esâmî

Sıra
Numarası

İkmâl-i müddet
ederek tahliye
kılınmışdır.
Fî 23 Teşrîn-i
Sânî sene minh.
"
"
"
"
İkmâl-i müddet
ederek tahliye
kılınmışdır. Fî 24
Eylül sene minh.
"
"
"
"
Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 21 Temmuz
sene [1]326
Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.
Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 21 Temmuz
sene minh.
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Esâmî

"

"

109

110

Mehmed bin Çam Hasan

Durmuş bin Ahmed

Emir Ali oğlu Yusuf bin Ali

"

firarî Terzi Agop

Tebaa-i İraniye'den Mustafa oğlu Mirza
Mehmed

116 Tarsus Kazalı Kaytan Karı'nın oğlu Cumali

115 Adıyamanlı Çoban Ali bin Mehmed

114

Adana'da Aksekili Ekmekçi Zaza Mehmed
113
bin Hüseyin

112

111 Tarsus'dan firarî Dişçi Muhtaryan

"

108

107 Niğdeli Hüseyin bin Dede

Sıra
Numarası

29
Haziran
sene minh.

Mu‘în-i
katl

"
22
Temmuz Yağmagerlik
sene
[1]325
15
Cebren
Haziran
izâle-i bikr
sene minh.
7 Mayıs Fi‘l-i şenî‘-i
zinâ
sene minh.

Firar

"
İğtişâşa
sebebiyet
vermek
" "

"

"

Katl

20 Mayıs
sene minh.
20 minh.
1 Eylül
sene minh.
1 minh.

Cürmün
Nev‘i

Tarih-i
Tevkifi

"

"

"

On sene

Üç sene

On beş sene

On sene

"

On beş sene

"

On sene

"

Yedi sene

"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

Üçüncü Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

"

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene [1]326

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene [1]326

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.
"
"

Mülâhazât
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"

"

firarî Nalband Usta Hacı Ali

Millili Mehmed oğlu Mehmed
Receb oğlu Kasab Mehmed

126 Adanalı Kasab Ahmed bin Mehmed

"
"

17 Şaban
sene
[1]327

Firar

19 minh.

17 minh.
17 minh.
20 Mayıs
123 Diyarbakırlı Kötenci Ahmed bin Ahmed
sene
[1]325
4 Receb
Tarsus Kazası'nda Harputlu Mustafa'nın oğlu
124
sene
Ahmed
[1]327
Adana'da Rumlu Bakkal Hüseyin bin Hacı
19 Şaban
125
Ömer
sene minh.

121
122

120 Kiliseköylü Ali oğlu Zaza Ahmed

119

"

"

"

Mu‘în-i
katl

"

Katl

"
"

"
"

Mu‘în-i
katl

"

Mu‘în-i
katl

13 Şaban
sene
[1]327

Adana'da Kayserili Ayrancı Kel Kadir bin
118
Ahmed

Cürmün
Nev‘i
Katl

Tarih-i
Tevkifi
29 minh.

Esâmî

117 Tarsus Kazalı Kör Hasan bin Hüseyin

Sıra
Numarası

"

"

"

On sene

"

On beş sene

Üç sene

"
"
Beş sene

Altı sene

"

"

On beş sene

"

"

"

"
"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

"
"

Üçüncü Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene [1]326
"
"
"
"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 10 Kânûn-ı
Evvel sene minh.

Mülâhazât
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19 minh.

136 Tarsus Kazalı Halil İbrahim bin Mehmed

Aydınlı Aşireti'nden Evcili'de Cin Ali oğlu
Kömürcü Mustafa

"

19 minh.
19 minh.

130 Alikocalı'dan Süleyman Efendi bin Mustafa
131 Hamamcı Hamza Efendi ibn-i Hacı İbrahim
Polisden muhrec Ziya Efendi bin Abdülgafur
132
Efendi
133 Arabacı Avni
Adanalı Zabtiye Mustafa'nın oğlu
134
Abdülhalim

135

"
"

19 minh.

"

"
"

"

18 minh.

Sirkat-i
cebriye

19 minh.
" "
9 Receb
Katl
sene minh.
18 Haziran
Sirkat ve
sene
cerh
[1]325

"

"

129 Arpacı Mehmed Emin bin Ali

"

19 minh.

Cürmün
Nev‘i

128 Neccar Usta Mehmed bin Mahmud

Tarih-i
Tevkifi

127 Zeyneb'in oğlu Şükrü bin Said

Esâmî

Esna-yı
muhâceme19 minh.
de mevcud
bulunmak

Sıra
Numarası

"

"

"
"

"

"

Beş sene

On sene

On beş sene

"

"

"
"

"

"

Üç sene

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"
"
Üçüncü Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

"
"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 21 Temmuz
sene minh.

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.
Afv
olunmuşdur.
Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.
"
"
"
"

Mülâhazât
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"

Adanalı Şeyh Alaeddin Efendi

144 Yerdelen'de Bârgirci İsa bin Cihangir

143

142 Yerdelen'den Bayezidli Sofu bin Cafer

140

"
" İbşil Mustafa bin Faracoğlu
Mustafa
"
" Gökçe Süleyman oğlu Kör
141
Mehmed

"
139
Bayram

" Aziz'in oğulluğu Ahmed bin

Katl

Sirkat-i
cebriye

Cürmün
Nev‘i

On beş sene

Üç sene

"

"

Mu‘în-i
katl

4 minh.
4 Haziran
sene
[1]325

"

4 Haziran Muâvenet-i
sene minh.
katl

8 minh.

"

"
Üç sene

"

Üç sene

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Üçüncü Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

Katl
kasdıyla
29 minh.
On sene
silah endâhtı
ve cerh
8 Temmuz
Katl
On beş sene
sene minh.

29 minh.

138

Tarsus Kazalı Zeybek oğulluğu Kara
Mustafa bin Ali

Tarih-i
Tevkifi

18 minh.

Esâmî

137 Mersin Kazası'nda Laz Ali oğlu Şerif

Sıra
Numarası

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene 1326

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene [1]326

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 21 Temmuz
sene minh.

Mülâhazât
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Esâmî

" Göncü Mesrob

Adanalı Arabacı Ahmed'in hizmetçisi firarî
Ali

"

154

153

"

"

Arkacı Ahmed bin Mehmed

Ali bin Kürd Paşa Hüseyin

"
Harputlu Kürd Paşa nâm-ı diğeri
152
Hüseyin bin Ömer

151 Adana'da Kozacı Şirvanlı Hacı Ali bin Yusuf

150

149

148 Adanalı firarî Haçator veled-i Köse Mesrob

146

"
Botanlı Çiftçibaşı Kel Mustafa
bin Abdurrezzak
"
Ali Efendi'nin Çiftçibaşısı Hasan
147
Çavuş

145 Yerdelen'de Cebbar bin Cumali

Sıra
Numarası

Cebren
izâle-i bikr

24 minh.

"

"

Muhâcimîn
arasında
24 minh.
mevcud
bulunmak
24 minh.
" "

18
Ağustos
sene
[1]325

"

"

"

"

Katl ve
cerh
" "
Katl
kasdıyla
cerh

"

8 minh.
Firar

"

Mu‘în-i
katl

Cürmün
Nev‘i

4 minh.

4 minh.

Tarih-i
Tevkifi

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Üç sene

Beş sene

"

"

"

"

"

Üç sene

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

"

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 21 Temmuz
sene minh.
Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.
"
"

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene 1326

Mülâhazât
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Esâmî

"

"

160

161

"

Süleyman bin Ali

Dokuzoğlu Ahmed bin Ali

29 minh.

29 minh.

29 minh.

"

159

Resul oğlu Hızır

158 Ziametli Kasab Osman bin Aziz

"

"

"

"

"

"

Nehb ve
yağma

29
Haziran
sene minh.

157 Kozanlı'nın oğlu Yusuf bin Mustafa

"
Babagördü Seyyid Ahmed oğlu
Dellâl Abdullah

Cürmün
Nev‘i

Muhâcimîn
arasında
24 minh.
mevcud
bulunmak
Katl
10 Mayıs
kasdıyla
sene minh.
teşhir-i silah

Tarih-i
Tevkifi

20
Fi‘l-i şenî‘-i
Ağustos
zinâ
sene minh.

156

Adana'da Mehmed nâm-ı diğeri Kürd Maho
155
bin Hüseyin

Sıra
Numarası

"

"

"

Beş sene

"

On beş sene

Üç sene

Beş sene

Üç sene

"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Üçüncü Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 21 Temmuz
sene minh.
Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye. Fî
21 Temmuz sene
minh.
Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 10 Kânûn-ı
Evvel sene minh.

