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1
Bâb-ı Âli
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Adana Vilayeti’nden gelen 27 Kasım 1918 tarihli telgrafın suretidir.
İskenderun’daki İtilaf kuvvetlerinin geri alınarak yerine Ermeni askerlerinin yerleştirildiğine dair Dörtyol Kaymakamlığı’ndan alınan 25
Kasım 1918 tarihli şifre telgrafın sureti aşağıda arzedilmiştir. Öteden beri
fırsat beklemekte olan Ermenilerin, askeri kuvvetlerin Adana’dan çekilmesiyle asayiş ve inzibatı bozmamaları için polis ve jandarma kadrolarının çoğaltılması hakkında yapmış olduğum yazılı bildirim konusunda
gereğinin yapılması için emir buyurulmasını istirham ederim.
Suret
Dörtyol’a gelenlerin verdikleri habere göre bu ayın yirminci günü
beş ile yedi buçuk arasında Ermeni askerlerinin İskenderun’a çıkartıldığı,
evvelce getirilmiş olan Arap kıtalarının vapurlara bindirilerek bilinmeyen
bir yere sevk edildiği bilgi için arz olunur.
BOA. HR. SYS. 2555-2/18

2
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
İdâre-i Umûmiye-i Dâhiliye Müdîriyeti
Umûmi :15869
Husûsi :1632
Hariciye Nezareti’ne
Acildir

İskenderun’dan bir otomobil ile Dörtyol’a gelen iki Ermeni rahibi
ve bir Ermeni subayının kasabayı dolaştıktan ve kiliseleri de ziyaret ettik18

ten sonra subayı kaza kaymakamının yanına göndererek iki üç güne kadar gelecek işgal kuvvetlerine karşı halkın uygunsuz davranmaktan kaçınması hakkında tebligatta bulundukları; 9 Aralık 1918 tarihinde Mersin’e seksen kadar sıhhiye ve bir miktar nizamiye askeriyle yiyecek ve
giyecek eşyası çıkarıldığı gibi Dörtyol kazasına tabi Payas nahiyesine iki
subayla kırk askerin geldiği, 10 Aralık 1918 akşamı da dört yüz askerin
Dörtyol’a, sonradan gelecek altı yüz askerin de Adana’ya geçeceği, bu
askerlerin bir kısmının Fransız, bir kısmının da Ermeni ve mitralyözle
donanmış olduklarının anlaşıldığı bildirilerek izlenecek hareket tarzının
belirlenmesi gerektiğine dair Adana Vilayeti’nden alınan 10 Aralık 1918
tarihli iki ayrı şifre telgrafın suretleri ekte size gönderilmiştir. Son durum
üzerine imzalanan anlaşmaya göre mahalli memurlarca alınması lazım
gelen tedbirler için gerekli talimatın verilmesi konusunda gereği tarafınıza bırakılmıştır.
11 Aralık 1918
Dahiliye Nazırı Adına
İmza

Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
İdâre-i Umûmiye-i Dâhiliye Müdîriyeti
Adana Vilayeti’nin 10 Aralık 1918 tarihli şifreli telgrafının
suretidir.
Cebel-i Bereket Mutasarrıflığı’ndan alınan 9 Aralık 1918 şifre telgrafın sureti aynen aşağıda yazılmıştır. Durumun böyle olacağı daha önce
yazılı olarak bildirilmiş, mülkiye memurlarının izleyecekleri yolun belirlenmesi istenmiş, şimdiye kadar nezaretinizden bir emir alınamamıştır.
İşgal kuvvetlerine karşı iyi davranılmış, ahaliye asayişin son derecede
korunduğu münasip surette anlatılmış ve her halde yapılacak teklife protesto etmek suretiyle karşılık verilmesi tebliğ edilmiştir. Yavaş yavaş
19

bütün vilayetin işgalinin çeşitli şekillerle mülkî idareyi devre dışı bırakacağı durumun gidişinden anlaşılmaktadır. Vaktin müsait olmaması nedeniyle izlenecek yolun belirlenerek bu akşama kadar süratle bildirilmesi
arzolunur.
10 Aralık 1918
Adana Valisi
Nazım

Suret
Bu gece özel ulakla Dörtyol Kaymakamlığı’ndan aldığım 8 Aralık
1918 tarihli yazıya göre bu tarihte iki Ermeni rahibiyle bir Ermeni subayını taşıyan bir otomobilin İskenderun’dan gelmiş, bunlar kasabayı dolaştıktan ve kiliseleri ziyaret ettikten sonra subayı göndererek; bundan sonra
ev yakmaktan olabildiğince sakınılmasını, iki üç güne kadar gelecek işgal
kuvvetlerine karşı ahalinin uygun olmayan bir durum almaktan kaçınmasını ve özellikle “gâvur” tabirinin kesinlikle kullanılmamasını tebliğ etmişlerdir. Geçen gün yanan evin kasden yakılmadığı, yangının bir kaza
eseri olduğu, gâvur tabirine gelince bunu kullanmamaya gayret edilmekle
beraber cahil ahalinin gâvur tabiriyle Hırıstiyanlığı kastettiği, bununla
aşağılamayı kesinlikle hatırlarından bile geçirmedikleri kendisine anlatılarak ikna edilmiştir. Subayın ifadesine göre Ceyhan suyuna kadar işgal
edilecektir.
İşgalin iki-üç güne kadar sona ereceği ve olayın tafsilatına göre buranın hakimiyetini tehdid etmekte olduğu bildiriliyor. Buna karşı alınacak
tedbirler için açık olarak ve acilen talimat gönderilmesi, her ne kadar
gelecek işgal kuvvetlerini teşkil edenlerin katiyyen asayişi bozacak bir
durumunun olmaması hakkında teminat verildiği gönderilen bilgilerden
anlaşılıyorsa da bu teminata nazaran birçok zavallının zor durumda kalması caiz olamayacağından bu konuda ne yapmak gerekiyorsa yapılması
önemle rica olunur.
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Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
İdâre-i Umûmiye-i Dâhiliye Müdîriyeti
Adana Vilayeti’nden alınan 10 Aralık 1918 tarihli şifreli telgrafın
suretidir.
Dün Mersin’e seksen kadar Hilâl-ı Ahmer ve bir miktar nizamiye
askeriyle yiyecek ve giyecek eşya çıkarıldığı, Dörtyol kazasına bağlı Payas nahiyesine iki subayla kırk askerin geldiği ve Payas istasyonunda
oldukları, bu akşam da dört yüz askerin Dörtyol’a ve sonradan gelecek
altı yüz askerin de Adana’ya geçeceği, bu askerlerin kısmen Ermeni ve
Fransız oldukları, mitralyözle de donatılmış bulundukları anlaşılmıştır.
Bu işgal kuvvetlerine karşı misafirperverlik gösterilerek müracaatlarının
kolaylaştırılması, istirahatlerinin sağlanması, bu arada asayiş ve güvenliğe son derece özen gösterilmesi, süvari ve piyade askerlerinden devriye
dolaştırılması, işgal kuvvetleri tarafından asayişi bozan bir hareket durumunda uzlaştırılmaya çalışılması bölgeye bildirilmiş olduğundan daha
önce verdiğim yazılı bilgi sebebiyle yapılacak işlemin belirlenerek süratle bildirilmesi arzolunur.
BOA. HR. SYS. 2555-2/33-36

3
Osmanlı Ordû-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara:10292/11537
(Sadaret’e)
11 Aralık 1918 tarihinde üç subay kumandasında çoğunluğu yerli
kaçak Ermenilerden oluşan, Fransız askerî üniforması giymiş dört yüz
kişilik bir müfrezenin Dörtyol’a geldiği, on iki evi basarak eşya ve para
21

gaspettikleri, bir kadını boğazından yaraladıkları, jandarmayı kasabadan
çıkarttıkları İkinci Ordu Kumandanlığı’ndan bildirilmiştir.
İtilafcıların boşalttığımız Adana vilayetinin işgaline hazırlandığını
ve buna engel olmayı sağlayacak tedbirlerin alınmasını 10 Aralık 1918
tarih ve 11439 numaralı yazımla istemiştim. Mütareke hükümlerine aykırı olan bu olay hakkında gerekli girişimlerin yapılması, bu gibi Ermeni
kaçakların bu bölgeye sokulmaması ve mülkî memurlarımızla jandarmamızın boşaltılan yerlerde emniyetle iş görebilmelerini sağlayacak tedbirlerin alınmasıyla ilgili emirleriniz beklenmektedir.
14 Aralık 1918
Harbiye Nazırı Adına
Müsteşar
İmza
BOA. BEO. 340957

4
Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Sayı :12658-47/12659-46
15 Aralık 1918

Reşid Paşa’dan Amiral Calthrope ve Amiral Amet’e
Aşağıdaki hususları sizlerin dikkatine sunmaktan onur duyuyorum.
Dörtyol ve Payas civarına İskenderun’daki Fransız müfrezelerinin
son ilerleyişi esnasında, bu kuvvetlere komuta eden subay; bölgede bulunan jandarmanın sayısını öğrendikten sonra, Osmanlı sivil yetkililere
geçmişteki gibi görevlerini sürdürmeleri gerektiğini bildirmiştir. Bu açıklamanın ertesi günü aynı subay, bir emir subayı vasıtasıyla tüm silahlı
birliklerin derhal Ceyhan ırmağının ötesine geri çekilmelerini bildiren bir
mektubu kaymakama göndermiş, bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünen
kaymakam, söz konusu kişiye bizzat kendisi giderek şaşkınlıkla “silahlı
22

gruplar” tabirinden jandarmanın kastedildiğini öğrenmiştir. Bu bölgelerde güvenliğin sağlanması için bunların gerekli olduğunu anlatmak konusunda göstermiş olduğu tüm çabalar boşa çıkmış; eğer yirmi dört saat
içerisinde geri çekilmezlerse tutuklanacaklarını ve savaş esiri olarak sayılacaklarını savunan Fransız subayını düşüncesinden vazgeçirememiştir.
Geri çekilmelerinden sonra ve gittikleri akşamdan itibaren bölgede
peşpeşe cinayetler ve suç sayılan olaylar meydana gelmiştir. Büyük ihtimalle İskenderun’dan gelen müfrezenin bir kısmını teşkil eden Fransız
askeri üniforması taşıyan silahlı Ermeniler; gece eski kaymakam Necati
Bey’in evine girmişler, kasayı açtırmışlar, içini boşaltmışlar, ayrıca
Düyûn-ı Umûmiye’de memur olan İhsan Efendi’nin evini soymuşlar ve
tüm parasını götürmüşlerdir. Acımasızca dayak atıldıktan sonra Hacı
Ahmed adlı bir şahsın malları, zorla bu kişiler tarafından alınmış, aynı
şekilde bir kadının tüm mallarına ve parasına el konulmuştur. Hatta okul
öğretmeni Ahmed Efendi’yi tehdit etmişler ve on lirasını zorla almışlardır. Diğer taraftan işgal müfrezeleri, jandarma depolarında bulunan silah
ve mühimmatı ele geçirmişler, yerel hapishaneye birkaç asker göndererek
tüm tutukluları serbest bıraktırmışlardır.
Tüm bu olaylar, engellemek veya önceden haber vermek için bir
şey yapamamanın çaresizliği içerisinde olmak kadar üzülecek olaylardır.
Sayın ekselansları, bir kaymakamın veya başka bir sivil görevlinin otoritesini jandarmaların katılımı olmaksızın icra edemeyeceğini kabul edecektir. Osmanlı birlikleri tarafından boşaltılan bölgeler hakkında hiçbir
anlaşma yoktur. Tam tersine bunlar aynı durumda olan tüm bölgelerde
tatbik edilen kesin anlaşma sonrasında sivil yetkililere uygulanmaktadır.
Bu nedenle, adı geçen bölgede yaratılan bu belirsiz durumun sona
erdirilmesini, Osmanlı birliklerinin tekrar o bölgeye geri dönmelerine
izin verilmesini ve yukarıda geçen olayların faillerinin tespit edilip cezalandırılmalarını siz sayın ekselanslarından talep ediyorum.
Saygılarımla.
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Telgraf
Çıkış yeri: Adana
Tarih: 15 Aralık 1918