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.
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Esâmî

"

"

"

167

168

169

firarî Hamo Sultan

171

"

Küçük Halil oğlu Hacı Veli

"

Nehb ve
yağma
" "
Nehb ve
yağma
Çiftlik
ihrâkı

"

" "
Çiftlik
ihrâkı

Nehb ve
yağma

Cürmün
Nev‘i

28 minh.

"

"

28 Mayıs
sene
Yağmager
[1]325

Firar

Firar

"

biraderi firarî İsmail

Muhacir Akif'in biraderi firarî Ali

Firar

firarî Muhacir Akif

170 Karataşlı Çıngır Mahmud bin Hüseyin

"

166

19
Temmuz
sene minh.

"
Bozmısdık demekle ma‘rûf Haydar
165
oğlu Mustafa

29 minh.
29 minh.

"

164

İlinti Ahmed bin Kara Bekir

29 minh.

Tarih-i
Tevkifi

Hasan oğlu Seydo

"

163

162 Ziametli Fevzi yâd olunan Ferzi bin Hasan

Sıra
Numarası

"

"

"

"

Beş sene

On beş sene

Üç sene

"

Üç sene

"

On beş sene

On sene

Beş sene

"

"

"

"

"

"

"

Üçüncü Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

"
"
Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 21 Temmuz
sene [1]326
"
"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 14 Nisan
sene minh.

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 21 Temmuz
sene minh.
"
"

Mülâhazât

220

"

"

"

173

174

175

Hamza oğlu Hamza Ali

Küçük Mehmed bin Hasan

Kızılkaş'da Malazgirdli Kürd Süllo bin
Mustafa

181 Misisli Lihyo'nun oğlu Ali bin Mehmed

180 Abdioğlu'ndan Kel Mehmed bin İskender

179 Misisli Hoca'nın oğlu Kör Hasan

178 Kapulu'dan Mustafa bin Hüdakulu Mehmed

177

176 Adanalı Kör Kerim bin Mustafa

"

"

"

"

Misis
20 Mayıs
Abdioğlu
sene
Vak‘ası
[1]325
2 Temmuz
" "
sene minh.
25
" "
Haziran
sene minh.
2 Temmuz
" "
sene minh.

Firar

" "
Amden
15 minh.
ihrâk
15 minh.
" "
Cebren
14
fi‘l-i şenî‘
Haziran
ve izâle-i
sene minh.
bikr

15 minh.

172 Tarsus Kazalı Kalın Musa bin Durmuş Ali

Uzun Musa bin Musa

Nehb ve
gârât

15
Temmuz
sene minh.

"

Cürmün
Nev‘i

Esâmî

Tarih-i
Tevkifi

Sıra
Numarası

"

"

"

"

"

"

"

"

"

On beş sene

"

Üç sene

"

On beş sene

"

Beş sene

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

"

"

Üçüncü Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

"

"

"

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye.
Fî 21 Temmuz
sene [1]326
"
"

Mülâhazât

221

Esâmî

"

"

"

190

191

187

Kebabçı İbrahim bin Salih

Hacı Kara Ali oğlu Durmuş

" Mehmed Ağaoğlu Kara İsmail bin
Ahmed
188
" Kak Rıza oğlu Muhyiddin
189
" Kel Hacı oğlu Kadir bin Ahmed

186 Misisli Giridli Kahveci Mustafa

184

Cürmün
Nev‘i

"

"

"
"

30 minh.
30 minh.
20
Temmuz
sene minh.
30
Haziran
sene minh.

"

30
Haziran
sene
[1]325
"

"

Firar

30 minh.

"

30 minh.

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

30
Misis
Haziran Abdioğlu
sene minh. Vak‘ası

Tarih-i
Tevkifi

Çakaldereli Demirci Ahmed bin Hızır 28 minh.

" Bekir Efendi bin Kabakçı Mehmed
Ağa
Abdioğlu karyesinde Tacirlioğlu Hacı bin
185
Mehmed

183

182 Misisli sâbık müdürün kaynı İsmail bin Ali

Sıra
Numarası

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

On beş sene

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

Mülâhazât

222

Esâmî

"

194

Bal Ali'nin oğlu Ömer

Mevlüd bin İsmail

195

Cürmün
Nev‘i

"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"

Misis
20 Mayıs
Abdioğlu
sene
Vak‘ası
[1]325
20 minh.
" "
3 Haziran
" "
sene minh.

Tarih-i
Tevkifi

"
Acem Abdullah bin Ali
3 minh.
Hüseyin
"
Teslime'nin oğlu İbrahim bin
196
3 minh.
Kel Hasan
197 Misisli Bakkal Giridli Reşid
29 minh.
2 Temmuz
198
" Altunoğlu Ali Rıza
sene minh.
" Mülâzım Ahmed Efendizâde
199
20 minh.
Mehmed Efendi
200
" firarî Giridli Ali
Firar
6 Ağustos
Abdioğlu'ndan Darendeli Hasan Çavuş bin
201
sene
Mehmed
[1]325
20
202 Misisli Tutma Sakalsız Kürd Hamo
Temmuz
sene minh.
Abdioğlu'ndan İmam Molla Mehmed bin
20 Mayıs
203
Hüseyin
sene minh.

"

193

192 Abdioğlu'ndan Gafur bin Mustafa

Sıra
Numarası

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Yedi sene

"

"

"

"

"

"

"

"

"

On sene

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

"

"

"

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

Mülâhazât

223

Esâmî

215

214

212
213

211

210

209

208

207

205

Döndü oğlu Kara Mehmed

Afgan Hacı Mehmed bin

"

Acem Abdullah oğlu Hüseyin

Cürmün
Nev‘i

3 minh.

25 minh.

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

Misis
3 Haziran
Abdioğlu
sene minh.
Vak‘ası

Tarih-i
Tevkifi

19 Mayıs
sene minh.
9 Haziran
"
Musa bin Kel Hasan
sene minh.
Misisli Öşürcü'nün oğlu Hüseyin bin Ahmed 30 minh.
20
" Sarı Ali'nin oğlu Halil Onbaşı
Temmuz
sene minh.
" Araboğlu Mustafa'nın biraderi
30 minh.
Ahmed
Tutma Kadir
Firar
Darendeli Götübüyük denmekle ma‘rûf Ali
Firar
2 Temmuz
Misisli Çakaldereli Ali Çavuş
sene
[1]325
" Araboğlu Mustafa'nın oğlu Mehmed
2 minh.

"
Fazluddin
"
206
bin Mustafa

204 Abdioğlu'ndan Odacı Mehmed bin Halil

Sıra
Numarası

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"
"

Üç sene

"

"

"

"

Beş sene

"

Yedi sene

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

"

"

"

"

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

"

"

"

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

Mülâhazât

224

225

224

223

222

221

220

219

218

217

Tarih-i
Tevkifi

Cürmün
Nev‘i

Misis
29 Haziran
Abdioğlu
sene
Vak‘ası
[1]325
" Adanalı Tütüncü Mehmed'in oğlu
4 Temmuz
" "
Nalband Ali Usta
sene minh.
20
" Erzurumlu Gök Osman bin Süleyman Haziran
" "
sene minh.
20
" Durdu İsmail Tutması Adıyamanlı
" "
Temmuz
Bekirce bin Mehmed
sene minh.
" Hacı Arab oğlu Bayrakdar Ahmed
20 minh.
" "
bin Mehmed
20 Mayıs
" Kapulu'dan Cebbar Ağa bin Ali
" "
sene minh.
Adana'da Kalekapısı'nda Kırbaçcı Çerkes
Firar
Katl
Mirza Mehmed
Adana'da Kalekapısı'nda Kırbaçcı Çerkes
Muâvenet-i
Firar
Hasan Bey
katl
Misis'in Çakalderesi'nde mukim Giridli
Cebren
Firar
İbrahim
izâle-i bikr
24 Ağustos
Adanalı Koloğlu Fahri bin Cebbar
Katl
sene
[1]325

Esâmî

216 Misisli Kabakçı'nın oğlu Kır Ali

Sıra
Numarası

"

"

"

"

"

On beş sene

Üç sene

On sene

On beş sene

"

"

"

"

"

Üç sene

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

"

"

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

"

"

"

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

Mülâhazât

225

Esâmî

"

233

Göde Fakı Hüseyin

İbrahim oğlu Mecik Şaban
31 minh.

Abdullah oğlu Ali Ağa

236 Karataşlı Süleyman oğlu Taviç Ali
" Bayezid oğlu Mehmed bin
237
Abdullah
238
"
Fenerci Hidayet bin Mehmed
239
"
Nizam oğlu Mehmed

"
28 minh.
13 Haziran
sene minh.
13 minh.
13 minh.

31 minh.

"

232

Abdullah oğlu Kürd Hüseyin

4 Temmuz
sene minh.
31 Mayıs
sene minh.
28 minh.

235

"

231

Hasan oğlu Kumlu Bedir

13 minh.

25 Mayıs
sene minh.

31 minh.

"

230

Bekir Onbaşı bin Halil

Cürmün
Nev‘i

"

"

"
"
"
"

"
"
"

"

"

"

" "
Nehb ü
gârât
" "

"

"

katl

Tehevvüren

Esna-yı
nehb [ü]
gârâtda katl
28 minh.
" "
13 Haziran
" "
sene minh.

Tarih-i
Tevkifi

234 Bebeli'den Ömer oğlu Uzun Ahmed

"

229

" Esad Allân
" Mehmed oğlu Darendeli Molla
228
İbrahim

227

226 Karataşlı Mehmed oğlu Ali Hadrâ

Sıra
Numarası

"

"

"

"

"

"

Üç sene
"
"

"

"

Beş sene

Yedi sene

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
On beş sene

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Üçüncü Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

Müebbed

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"
"

"

"
"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye
"
"

Mülâhazât

226

"

"

243

244

Hasan Kahya bin Hasan

250

"
" Cin Kobak Hüseyin bin
Ahmed
"
" Karagücü oğlu Halil Kahya
251
bin Hacı Mehmed

"

Dörtgöz Musa bin Durmuş
29 minh.

Muâvenet-i
katl
Medhal-i
29 minh.
katl
Tahrik-i
29 minh.
katl

"

"

"

"

249

Şaşoğlu İsmail bin Mehmed

29 minh.

"

247 Tarsus Kazalı Kula Mustafa bin Hasan

246

"

"

248

"

"

"

13 Haziran
" "
sene minh.
2 Temmuz
" "
sene minh.
29 Haziran Medhal-i
sene minh.
katl

28 minh.

"

"

"
Süleyman bin Mehmed nâm-ı
245
diğeri Kara Süllo

Harbeli Salih

Kör Selim bin Molla Yusuf

Tutma Cumali

4 Temmuz
sene minh.
28 Mayıs
sene minh.

"

242

"

28 minh.

"

241

"

Nehb ü
gârât

28 Mayıs
sene
[1]325

240 Karataşlı Hatem oğulluğu Mehmed

Kasım oğlu Yusuf Dehne

Cürmün
Nev‘i

Esâmî

Tarih-i
Tevkifi

Sıra
Numarası

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

Müebbed

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

"

"

"

"

"

Üçüncü Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Beş sene

On sene

Beş sene

On beş sene

"

"

"

"

"

"

Üç sene

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

"

"

"

"

"

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

"

"

"

"

"

"

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

Mülâhazât

227

Esâmî

Tarih-i
Tevkifi

Cürmün
Nev‘i

Mehmed Kahya bin

"

"

" Hakkı bin Molla Ali

261

260

"

"

" Çelikoğlu Osman bin Ali

Tarsus Kazalı Kör Kaymakam Mehmed bin
Veli

259 Adana'da Malatyalı Abdülvahab bin Ali

258

257 Tarsus Kazalı Molla İbrahim bin Ahmed

"

"
"
Neferi Hasan

"

256

"

Gülek Derbend Muhafazasına Memur
Jandarma Onbaşısı Hamza

Nabi

255

254

252 Tarsus Kazalı Dehmen oğlu Molla Ali

"

"

"

"

"

"

8 minh.

Bu dahi

8 Temmuz Muâvenet-i
sene minh.
katl

26 Haziran
Fi‘l-i şenî‘
sene minh.

8 minh.

8 Temmuz
Muâvenet-i
sene
katl
[1]325

"

Vazifesini
Cihet-i
hüsn-i ifa
askeriyede
etmemek

6 Ağustos
sene minh.

13
Medhal-i
Temmuz
katl
sene minh.
Nehb ve
253 Karaisalı Kazası'ndan Sarı Hasan oğlu Resul 13 minh.
yağma

Sıra
Numarası

"

"

Üç sene

On sene

Üç sene

On sene

On beş sene

"

Bir sene

"

Üç sene

Beş sene

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

"

İkmâl-i müddet
ederek tahliye
edilmişdir.

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak [tahliye]

Mülâhazât

228

267 Hacı Osman'ın mahdûmu Bakkal Bahri

Muâvenet

Beş mâh

"

Hapis
almak

10 minh.

266
10 minh.

Altı mâh

Silah
endâht
etmek

7 Mayıs
sene
[1]325

265 Karaköse oğlu Mahmud bin Ali

" Mustafa

Üç sene

Katl

18 Nisan
sene
[1]325

264 Samuel veled-i Mardiros

"

Üç sene
menfâ

"
" sâbık Müfredât Kâtibi Hacı
Kâmil oğlu Avni Efendi

263

"

"

"

"

"

İkinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

Üçüncü Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

Mezkûr
hezeyannâ15 minh.
meyi
yazmak

Cürmün
Nev‘i

Yedi sene
kalebend

Tarih-i
Tevkifi

262 Karaisalı Kazalı Arab Mehmed bin Mustafa

Esâmî

Beyne'lanâsır nifak
11
düşürmek
Teşrîn-i
için
Evvel sene
hezeyanminh.
nâme
yazdırmak

Sıra
Numarası

"

"

"

"

Manastır
Vilâyeti'ne teb‘îd
edilmişdir. Fî 12
Kânûn-ı Sânî
sene [1]325
Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye
edilmişdir. Fî 17
Teşrîn-i Sânî
sene [1]325
İkmâl-i müddet
ederek tahliye
kılınmışdır.

Mülâhazât

229

Sıra numarası metinde de mükerrerdir.

278 Adanalı Ekmekçi Ahmed

277 Bozağaçlı Ahmed bin Abdülcebbar

Hafız Ramazanzâde Kuddusi Efendi
Mustafa oğlu Debbâğ Ahmed
Mehmed oğlu Debbâğ Hamza
"
"
" Kara Ali
"
"
" Mustafa
İbrahim oğlu Mustafa
Silahçı Şaban'ın oğlu Ahmed

270 Mücellidzâde Hakkı Efendi bin Haydar

269 Biraderi Berber Veli

271
272
273
274
275
276
276*

*

Esâmî

268 Berber Salih

Sıra
Numarası

Cürmün
Nev‘i

"
"
"
"
"
"
"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Üçüncü Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"
"
"
"
"
"
"

"

"

İkinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

7 Mayıs
Silah endâht
Altı mâh
sene
eylemek
[1]325
7 minh.
" "
"
"
Hapis firar
7 minh.
Beş mâh
etdirmek
7 minh.
" "
"
"
8 minh.
" "
"
"
7 minh.
" "
"
"
7 minh.
" "
"
"
10 minh.
" "
"
"
7 minh.
" "
"
"
Firar
" "
"
"
6 Mayıs
Katl ve
Üç mâh
sene
fi‘l-i şenî‘e
[1]325
tasaddî
Asayiş-i
dahiliyeyi
17 minh.
İki buçuk mâh
ihlâle
tasaddî

Tarih-i
Tevkifi

"
"
"
"
"
"

"

"

"

İkmâl-i müddet
ederek tahliye
kılınmışdır.

"
"
"
"
"
"

"

İkmâl-i müddet
ederek tahliye
kılınmışdır.
"
"

Mülâhazât

230

*

Esâmî

Örfiyeli Arzuhâlci Kerim Efendi bin Hacı
Mümin

282 sıra numarası metinde de atlanmıştır.

284

283

Silifkeli Muhacir Dava Vekili Mustafa
Efendi

"

20 Şubat
sene minh.

Silah
endâht
etmek

Bir hafta

Üç sene
menfâ

"

Hilâf-ı
nizâm
31 minh.
hezeyannâme yazmak

"

Teb‘îd

31 minh.

Tarsuslu Hacı Halil İbrahimzâde Hoca
281
Mehmed Efendi

"

İki sene
menfâ

"

"

"

İkinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

Tehyîc-i
ezhânı
mûcib söz
söylemek

4 minh.

*

Cürmün
Nev‘i

Asayiş-i
4 Temmuz dahiliyeyi
ihlâle
sene minh.
tasaddî

Tarih-i
Tevkifi

280 Bağdadî Abdülkadir Efendi

279 İtidal Gazetesi Sahibi İhsan Fikri Efendi

Sıra
Numarası

Ankara
Vilâyeti'ne teb‘îd
edilmişdir.
Fî 19 Eylül
sene [1]325
Hicaz Kıt‘ası'na
teb‘îd edilmişdir.
Fî 19 minh.
Konya
Vilâyeti'ne
teb‘îd edilmişdir.
Fî 6 Ağustos
sene minh.
Kale-i
Sultaniye'ye
teb‘îd edilmişdir.
Fî 10 Teşrîn-i
Evvel sene minh.
İkmâl-i müddet
ederek tahliye
kılınmışdır. Fî 27
Şubat sene minh.