Evvelisi gün İskenderun’da bulunan ve Ermeni askerleriyle karışık
Fransız kuvvetlerinden iki yüz kişinin Payas’ı dört yüz kişinin de dün
Dörtyol’u işgal ettiklerini şifre ile arzetmiş idim. Payas’taki işgal kuvvetleri askerlerinden dört beş kişi oradaki Hasan Onbaşı’yı hükümet konağından alarak kaleye götürüp boğazından ağır surette yaralamışlardır.
Nahiye yönetiminde ve karakolda mevcut jandarmaları da tehditle vazifeyi terk ettirerek nahiye haricine çıkartmışlardır. Dörtyol’a gelen işgal
kuvvetleri kumandanı başlangıçta jandarma mevcudunun mikdarını ve
vazifelerini sormuş, mevcut jandarmanın mülkiye memurları gibi Dahiliye Nezareti’ne bağlı ve mahallî inzibatı temin ile yükümlü bulunduğu
cevabı verilmiş, karşılık olarak adı geçen kumandan jandarmaların vazife
yapabileceklerini ve asayişi ihlâl eden hiçbir harekete karşı lakayd kalınmayacağını ve kendi askerini de cezalandırmaktan geri durmayacağını
ve ahalinin de aynı şekilde hareket etmesini istediğini söylemişken dün
saat ondan itibaren işgal kuvvetleri askerleri öteye beriye taarruz ettikleri
gibi bir amir bir neferinin eline verdiği bir belge ile jandarmaların da
hemen Ceyhan nehrinin öte tarafına geçmeleri gerektiğini tebliğ ettirmiştir. Bu vesikada “groupe armee” tabiri olduğuna göre arada bir yanlış
anlaşılma olması ihtimaline binaen sormak için kaymakam kumandanın
yanına gitmiş, çeşitli olaylardan dolayı işgal kuvvetleri kumandanına
şikayet etmekle beraber jandarmaların çıkarılması hakkındaki emrin sebebini sormuştur. Adı geçen kumandan, “askerlerin ilk girdikleri bir yerde yağmalarcasına hareketleri tabiîdir, çok görülemez. Fransız askerleri
Fransa dahilinde bile hadiselere meydan verirler. Bu hal her orduda vardır. Ancak bu hal devam edemez, az zamanda önü alınır. Jandarmaya
gelince madem ki bunlar da silahlı şahıslardandır hemen buradan gideceklerdir. Aksi takdirde yarın bunları harp esiri diye yakalattıracağım.
Bundan dolayı bölgeyi terk etmelerinden başka çare yoktur” demişler ve
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her türlü açıklamaya rağmen isteklerinde ısrar ederek jandarmalara bölgeyi terk ettirmişlerdir. Jandarmalar çıktıktan sonra Fransız askeri elbiseleri giymiş, silahlı ve Ermeni askerlerinden oluşan şahıslar kasabanın
geceleyin korunaklı mevkilerinde evlere taarruz ederek eski kaymakam
Necati Bey’in evinde sandıklarını açtırarak içinde bulunanları, Duyûn-ı
Umûmiye eski memuru İhsan Efendi’nin eşyasıyla paralarını, Medine
mültecilerinden yine bir kadının eşya ve paralarını aldıkları; Medine mültecilerinden Hacı Ahmed’in eşyası alınarak dövüldüğü, Üzerli okul öğretmeni Ahmed Efendi’nin baskıyla ile on lirasının alındığı, jandarma
dairesinin işgal kuvvetleri tarafından işgal edildiği ve jandarma deposundaki silah ve eşyalara el konulduğu, geceleyin yine hapishane’ye altı
Fransız askerinin girerek nöbetçiyi dövüp tutukluları tamamıyle tahliye
ettikleri gibi ailesini başka mahalle nakletmek isteyen Payas müdürünün
de evinin Ermeni askerler tarafından kuşatma altına alındığı, ailesiyle
birlikte sözkonusu askerlerin ev içinde kalarak dışarı çıkmasına engel
oldukları alınan ve telgraf başında yapılan haberleşmeden anlaşılmıştır.
Bu durum işgal edilecek vilayetin her tarafında aynı şekilde hareket olunacağını açıkça göstermektedir. Jandarmasız, tek başına kalacak kaymakam, nahiye müdürü ve hiçbir mülkiye memurunun görev yapamayacağı
ortadadır. Sataşmaların sürmesi ise Müslüman unsurunun içerlemesine
sebep olarak Allah korusun ister istemez üzüntü veren olayların ortaya
çıkmasına meydan verecektir. Şimdiye kadar birçok maruzat ve mülkî
memurların hareket tarzı hakkında yaptığım ricalara cevap alamadım.
İşgal kuvvetleri yarın Ceyhan’ı iki gün sonra da Adana’yı, ardından da
diğer bölgeleri işgal altına alacak, jandarmalar bu suretle sürülecek ve
hükümet memurları horlanacaksa bu hal üzücü ve vahim olaylar doğuracaktır. Şimdiden çare bulunmasını ve her halde bu belirsiz durumun açıklığa kavuşturulmasını önemle arz ederim. Emirlerinizi bekliyorum.
(15 Aralık 1918)
BOA. HR. SYS. 2555-2/39-45
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5
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
Adana Vilayeti’nden alınan 17 Aralık 1918 tarihli telgrafın suretidir.
Mersin Mutasarrıflığı’ndan alınan 17 Aralık 1918 tarihli telgrafın
sureti aşağıda arzedilmiştir. Yapılacak işlem hakkında emirleriniz beklenmektedir.
17 [Aralık 1918]
Adana Valisi
Nazım

Suret
Bugün limana bin beş yüz asker taşıyan Fransız bandıralı üç vapur
gelmiştir. Öğleden sonra büyük çoğunluğu Ermeni olmak üzere beş yüz
kadar silahlı asker ve yirmi kadar subay çıkmış, yaptıkları başvurular
üzerine hazırlanan mekânlara yerleştirilmişlerdir. Yaklaşık saat iki buçukta bir Fransız kumandanı hükümet dairesine gelerek memurların
âmirleri ile görüşmek arzusunda olduğunu söylemiştir. Zorunluluk gereği
onay verilmiş, âmirler makamıma getirtilmiştir. Fransız kumandanı vaziyetin değişmeyeceğini ve şimdilik herkesin göreviyle uğraşması gerektiğini ifade etmekle beraber her memurla ayrı ayrı görüşmek arzusunda
bulunduğunu söylemiştir. Buna da onay verilmiş, makamıma teker teker
üç dört âmir girmiştir. Kumandan tarafından her daire ile ilgili kayıtların
bilgileri sorulmuş ve bunun da idarenin en ince noktasıyla alakalı olduğu
anlaşıldığından istenen bilgilerin izinsiz verilemeyeceği, aksi halde yükümlülük doğuracağı nazik bir şekilde kendisine ifade edilmiştir. Mersin
sancağında yaşayanların tahminen yüzde sekseninin Türk ve Müslüman,
geri kalanının da değişik milletlere mensup Hıristiyanlar olduğu ve Hıristiyanların sadece kasabalarda yaşadıkları yolunda yapılan açıklamalar
26

kumandanın pek de hoşuna gitmemiştir. Fransızların sağlık personeli,
gurebâ hastahanelerine giderek mevcut elbiselik, alet-edevât ve malzemelerin listesini istemektedirler. Hastaneyi işgal değil ıslah edeceklerini
ve bu doktorlara maaş için umum kumandanlıkla yazışmada bulunacaklarını söylemişler ise de bu uygun görülmemiştir. Kısacası durumlarının
askerî işgal değil, tam anlamıyla işgal olduğu anlaşılmıştır. Yapılacak
işlem hakkında emirleriniz beklenmektedir.
BOA. HR. SYS. 2555-2/56

6
Adliye ve Mezâhib Nezâreti
Heyet-i Teftîşiye
Aded: 742
Çıkış Yeri: Mersin
Heyet-i Teftişiye Riyaseti’ne
İki gün önce üç İngiliz vapuru Mersin’e gelmiş, karaya bin beş yüz
Fransız ve Ermeni askeri çıkarılmış, bunlar kasabayı askerî işgal altına
almışlardır. Bu işgalin vilayetin tümünü kapsayacağının söylendiği bilgilerinize arzolunur.
19 Aralık 1918
Adliye Müfettişi
İshak
BOA. HR. SYS. 2555-2/68
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7
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
İdâre-i Umûmiye-i Dâhiliye Müdîriyeti
Adana Vilayeti’nden gelen 20 Aralık 1918 tarihli şifreli telgrafın
suretidir.
Buraya bugün Fransız generali gelmiştir. Bu gece Pozantı’ya hareket edecek, yarın dönecektir. Halep’ten gelen bir İngiliz albayının ifadesinden Antep ve Maraş’ın da işgal olunacağı anlaşılmaktadır. Bu suretle
Adana vilayeti, İskenderun, Antakya, Belen, Antep ve Maraş tamamen
işgal olunmaktadır. Buralarda idaresizlik ve anarşi çıkarılarak sonunda
Ermenistan’ın ilan edileceği şüphesizdir. Bu durumun derhal sona erdirilmesi lazımdır. Gidişat ve takip edilen hareket tarzında kesinlikle iyi
niyet eseri yoktur. İşin gerçeği, lüzumsuz fikir alışverişleri için vakit geçirilmesi telafisi mümkün olmayacak derecede üzüntü verici durumlar ve
oldu bittiler meydana getirecektir. Osmanlı Hükümeti Küçük Asya’nın
bir kısmına sıkışıp kalacaktır. Gereğinin yapılması arzolunur.
20 Aralık 1918
Vali
Nazım
BOA. HR. SYS. 2555-3/5

8
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
İdâre-i Umûmiye-i Dâhiliye Müdîriyeti
Umûmî: 15951
Husûsî: 233
Hariciye Nezareti’ne
Acil ve gizli

Mersin’e çıkarılan işgal kuvvetleri kumandanlarından bir albay ile
28

dört İngiliz, dört de Fransız subayının 18 Aralık 1918’de Adana’ya gelerek askerlerin ikametlerine mahsus yerlerin seçimiyle uğraştıkları, ifadelerinden bir general ile beraber ayrıca bir de siyasî işlerle ilgilenmek üzere başka bir kişinin geleceğinin anlaşıldığı, getirilen askerlerin büyük
kısmının Ermenilerden oluştuğu, vilayette Ermeniliğe özgü emellerin
gerçekleşmesini izlemek gibi bir gayenin de asıl amacı oluşturduğunun
sözlerinden ve hallerinden anlaşıldığı, Mersin limanına gelen üç vapur
içerisindeki askerlerden şimdilik adı geçen kasabaya çıkarılan yedi yüz
kişiden yüzde sekseninin Ermeni askerler olduğu ve bu neferlerin bir de
Ermeni bayrağı taşıdıkları gözlemlenmiştir. Hat Komiseri Abdullah
Bey’in trenleri kontrolle görevli İngiliz kaymakamının dikkatini çekmesiyle söz konusu kaymakam tarafından yapılan girişim üzerine bu bayrağın şimdilik ortaya çıkarılmamasının Fransız Kumandanlığı tarafından
sağlandığı Adana Valiliği’nden alınan 18 Aralık 1918 tarihli şifreli telgraflarda bildirilmiştir. Bilgilerinize arzolunur.
21 Aralık 1918
Dahiliye Nazırı Adına
Müsteşar
İmza
BOA. HR. SYS. 2555-2/50

9
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
İdâre-i Umûmiye-i Dâhiliye Müdîriyeti
Adana Vilayeti’nin 22 Aralık 1918 tarihli şifre telgrafının suretidir.
İngiliz Kumandanlığı’nın başvurusu üzerine hükümet tarafından
bin yüz Fransız askeriyle dört yüz hayvanı barındırmaya yetecek yer hazırlandığı halde gelen Fransız askerlerinden bir kısmının kendi insiyatifleriyle Rüsumat Dairesini işgal ettikleri, kapı ve pencere demirlerinin
29

ortasında bulunan ayyıldızların kırılıp yere atıldığı haber verilmektedir.
Rüsumat Dairesi’nden askerin hemen çıkartılması, ayyıldızları kırmak
suretiyle hükümete hakaret edenler hakkında gerekli işlemin yapılması
için sözlü ve yazılı olarak yapılan müracaattan bir sonuç alınamamıştır.
Asker gümrükten çıkartılmadığı gibi kimyagere mahsus kapalı bir odanın
içinde bulunan tahlil araç ve gereçlerine de oda kapısı kırılarak el konulduğu Rüsumat Müdüriyeti’nden bildirilmektedir. Gereğinin yapılması.
BOA. HR. SYS. 2555-2/83

10
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Şube: 5
Husûsî : 234
Hariciye Nezareti’ne
Gayet ivedi ve gizlidir.

Fransız işgal kuvvetlerinden üç yüz elli kişilik bir müfrezenin 20
Aralık 1918 Cuma günü Adana’ya geldiğine ve bu konuda bazı değerlendirmelere dair Adana Vilayeti’nden alınan 20 Aralık 1918 tarihli ve
şifreli telgrafın kopyası ekte gönderilmiştir. Gereğinin yerine getirilmesi
nezaretinizin yüksek görüşlerine bağlıdır.
22 Aralık 1918
Dahiliye Nazırı Adına
Müsteşar
İmza
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Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Adana Vilayeti’nden gelen 20 Aralık 1918 tarihli telgrafın suretidir.
Fransız işgal kuvvetlerinden bu gün üç yüz elli kişilik bir müfreze
Adana’ya gelmiştir. Bunların yüzde sekseninin yerli Ermenilerden ve
Osmanlı vatandaşlarından olduğu, bazılarının akraba ve ailelerinin evlerine inmiş oldukları; bu durumun mütareke şartları arasında var olmamakla beraber iyiliğe de işaret etmeyeceğinin anlaşıldığı arzolunur.
BOA. HR. SYS. 2555-2/69-70

11
Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Sayı: 12764/52
İstanbul, 22 Aralık 1918

Mustafa Reşid Paşa’dan Tümamiral Amet’e
Adana Vilayeti yetkilileri, 17 Aralık tarihinde üç geminin Mersin
körfezine geldiğini ve büyük bir kısmı Ermeni uyruklulardan oluşan beş
yüz askeri şehre indirdiğini bizlere bildirmektedirler.
İnen birlikler yerel yetkililer tarafından kendilerinin hizmetine sunulan binalara yerleştirilmişlerdir.
Sayın ekselansları, Osmanlı Hükümeti’nin aralıksız gösterdiği çabaları ve ateşkes maddelerine yasal ve tam bir uygulama yapabilmek için
üstesinden geleceği zorlukları inkar etmemektedir.
Bu nedenle, bu güç görevini kolaylaştırma hususunda, Osmanlı
yetkililerinden bir beklentide olma hakkını kendinde mi zannediyor ?
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Oysa ki, inen birliklerin içerisinde Ermeni askerlerin bulunması;
bize göre, yerli halkın üzerinde üzücü bir izlenim bırakacağı nedeniyle
yerel yetkilileri de güç durumda bırakacaktır.
Bu nedenle, adı geçen birliklerin değiştirilmesi arzu edilmektedir.
Yukarıdaki hususları, sayın ekselanslarının dikkate alması umudu
içerisinde saygılarımı sunuyorum.
BOA. HR. SYS. 2555-2/55

12
Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Sayı: 12861/54
İstanbul, 28 Aralık 1918
Reşid Paşa’dan Fransız Yüksek Komiseri Amiral Amet’e
Sayın Tuğamiral
Adana ilinin genel valisi, 20 Aralık’ta üç yüz elli kişilik bir Fransız
müfrezesinin Adana’ya geldiğini, bu askerlerin yüzde sekseninin bu ilde
doğmuş Osmanlı Ermenileri olduğunu ve bunların büyük bir kısmının, bu
şehirde oturan anne ve babalarında kaldıklarını bizlere bildirmektedir.
Adı geçen bölgede dolaşan Fransız birlikleri içerisinde, böyle Osmanlı uyrukluların varlığı, istenmeyen olaylara yol açabileceğinden, düzenin ve huzurun sağlanması için, sözü edilen bölgelerde olduğu kadar,
Osmanlı birliklerinin tahliye ettiği tüm bölgelerde de Ermeni birliklerinin
kalmalarını engellemek için kesin önlemler aldırmasını sayın ekselanslarından rica ediyorum.
Saygılarımla.
BOA. HR. SYS. 2555-2/66
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13
Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Sayı: 12864-55/12865-63
28 Aralık 1918
Reşid Paşa’dan Tuğamiral Amet ve Tuğamiral R. Webb’e
Osmanlı jandarmasının zorunlu gidişinden sonra, Dörtyol kazasında şu anda hüküm süren güvensizlik durumu hakkında farklı raporlar
almaktayım.
Osmanlı İkinci Ordu komutanı; dört yüz askerin Dörtyol’a geldiğini, bunların Fransız üniformasını taşıdıklarını ve büyük bir kısmının, başlarında üç subayla, bölgede doğmuş kaçak Ermenilerden oluştuğunu bildirmektedir. Bu birlikler on iki eve girmişler, bu evlerden eşya ve para
almışlar, bir kadını boğazından yaralamışlar ve bölgedeki jandarmayı
kovmuşlardır.
Daha sonra, 12 Aralık gecesi, şehrin mahkemesine bazı kişiler girmiş, pencerelerden tüm arşivler atılmış, Ocaklı köyündeki Osman
Ağa’nın evine baskın yapılmış, Cafer ve Rüştü Efendi’ye ait on dört keçi
ve iki koyun çalınmıştır.
14 Aralık sabahının 1.30’unda, ikisi asker altı kişi; Emlak Memuru
Ahmed Efendi’nin kapılarını kırarak evine girmiş, bu kişiyi ve Medine’den misafiri olan bir din adamını yere yatırmış ve onları boğazlama
tehdidiyle paralarını talep etmişlerdir. Kadınların bağırmaları üzerine
imdatlarına komşuları gelmiş ve eşkiyalar elleri boş olarak kaçmak zorunda kalmışlardır.
Diğerleri, Payas’taki Ali Çolak ve başka bir sakinin evlerini soymuşlardır. Şahsına karşı bir saldırıyı şikayet etmek amacıyla İskenderun’a giden Payas müdürü orada tutuklanmıştır.
Tüm bu olayların, Osmanlı jandarmasının zorunlu gidişinden sonra
meydana geldiğine, siz ekselanslarının dikkatini çekmek istiyorum. Eğer
jandarma kaydırılmak zorunda kalmasaydı, Dörtyol kazasında kamu hu33

zuru ve düzeni bozulmamış olurdu. Eğer kötü örnekler sergileyen Ermeni
kökenli askerler bu bölgeye gönderilmemiş olsalardı, bu üzücü olaylardan çok rahat bir şekilde kaçınılabilirdi.
Bu nedenle, Ermeni birliğinin gitmesini veya feshedilmesini ve
Osmanlı jandarmasının derhal geri dönmesini sağlamak amacıyla, İskenderun bölgesindeki müttefik askerî yetkililerine gerekli emirlerin verilmesi hususunda acilen girişimde bulunmanızı, siz ekselanslarından ısrarla talep ediyorum.
Saygılarımla.
BOA. HR. SYS. 2555-2/71

14
Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Özel Daire
Sayı: 12896/65
31 Aralık 1918

Reşid Paşa’dan İngiliz Yüksek Komiseri Tuğamiral R. Webb’e
Sayın Tuğamiral,
Adana vilayetine çıkarılan müttefik birliklerinin büyük bir kısmının
Ermenilerden oluştuğu hususunda sayın ekselanslarının dikkatini çekme
fırsatını daha önceden bulmuştum. Valiliğe gelen müttefik kuvvetlerin
büyük bir kısmının Ermenilerden oluştuğunu, Mersin’e çıkarılan birliklerin yüzde seksenini teşkil ettiklerini ve askerî birliğin sıralarında Ermeni
bayrakları bile taşıdıklarını, vali bana az önce bildirmiştir.
Osmanlı Hükümeti; bu Ermenilerin giriştikleri gösterilere pek fazla
önem verilmemesi gerektiğini bilmekte, fakat daha geniş bir açıdan olaylara bakamayan Osmanlı halkı bu hususta büyük bir kaygı duymaktadır.
Gizli bir amacı olan bu tür gösterilerin yinelenmemesi ve bu Ermeni birliklerinin düzenli Fransız birlikleriyle değiştirilmesi hususunda ge34

rekli emirleri vermeniz için, bu konuyu sizlere bildirmenin yeterli olduğunu düşünüyorum.
Sayın Tuğamiral, en içten saygılarımın kabulü dileğiyle.
BOA. HR. SYS. 2555-2/77

15
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi
Şube: 2
Suret
Konya istasyonundan Harbiye Nezareti’ne gelen 11 numaralı şifredir.
Kelebek’e gelen işgal kuvvetleri arasındaki Ermeni Fransız askerlerinin ve diğer yerli Ermenilerin, nokta muhafızlarının zorla silahlarını
alarak noktadaki erzak vesaireyi yağma ettikleri rapor edilmiştir. Nokta
heyetleri ve muhafızlarının tarafsızlığına saygı gösterilmesini ve bu olaya
karışmış olanların kesinlikle cezalandırılmasını irtibat subaylarımız aracılığıyla İngiliz ve Fransız subaylarına tebliğ ettirdim. Bu konunun oradaki
temsilciler aracılığıyla tarafınızca da doğrulanmasını istirham ederim.
1 Ocak 1919
Yıldırım Kıtaları Müfettişi
Nihad
BOA. HR. SYS. 2555-3/23
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16
Numara: 17
Dahiliye Nezareti’ne
9 Ocak 1919 tarih ve 16 numaralı yazıya ektir.
Adana vilayetini İtilaf Devletleri adına işgal eden Fransız işgal
kuvvetleri askerinin büyük bir kısmı Fransız üniforması giyen Adana
vilayet merkezi ve bağlı yerlerdeki Ermeni ahaliden olduklarından intikam almak ve memlekette bir karışıklık çıkararak milletlerinin yararlanmalarını sağlamak amacıyla her çeşit mezalimi yapmaktan geri durmamaktadırlar. Ermeniler Fransa askeri içinde bulunduğu sürece sorun çıkarmaktan çekinmeyeceklerdir. Bu konuda şimdiye kadar meydana gelen
tecavüz ve gasp olayları buna delildir. Gasp ve yaralamaya dair mahallerinden verilen bilgilerin özeti ekte sunulmuştur. Bu askerlerin tamamen
çıkarılması ve yerlerine İngiliz veya gerçek Fransız askerinin gönderilmesi için buraya gelen Suriye-Filistin İngiliz Generali Allenby’e durum
ayrıntılı bir şekilde bildirilmiş ise de nezaretçe İstanbul’daki İngiliz ve
Fransız temsilcileri nezdinde ciddî ve acil girişimlerde bulunulması,
memleketin huzur ve asayişini bozmakta olan bu askerin mutlaka buradan kaldırılması emrinin kumandanlarına tebliğ edilmesi önemle arzolunur.
11 Ocak 1919
Adana Vali Vekili
Nazım
BOA. DH. KMS. 49-1/85
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17
Devlet-i Osmâniyye
Posta ve Telgraf ve Telefon Nezâreti

Adana tarafındaki seyyar memurlar tarafından ortak olarak verilen
raporlar 16 numaralı dilekçeye ek olarak sunulmuştur. Raporlarda Pozantı-Adana arasında bulunan trenlerde olan olaylara dair açıklamalar vardır.
Toros’un kuzeyindeki Osmanlı Kıtaatı Müfettişliği’nden Adana’daki
irtibat subayına 6 Ocak 1919 tarihli yazılan bir telgrafta; Amanos Amele
Taburu kumandanının Pozantı’da bir Ermeni ve Fransız askeri tarafından
öldürüldüğü, işgal kuvvetleri arasında bulunan Ermeni efradın gelip geçen askerlere saldırıları yineledikleri, trenle yolculuk yapanların para ve
kıymetli eşyalarını gaspettikleri, geçenlerde de Osmaniye’de bir kaç askerin öldürüldüğü, Pozantı nahiye müdürüyle nokta kumandanına sebepsiz olarak hakaret edildiği, işgal kuvvetleri arasındaki bu Ermenilerin
çıkartılması gerektiği bildirilmiştir. Bundan dolayı şu resmî bilgilerden o
bölgede en son durumun ne olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Ancak bu
olay Adana Başmüdüriyeti dairesi içerisinde olduğundan daha önce bildirildiği gibi uygun görülürse durumu bizzat görüp araştırmak üzere Adana
müfettişi veya Ulukışla’da bulunan Müfettiş Nihad Bey’in gönderilmesi
isteğinize bağlıdır.
[21 Ocak 1919]
BOA. HR. SYS. 2555-3/41
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18
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanığı Vekâleti

Konya’dan Harbiye Nezareti’ne gelen 3532 numaralı şifrenin suretidir.
Kişiye özeldir

Adana’da Fransız işgal kuvvetlerinin büyük rütbeli subayları ve İngiliz irtibat subaylarıyla daima beraber olan, tercümanlıklarını yapan ve
vaktiyle orduda ihtiyat subayı iken tekrar dönmek üzere gelen bir Musevî’nin sözlü raporunun içeriği aşağıdaki gibidir:
1- Fransızlar Adana vilayetini kendi korumaları altına almayı ve
orada Ermenileri hakim kılmayı düşünmektedirler. Hatta işgal kuvveti
kumandanı daha önce Adana şehri için Almanlar tarafından hazırlanmış
bir planın bir ay zarfında tatbikini sağlayarak her sokağını bir müteahhide
vermek suretiyle işe başlamıştı. Senelerden beri bizim tarafımızdan neticelendirilemeyen Seyhan nehrinden istifade ile elektirik üretimini de bir
şirkete ihale etmişlerdir.
2- İngilizler Adana’yı her ne pahasına olursa olsun Fransızlara kaptırmak istememekte ve İngiliz kontrolü altında yine Türk idaresine bağlı
bırakılmasını tercih etmektedirler.
3- Osmanlı Devleti’nin istikbali hakkında İtilaf Devletleri iki gruba
ayrılmıştır: Biri asırlardan beri medeniyeti kabul edemeyen Osmanlı
Devleti’ni parçalamak ve ortadan kaldırmak, diğeri Küçük Asya’da küçük bir hükümet halinde bırakmak. Arzettiğim bu konular Adana’da bulunan İngiliz ve Fransız işgal kuvvetleri subaylarının bir aydan beri temaslarda bulunmak suretiyle aralarındaki görüşme ve konuşmalarından
yapılan alıntılardır. Bilgilerinize sunulur.
22 Ocak 1919
Yıldırım Kıtaları Müfettişi
Nihad
BOA. BEO. 341163
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19
Dâhiliye Nezâreti
Umûm Jandarma Kumandanlığı

Maraş Jandarma Tabur Kumandanlığı’ndan gelen 21 Ocak 1919 tarihli
telgrafın suretidir
Fransız ordusuna gönüllü yazılmak üzere İngiliz askerlerinin korumasında Halep’ten hareket ederek İskenderun’a gelen 400 kadar Ermeni, Kilis bölük mıntıkasında Afrin’e (?) gelip geceyi geçirmek üzere orada kaldıkları sırada görevli olarak devriye gezen hücum takımı neferlerinden Kilisli Hacı Osman oğlu Ali ile Cuma oğlu Salih’i yakalamış ve
silahlarını aldıktan sonra tutuklamışladır. Gecenin bir vaktinde bu iki
nefer Afrin’e (?) beş dakika mesafedeki bir dereye götürülmüş, buralarda
hiç Osmanlı askeri dolaşamaz denilerek kulakları, burunları, parmakları
kesilmek ve boğazlanıp süngülenmek suretiyle feci şekilde şehit edilmişlerdir. Sabaha yakın Kefer ve Baytara [Kefre ve Baytar] karakolunu basmışlarsa da tetikte bekleyen askerler, cephanelerini kullanmak suretiyle
kendilerini koruyup, savunarak çekilebilmişlerdir. Meydana gelen bu
olaylara karşı bile seyirci kalınmıştır. Mevcut durum ve askerlerimizin
elinden silahlarının alınması, güçlü devriye gezdirilememesi, böyle bir
olay hakkında zamanında telgrafla bilgi verilmemesi ve bu olay telgrafla
ihbar edilmişse müsaade edilmemesi gibi durumlar sonuç olarak çok çirkin bulunmaktadır. Çünkü bu askerlerin şehit edilmelerinin Kilis ahalisini
heyecanlandırmasından korkulduğu, ayrıca tekrar Halep’ten hareket eden
1500 kadar Ermeni’nin kasabadan çıkarılan Ermeni çoluk çocukları tarafından “İntikam alınız” sözleriyle uğurlandıkları Kilis Bölük Kumandanlığı’nın özel süvari ile gönderdiği jurnallerden anlaşılmış olup bu gibi
durumlara karşı nasıl hareket edileceği sorulmaktadır. Durum mutasarrıflığa da arzedilmiş olup mutasarrıflıkça da posta ile bilgi verileceği cevaben bildirilmiştir.
1 Şubat 1919
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Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Sayı: 14005
25 Şubat 1919

Yüksek Komiserlere ve Amerikan Temsilcisine Kısa Not
Ocak ayında, Fransız ordusuna gönüllü asker olarak kaydolmak
amacıyla Halep’ten İskenderun’a doğru giden 400 kadar Ermeni, Afrite
(Afrin) adlı yerde geceyi geçirmişlerdir. Burada devriye gezen Kilikya
kökenli, Hacı Osman oğlu Ali ve Cuma oğlu Salih adlarındaki iki Osmanlı askerinin, sözü edilen Ermeniler tarafından silahları alınmış ve
yakınlardaki küçük vadiye götürülerek feci şekilde katledilmişlerdir. Ermeniler sabaha doğru Kefre ve Baytar’daki karakollara saldırmışlardır.
BOA. HR. SYS. 2602-1/22, 23