Mülâhazât

231

Vilâyet Maiyyeti'ne Memur İsmail Safa
Efendi

285

Cürmün
Nev‘i

"
"

20 minh.
13
Ağustos
sene minh.

İsmail bin Mustafa

Kayırlı'dan Hâce Filib'in Tutması Zeynel
Zübeyr bin Hüseyin

292

291

"

"

Mu‘în-i
katl

20 Haziran
sene minh.

290 İnnaplı'dan Musa bin Mustafa

"

Katl

Kayırlı'dan Senem Kadın'ın oğlu Süleyman
bin Hasan

17 Mayıs
sene minh.

289

Beş sene

Yedi sene

On sene

On beş sene

Beş sene

Zeynel bin Hakkı Ağa

3 Haziran
Müşâreket-i
sene
katl
[1]325

"

288

"

On beş sene

"

Katl

Bir mâh

"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

İkinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Üçüncü Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

3 Haziran
Müşâreket-i
sene
katl
[1]325

Firar

Hilâf-ı
7 Eylül memuriyet
sene minh. neşriyâtda
bulunmak

Tarih-i
Tevkifi

287 Mihmandarlı Ahmed bin Hacı Mehmed

286 Adanalı Sarraf Minas'ın oğlu Haykazun

Esâmî

Sıra
Numarası

"

"

"

"

"

"

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
[olarak tahliye]

İkmâl-i müddet
ederek tahliye
kılınmışdır. Fî 6
Teşrîn-i Evvel
sene minh.

Mülâhazât

232

304

303

302

301

299
300

298

297

296

295

294

293

Sıra
Numarası

Tarih-i
Tevkifi

Cürmün
Nev‘i

Emr-i gayr-ı
mücbir su21 Haziran
Kayırlı'dan Senem Kadın bin[t-i] Halil
retde küllî,
sene minh.
cüz’î te’siri
görülmek
Mu‘în-i
"
Tütüncü Yusuf
Firar
katl
"
Hacı Ömer
Firar
" "
12
Bakırsındı Mahallesi'nden Resul'ün Tutması
YağmagerAğustos
lik
Seyyid Hasan
sene minh.
Sucuzâde Mahallesi'nden Ali Güllü bin
19 minh.
" "
Hasan
"
"
" Güllü'nün
Firar
" "
Eniştesi Mehmed
"
"
Botanlı Yusuf
Firar
" "
"
"
Seyyid Halil
Firar
" "
Feyziye Bucağı'ndan Abdullah Ağa'nın
Firar
Katl
Hergelecisi Şeyho oğlu Salih
"
"
"
"
Firar
"
Hergele Şerîki Sırınsı karyeli Kürd Mehmed
Söğüdlü karyeli Ali oğlu Bayram Ali
Firar
"
29 Haziran
Tömük
Mersin Kazalı Memiş bin Benli Osman
sene
Vak‘ası
[1]325

Esâmî

"

"

"

"

"

"

"

"

On beş sene

Beş sene
"
"

Yedi sene

"

"

Beş sene

Yedi sene

Üç sene

"

"

"

"

"

"
"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

"

"

"
"

"

"

Üçüncü Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

"

Mazhar-ı afv-ı
âlî olarak
tahliye

Mazhar-ı afv-ı âlî
[olarak tahliye]

Mülâhazât

233

Esâmî

317 Debbâğ Ali Usta'nın mahdûmu Mehmed
318 Külahîzâde Ahmed Efendi

316 Bekçibaşı mahdûmu Basri bin Bekir

315 Ebezâde Ali Efendi

313
314

312

311

310

Firar
Firar
18 Mayıs
sene
[1]325
17
Haziran
sene minh.
18 minh.
17 minh.

"

"

Firar

Firar

309

"
"
"
Çerkes Ali
Cerid Aşireti'nden Hacı Osman oğlu
Mehmed
Aydınlı Aşireti'nden firarî Dıngışoğlu Ömer
"
"
" Yaşar oğlu Ali
Efe
Firarî Aydınlıoğlu Kerim
Ahmed Emmi oğlu İsa

Firar

Firar

Firarî

29 minh.

Tarih-i
Tevkifi

308 Karaisalı'nın Keşli karyesinden Mehmed

306

Küçükdikili'den firarî Şeker Ahmed bin
Ahmed
Tarsus Kazalı Kör Mehmed'in üvey biraderi
307
Tırış Hasan

305 Mersin Kazalı Fellah Ahmed bin Elmas

Sıra
Numarası

"

"
"

"
"

"
"
Üç sene

Beş sene

Mu‘în-i
katl

"
"

"

"

"

İdam
"
On beş sene

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

On beş sene

"

"

"

İdam

On beş sene

Üç sene

On sene

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

" "
Mu‘în-i
katl
Katl
"

"

katl
" "

Taammüden

Katl

Tömük
Vak‘ası
Cebren
izâle-i bikr

Cürmün
Nev‘i

"
"

"

"
"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak [tahliye]

Mülâhazât

234

Esâmî

Aydın'ın Kaçar Aşîreti'ne mensub Kadıkızı
oğlu Mehmed bin Hasan

Akfakı oğlu Molla Ali
Muhtar Abdülkadir Çavuş bin

3 minh.
3 minh.
25
Temmuz
minh.
3 Haziran
sene minh.

330 Çotlu'dan İncik Mehmed bin Abdullah

329 Gemisuralı Uzun Ömer bin Mustafa

"

327
"
Şeyh Mustafa bin Ahmed
328 Çotlu'dan Keser bin Kasab Arab Mehmed

326

3 minh.

27
Temmuz
sene minh.
3 Haziran
sene minh.

"

"

"

"

Medhal-i
katl
" "
" "

Katl

Mu‘în-i
katl

"

Beş sene

"

"
Üç sene

"

"
"
Yedi sene

On sene

On beş sene

On sene

On beş sene

Bir sene

29 minh.

19 minh.

Üç sene

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

On sene

Cürmün
Nev‘i

Mu‘în-i
katl
Teshîl-i
19 minh. muhâceme
ve mukâtele
Medhal-i
29 minh.
katl
29 minh.
" "

Tarih-i
Tevkifi

Zülfo bin İsa

325 Gemisuralı Zaza Memo bin Hasan

324

"
"
"
"
323
Ahmed Ali

322

321 Tarsus Kazalı Abdullah Onbaşı bin Bekir

Beşinci Ordu-yı Osmanî Sanâyi Taburu
320 mülâzım-ı sânîlerinden Adanalı Mustafa
Efendi bin Hüseyin

319 Zibilci Ahmed'in oğlu Bakkal Kadir

Sıra
Numarası

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye
"
"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak [tahliye]

Mülâhazât

235

"

"

"

"

335

336

337

338

340

"

Hacı Osman bin Hacı Ali

339 Deveci Mustafa bin Hacı Emin

Cimo'nun oğlu Cemal

Kirpiğibeyaz Ali Rıza

Hacı Halil oğlu Hacı Mehmed

Abdülcebbar bin Molla Mehmed

Cin Ali oğlu Mehmed

7 minh.

6 Kânûn-ı
Evvel sene
[1]325

Firar

2 Ağustos
sene minh.
2 Ağustos
sene
[1]325
4 minh.

11 minh.

"

334

Arnavud Ahmed bin Süleyman

"

"

"

"

"

"

"

Ahvâl-i
gayr-ı
lâyıkada
bulunmak

"

"

"

"

"

"

11 minh.

"

333

"

Mu‘în-i
katl

331 Çotlu'dan Adanalı Molla Ahmed bin Ali

332 İncirlik'den Hakkı bin Hacı Ahmed

Cürmün
Nev‘i

11
Temmuz
sene
[1]325

Tarih-i
Tevkifi
Medhal-i
katl

Esâmî

Firar

Sıra
Numarası

"

"

"

"

Bir hafta

"

"

"

"

"

"

"

"

"

İkinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

"

İki sene
Üç sene

"

"

"

"

"

Birinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

"

Üç sene

"

"

On sene

Üç sene

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

"

"

"

"
"
Fî 13 minh.