20
Osmanlı Ordû-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti

Konya’dan Harbiye Nezareti’ne gelen 4 numaralı şifredir.
1 Şubat 1919 tarihli şifreye ektir.
1- Suriye İngiliz Başkumandanlığı’nın tebligatına dayanarak Adana
havalisi İtilaf kumandanı tarafından Adana’daki irtibat subayımıza yapılan tebliğ 1 Şubat 1919 tarihinden önce Pozantı’daki subay ve askerlerimizin Çiftehan’a çekilmelerine ait olup, uygulama şeklini yukardaki şifreli telgrafımın beşinci maddesinde arzetmiştim.
2- Ancak Pozantı’daki Ermeni neferlerinden oluşan Fransız müfrezesi bugün öğle vakti trenle Çiftehan’a kadar gelmiştir. Bu durumun gerçekleşmesi ihtimalini ve hatta daha ilerilere geçilerek Ulukışla’yı bile
işgal etmelerinin mümkün olduğunu ve bu durumun sebepleriyle, pek
40

haksız olan bu gibi hareketlerin önlenmesi gereğini aynı şifreli telgrafın
altıncı maddesinde ayrıntılı olarak arzetmiştim.
3- Bugün Çiftehan’ın hiçbir hakka ve hükümetler arası alınan kararlara dayanılmaksızın işgal edilmesini Adana’daki Fransız ve İngiliz
kumandanları katında hemen şiddetle protesto etmesini Adana’daki irtibat subayımıza yazdım.
4- Daha önce de bildirildiği gibi, Kilikya’nın boşaltılması hakkındaki kararlara bakılacak olursa Pozantı mevkiinin işgali gerekmemektedir. Çünkü Kilikya’nın doğal sınırlarını Toros dağları oluşturmaktadır.
Halbuki Pozantı bölgesi bu hattın kuzeyinde on kilometre dışında kalmaktadır. Mütarekeye göre Toros yollarının işgali gerekli değildir. Çünkü adı geçen yollar Pozantı’dan on kilometre daha şarkta Belemedik
mevkiinde son bulmaktadır. Askeri açıdan önemli olmamasına rağmen
askerlikçe işgaline lüzum görülmüş ise o nokta ile yetinilmesi gerekirdi.
Halbuki birkaç gün evvel bahsettikleri Akköprü mevkii Pozantı’nın beş
kilometre batısında yer almakta ve Pozantı nahiyesinin Konya vilayetiyle
mülkî sınırını oluşturmaktadır. Askerlik açısından ise işgal edilen bir
noktanın mülkî sınırlarının düşünülmeyeceği şüphesizdir. Şimdi işgaline
kalkıştıkları Çiftehan mevkii ise Pozantı’nın yirmi beş kilometre kuzeydoğusunda ve Konya vilayeti dahilindedir. Pozantı ve hatta Adana vilayetiyle alakası olmamasına nazaran oraya kadar gelmelerinin de hiç bir
makul ve mantıklı sebebi yoktur. Adana vilayetinin tabiî sınırı olan Toros
hattı geçildikten başka coğrafî ve mülkî sınırı olan Akköprü de geçilerek
Pozantı’nın yirmi beş kilometre uzağında ve Konya vilayeti dahilinde
Çiftehan’ın da işgali ve buraya el konulmuş muamelesi yapılması hiçbir
karar ve hukukî madde ile kesinlikle uyuşmamaktadır. Protestomuza bu
noktaları da ekleyerek irtibat subayımıza yazmış olduğumu bildiririm.
3 Şubat 1919
Yıldırım Kıtaları Müfettişi
Cemal
BOA. HR. SYS. 2555-3/48-49
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21
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
İdâre-i Umûmiye-i Dâhiliye Müdîriyeti
Umûmî : 16623
Husûsî : 150

Hariciye Nezareti’ne
İtilaf Devletleri’nin Adana ve civarında idarî boşluk ve anarşi çıkarttığı, bu bölgenin sonunda Ermenistan ilan edilmesinin şüphesiz olduğu, gidişat ve takip edilen hareket tarzında kesinlikle iyi niyet belirtisi
bulunmadığına dair Adana Valiliği’nden alınmış olan telgrafın suretinin
eklenerek valiliğe gerekli tebliğatın yapılması için bu konuda nezaretçe
yapılan girişimlerin sonucu hakkında bilgi verilmesi gereği 28 Aralık
1918 tarih ve 16046/1693 numaralı yazı ile nezarete arzedilmişti.
Söz konusu valilikten bu kez yine alınan ve Albay Brémond adında
bir zatın Vilayet İdare Memuru ve Albay Normand adındaki bir zatın da
Sancak İdare Memuru ünvanıyla yanlarında sekiz Fransız subayı ile birlikte geleceklerinin ve bunlar için hükümet konağında özel oda hazırlanması gerektiğinin işgal kuvvetlerinin Fransız kumandanı tarafından bildirildiğine ve bu şahısların idarî işlemleri kontrol edecek ve yavaş yavaş
memleketi doğrudan doğruya ele alacak idarî memurlar olması muhtemel
bulunduğuna dair olan 31 Ocak tarihli telgrafın sureti de ek olarak tarafınıza takdim edilmiştir.
Bu beklenmeyen olay çerçevesinde Adana Valiliği’ne, Fransız heyetinin devlet işlerinde izleyeceği tutum karşısında siyasî çaresizlik gereği sertlikle karşılık verilmemesi gibi bir olgunluk gösterilmesi tavsiyesiyle yetinilmiştir. Ancak bu tavsiye durumu düzenlemeye yetmemiştir. Mütarekenin on altıncı maddesinde Kilikya’daki Osmanlı kuvvetlerinin düzeni korumak için gerekli miktardan fazlasının geri alınacağı açıkça belirtilmiş olup, oraların idarî işlerinin yabancı bir devlete geçmesi bir yana
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o civarın işgal edilebileceğine dair bile bir kayıt bulunmamaktadır. İtilaf
Devletleri ile aramızda da artık savaş hali kalmamış olmasına bakılırsa
bu durum mütareke şartlarına bütünüyle aykırıdır. Osmanlı Devleti’nin
hakimiyetiyle millî şerefini zedeleyici bu durumun giderilmesi için İtilaf
Devletleri’nin siyasî temsilcileri nezdinde etkili teşebbüslerde bulunularak sonucunun bildirilmesi görüşlerinize bağlıdır.
3 Şubat 1919
Dahiliye Nazır Vekili
Ahmed İzzet
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
İdâre-i Umûmiyye-i Dâhiliye Müdiriyeti

Adana Vilayeti’nden gelen 31 Ocak 1919 tarihli telgrafın sureti
Albay Brémond adında bir zatın Vilayet İdare Memuru ve Albay
Normand adındaki bir zatın da Sancak İdare Memuru ünvanıyla yanlarında sekiz Fransız subayı ile gelecekleri ve bunlar için hükümet konağında özel oda hazırlanması gerektiği buradaki işgal kuvvetlerinin Fransız kumandanı tarafından şimdi talep olunmuştur. Bu kişilerin görev ve
yetkileri kesin surette açıklanmıyorsa da idari işlemleri ya kontrol edecek
veya doğrudan doğruya yavaş yavaş memleket idaresini ele alacak idarî
memurlar olması ihtimali vardır. Yapılacak uygulamanın yarın akşama
kadar belirlenip bildirilmesi önemle arzolunur.
BOA. HR. SYS. 2555-3/63, 64
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22
Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
Tarih: 5 Şubat 1919
Umûmî : 13595
Husûsî : 119

Dahiliye Nezareti’ne
Adana ve çevresindeki Fransız işgal kuvvetlerine mensup Ermeni
askerlerinin uygun olmayan davranışlara cüret etmeleri sebebiyle bölgeden uzaklaştırılması gereğinin hem Sadaret’ten hem de Dahiliye ve Harbiye Nezaretlerinden bildirilmesi üzerine İstanbul Fransız Fevkalade
Komiserliği katında gerekli girişimler yapılmıştır.
Söz konusu durum hakkında muamele yapılması için elden nezaretimize gönderilen Adana Valiliği’nin yazısı üzerine, komiserlikçe konunun belgelerle güçlendirilmesi istenmiş olup adı geçen yazı tekrar ekte
iade edilmiştir.
BOA. HR. SYS. 2555-3/50

23
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Şube: 2
Husûsî : 153

Hariciye Nezareti’ne
Acildir

Osmanlı askerlerinin Adana’dan çekilmesinden sonra Fransız askerlerinin kumandası altında Adana civarına gelen ve büyük çoğunluğu
Adana ahalisinden olan Ermeni askerleri geldikleri günden beri devletler
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arası hukuka, muahede şartlarına ve insaniyete aykırı olarak davranmışlardır. Adi suçlardan dolayı hüküm giyen suçluları tahliye etmişlerdir.
Vilayete bağlı dairelerde bazı evrakı imha etmişlerdir. Silah aramak bahanesiyle trenlerde yolcuları soymuş ve rastladıkları bazı Müslüman kadınlarının yüzlerini açmak istemişlerdir. Fransız Ermeni askerlerinin bu
şekildeki tecavüzleri devam etmiştir. Ocağın birinci günü Dörtyol kazasının Üzerli köyüne tavuk almak bahanesiyle gelen Ermeni-Fransız askerleri köy halkından Hacı Ali Efendi’nin evine girmiş, tavuklarını vermek istemeyen oğlu Mehmed’i yaralamışlardır. Bu durumu hükümete
haber vermek üzere giden köy halkından Şeyhun oğlu Mehmed ve Hacı
Ali Efendi oğlu Mehmed ve amcazadesi Yusuf, Köroğlan Mehmed ve
Mustafa oğlu Ahmed kışlanın önüne geldikleri sırada tutuklanıp kumandanın huzuruna çıkarılmış, haklarında tahkikat yapıldıktan sonra kumandanlık dairesinin beş on adım aşağısında Hacı Ali Efendi’nin oğlu Mehmed ile amcazadesi Yusuf kurşun ve süngüyle öldürülmüşlerdir. Bu olay
üzerine Müslüman halk korkudan dağlara kaçmıştır. Aynı gün Fransız
Ermeni askerlerinin Karakese köyüne saldırmaları üzerine kadınlar korkularından Musa Yahya’nın oğlunun evinin ahırına saklanmışlardır. Bunu gören Fransız askerleri kapıyı kırarak zorla kadınları çıkarttıktan sonra
bunlar arasında bulunan köy halkından Topal Hasan oğlu Ali ve Esma
oğlu Mehmed’i kadınların gözü önünde kurşuna dizmişler ve Kızıl Osman’ın evine girerek karısı Durdu kadını yaralayıp öldürmüş, parasını
gasbetmişlerdir. Bundan başka diğer bazı evlere de girerek sahiplerini
öldürmüş ve eşyalarını gasbederek evleri yakmışlardır. Katliamın evlerin
içerisinde olması, ölüler arasında kadınların da bulunması ve atılan şarjörler içerisinde Fransız tüfeklerine ait şarjörlerden başka şarjör bulunmaması halkın askere karşı silah kullanmadığını göstermektedir. İstanbul’a gitmek üzere Yüzbaşı Mustafa adında bir kişi Pozantı’da Ermeni
unsuruna ait bir Fransız askeri tarafından katledilmiştir. Bahçeli Ökkeş
Efendi’nin trenle giderken silah aramak bahanesiyle trene giren Ermeni
askerleri tarafından parası ve eşyaları gasbedilmiştir. Bu olayların mahal45

lerinden alınan raporlardan anlaşıldığı Adana Vilayeti’nden gelen yazıda
belirtilmiş ve bahsedilen raporların suretleri ekte sunulmuştur. Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Fransız Ermeni askerlerinin Adana’daki zulümleri en basit ve ilkel doğal hukuk kurallarını dahi ihlal etmekte olduğu
isbat edilmiş olup mümkün olduğu kadar engel olunması için gerekli
girişimlerde bulunulması ve benzer tecavüzlerin engellenmesi konusunda
gerekenin yapılıp sonucunun bildirilmesi tarafınıza arzedilmiştir.
5 Şubat 1919
Dahiliye Nazırı Vekili
Ahmed İzzet
BOA. HR. SYS. 2555-3/113

Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti

Suret
Dün öğleden sonra saat üç buçukta tavuklarını almak üzere Üzerli
köyünden Hacı Ali Efendi’nin evine giren Fransız askeriyle tavuklarını
vermekten kaçınan Hacı Ali Efendi’nin oğlu Mehmed arasında çıkan
tartışma üzerine Fransız askeri bahsi geçen kişi tarafından boynundan
sopa ile yaralanmıştır. Asker şikayet için kumandanına gelmiştir. Diğer
taraftan hükümete haber verilmek üzere adı geçen köyden Şeyhunzade
Mehmed ve Hacı Ali Efendi’nin oğlu Mehmed, amcazadesi Yusuf, Köroğlan Mehmed ile Mustafa oğlu Ahmed gelirlerken kışla önündeki Fransız askeri tarafından tutuklanarak kumandana götürülmüşlerdir. Kumandanlıkça “tahkikat yapıldıktan sonra götürünüz” denilmiş, kumandanlık
dairesinin beş-on adım aşağısında söz konusu kişilerden Hacı Ali Efendi’nin oğlu Mehmed ile amcazadesi Yusuf kurşun ve süngü ile katledilmiş, Köroğlan Mehmed ile Mustafa oğlu Ahmed yaralı olarak kaçmışlar46

dır. Yine birinin kurşun, dördünün süngü ile yaralanmış olarak jandarma
karakoluna sığındıkları Şeyhunzade Mehmed’in ifadesinden anlaşılmıştır. Üzerli Müslüman ahalisinin her biri bir tarafa dağılıp kaçmışlardır.
Şimdiye kadar başlarına ne geldiği anlaşılamamıştır. Ocaklı’ya gelen
Hacı Ali Efendi kendisine yapılan ihbar üzerine köydeki Müslüman evlerinin tümünün yağma edildiğini söylemektedir. Karakese hakkında henüz
bir bilgi alınamamıştır. Müslüman ahali heyecan içerisindedir. Artık burada durmanın ve iş yapmanın imkanı yoktur. Ermenilerin Ermeni askerlerine olan yardımları sürdükçe ve onlar burada bulundukça daha önemli
olayların olacağını düşünmek hiç de zor değildir. Olayları araştırmak
üzere Adana’dan da bir heyetle bir doktorun acilen gönderilmesi.
Vilayete surettir
Çok acildir