İkmâl-i müddet
ederek tahliye
kılınmışdır. Fî 12
Kânûn-ı Evvel
sene [1]325

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

Mülâhazât

236
Cerâyim-i
adîde

12
Kânûn-ı
Sânî sene
minh.

347 Gökdereliyan Karabet Efendi

Kasımzâde Yusuf Efendi'nin mahdûmu
Mehmed Efendi

Üç sene

Müebbed

Katl

8 Kânûn-ı
Evvel sene
minh.

346 Adanalı Kalıpçı Misak

345

25 minh.

23 minh.

Bir mâh

Mehmed Ali bin Mustafa nâm-ı diğeri Civan
Ali

344 Yunan tebaasından Yorgi veled-i Yanko

343

3 Kânûn-ı
Sânî sene İtâle-i lisan
minh.

"

Dört mâh

"

Bilâ-sebeb
tahkîr

"

Bir hafta

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

İkinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

Üç mâh

"

Ahvâl-i
gayr-ı
lâyıkada
bulunmak

Cürmün
Nev‘i

İcra-yı
rezalet

Mehmed bin Dede

9 minh.

"

342

Tarih-i
Tevkifi

9 minh.

Esâmî

341 Deveci Mehmed bin Hüseyin

Sıra
Numarası

"

"

Mazhar-ı afv-ı âlî
olarak tahliye

"
"
Fî 1 Şubat
sene [1]325

"
"
Fî 18 Nisan sene
minh.

"
"
Fî 20 Mart sene
[1]326

"
"
Fî 15 minh.

İkmâl-i müddet
ederek tahliye
kılınmışdır.
Fî 15 minh.

Mülâhazât

237

26
Polis
Kânûn-ı
memurunu
Evvel sene
cerh
minh.

349 Deveci Hacı İbrahim bin Hacı
"

"

İkinci Divan-ı
Harb-i Örfî'den

"

"

Mazhar-ı afv-ı
âlî olarak
tahliye

Mülâhazât

Ermeni Patrikliğince Adliye Nezâreti'ne sunulan bir takrirde; Hükûmetçe daha önce Patrikhane'ye verilen
teminat hatırlatılarak, 10 Temmuz Millî Bayramı münasebetiyle Adana olaylarından mahkûm olanlar için
çıkarılacağı söylenen aftan, Adana eski Valisi Cevad Bey ile eski Kumandanı Mustafa Remzi Paşa ve
Cebel-i Bereket eski Mutasarrıfı Âsaf Bey ve arkadaşlarının istisna edilmelerinin istendiği

59

DH. SYS, 54-1/2-1

Dört sene

Beş sene

Hangi Divan-ı
Harb-i Örfî'den
Mahkumiyeti
Mahkum Olduğu
Müddet-i

ADANA MAHKÛMLARINDAN BAZILARININ
AFFINA PATRİKHANECE YAPILAN İTİRAZ

Katl

1 Haziran
sene minh.

348 Kıbrıslı Ömer bin Osman

[23 Aralık 1910]

Cürmün
Nev‘i

Esâmî

Tarih-i
Tevkifi

Sıra
Numarası

mezkûrdan istisnâsı zımnında icabının icra buyurulması müsterhamdır. Ol
bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 18 Receb sene [1]329 ve fî 2 Temmuz sene [1]327
Ed-Dâ‘î
Dersaâdet ve Tevâbi‘i Ermeni Patrik Kaymakamı
Serepiskopos Vahram

[18 Temmuz 1911]
BEO, 3535/265082_3, 4

60

ADANA ESKİ VALİSİ CEVAD BEY'İN ARZUHALİ

Adana olaylarından dolayı yargılanıp beraat ettiği halde siyasî mülahazalarla ikinci defa Divan-ı Harb'de yargılatılıp 6 yıl memuriyetten men
cezasına çarptırıldığı ve mazuliyet maaşı konusundaki müracaatı üzerine bu olaylardan dolayı mahkum olanlardan birçoğu affedildiğinden
kendisinin de affedilebileceğine dair Şura-yı Devletçe görüş bildirilmesine rağmen henüz bir sonuç elde edemediğinden bahisle yaklaşan
Kurban Bayramı vesilesiyle adalet talebinde bulunan Adana eski Valisi Cevad Bey'in arzuhalinin Dahiliye Nezâretince Sadâret'e arzedildiği

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Üçüncü Şube
Umumî: 69990
Hususî: 2532

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Adana Vilâyeti'nde bulunduğu sırada zuhura gelen vak‘a-i malume
sebebiyle teşekkül ve ilk evvel meseleyi tedkik eden Divan-ı Harb-i Örfîce
tebri’e edilmiş iken o vakit Meclis-i Mahsus-ı Vükelâca te’sirât-ı siyasiyeye
tebaan yeniden bir Divan-ı Harb teşkil ve idareten bu yeni Divan-ı Harb'e
239

sevk olunarak altı sene müddetle memuriyetinden mahrumiyetine karar istihsâl kılınmış olduğundan ve halbuki hak ve hakikatin bilâhare herkes nazarında tezâhürü ve ma‘zûliyet maaşı tahsisi hakkındaki istid‘âsı üzerine makam-ı
acizîden sebk eden arz u iş‘âra binâen Şûrâ-yı Devletçe tanzim edilip makam-ı
sâmî-i Sadâret-penâhîlerinin mûcebincesine iktirân eden mazbatalarda Divan-ı
Harb-i Örfîlerin vermiş oldukları hükümlerin lâ-yetegayyer olduğu ve idareten diğer bir Divan-ı Harb'e sevk ile mahkum etdirilmesi mukaddemâ verilmiş olan berâet kararını kanunen feshedemeyeceği ve karar-ı mezkûrun bekâsı farz edilse bile vak‘a-i mebhûseden dolayı dûçâr-ı mahkumiyet olanların birçoğu mazhar-ı afv-ı âlî olmalarına mebnî nezâret-i acizîden tasvîb olunduğu vech ile kendisinin dahi afva nâiliyeti muvâfık görüldüğü tezekkür olunmuş bulunduğundan ve fakat bu bâbda henüz bir netice husûle gelmediğinden bahisle mütekarribü'l-hulûl olan îd-i adhâ vesilesiyle hakkında lâzıme-i
ma‘deletin ifası esbâbının istikmâli Adana Vali-i esbakı Cevad Beyefendi tarafından verilen arzuhâlde istid‘â olunmakla ifa-yı muktezâsı merhûn-ı re’y-i
âlî-i Sadâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l- emrindir.
Fî gurre-i Zilhicce sene [1]330 ve fî 29 Teşrîn-i Evvel sene [1]328
Dahiliye Nâzırı
Reşid

[11 Kasım 1912]
BEO, 3535/265082_12

240

II. BÖLÜM
BELGELER

1

DH. MKT, 2872/7

243

2

DH. MKT, 2872/68

244

245

DH. MKT, 2873/58

246

3

247

DH. MKT, 2875/88

248

4

249

BEO, 3594/269490

250

5

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

BEO, 3621/271523

263

6

264

DH. MKT, 2881/51

265

7

266

267
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268

8

269

270

271

DH. MKT, 2885/15

272

9

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

BEO, 3596/269676

287

10
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288

11

289

290

291
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292

12

293
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294

13

295

296
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298
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DH. MKT, 2886/85

300

14

301
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304

15

DH. MKT, 2892/12

305

16

DH. MKT, 2892/34

306

17

307
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308

18

309

DH. MKT, 2893/47

310
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311
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312

20
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313
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314

315
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316
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318
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319
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25
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327
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329
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331
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366
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36

BEO, 3651/273788

369
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371
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DH. MUİ, 29 1/29

373
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376

377

378

379
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380

40

381

382

383

384

385

386
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387

41

BEO, 3662/274626
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BEO, 3667/274990

389
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390

DH. MUİ, 43 1/23

391

44
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393

45
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DH. MUİ, 43 1/32

395
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396
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401

402
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408

409

410

411
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430
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438
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439

440
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441
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442

443

444

445

446

BEO, 3535/265082_5, 6, 7, 9, 10, 13

447
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448

49
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449

50

BEO, 3693/276930

450
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BEO, 3535/265082_2

451

52
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DH. MUİ, 67/37

453
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454
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456

457

458

459

460
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463

464

465

466

467

DH. MUİ, 23 2/21

468
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469

470

471

DH. MUİ, 74 1/63

472

55
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Gökdereliyan, Karabet Efendi, dava vekili, 16, 22, 31, 129, 130, 132, 133,
236