Dörtyol Kaymakamlığı’ndan gelen telgraf aynen çekilmiştir. Şimdiye kadar bildirildiği gibi Ermeni Fransız askerlerinin çıkardıkları olaylar her gün bir şekilde devam etmektedir. Müslüman halk ile gerek Ermeni askerleri ve gerek köylerine dönen Ermeniler arasında giderek daha
feci olayların olacağı muhakkaktır. Bu sebeple şimdiden ciddi girişimlerde bulunularak huzur ve güvenin sağlanması ve halk ile Ermeniler arasındaki düşmanlık ve intikam duygularının tamamen giderilmesi gerekmektedir. Şu anki duruma göre Ermeni Fransız askerleri buralarda bulundukça yerli Ermenilerin yatıştırılması ve feci olayların önüne geçilmesi mümkün olmayacaktır. Daha önceki emre göre işgal kuvvetleri içerisindeki Ermeni askerlerin yerine medenî ve itaatkâr Fransız askerlerinin
getirilmesi gerekir. Jandarma kuvvetimizin şu anki durum nedeniyle yetersiz olması ve ihtiyaçlarının düzenli olarak sağlanamaması sakıncalıdır.
Dörtyol merkezi dağınık bir şekilde bulunduğu için buraya vilayetten yüz
elli askerlik bir kuvvetin acilen gönderilmesi halinde düzenli olarak devriyeler arttırılacak ve olayların önünün alınabilmesi mümkün olacaktır.
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Halkın heyecanı ve köylerini terkederek öteye beriye dağılmaları dikkat
çekicidir. Kuvvetin gelmesiyle heyecanın yatışacağı ümit edilmektedir.
Katliama kalkışan Fransız Ermeni askerleri de ibret olması için kanuna
uygun şekilde tutuklanıp cezalandırılmalı, bu iş için karma bir heyet acil
olarak gönderilmeli ve yapılacak tahkikata göre Ermeniler cezalandırılmalıdır. Verdiğim bilgiler doğrultusunda gerekenin yapılmasını ve sonucunun bildirilmesini makina başında beklerim efendim.
2 Ocak 1919
Cebel-i Bereket Mutasarrıfı
Hüsnü
BOA. HR. SYS. 2555-3/105

Bâb- ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Suret
Osmaniye Jandarma Taburu Kumandanlığı’na
Bu gün Karakese’ye gittim. Yanımda iki Fransız çavuşu vardı. Beş
altı erkek, iki kadın vurularak ölmüş, iki kişi de yaralanmıştır. Epeyce
sığır da telef edilmiş hatta bazı evlerin eşyası da yakılmıştır. Köyün içinde Fransız fişek kovanları buldum, alarak Fransız çavuşlarına verdim.
Fransız askerleri o köye kadar girmiş, rastgeldiklerini öldürmüşlerdir.
Ahaliyi sükûnete davet ettim. Ölüleri kaldırmayacaklar. Heyet gelsin,
görsün. Kaymakam bey yazmıştı. Ben yazamadım. Üzerli olayını bildiriniz. Bundan başka iki Ermeninin de ayağından vurulduğunu gördüm.
Meseleyi küçük ve önemsiz göstermek için çalışmaktadırlar. Buna meydan vermemek için ne lazım ise yapılması gerekir. Her tarafa devriye
çıkaramıyorum. Elimdeki kuvveti çıkarmam tehlikelidir. Üzerli halkı
Saidiye’ye kaçmıştır. Bunların eşyasını Dörtyol Ermenileri dün geceden
beri yağma etmişlerdir. Fransız Ermeni askeri tamamen gözaltında ve
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dışarı çıkarılmamaktadır. Müslüman halkın taşkınlıklarını engellemek
için kaymakam beyle çalışıyoruz. Yalnız kuvvet yetiştiriniz. Mevcudum
tamamen buradadır. Dört askerim Karakese’de bir Fransız çavuşuyla
beraberdir.
1/2 Ocak 1919
Dörtyol,
Hasan Hulusi

Adana Jandarma Alay Kumandanlığı’na
Dörtyol Jandarma Kumandanlığı’ndan alınan telgrafın suretinin
yukarıya çıkarıldığı arzolunur.
3 Ocak 1919
Hafız Kadri

Vilayete bildirilmiştir. Gereği.
3 Ocak 1919
Alay Kumandanı
Hamdi
BOA. HR. SYS. 2555-3/112

Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Suret
∗

Osmanlı Jandarma Taburu Kumandanlığı’na
Şimdi ortalık sakindir. Yalnız Üzerli mahallesinde yaşayan Müslümanlar Saidiye’ye kaçmışlar, eşya ve mallarını yerli Ermeniler yağma
etmişlerdir. Karakeseliler de dağa kaçmışlardır. Şimdi bu köy halkını
teskin etmeye gidiyorum. Ama acilen kuvvet gönderin. Tahkik heyetini
∗

Osmaniye
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Adana’dan süratle göndersinler. Meseleyi Fransızlar önemsiz göstermek
istemektedirler. Bunu kendi gözleriyle görecek yabancı ve Osmanlı memurlar gelmelidir. Nöbetçinin silahını henüz iade etmemişlerdir.
Dörtyol Takım Kumandanı
Hasan

Jandarma Alay Kumandanlığı’na
Dörtyol Takım Kumandanlığı’ndan alınan telgrafın sureti yukarıda
çıkarılmıştır. Buradan on jandarma gönderildiği, on tanenin de Dörtyol’a
kaydedilmek üzere olduğu arzolunur.
2 Ocak 1919
Tabur Kumandanı
Kadri
BOA. HR. SYS. 2555-3/110

Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Suret
Karakese köyünden isimleri belirlenen dördü erkek, ikisi kadın olmak üzre altı kişi ölmüş, bir erkek ve bir kadın da yaralanmış, kırk beşelli kadar öküz ve inek itlaf edilmiş, bir kaç eve girilerek eşyaları yakılmıştır. Bu işi yapanların Fransız Ermeni askeri oldukları, Çaylı’da geçici
olarak oturan Karabilanlı (?) İbrahim’in, Üzerli’de Ermeniler tarafından
yağma edilen Hacı Ali Efendi’nin eşyasını Çaylı’ya götürmek üzereyken
yine Üzerli’de elleri bağlanarak boğazından kurşunla yaralandığı, tahkikat sonucunun bildirileceği Dörtyol Kaymakamlığı’ndan şimdi bildirilmiştir. Bugün makina başında verdiğim bilgilerin bir an önce değerlendirilmesini önemle istirham ederim.
2 Ocak 1919
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Mutasarrıf
Hüsnü
BOA. HR. SYS. 2555-3/109

Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti

Suret
Bu ayın biri Çarşamba günü ezanî saatle on bir sularında Karakese
köyünde meydana gelen korkunç saldırı hakkındaki soruşturma ve izlenimleri açıklayan rapordur:
Üzerli olayının ardından şikayet için gelen Müslüman halktan Hacı
Ali Efendi’nin oğlu Mehmed ve arkadaşlarının başlarından geçenlerin
arkasından kışlada ve diğer yerlerdeki Ermeni askerleri Karakese’ye giderek köyün her tarafını kuşatmışlar, dağa kaçabilen çoluk çocuk erkek
ve kadınlar dışında bazı arkadaşlar aşağıda anlatıldığı şekilde öldürülmüşler, evleri yağma edilmiş, eşyalarının bir kısmı yakılmıştır. Köyün
çeşitli yerlerinden toplanan boş fişek ve kovanlarla şarjörlerin Fransız
malı oluşu, meydana gelen korkunç olayın askerler tarafından gerçekleştirildiğini, Müslüman olmayan ahalinin bunlara uyarak sadece yağma ile
yetindiklerini göstermektedir. Olayın ardından İşgal Kuvvetleri Kumandanı Rupen’in hemen kışlaya giderek bütün askerlerin katılımını engelleme konusunda gösterdiği gayret mezalimin yayılmasına mani olmuştur.
Katliamın evlerin içerisinde yapılmış olması ve öldürülenler arasında
kadınların da bulunması halkın askere karşı silah kullanmadığını göstermektedir. Şarjörler içerisinde Fransız malı dışında tüfeklere ait şarjör
bulunmaması da bunu teyid etmektedir.
1- Askerin köye hücum ve taarruzu üzerine Karakese köyünden

Musa Yahya’nın oğlunun hanesinin alt katındaki ahıra mahalle kadınlarından Kel Ahmed oğlu Yusuf’un hanımı Ayşe, Gülemez (?) Hüseyin’in
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kızı Meryem, Musa’nın hanımı Havva, Çağlaklı Ali Ağa’nın kızı Hatice,
Tavil Hüseyin’in hanımı Emine ve gelini Esma, Kürd oğlu Mehmed’in
hanımı Silvan, Baba Hasan’ın kızı Fatma, Haralı (?) Musa oğlu Mehmed’in hanımı Fatma, Maruf kızı Ümmühan, Çormuk (?) Ahmed’in hanımı Fatma, Kara Ali’nin hanımı Hatice, Mahmud’un oğlu Bestami,
Kara Ali’nin oğlu Mehmed ve daha birkaç kız ile Topal Hasan oğlu Ali
ve Esma oğlu Mehmed sığınarak kapıyı içeriden kilitlemişlerse de oraya
gelen askerler “kapıyı açın, yoksa kırarız” demişler, bunun üzerine içeriden çığlıklar, bağırtılar kopmuşsa da zorla kapıyı kırmaya teşebbüs etmişlerdir. Dışardan kapıya doğru silah kullanmışlar, mermilerden Kel
Ahmed’in oğlu Yusuf’un hanımı Ayşe’yi sağ kulağından yaralamışlar ve
kapıyı zorla açmışlardır. Kadınlar dışarı çıkarılarak sıra ile dizildikten
sonra Topal Hasan oğlu Ali ve Esma oğlu Mehmed kadınların karşısında
on adım ötede bahçenin yol tarafındaki bir yerde kurşuna dizilerek feci
surette öldürülmüşlerdir. Kadınları da “daha buralarda saklanmış erkek
varsa gösterin, öldüreceğiz, size şimdilik bir şey yok. Bundan başka iki
partimiz daha var” gibi sözlerle tehdit edip korkutmuşlardır.
2- Kızıl Osman’ın hanımı Durdu’nun evine girilmiş, kendisi evin

içerisinde göğsünden iki ve yüzünden bir süngü yarasıyla öldürülmüş,
sandığı açılmış, bir kese içerisindeki beş Osmanlı altını alınmış, para
alındıktan sonra kese evin önüne atılmıştır.
3- Altmış yaşlarında olan Gülemez oğlu Hasan kaçmak üzere dağa

doğru giderken Kel Ahmed’in bahçesinde silahla yaralanmış, bu ayın
ikisi Perşembe günü ezanî saat sekiz-dokuz sularında ölmüştür.
4- Üç asker Kök (?) Ahmed oğlu Hacı’nın hanımı Havva’nın evine

gitmiş, kadının hasta olan kızının hayatına kastedilmemesi yolundaki
istek ve ricaları her ne kadar ikisi üzerinde iyi bir etki uyandırmışsa da
üçüncü asker rica ve isteklere kulak asmamış, silahla altmış beş yaşındaki
Havva’yı göğsünün sol alt tarafından yaralayarak hayatına son vermiştir.
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5- Musa oğlu Mehmed, Abacılı Seydo ve Harati oğlu Mostok evi-

nin doğu tarafındaki yol üzerinde Dörtyol gayrimüslim halkından Altıparmak oğlu Zakar (?) ve Ocaklı Bodrum oğlu Kigork ve Haçinli Kalaycı
Surop ile otururlarken gelen Ermeni askerler, içlerinde Ermeni varsa ayrılmasını söylemiş, Ermeniler ayrıldıktan sonra Müslümanlar öldürülmüş,
sadece Harati oğlu Mostok kaçarak kurtulabilmiştir.
6- İdare azasından Mehmed Efendi evinin ön tarafında dışarıdayken

aşağıdan gelen askerlerle bazı yerlilerden oluşan bir kalabalık görerek
kaçmaya çabalamış, hemen arkasından silah kullanılarak öldürülmeye
çalışılmış ise de çalıdan çalıya sığınarak dağa doğru kaçmış, dağa kadar
takip edilmiş, bir dere içerisinde bulabildiği bir deliğe girerek hayatını
kurtarabilmiştir. Ancak evindeki yatak kabı ve döşemesi tamamen yağma
edilmiştir.
7- Apak oğlu Halil İbrahim’in evine gidilerek elbise ve döşemelik-

lerinin iyi ve kullanılabilir bölümü yağma edilmiş, geri kalanlarla zahiresi yakılmıştır.
8- İmam Abdullah Efendi’nin evinden de alacaklarını aldıktan son-

ra geriye kalan kitaplarını yakmışlardır.
9- Dellal oğlu Ahmed’in evindeki çamaşırlarla beş lirasını almış-

lardır.
10- Halil İbrahim’in evine girmişler, zahire ve erzakını yakmışlar-

dır.
11- Eyüb oğlu Halil’in üç kat yatağı, bulgur vesâiresi yakılmıştır.
12- İbrahim oğlu Ahmed’in sandığı açılarak içinde bulunanlar,

Durmuş Ali oğlu İbrahim’in, oğlu Abdullah’ın bir ve Küçük Ali oğlu
Mosto (?)’nun iki dükkanındaki levazım yağma edilmiştir.
13- İbrahim oğlu Ahmed ile Ali Ağa’nın oğlu Ahmed’in evlerine de

girilerek birer sandık içerisindeki eşyaları yağmalanmıştır.
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14- Çeşitli kişilere ait on altı sığır ve inek ile iki kısrak itlaf edilmiş-

tir.
4 Ocak 1919
Dörtyol Kaymakamı
Midhat
BOA. HR. SYS. 2555-3/106, 107

Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Suret
Yüzbaşı Mustafa Efendi adında Adana’dan İstanbul’a geçmek üzere gelen bir şahıs Ermeni kökenli bir Fransız askeri tarafından üç yerinden ve kalbinden yaralanmıştır. Yüzbaşı Mustafa Efendi vefat etmek
üzeredir. Hastaneye kaldırılmıştır. Olay sebepsiz yere ve sadece TürkErmeni unsurları arasında süregelen soğukluktan ortaya çıkmıştır. Olayı
yapan kişi Fransız kumandanı tarafından tutuklanmıştır. Tahkikat sırasında Fransız Kumandanlığı’na gittiğimizde bütün askerler nokta kumandanı ile bana hitaben “katiller, canavarlar daha burada geziyorsunuz”
diyerek hırsla mevkiimizi işgal etmişlerdir. Fransız askeri sıfatıyla burada
bulunan iki yüz elli Ermeninin süngüsüne karşı burada beş on jandarma
mevcuduyla miskin ve aciz durumdayız. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bütün
memurlar bu katliamdan kurtulmak için akşama doğru kaçacaklardır.
Çünkü hayatımız tehlike altındadır. Tahkikat yapamıyorum. Kuvvetim
yok. Karşımda yaralı, başında Fransız askerleri duruyor. Dört gün önce
şifre ile kuvvet istedim. Halkın dehşet içinde bulunduğunu bildirdim. Bu
durum karşısında ben de çekilmeye mecburum. Namus ve haysiyetimiz
ayaklar altına alındı. Makina başında cevap bekliyoruz. Emniyet Dairesi
de güvenlik kalmadığından çekileceğini bildirmiştir.
4 Ocak 1919
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Pozantı Müdürü
Niyazi
BOA. HR. SYS. 2555-3/111

Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti

Suret
1- Ayas kazasının Zeytunburnu köyünden ve Aydınlı aşiretinden
Deveci Hacı Mehmed oğlu Ali’nin iddia ve şikâyeti:
Aralık ayının yirmi altıncı günü develerle Misis köprüsü yanına
geldiğinde Fransız elbisesi giymiş askerler önüne çıkarak “develerde ne
var” diye sorup vurmaya başladıkları gibi oturdukları eve alarak hapsetmişler, yanında bulunan ekmeğiyle tütününü almışlar, develerde bulunan
ticaret mallarını yüklettikten sonra serbest bırakmışlardır. Olayı gören
kimse olmamıştır. Tokatla dövülmüşse de vücudunda darp izi yoktur.
Ayrıca üzerinden aldıkları bir mecidiye kağıt parayı da yırtıp ayakları
altında çiğnemişler, darp sırasında da “siz bize vaktiyle yaptınız şimdi biz
de size yapacağız” demişlerdir.
2- Aralık ayının otuz birinci pazartesi gecesi Bahçe kazasının Müslüman mahallesinden on dört yaşlarında Ökkeş Efendi Bahçe istasyonundan Toprakkale istasyonuna geldiğinde, bulunduğu vagona Fransız
asker elbisesini giymiş üç asker gelmiş, bunlardan ikisi süngü takarak
aşağıda beklemiş, Türkçe lisanına aşina bir diğer asker de bulunduğu
vagona girmiştir. Silah aramak bahanesiyle vagondaki diğer kişilerin de
üzerini aramış ve silah adına bir şey bulamamış, şikayetçi Ökkeş Efendi’nin paltosunun cebinde bulunan altmış liralık kâğıt parayı alarak gitmiştir. Gece Ceyhan istasyonuna geldiklerinde yine orada Fransız elbisesini giymiş bir asker, bulunduğu vagona girerek otuz kıyye miktarı incir
ve helvasını gaspetmiştir.
Şahitler
Bahçe kazasının Ermeni mahallesinden

Bahçe kazasının orman başbekçisi Ahmed
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1889 doğumlu İsani oğlu

Efendi’nin oğlu

Sarkis.

Ahmed Selim Efendi.

Bunlar şahittir ve ifadeleri alınmıştır.
Diğer şahitler:
Bahçe kazasının Ermeni mahallesinden Karabet ve Kürt Mehmed
de görmüşler ise de memleketlerine döndüklerinden ifadeleri alınamamıştır.
BOA. HR. SYS. 2555-3/108

24
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Şube: 5
Husûsî : 165

Hariciye Nezareti’ne
Çok önemli ve acildir

Adana Valiliği’nden alınan ve içeriği gayet önemli görülen telgrafın bir sureti ekte gönderilmiştir. İşgal sebebiyle söz konusu vilayetin
genel durumu günden güne pek karanlık ve karışık bir şekil kazanmaktadır. Fransız işgal kuvvetinin çoğunlukla yerli Ermenilerden oluşması ve
bunların Müslüman ahaliye karşı takındıkları düşmanca tutum durumu
daha karışık ve nazik bir şekle sokmuştur. Bu duruma karşı valilik tarafından Müslüman ahalinin düşünce ve duyguları yatıştırılmaya çalışılmaktaysa da bazı üzücü olaylar çıkma ihtimali bulunmaktadır. Yerel idarenin gerek Fransız gerekse İngiliz kumandanlarıyla yapacağı münasebet
ve temaslarında mevcut durum karşısında ne şekilde hareket etmesi gerektiğinin kesin olarak belirlenmesi mecburiyeti bulunduğundan valiliğe
ona göre talimat verilmek üzere bu husustaki görüşlerinizin acele olarak
bildirilmesini önemle rica ederim.
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8 Şubat 1919
Dahiliye Nazır Vekili
Ahmed İzzet
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti

Adana Vilayeti’nden gelen telgrafın suretidir
Emrinize uyarak yola çıkmayı erteleyip işlerin yürütülmesine gayret gösteriyorum. İnsan gücünün yettiği kadar hükümetin ve ahalinin haklarını korumaya ve işgal kuvvetlerinin Ermenilerden ve içi intikam hırsıyla dolu olanlardan daha doğrusu caniler ve adi suçlulardan oluşan askerlerin yapmak istedikleri zulüm ve hunharlığın önünü almaya ve işledikleri cinayetlerin artmamasına çalışıyorum. Fakat vilayetin vaziyeti
gittikçe kuşkulu olmaktan çıkıp bilinmeze, daha doğrusu her türlü bağlantısı kesilip yok edilmeye doğru gidiyor. Takip edilecek hareket tarzı
şüpheli bir şekilde bile olsa belirlenemiyor. Askerleri sırf Ermenilerden
ibaret bulunan Fransız işgal kuvvetlerine ilâve olarak şimdi de bir İngiliz
generali kumandasında üç dört bin neferden oluşan bir İngiliz kuvveti
gelmek üzeredir. Hiç bir mantıklı ve hukukî sebebe dayanmayan bu işgalin mahiyetini belirlemek mümkün değildir. İngilizlerle Fransızlar arasında yapmacık bir rekabet görünümü veren bu halin başka maksatlar
gütmesi de muhtemeldir. Bugün aldığım bir bilgiye bakılırsa administratör ünvanıyla bir Fransız albayı gelecekmiş. Bunu valiliğin nezdinde müşavir daha doğrusu hakim konumunda olacak gibi görüyorum. Mütareke
şartlarına aykırı olan şu durumlara karşı valilikçe yapılacak hiç bir şey
yoktur. Yalnız Müslüman ahaliyi sakinleştirmekle yetinmek zorunluluğu
vardır. Siyasetin ekseni İstanbul olması gerektiği için vilayetin özellikle
Kilikya bölümünün şu anki ve gelecekteki durumunu tespit etmek gerekmektedir. Gelecek şimdiki hale bağlı olduğundan şu sırada vilayetin
vaziyeti kesin olarak tespit edilemezse ilerde hiç bir şey yapılması müm57

kün olamaz. Bu mesele uzaktan uzağa haberleşmelerle halledilemez. Bütün ihtimallerin gözönüne alınarak izlenmesi ve her ihtimale karşı izlenmesi gereken hareket tarzının şekil ve konumunun belirlenmesi lazımdır.
Mahkum bile savunma hakkına sahiptir. Bin bir türlü çıkar hesaplarının
yaptığı şu andaki meselelerde yalnızca karşı tarafın insanî duygularına
bel bağlayarak kaderimizi onların ellerine bırakmak doğru değildir. Gerekirse ülke çıkarları için insan her fedakarlığı göze alır. Ben bütün memuriyet hayatımda bu gayeyi takip ettim. Fakat yapacağım fedakarlığın
ülkenin zararına yol açmaması, vicdanımın emrettiği en büyük düşünce
ve teselli kaynağıdır. Her türlü işaretten mahrum kalarak çeşitli sıkıntılarla bunalan fikir ve şuurumun kırgınlık duygularından uzak kalamayacağına ve haber alma araçlarından mahrum bir şuurun da gerçek ve doğru
bir yolu izlemesi imkansız olduğuna göre durumun daha da karmaşık bir
hale gelmesine yol açılması muhtemeldir. Bundan dolayı İstanbul’a çağrılmam hakkındaki talebim, buradan uzaklaşmaktan çok durumun etraflı
bir şekilde arzedilmesi ve izlenecek hareket tarzının belirlenmesi gayesine dayanmaktadır. Bunun için bildirdiğim konunun önemle gözönüne
alınarak gereğinin süratle tarafıma tebliğ edilmesini rica ederim.
1 Şubat 1919
Mühür
BOA. HR. SYS. 2555-3/82, 83
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25
Bâb-ı Âlî
Sadâret-i Uzmâ
Umûr-ı Mühimme Müdîriyeti
Umûmî : 341561
Husûsî : 88

Hariciye Nezareti’ne
Adana’daki irtibat subayımız
tarafından gelen rapor suretinin
gönderildiğine dair

Adana’da cereyan eden olaylar için orada bırakılan irtibat subayımız Erkân-ı Harbiye Binbaşısı Tevfik Bey’den gelip Harbiye Nezareti’nden gönderilen raporun sureti ekte tarafınıza sunulmuştur efendim.
9 Şubat 1919
Sadrazam Adına
Müsteşar
Emin
Bâb-ı Âlî
Sadâret-i Uzmâ
Umûr-ı Mühimme Kalemi

Suret
Adana Fransız İşgal Kuvvetleri Kumandanlığı tarafından telgrafhaneye sansür konulması ve şifreli telgrafların çekilmesine engel olunması
üzerine gizli yazışmaların buradan geçen subaylar aracılığıyla yapılmasına mecbur kalındığını arzederim.
1- Kilikya İşgal Kuvveti Kumandanı Kaymakam Romieu ile şimdiye kadar yaptığım temas ve etrafındaki sivil adamlara sokularak aldığım
bilgiler sonucunda, bende bu kişinin Müslümanların en büyük düşmanı
olduğu kanaati uyanmış olup kendisi de söz, tavır ve davranışlarıyla pek
çok kez bunu ispat etmiştir. İşgalden şimdiye kadar Ermeni askerleri tara59

fından gerçekleştirilen korkunç olayların artmasındaki en büyük sebep
kendisinin müsamahakâr davranması ve suçluları üst makamların gözünde haklı göstererek kötülüklerini örtmek suretiyle şımartmasıdır.
2- İşgal bölgesinde hükümetin ve Müslümanların nüfuzunu azaltmak için pek çok hilelere teşebbüs ederek düşündüğü planı yavaş yavaş
uygulamaya başladığını öğrendim. Maksadı Müslüman ahaliden silah
toplamak, Ermenileri gizlice silahlandırmak, polislerin büyük kısmını
yüksek maaşlarla Hıristiyanlardan oluşturmak, jandarma kadro noksanını
Hıristiyanlarla tamamlamak, görevler icad ederek Hıristiyan memurları
artırmak, işgal edilen bölgeye dışarıdan Ermeni göçmenleri getirterek
Ermeni nüfusunu çoğaltmak, bazı sınıfların kapılarını Müslümanlara kapatarak Hıristiyanların alt tabakasına tahsis etmek, bekçilerin maaşlarını
yükselterek çoğunluğunu Hıristiyanlardan oluşturmaktır. Valiliğin bu
konuda son derece gafil davrandığını ve bazı yerlerde şahsî makam hatırı
için göz yumduğunu üzülerek arzetmeye mecburum.
3- General Allenby Adana’ya geldiği zaman Fransız kaymakamı,
generalin etrafını alarak hiç kimse ile temas ettirmemeye çalışmış ve geldiği andan gittiği ana kadar yanından hiç ayrılmamıştır. Bu yüzden hiç
kimse generalle yalnız olarak görüşmeyi başaramamıştır.
4- İstasyon’da hazırladığımız çay ziyafetinde vali ile beraber General Allenby’nin sol tarafında bulunduğum sırada Fransız kaymakamı,
Türk ordusunun çekilirken birçok sağlık ve iaşe malzemesini alıp götürdüğünü, götüremediklerini de Adana’da otomobillerle sattığını, yeni ortaya çıkarılan bir çok anbarı gizlediğini, askerlerini beslemediğini, terhis
edilen askerlerin sefil ve perişan bir halde orada burada öldüğünü, halkı
silahlandırdığını, belediye, polis ve jandarma teşkilatının düzenli olmadığını, kendisinin de emniyet, asayiş ve halkın mutluluğu için bütün bu
işlere karışmak zorunda kaldığını söyledi. Bundan sonra General Allenby
bendenize dönerek terhis edilen askerlerin hakikaten sefalet ve perişanlık
içinde olduğunu söyleyince, terhis edilen askerlerin sefalete düşmelerinin, elimizde kalan iaşe maddeleri, elbise, teçhizat ve sağlık malzemele60

rine Fransız işgal kuvvetleri kumandanı tarafından el konulmasından ileri
geldiğini, bütün erzak ve eşyamızın Fransız işgal kuvveti tarafından koruma altına alınarak kullanımı ve sevkiyatında güçlük çıkartılmakta olduğunu, ordu tarafından daha önce çekilen askerlerin iaşesine lazım olacak erzaktan başka bir şey götürülmediğini, bu yüzden geçen terhis askerlerimizi gerektiği gibi besleyemediğimizi ve hastalara iyi bakamadığımızı Fransız kaymakamının ve valinin huzurlarında General Allenby’ye arzettim. General Allenby’nin Fransa’nın bu hareketinden müteessir olduğunu benimle beraber hisseden Fransız kaymakamı aleyhimizde konuşmaktan vazgeçti. Sofraya oturmadan önce ayakta iken Ermeni askerlerinin yaptıkları kötülükleri bir takım yalanlarla haklı göstermeye çalıştı ve haklarında kanunî muamele yapılacağını söyledi.
5- Çay ziyafetinden sonra Fransız kaymakamı bendenizi özel odasına çağırtarak İngiliz başkumandanına söylediğim şeyleri kendisine yazılı olarak vermemi, kendisini yalancı çıkartmamı uygun görmediğini ve
son derece mahcup kaldığını, böyle yapılırsa değiştirilmem için İstanbul’a yazacağını söyledi. Karşılık olarak her şeyi serbestçe yapabileceğini ve düşüncelerinde özgür olduğunu, huzurumda büyük kumandanlara
yanlış telkinlerde bulunulmasına izin veremeyeceğimi söyledim.
6- Fransız kaymakamının yukarıda arzedilen ahlakî davranışlarla
çözülecek meselelerde ne kadar zorluk çektiğimin takdirini siz sayın kumandana bırakıyorum. Hatta Fransız kaymakamı İngiliz delegesiyle halledebildiğim bazı şeylere içerlediği için büyük kumandanlarına yazmak
suretiyle bundan sonra bütün tekliflerin kendisine yapılmasını sağladı.
Tekrar el konulmasından korktuğum için arzettiğim bu hususların müsveddesi yakılmıştır.
14 Ocak 1919
Ordu İrtibat Zabiti
Binbaşı
Tevfik
BOA. HR. SYS. 2555-3/55, 56
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26
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Şube: 5
Husûsî : 22

Hariciye Nezareti’ne
Gizli ve acildir.

8 Şubat 1919 tarih ve 19 numaralı yazıya ektir. Son olarak Adana
Valiliği’nden alınan şifre telgraf ile buna cevaben yazılan telgrafın birer
sureti ekte takdim edilmiştir. İtilaf kuvvetleri tarafından yapılan ısrar ve
uygulanmaması durumunda İngiltere hükümetinin tekrar düşmanlığa
başlayacağı hakkında Osmanlı topraklarında bulunan İtilaf kuvvetleri baş
kumandanı tarafından verilen ültimatom üzerine durum Meclis-i Vükela’da tartışılarak Adana havalisinin Pozantı’ya kadar askerden tahliyesinin mecburen kabul edildiği 4 Aralık 1918 tarih ve 1668 numaralı yazınızda bildirilmişti.
İtilaf Devletleri memurları, Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesiyle yetinmeyerek Adana Vilayeti’nin merkezle şifreli telgraf yoluyla haberleşmesine engel olmaya, Islahiye ve Mersin taraflarında resmi telgrafları kontrol etmeye ve hatta iç işlere bile karışmaya başlamışlardır.
Yukarıda sözü edilen şifre telgrafın incelenmesinden anlaşılacağı
üzere bu kez de Adana havalisine gelen Brémond adında bir albayın Kilikya Genel Valisi ünvanıyla Mersin mutasarrıfına yazı yazması ve beraberindeki heyet tarafından belediyeye gönderilen bir pusulanın altındaki
mühürün çevresinde “Servis Administriel An Armenie” ve ortasında
“Administratör An Şef” kelimelerinin yazılı bulunması Adana Valiliği’nin idarî işlemlerine el konulduğunu ve yavaş bir geçişle Adana’da
Osmanlı idaresine son vermek maksadının izlendiğini açıkça göstermekte
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olduğundan şimdiden gerekli önlem ve girişimlerde bulunulması zorunlu
hale gelmiştir.
Yukarıda belirtilen hususlar gözönüne alınıp durum ne gerektiriyorsa uzun uzadıya düşünülerek Adana ve çevresinde Osmanlı hakimiyet
ve hukukunun korunup kollanması için İtilaf Devletleri nezdinde de uygulanması mümkün ve kabul edilmesi umulabilecek uygun girişimler
yapılmasına ve nezaretimiz tarafından da valiliğe gereken talimatlar gönderilmek üzere sonucu hakkında bilgi verilmesine izin verilmesini önemle rica ederim.
11 Şubat 1919
Dahiliye Nazır Vekili
Ahmed İzzet
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti

Adana Vilayeti’nden gelen 5 Şubat 1919 tarihli telgrafın suretidir.
Geldiği bildirilen heyetin âmiri bulunan Albay Brémond’un Kilikya Genel Valisi ünvanını taşıdığı bir çok delilden ve Mersin mutasarrıfına Mersin’de iken yazdığı yazıdaki imzasından anlaşılmaktadır. Henüz
sözlü veya yazılı olarak tarafıma bir tebliği yoktur. Fakat zaman ve durum, yavaş yavaş mülkî idareyi ele almak şeklinde bir hareket tarzı takip
etmek istediklerini göstermektedir. Memurları yüksek maaşlarla hırslandırarak yine mahalli hizmetlerde bulundurmak gayesi de bulunmaktadır.
Bu heyet tarafından bazı eşyanın buldurulması için belediyeye gönderilen
bir pusulanın altındaki mühürün çevresindeki yazı Fransız harfleriyle
“Servis Administriel An Armenie” ortası ise “Administratör An Şef”
kelimelerini içermektedir. Bu durum Karadeniz’den Akdeniz’e kadar
İtilaf Devletleri tarafından kurulması kararlaştırıldığı rivayet olunan Ermenistan’ın fiilen kurulmasında görevli olduklarını ortaya koymaktadır.
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Bu şartlar içerisinde işe devam etmek, işlemlerin kontrolü için birlikte
çalışmak ve olup bitenlere göz yummak oldu bittiyi kabul, muhalefet
etmek ise şiddet ve zorlamayı davet ve sonuçta üzücü olaylara yol açarak
maksatlarının meşru hale gelmesine hizmet etmiş olacaktır. Bunun için
şimdiki ve gelecekteki sorumluluğu kendilerine yüklemek ve Osmanlı’nın hukukunu koruyup kollamak için izlenecek hareket tarzının belirlenmesi ve gereğinin en süratli şekilde bildirilmesi önemle arzolunur.
Bu şifre doğal olarak Fransızların bilgisi olmaksızın yazılmış ve
valiliğin bu şekilde haberleşmesinden bilgi sahibi olmaları her yönden
sakıncalı olduğundan gizli tutulması özellikle rica olunur.
Mühür
BOA. HR. SYS. 2555-3/57, 59

27
Osmanlı Ordû-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 1236

Hariciye Nezareti’ne
Her zaman Adana’da bulunmak üzere Adana Vilayeti İşgal Kuvvetleri Kumandanlığı’na bir İngiliz generalinin gelmekte olduğu Yıldırım
Kıtaları Müfettişliği’nden bildirilmiştir. Bundan önce Adana’da Romieu
isminde bir Fransız askeri bu görevdeydi ve daima Ermenileri koruyup,
Fransız birlikleri içerisine soktuğu Ermenilerin Osmanlı askerlerine hakaret etmelerine göz yummuştu. İngiliz generalinin, girişimleriyle üzücü
olaylara son vereceğini ümit ediyoruz.
27 Şubat 1919
Harbiye Nazırı
Ferid
BOA. HR. SYS. 2555-3/89
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28
İstanbul Polis Müdîriyet-i Umûmiyesi
Tahrirât Kalemi
Umûmî : 440
Husûsî : 102

Dahiliye Nezareti’ne
Geçen Şubat’ın yirmi ikinci günü Rumların yortusu sebebiyle Beykoz’daki Ermeni okulunda Beykoz Rum ve Ermenileri tarafından düzenlenen ve on İngiliz ve bir o kadar da Fransız askerinin katıldığı baloda
İngiliz, Fransız, İtalyan, Ermeni ve Yunan marşları söylendikten sonra
Kabataş’ta İtilaf Devletleri’nin işgal ettikleri fabrikada tercümanlık yapan, Beykoz’da Kavakdere caddesinde Ermenilerden Sucu Sepo’nun
evine gidip gelen Serkis tarafından hazır bulunanlara hitaben “Saygıdeğer misafirler, bunca senedir düşmanlarımızın pençeleri altında ırz ve
namusumuz ayaklar altına alındı. Çocuklar kesildi. Halkımız öldürüldü.
Bundan sonra düşmanlara hadlerini bildireceğiz. Rum ve Ermeni ittifakı
sayesinde onlar da bizim ne olduğumuzu anlayacaklardır. Biz zavallılara
yapmadık hakaret bırakmadılar. İtilaf Devletleri sayesinde düşmanların
pençeleri altından kurtulacağız ve kurtulduk. Yaşasın İngiliz, Fransız,
İtalyan, Yunanistan ve Ermenistan. Kahrolsun zalim düşmanlarımız”
demiştir. Daha sonra Beykoz Ermeni papazı iken bugün İstanbul Ermeni
Patrikhanesi’nde görevli olduğu anlaşılan Paso(?) Himayak Efendi de baş
açık ve elleri yukarı kalkık bir şekilde “Ey mazlum milletler; altı yüz
senedir başımıza bela kesilen düşmanlarımız bilmiş olunuz ki ebedî düşmanlarımızdır. Bakınız şimdiye kadar namusumuz ayaklar altına alındı.
İhtiyar baba ve analarımız kesildi. Çocuklarımız katledildi. Bu altı yüz
senelik düşmanlarımızın bize yapmadık fenalıkları kalmadı. Bizi bu altı
yüz senelik düşmanlarımızdan muhterem İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanistan kurtardı. Biz böyle birleşmeseydik bu ebedî düşmanlarımız bizi
mahvedeceklerdi” dediği sırada Rum ahalisi idare heyetinden Bakkal
65

Yorgi, İrakli ve Manuto efendilerin karışmaları ve böyle konuşulmasını
istemediklerini söylemeleri üzerine sözlerine son vermiştir. Davetliler
arasındaki Fransız kumandanlarından bir yüzbaşının “Ermeni vatandaşlar, merak etmeyiniz bundan sonra sizi Alman çizmeleri altından kurtardık. Kesinlikle bir daha size hakaret edemezler. Yaşasın Ermeniler” sözleriyle karşılık verdiği Üsküdar Polis Müdüriyeti’nin haberinden anlaşılmıştır. Haber için titizlikle araştırma yapılması gereği icap edenlere bildirilmiştir.
8 Mart 1919
Polis Müdîriyet-i Umûmiyesi Adına
Muavin
Osman(?)
BOA. DH. EUM. 5. Şube 78/10

29
Osmanlı Ordû-yı Hümâyûnu

Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye
Şube: 2
Numara: 1206/925
Hariciye Nezareti’ne
Fransız üniforması altında ve Fransız kıtalarında bulunan Ermeni
askerlerinin Adana bölgesinde işledikleri suçlar ve münasebetsiz durumlar hakkında daha önce de Hariciye Nezareti nezdinde birçok kereler teşebbüste bulunulmuş ve bir netice elde edilememiş idi.
Bu olaylar sırasında özellikle Pozantı’da Kıdemli Yüzbaşı Mustafa
Efendi’nin ve Osmaniye’de üç Osmanlı askerinin öldürülmesi, Pozantı
nahiye müdürüne hakaret edilmesi, Adana mıntıkasından şimendüferle
gelip geçen askerlerimizin darbı, bütün mülklerinin gasbedilmesi gibi
olaylar anlatılmaya değerdir.
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Buna bağlı olarak daha sonra Yıldırım Kıtaatı Müfettişliği’nden gelen şifrenin bir sureti de ekte takdim kılınmıştır. Bu üzücü olaylara son
verilmesi Altıncı Ordu’dan terhis edilip de Adana treniyle gelmek mecburiyetinde bulunan daha on bini aşkın askerimizin aynı kötü muameleye
maruz kalmamalarının sağlanması için gereğinin yapılmasına izin verilmesi rica olunur.
26 Şubat 1919
Harbiye Nazırı
Ferid
Harbiye Nezareti
Tahrîrât Dâiresi
Şifre Kalemi

Suret
Konya’dan Harbiye Nezareti’ne
“Ulukışla’dan bugün öğleden sonra saat beş sularında gelen trenden
bir subay ile iki onbaşı kolorduya müracaat etmiştir. Pozantı’da İtilaf
ordusunda bulunan bazı Ermeniler tarafından hergün hakaret ve işkenceye maruz kaldıklarını ve arama bahanesiyle soyulduklarını bildirerek
şikayetde bulunmuşlardır. Bunlardan Kâmil onbaşı, ölümle tehdit edildiğini, otuz bir mecidiye madenî parasının alındığını, Yusuf onbaşı da bu
tecavüzlerden başka süngü ile hafifçe yaralandığını, altmış beş mecidiye
madenî parasının alındığını bildirmiştir. İhtiyat mülazımlarından Burhaneddin Efendi de ismini hatırlayamadığı bir subayın üç Ermeni askeri
tarafından tabanca ile tehdit edilerek gözü önünde yetmiş üç kağıt parasıyla yüz yirmi madeni lirasının bulunduğu kemerinin alındığını gördüğünü ifade etmiştir. Bu durum sürmekte, din, millet gibi kutsal şeylere
açıkça tecavüz edilmekteymiş. Bu ifadeler ayrıca posta ile devlet makamlarına sunulacaktır. Altıncı Ordu kıtaları Pozantı’dan geçmek mecburiyetinde bulunduğundan insanlık dışı ve askerlik şerefine yakışmayacak bu
gibi durumların tekrarlanmasına engel olunmalıdır”.
67

Ereğli’de Yirminci Kolordu Kumandanlığı’ndan gelen şifreli telgrafın bir sureti yukarıya sunulmuştur. İşgal mıntıkasında kalan tren hattında ikamet eden Fransız muhafız müfrezelerini teşkil eden Ermeni askerlerin, trenlerdeki subay ve askerlerimizin para ve eşyalarını çalmaları
ve kaba küfürler kullanarak saldırılarda bulunmaları gibi pek çok üzücü
olay olmuş ve olaylar tahammülü imkansız hale gelmiştir. Askerlik vazifelerini hakkıyla ve türlü fedakarlıklarla yapan askerlerimizin her türlü
yoksulluk içinde memleketlerine dönerken uğradıkları bu tecavüz ve saldırıların milletin kalbinde ne derece kırgınlık yaratacağını, Allah korusun
bazı yerlerde üzücü olaylara bile neden olacağını açıklamaya gerek yoktur. Bu durumların acilen engellenmesi yolunda izin verilmesi arzolunur.
22 Şubat 1919
Yıldırım Kıtaları Müfettişi
Ferik
Cemal

Osmanlı Ordû-yı Hümâyûnu
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye
Şube: 2
Numara: 1403/2034
Hariciye Nezareti’ne
Adana vilayetinin tarafımızdan tahliye edilerek İtilaf devletleri tarafından işgal edildiği günden beri, trenle Nusaybin ve havalisinden gelerek İstanbul istikametine giden Osmanlı ordusuna mensup askerlerin,
Adana mıntıkasında Fransız üniforması giyen yerli Ermeniler tarafından
uğradıkları tecavüz ve hakaretler değişik tarihlerde bildirilmiş ve en son
ariza 26 Şubat 1919 tarih ve 2/1206 numara ile nezaretinize takdim edilmişti. Daha sonra da bu vakaya dair olarak Yıldırım Kıtaları Müfettişliği’nden gelen tahkikat listesinin özeti aşağıda arzolunur:
1- Yirmi dördüncü alayın birinci taburunun dördüncü makinalı tüfek bölüğünden Çineli Hacı Osman oğullarından Kundakçı Mustafa oğlu
Hasan’a Islahiye’de Ermeni efradı tecavüz ederek yirmi liralık nakit parasını almışlardır.
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2- Beşinci fırka on sekiz numaralı seyyar hastahane efradından