Hacı Osman oğlu Mehmed, Cerid Aşireti'nden, 233

Göksun Kazası, 138, 139

Hacı Sabri bin Hacı Mustafa, İstanbullu, 47, 209

Giridli Hasan Ağa Oteli, 184

Gurebâ Hastahânesi, 77
Gülek Derbendi, 185
Güleklizâde Tevfik, Adanalı, 93

H
Habib Efendi bin Ali, Merkez-i Vilâyet
Kâtibi, 210

Hacı Ömer, Kayırlılı, 232

Hacı Sabri, bkz. Hacı Sabri bin Hacı
Mustafa
Haçator veled-i Köse Mesrob, Adanalı
firarî, 217
Haçatoryan, Bedros, Dörtyollu, 135
Haçin, 30, 31
— Ermeni Murahhasalığı, 195

Hacı Abraham veled-i Yakob, Adanalı,
31

Haçir, Kasap, Adanalı, 200

Hacı Ahmed oğlu Arif, Adanalı, 140,
141

Haço, Kasab, bkz. Karabet oğlu Kasap
Haço

Hacı Ali bin Yusuf, Şirvanlı, Adana'da
Kozacı, 217
Hacı Ali, Nalband, Adanalı firari, 214

Hafız Ramazanzâde Kuddusi Efendi,
Adanal Hadisesi zanlılarından,
229

Hacı Arab oğlu Bayrakdar Ahmed bin
Mehmed, Adanalı, 224

Hakkı bin Hacı Ahmed, İncirlik karyesinden, 235

Hacı Beyzâde Celal, Adanalı, 93

Haleb, 52, 63, 157, 180, 191, 192, 196

Hacı Beyzâde Subhi, Adanalı, 93
Hacı Halil İbrahimzâde Hoca Mehmed
Efendi, Tarsuslu, 230
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— Vilâyeti, 37, 44, 45, 51, 52, 62, 64,
65, 86, 118, 139, 180, 197
Halef oğlu Şâhî, Musullu, 207

Halil, bkz. Halil Kahya

Haruniye, 37

Halil bin Halil, Adana Gazyağcı, 202
Halil bin İbrahim, Tüleklili, 212

Hasan b. Abdullah, Arkacı, Hankurbu
mahallesinden, 136, 137, 203

Halil İbrahim bin Mehmed, Tarsuslu,
215

Hasan Bey, Çerkes, Çakalderesi'nde Kırbaçcı, 224

Halil Kahya, Buruklu, Havan Ömer'in
oğlu, 107, 204

Hasan bin Abdullah, bkz. Arkacı Hasan
b. Abdullah

Halil Onbaşı, Misisli Sarı Ali'nin oğlu,
223

Hasan bin Hüseyin, Karaisalı, 200

Halil Paşa, Beyrut Valisi, 12

Hasan Çavuş bin Mehmed, Darendeli,
Abdioğlu karyesinden, 222

Hallacyan, Efendi, Ticaret ve Nâfia Nâzırı, 198
Hamidiye, 31
Hamo Sultan, Ziametli firari, 219
Hamparsum, Adana Ermeni Protestan
Reis-i Ruhânîsi, 69
Hamza, Gülek Derbend Muhafazasına
Memur Jandarma Onbaşısı, 227

Hasan bin Hüseyin, Kör, Tarsuslu, 214

Hasan Çavuş, Ali Efendi'nin Çiftçibaşısı, 217
Hasan Efendi bin Molla Mehmed, Adana Hadisesi zanlılarından, 211
Hasan Hüseyin, Mısırlı Arab Beşir'in
oğlu, Adana hadisesi zanlılarından, 200

Hamza Efendi ibn-i Hacı İbrahim, Hamamcı, 215

Hasan Kahya bin Hasan, Tarsuslu, 226

Hamza oğlu Hamza Ali, Tarsuslu, 220

Hasan oğlu Seydo, Zaimetli, 219

Hancı Celil oğlu Ahmed, Maraşlı, 166,
167

Hasan, Gülek Derbend Muhafaza neferi, 227

Hankurbu Mahallesi, Adana, 115, 116,
136, 137

Hasan, Misisli Hoca'nın oğlu, Kör, 220

Harbeli Salih, Karataşlı, 226

Hasanbeyli, 37

Harbiye Nezâreti, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 32,
47, 50, 68, 73, 86, 89, 94, 95, 96,
97, 98, 103, 105, 107, 112, 114,
116, 119, 120, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 137, 140, 142, 145, 158,
161, 162, 163, 171, 173, 177, 178,
179, 180, 226
Hareket Ordusu Kumandanlığı, 53
Harput, 122

Hasan oğlu Kumlu Bedir, Karataşlı, 225

Hasan, Ulemadan, 93
— Ermenileri, 152, 157
Hassa, 153, 157
— Kaymakamlığı, 153, 159
Hattatzâde Cârullah Efendi, Adanalı, 212
Havran bin Abdurrahman Çavuş, İskenderun'un Hovut karyesinden, 117,
118
Haydar bin Ahmed, Adanalı Süvari Jandarma Onbaşısı, 205
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Haydar oğlu Mustafa, Bozmıstık demekle ma‘rûf, 219

Hükûmet-i Meşruta, bkz. Hükûmet-i Osmaniyye

Haykazun, Sarraf Minas'ın oğlu, 231

Hükûmet-i Osmaniyye, 13, 59, 63, 75, 76,
79, 80, 110, 181

Hayri, İtidal gazetesi muharriri, 130, 132
Hayri Efendi, Muhasebe Müdürü, 15, 16
Hey’et-i Ayân, 71, 146
Hey’et-i Muhtelita-i Tahkikiye, bkz.
Adana Hey’et-i Muhtalita-i Tahkikiyesi
Hey’et-i Sıhhiye, 187

Hükûmet-i Seniyye, bkz. Hükûmet-i Osmaniyye
Hüseyin bin Ahmed, Misisli Öşürcü'nün
oğlu, 223
Hüseyin bin Ali, Deli Hacı, Aydın'ın
Kumarlı Aşireti'nden, 202

Hey’et-i Tahkikiye, bkz. Adana Hey’et-i
Tahkikiyesi

Hüseyin bin Ali, Dinkçi, Tarsuslu, 209

Hey’et-i Teftişiye lâyihası, 149

Hüseyin bin Hacı Ömer, Rumlu Bakkal,
214

Hey’et-i Teftişiye, bkz. Adana Hey’et-i
Teftişiyesi

Hüseyin bin Dede, Niğdeli, 213

Hey’et-i Tıbbiye, 77

Hüseyin bin Hasan, Kayırlılı Senem Kadın'ın oğlu, 202

Hey’et-i Umumiye-i Ayân, bkz. Hey’et-i
Ayan

Hüseyin bin Ömer, Diğer adıyla Kürd
Paşa, 115, 116, 217

Hey’et-i Vükelâ, 27, 133

Hüseyin Çavuş, Adanalı, 113, 114

Hınçak, 13

Hüseyin Dâim Bey, Alaybeyi, 131

Hınçakyan, 75

Hüseyin Hilmi Paşa, Sadrazam, 91, 190,
191

Hıntır Simon, Dersadet dava vekillerinden, 51, 52
Hıtta-i Hicaziye, 125, 134
Hıtta-i Mısriyye, 11
Hicaz, 74, 129
Hidayet bin Mehmed, Fenerci, 225
Hidiviye Kumpanyası, 72
Hoca oğlu Abdüllatif, Misisli, 202
Hocazâde Hüseyin Efendi, Osmaniyeli,
212
Horin veled-i Serkis, Malatyalı, 204
Hrand, Kastamonu Sermühendisi Takvoryan Bogos Efendi'nin oğlu,
115, 116
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Hüseyin Nazım, Beyrut Valisi, 189
Hüseyin, bkz. Abudllah oğlu Bardakçı
Hüseyin
Hüseyin, Kuburcu, Karaisalılı, 207

İ
İâne Komisyonu, bkz. Adana İâne Komisyonu
İbrahim bin Kel Hasan, Abdioğlu'ndan
Teslime'nin oğlu, 222
İbrahim bin Salih, Kebabçı, Misisli, 221
İbrahim Efendizâde Hamza, Adanalı
mahkum, 104, 107, 108, 110

İbrahim Mustafa bin Faracoğlu Mustafa, Tarsuslu, 216

İshak Çavuş bin Süleyman, Ayaslı, 47,
208

İbrahim oğlu Cin Ahmed, Ayaslı Muhtar, 47, 201

İskenderiye, 183, 184

İbrahim oğlu Mecik Şaban, Karataşlı,
225
İbrahim oğlu Mustafa, Adana hadisesi
zanlılarından, 229

İskenderun, 17, 99, 100, 118, 152, 154,
156, 159, 160
— Kaymakamlığı, 159
— Kumandanlığı, 154, 155, 157

İbrahim, Giridli, Çakalderesi köyünden,
224

İslahiye Kaymakamlığıı, 157

İbrahim, Ulemadan, 93

İsmail bin Ali, Misisli, 221

İdare-i Örfiye, 22, 23, 24, 53, 54, 55, 57,
124

İsmail bin Mustafa, İnnaplılı, 231

— Kararnâmesi, 146
İhsan Fikri Efendi, İtidal gazetesi sahibi, 4, 5, 15, 21, 27, 55, 89, 90, 92,
94, 95, 96, 97, 98, 109, 111, 112,
125, 131, 133, 134, 185, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 230

İsmail Ağa, Abdioğlulu, 201

İsmail Efendi, Bahçe Müftüsü, 34, 84
İsmail Fazıl bin İbrahim, bkz. İsmail
Fazıl Paşa
İsmail Fazıl Paşa, Ferik, İzmir Fırka-i
Askeriyesi Kumandanı, 27, 50,
66, 120, 126, 134, 143, 147, 158

İkinci Divan-ı Harb-i Örfî, bkz. Adana
İkinci Divan-ı Harb-i Örfîsi

İsmail Refiî bin Mehmed Raşid, Yüzbaşı, Adana Divan-ı Harb azâsı, 24

İkinci Ordu, 86
İlinti Ahmed bin Kara Bekir, Ziametlili,
219

İsmail Safa Efendi, İtidal Gazetesi muharrirlerinden, 27, 109, 111, 112,
125, 133, 134, 231

İmamzâde Nuri Efendi, Adanalı, 18

İsmail, Arabacı, Adanalı, 206

İncik Mehmed bin Abdullah, Çotlulu,
234

İsmail, Muhacir, Ziametlili, 219

İngiltere, 13, 49

İstanbul, 19, 51, 69, 109, 111, 112, 191,
196, 238

İnşaât ve İânât Komisyonları Hey’et-i
İdaresi, 127

İstefan, Adana Keldani Patrik Vekili,
69

İsa bin Cihangir, Bargirci, Adanalı, 113,
114, 216
İshak, Adanalı, 183
İshak, Yumurtalıklı, 107
İshak Çavuş, bkz. İshak Çavuş bin Süleyman

İtidal gazetesi, 4, 5, 15, 21, 53, 55, 111,
112, 130, 131, 183, 190
İttihad ve Terakki Cemiyeti, 58
İttihad ve Terakki Kulübü, 82, 83
İzmir, 39, 87, 88, 121, 188, 190
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K
Kaçar Aşâiri, 120, 123, 127

Karagücü oğlu Halil Kahya bin Hacı
Mehmed, Tarsuslu, 226

Kadıkızı oğlu Mehmed bin Hasan, Kaçar Aşiretinden, 234

Karahüseyin karyesi, İskenderun, 117,
118

Kadir, Zibilci Ahmed'in oğlu Bakkal,
Adana Hadisesi zanlılarından,
234

Karaköse oğlu Mustafa, Adanalı, 17
Karakuş, tarihi bir şahsiyet, 132
Karataş karyesi, 125

Kadri Bey, Polis eski müdürü, 15, 21,
130, 132

Karmudoğlu Musa bin Mehmed, Tarsuslu, 212

Kak Rıza oğlu Muhyiddin, Misisli, 221

Kas Mansur, Adana Süryanî-i Kadîm
Patrik Vekili, 69

Kaleağası oğlu Süleyman, Karaisalılı,
206

Kasım oğlu Yusuf Dehne, Karataşlı, 226

Kale-i Sultaniye, 130, 132

Kel Ahmed oğlu Hasan, Ayaslı, 47, 209

Kalemkâryan, Knel Efendi, Başrahip,
Patrikhane Tahkik Hey’eti üyesi, 51, 52

Kel Bekir bin Mustafa, Karahüseyinli
karyesinden, 117, 118

Kalın Musa bin Durmuş Ali, Tarsuslu,
220

Kel Hacı oğlu Kadir bin Ahmed, Misisli, 221

Kâmil Bey, Tarsus Kaymakamı, 131

Kel Kadir bin Ahmed, Ayrancı, Kayserili, 214

Kanbur Ali bin Hacı Osman, Çotlulu,
203

Kel Mehmed bin İskender, Abdioğlu'ndan, 220

Kanun-ı Esasî, 71, 75, 92, 97

Kel Mustafa bin Abdurrezzak, Çiftçibaşı, Adanalı, 113, 114, 217

Kara Ali oğlu Kara Hasan, Adanalı, 138,
139, 140
Kara Hasan, bkz. Kara Ali oğlu Kara
Hasan

Kenan Paşa, Mirlivâ, 50
Kerekhan, 57
Kerim bin Mustafa, Kör, Adanalı, 220

Kara Mehmed oğlu Veli Ahmed, Gökahmetli karyesinden, 138, 139

Kerim Efendi bin Hacı Mümin, Arzuhâlci, 230

Kara Mustafa bin Ali, Zeybek oğulluğu,
Tarsuslu, 216

Keseb, 99, 100

Karabet, Kasap, Adanalı, 200

Keser bin Kasab Arab Mehmed, Çotlulu, 234

Karabet oğlu Kasap Haço, 21, 79, 80

Keşişyan, Kiragos, Adanalı, 28, 29, 49

Karaca Mehmed oğlu Osman, Karaisalılı, 205

Kıbrıs, 12, 39
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Kır Ali, Kabakçı'nın oğlu, Misisli, 224

Kışlakderesi, İskenderun, 117, 118

Küçük Mehmed bin Hasan, Tarsuslu,
220

Kızlaryan, Avadik oğlu Kahveci Marsop,
Adana hadisesi zanlılarından, 204

Külahîzâde Ahmed Efendi, Adana Hadisesi zanlılarından, 233

Kibar İsmail, Misisli, 166, 167
Kibar Mehmed Ağa, Misisli, 166, 167

Kürd Ali bin Osman, Havutlu karyesinden, 202

Kibarzâde İsmail, Abdioğlu Karyeli, 107,
108, 110

Kürd Hasan bin Nasıra, Adana hadisesi
zanlılarından, 210

Kigork, Çokmerzimenli, 166, 167

Kürd Mehmed, Sırınsı karyeli, 232

Kilikya, 30, 105

Kürd oğlu Şahin, Adanalı, 31

Kırıkhan, 99, 100

Kirpiğibeyaz Ali Rıza, İncirlikli, 235

Kürd Ömer oğlu Haydar, Karaisalılı,
207

Koloğlu Fahri bin Cebbar, Adanalı, 224

Kürd Paşa, bkz. Hüseyin bin Ömer

Konya, 186, 187, 188

Kürd Süllo bin Mustafa, Malazgirdli,
220

— Beyliği, 31

— Vilâyeti, 185, 186, 188
Kozan, 31, 132
Köle'nin oğlu Ahmed, Tarsus Namrun
karyeli, 207
Köse Ahmed, Adanalı, 206

L
Laz Ali oğlu Şerif, Mersinli, 216
Le Liberal, 53, 54, 58, 59

Köse Ali oğlu Mehmed, Karisalılı, 206
Köse oğlu Mustafa, Adanalı, 228

M

Köstellerin Kerim oğlu Ahmed, Karaisalılı, 206

Mahmud bin Hüseyin, Karataşlı, 219

Kula Mustafa bin Hasan, Tarsuslu, 226

Mahmud bin İbrahim, Malatyalı Gavur
Hacı demekle ma‘rûf, 200

Kurtçukuru, Tarsus, 140, 141
Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanlığı, bkz.
Adana Kuvâ-yı Mürettebe Kumandanlığı
Kuyumcuyan Efendi, bkz. Kuyumcuyan,
Kigork
Kuyumcuyan, Hamparsum, Adanalı, 31
Kuyumcuyan, Kigork, Efendi, Patrikhane komisyonu azâsı, 53, 56
Küçük Halil oğlu Hacı Veli, Karataşlı,
219

Mahmud Efendizâde Mustafa, Adanalı,
107
Mahmud Şevket Paşa, Harbiye Nâzırı,
198
Mahmud Tahir bin Osman, Binbaşı, Cebel-i Bereket Divan-ı Harb-i Örfî Reisi, 151
Mahmud, Karaköse oğlu Gani'nin mahdûmu, 17, 18
Maliye Nezâreti, 45, 82, 65, 193
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Mamalı, 31
Mamalıyan, Setrak, Osmaniye Belediye
Tabibi, 31
Maraş Divan-ı Harb-i Örfîsi, 138, 140,
162, 163, 195
Maraş Hâdisâtı, 169, 171
Maraş, 125, 161, 162, 164, 169, 173
— İğtişâşı, bkz. Maraş Hâdisâtı
— Kumandanlığı, 168, 169
— Sancağı, 138, 139
Matbûât-ı Dahiliye İdaresi, 88
Matyos oğlu Bedros, Göksunlu, 138,
139
Mavili Mustafa bin Ali, Boğazkinir karyeli, 141, 203
Mavrokordato Efendi, Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat Nâzırı, 198
Meclis-i

Mehmed Ağaoğlu Kara İsmail bin Ahmed, Misisli, 221
Mehmed Ağazâde Hasan Hüsnü, Adanalı, 93
Mehmed Ali Bey, Miralay, Adana'da
Kuvve-i Mürettebe Kumandanı,
85, 86, 100, 102, 129, 145, 164, 165,
166, 167, 169, 170, 177, 171, 176
Mehmed Ali bin Mustafa, diğer adıyla
Civan Ali, 236
Mehmed Asaf, Cebel-i Bereket Mutasarrıfı, 4, 5, 27, 50, 91, 133, 134, 143,
144, 145, 147, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 179, 180, 238
Mehmed bin Abdürrezzak, Karaisalılı,
200
Mehmed bin Ahmed, Arkacı, Adanalı,
115, 116

— Âlî-i Vükelâ, 147

Mehmed bin Çam Hasan, Niğdeli, 213

— Ayân Riyâseti, 46, 71, 93

Mehmed bin Dede, Deveci, Adanalı, 236

— Hâss-ı Vükelâ, bkz. Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ

Mehmed bin Halil, Odacı, Abdioğlulu,
223

— Mahsus-ı Vükelâ, 5, 27, 41, 43, 45,
50, 65, 114, 120, 122, 133, 143,
145, 147, 150, 159, 162, 166, 171,
180, 239

Mehmed bin Hasan, Karaisalı, 200

— Mebûsân Riyâseti, 4, 45, 46, 48,
69, 71, 89, 90, 91, 114, 134, 158,
169, 173, 179, 181, 199
— Tıbbiye-i Mülkiye, 77

Mehmed bin Hüseyin, Deveci, Adanalı,
236
Mehmed bin Hüseyin, nâm-ı diğer Kürd
Memo, 115, 116
Mehmed bin Mahmud, Neccar Usta,
Adanalı, 215

— Umumî, 39, 45

Mehmed bin Mustafa, Jandarma Süvarisi, 200

— Vükelâ, bkz. Meclis-i Mahsus-ı
Vükelâ

Mehmed Derviş bin Mehmed, Adanalı
Afgan, 212

Mehmed Ağa, Abdioğlulu Kibar'ın oğlu, 201

Mehmed Efendi bin Mehmed, Erzinli,
212
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Mehmed Efendi, Binbaşı, 131
Mehmed Emin bin Ali, Arpacı, Adanalı, 215
Mehmed Fuad bin Ramiz, Yüzbaşı, Cebel-i Bereket Divan-ı Harb-i Örfi azâsı, 151
Mehmed Kahya bin Nabi, Karaisalılı,
227

Mehmed, Sucuzâde Mahallesi'nden Ali
Güllü'nün eniştesi, 232
Melkonyan, Mihran Der, 135
Memiş bin Benli Osman, Mersin Kazalı, 232
Menemencioğlu Hüseyin bin Osman,
Sis Kazalı, 202
Mersin, 17, 18, 56, 57, 58, 60, 79, 148

Mehmed Lütfü, Adana Müftüsü, 80

— Mutasarrıflığı, 56, 57, 58, 59, 60

Mehmed oğlu Ali Hadrâ, Karataşlı, 225

Mersin–Tarsus–Adana Şimendifer Direktörlüğü, 60

Mehmed oğlu Debbâğ Hamza, Adanalı,
229
Mehmed oğlu Debbağ Kara Ali, Adanalı, 229
Mehmed oğlu Debbağ Mustafa, Adanalı, 229
Mehmed oğlu Mehmed, Millili, 214
Mehmed oğlu Süleyman, Adanalı, 207
Mehmed Rıza, Kolağası, Cebel-i Bereket Divan-ı Harb-i Örfi azâsı, 151
Mehmed, Adana'da idam edilen, 66
Mehmed, Adanalı mahkum, 107
Mehmed, Araboğlu Mustafa'nın oğlu,
223

Mesrob, Göncü, Adanalı, 217
Mesrob Efendi, Adana Belediye Kalfası, 31
Mesud Melki, Adana olaylarında katledilen, 113
Mevlüd bin İsmail, Abdioğlulu, 222
Mısır, 12, 39
Mısır Fevkalâde Komiserliği, 185
Midilli, 66
Mikdadzâde Ahmed Bican bin Osman,
Ayas sâbık Belediye Reisi, 47,
208

Mehmed, Bekçibaşı, 16

Minye Vapuru, 72

Mehmed, Debbağ Ali Usta'nın mahdûmu, 233

Mirza Mehmed, Çerkes, Adana'da Kalekapısı'nda Kırbaçcı, 224

Mehmed, Karaisalı'nın Keşli karyesinden, 233

Misak, Adanalı Kasab, 200

Mehmed, Karataşlı Hatem'in oğulluğu,
226

Misak, Efendi, Erzin Belediye Tabibi,
31

Mehmed, Kasımzâde Yusuf Efendi'nin
mahdûmu, 236

Misis Abdioğlu Vak‘ası, 166, 167, 201,
220, 222

Mehmed, Kiliseköy karyeli, 107

Misis İğtişâşı, bkz. Misis Abdioğlu
Vak‘ası

Mehmed, nâm-ı diğeri Kürd Maho bin
Hüseyin, Adanalı, 218

Misak, Kalıpçı, Adanalı, 236

Molla Ahmed bin Ali, Adanalı, 235
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Molla Ali oğlu Hakkı, Boğazkinir karyeli, 140, 141
Molla Arif bin Hacı Ahmed, Tarsuslu,
203
Molla İbrahim, Boğazkinir karyeli, 140,
141
Molla İbrahim, Mehmed oğlu Darendeli, Karataşlı, 225
Molla İbrahim bin Ahmed, Tarsusyu,
227
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi, 193, 197
Muhakemât Dairesi, 91, 95, 102, 104, 113,
116, 118, 139, 141, 147, 163, 168,
170, 172, 174, 189

Mustafa Efendi, Adanalı Tahsildar, 202
Mustafa Efendi, Alaiye Taburu'nun Müfreze Bölük Yüzbaşısı, 35
Mustafa Efendi, Silifkeli Muhacir, Dava Vekili, 230
Mustafa oğlu Debbâğ Ahmed, Adanalı,
229
Mustafa oğlu Mirza Mehmed, İranlı, 213
Mustafa Paşa, bkz. Mustafa Remzi Paşa
Mustafa Remzi Paşa, Ferik, Adana Redîf Fırkası Kumandanı, 7, 8, 21,
26, 27, 66, 98, 124, 125, 131, 133,
134, 179, 238

Muhtaryan, Tarsus'da Dişçi, 213

Mustafa Şükrü bin Mehmed, Kolağası,
Adana Divan-ı Harb azâsı, 24

Muhtelit Tevzî‘-i İânât Komisyonu, 41,
42, 43, 56

Mustafa Zihni Paşa, Adana Valisi, 4, 6,
34, 38, 40, 42, 49, 58, 59, 67, 73

Mumcu oğlu Şınok Ağa, Adanalı, 31

Mustafa Zihni, bkz, Mustafa Zihni Paşa

Musa bin Durmuş, Dörtgöz, Tarsuslu,
226

Mustafa, Giridli Kahveci, Misis'de sakin, 221

Musa bin Kel Hasan, Abdioğlulu, 223
Musa bin Mustafa, İnnaplı, 231

Mustafa, Maraşlı Hancı Celil oğlu Ahmed'in oğlu, 166, 167

Musa Kâzım Efendi, Şeyhülislâm, 198

Mustafa, Misisli, 107

Mustafa bin Ahmed, Esedi'nin oğlu, İncirlik'den, 203

Mustafa, Silifkeli, 107

Mustafa bin Ali, Adana ahalisinden, 140

Muşeh, Adana Ermeni Murahhası, 12,
14, 16, 21, 30, 31, 32, 49, 50

Mustafa bin Hacı Emin, Deveci, Adanalı, 235

Mücellidzâde Hakkı Efendi bin Haydar,
Adanalı, 229

Mustafa bin Hüdakulu Mehmed, Kapululu, 220

Mülayimzâde Nuri Efendi, Erzinli, 212

Mustafa bin Osman, Karaisalılı, 200
Mustafa bin Tahir, Nergislik karyesinden, 117, 119
Mustafa Efendi bin Hüseyin, Beşinci
Ordu-yı Osmanî Sanâyi Taburu
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