Gördos (Gördes) kazasının Kılınçlar karyesinden Hacı Kahya oğullarından Mustafa oğlu Mustafa Çavuş Pozantı’da Ermeniler tarafından dövülmüş on beş lira kağıt para ve on iki altın lirası alınmıştır.
3- Beşinci fırka birinci topçu taburu efradından Manisa’nın Turgutlu kasabasından Hasancık oğlu Osman’ın Pozantı’da Ermeniler on lira
kağıt, beş mecidiye gümüş parasını ve kaputunu almışlardır.
4- Beşinci fırka beşinci alayın ikinci bölüğü efradından Afyonkarahisarlı Ayyaş Mehmed oğlu Hasan’ın Pozantı’da Ermeniler üç banknot
ve iki altın lirasını almışlardır.
5- Yirmi dördüncü alay üçüncü tabur onuncu makinalı tüfek bölüğünden Sandıklı kazasının Yuva köyünden Keleş oğlu Yusuf’un Pozantı’da Ermeniler tarafından yirmi altı banknot, altmış altı buçuk gümüş
mecidiye ve üç lira altını alınmış ve darbedilmiştir.
6- Yirmi dördüncü alay üçüncü tabur dokuzuncu makinalı tüfek bölüğünden Kamil Onbaşı Pozantı’da İngiliz elbisesi giyen Ermeniler tarafından taarruza uğramış, altı mecidiye gümüş parası alınmıştır.
Bu tezkireyle bildirilen olaylar önemsizleridir. Zabıta dövmek, öldürmek, tabancalara, mahmuzlara kadar Osmanlıları soymak hergün tekerrür ediyor. Bildirilen olayların önüne geçilebilmesi için buradaki siyasî temsilciler nezdinde gerekli teşebbüslerde bulunulması özellikle rica
olunur.
12 Mart 1919
Harbiye Nazırı
BOA. HR. SYS. 2555-3/99-101, 128

30
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye
Şube: 2

Suret, Urfa’dan
Harbiye Nezareti’ne gönderilen tegraftır.
Yedi yüz yıldan beri mensup olmaktan gurur duyduğumuz ve hiç69

bir zaman adalet ve şefkatli kanatları altından ayrılmak istemediğimiz
Osmanlılık’tan ümidimizi kestirecek haberler duyuyoruz. Kilikya’ya ilhak ve Osmanlılık’tan ayırmaya çalışanların tam anlamıyla bir hayal kırıklığına uğrayacaklarında hiç şüphe yoktur.
Urfa livasında yaşayan biz Türk ve Kürt beyleri el altından yapılan
bu çeşit entrikalara rağmen şu ana kadar metanet ve sükunetimizi korumaktaysak da şu sıralar bazı İngiliz subaylarının tekrar eden temaslarından cesaret alan ve aslında sürekli eşkiyalık yapan sabıkalı Suruçlu Basravî ile birkaç kişiden oluşan yandaşlarının kışkırtmasıyla saldırı ve katliama kalkışmaları kamuoyumuzu kötü etkilediğinden bu olayları kınıyoruz. Şu anda Osmanlı kalmak arzusunda olduğumuzu, bu uğurda gereken
hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağımızı, tüm samimiyet ve içtenliğimizle
yüz elli bin kişi adına arzediyoruz.
İdare Meclisi
azası
Said
Şeyh Müslim
Suruç Kazası
Müftüsü
Osman
Abbas
Said

Ali

Mehmed

Belediye
Meclisi
azası
Ali

Abdurrahman

Urfa Müftüsü
Hasan

Belediye
Reisi
Hacı Ahmed

Kamil

Ali

İbrahim

Müslim

Eşraftan
Esad

Hayali

Hacı Evliya

Eşraftan
Neşet
BOA. HR. SYS. 2555-1/17

31
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
İdâre-i Umûmiye-i Dâhiliye Müdîriyeti
Umûmî : 17587
Husûsî : 60

Hariciye Nezareti’ne
Gizli

4 Mart 1919 tarih ve 17176 numaralı yazıma ektir.
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Adana Vilayeti’nden bu kez cevap olarak alınan şifre telgrafta mütareke ve işgalden kaynaklanan durum hakkında önceden yapılanların
tümünün mübalağadan uzak ve gerçek olduğu, hassas bir dönemde bulunulduğu düşünüldüğünden buna göre hareket edildiği, vilayetin kaderinin, yavaş yavaş Osmanlılık ve Türklük’ten uzaklaştırılmak ve ilişkilerini
kesmek suretiyle değiştirildiği, Fransızların bütün şubelerin idaresini elde
edip, bazı kararnamelerle hakimiyetlerini genişletmekte ve memleketin
idaresini isteklerine göre tesise devam ettikleri, buna karşı vilayetçe olabildiği kadar direnilmekte ise de bir olay çıkarmamak için yapılanlara
çaresiz boyun eğildiği, bu duruma karşı yapılacak hiç bir hareket olmadığı, fakat memleketin geleceğini siyasî olarak üstlenen kabinenin vatansever ve politik girişimlerinin Adana’yı bir Ermenistan olmaktan veya
Fransız, İngiliz ve Amerikan sömürgesi halini almaktan kurtarabileceği
bildirilmektedir. Bu konuda gereğinin yapılması.
29 Mart 1919
Dahiliye Nazırı Adına
Müsteşar
Keşfi
BOA. HR. SYS. 2555-3/132

32
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Asâyiş Şubesi
Aded: 531

Hariciye Nezareti’ne
Fransız askerleri arasında bulunan Ermenilerin Adana şehrinde evlere saldırarak yağma ve gasp gibi suçları işlemekte oldukları hakkında
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Adana Vilayeti’nden gönderilen raporların birer sureti tarafınızdan görülmek üzere ekte takdim kılınmıştır.
31 Mart 1919
Dahiliye Nazırı Adına
Müsteşar
Keşfi

Suret
1918 senesi Aralık ayının yirmi altıncı günü Misis’te Fransız üniforması giymiş askerlerin “Vaktiyle siz bize yaptınız” diyerek oturdukları
evin içine çekip dövdükleri, üzerinden çıkan bir miktar ekmek ve tütün
ile bir mecidiye kağıt parasını alıp kağıt parayı yırtarak ayakları altına
aldıkları ve daha sonra bıraktıkları Ayas kazasının Zeytinburnu köyünden
ve Aydınlı aşiretinden Hacı Mehmed oğlu Ali’nin müracaat ve iddasından anlaşılmıştır.
Yine Aralık ayının otuzuncu günü Adana’ya gelmekteyken gece
alaturka saat beş sıralarında tren Toprakkale istasyonuna ulaştığında
Fransız askeri üniforması giymiş, biri Türkçe bilen üç silahlı askerden
ikisinin vagonun aşağısında süngü takılı olarak bekleyip Türkçe bilenin
ise silah aramak bahanesiyle paltosunun cebindeki altmış liralık kağıt
parasını gasbettiği Bahçe kazasından Ali Efendi’nin oğlu Ökkeş Efendi’nin ifadesinden anlaşılmıştır.
Ocak ayının beşinci günü Fransız askerlerine mahsus üniforma giyerek çarşıda dolaşmasından dolayı Pamuk Pazarı polis memurları tarafından yakalanan Osmanlı tebeasından Sivas’ın Koçhisar kazasının Pireyurt köyünden İstepan oğlu Arot, diğer adıyla İsmail olan şahıs kimlik
soruşturması için daireye getirildiğinde kimliğini gizlediği için hakkında
yasal takibat yapılmak üzere birinci sorgu hakimliğine gönderilmiş ve
Fransız askerî üniforması giymiş bir çavuş ile bir er de sorgu dairesine
gelerek adı geçen hakkındaki muameleyi öğrenmek için çalışmalar yapmıştır.
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Ocak ayının yirmi birinci gecesi Adana’nın Çarçabuk mahallesinde
Kataroğlu’nun evinde kiracı olan Karabet kızı Osanna ve arkadaşı Artin
kızı Rabika adlı kadınların gece evlerinin kapılarını açarak içeriye giren
ve son derece sarhoş olan Bursa’nın İnegöl kazası Kuyucak köyünden
Haci İstepan oğlu Ohram ile Alman fabrikasındaki Fransız askerlerinden
ve Ermeni milletinden Simon Vahram tarafından adı geçen Osanna’ya
silah çekilerek tehdit edilmiş, on Osmanlı lirası değerindeki bileziği gasbedilmiştir. Bu konudaki tahkikat evrakının adliyeye sevkedilmek üzere
Kısm-ı Adlî Riyaseti’ne sunulduğu adı geçen iki kadının ifadeleri üzerine
Eski İstasyon Komiser Muavinliği’nden bildirilmiştir.
Aynı ayın on ikinci gecesi Adana’da kumluktaki barakalarda ikamet eden Bekçi Muharrem’in evine üç Fransız Ermeni askerinin zorla
girdiği, hanımıyla kız kardeşinin korkularından kaçtıkları, kadınların ifadelerinden anlaşılmıştır.
Ocak ayının yirmi üçüncü günü tamir için şehre getirdiği otuz lira
değerindeki av çifte tüfeğinin kumlukta arabayla kum taşıyan iki Fransız
askeri tarafından zorla elinden alındığı Zerdalık (Zerdali) köyünde Boşnak Hüseyin Ağa’nın işçisi Harputlu Hacı Mevlüd oğlu Bekir’in müracaatından anlaşılmıştır.
Yine aynı ayın yirmi altıncı gecesi Giritliler mahallesinde yol üzerinde bulunduğu sırada iki Fransız askeri kendisine “Sen kimsin?” diyerek sorduklarında bekçi olduğunu söylediği halde “Bekçi olmazsan kim
olursan ol !” diyerek silahlarını çekip kendisinin üzerine doğru koştukları
ve Bekçi Hakkı’nın düdük çalarak yardım için havaya iki el silah attığı
kendi ifadesinden anlaşılmıştır.
Aynı ayın yirmi altıncı gecesi kasabanın Rahimiye mahallesinin
ilerisinde silahlı üç Ermeni Fransız askerinin önüne çıkıp silah aramak
bahanesiyle para çantasını zorla elinden aldıkları ve söz konusu çantada
bulunan üç adet beşer liralık, bir adet iki buçuk liralık, bir adet yarım
liralık ve birer liralık kırk iki adet kağıt parasını aldıkları, Adana’nın
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Cami-i Cedid mahallesinden Pastacı Acem Mehmed Ağa’nın kiracısı ve
yeni istasyonda lokomotif makinelerinde çalışan Kayserili Kadiroğlu adlı
şahsın müracaatından anlaşılmıştır.
Ocak ayının yirmi dokuzuncu günü Misis istasyonunda iki Fransız
Ermeni askerinin Sudanlı Süleyman oğlu Şeyh Hacı Ömer’in üzerindeki
biri gümüş ve iki nikel olmak üzere üç adet saatini, arkadaşlarından Sudanlı Mehmed oğlu Şeyh Ebubekir’in bir adet gümüş saatini ve Sudanlı
Ömer oğlu Şeyh Mehmed’in on liralık kağıt parasını gasbettikleri adı
geçenlerin müracaatından anlaşılmıştır.
Emniyet-i Umûmiye
Kalem-i Umûmî Müdîriyeti

Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Suret
Şubat ayının sekizi Cumartesi gece zevali saat ile altı buçuk sıralarında Fransız askerlerinden birkaç neferin Taşçıkan’a gelip genelev işletmecisi Mari’nin evine giderek kilitli bulunan oda kapısını tekmeleyerek içeriye girdikleri, orada oturmakta olan Mersinli Hasan oğlu Mehmed
Efendi’yi döverek yüzünden yaraladıkları, Mari’nin de başına yumruk
attıkları, sermayelerden Eleni ve Ösenli adlı kadınların ifadelerinden anlaşılmış ve bu konudaki tahkikat evrakı polis müdiriyetine takdim edilmiştir.
Yine Şubat ayının dokuzuncu Pazar günü saat üç sıralarında Sepetli’deki dükkanında hırdavatçılık yapan Adanalı Bodos oğlu Pavlos’un
dükkanına üç Fransız askeri gelerek, taşımakta oldukları revolverleri göğüslerine dayamak suretiyle Pavlos’un altı lirasını ve misafiri bulunan
Buruk(?) köylü Pavlo’nun da yarım lirasını alıp gasbettikleri müracaat ve
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ifadelerinden anlaşılmış ve bu konudaki tahkikat evrakı polis müdüriyetine 9 Şubat 1919 tarihli derkenarla takdim kılınmıştır.
Şubat ayının sekizinci günü süvari albaylığından emekli Sadık Paşa’nın valilik makamına takdim ettiği dilekçeye göre; Halep’ten Adana
tarafına gelirken Islahiye’de Fransız Ermeni askerleri tarafından üzeri ve
sepeti aranarak iki bin beş yüz altın lirasıyla altın kordon ve saati ve diğer
eşyaları gasbedilmiş ancak Ermeni yolculardan Polatyan oğlu Artin’in ve
Kuyumcuyan’ın aracılığıyla paralarının bir kısmı kendisine iade edilmişse de Adana istasyonuna geldiklerinde buradaki Fransız askerleri tekrar
sepetini kaparak üç yüz altınını gasbetmişler hatta sepette kalan parası
yine Kuyumcuyan Efendi’nin aracılığıyla geri iade edilmiş, yalnız üç yüz
altın, altın saati ve kordonu buradaki askerlerin elinde kalmıştır. Bu tahkikatta şahit bulunan Polatyan Artin Efendi, paşaya yapılan bu tecavüzleri ve parasının gasbedildiğini itiraf etmiştir.
Şubat’ın altıncı gecesi de alafranga saat yedi-sekiz sıralarında Kuruköprü mahallesinde oturan Mensucat Fabrikası Müdürü Sabri Bey’in
evinin giriş kapısı vurularak içerde Aktör Kemal Bey’in de misafir olduğu sırada giriş kapısı misafirin geldiği zannıyla açılarak bir sivil ve Fransız askeri elbisesini giymiş dört Ermeni neferi ellerinde tabancalarla Sabri Bey’in odasına gelmiş ve yatağından kaldırmışlardır. Ellerinde tabanca
ve bir ustura ile Sabri Bey’i diğer bir odaya götürüp “Sizin yanınızda bir
Ermeni kızı vardır” diye sözlerine cevap olarak böyle bir kız olmadığını
söylemişse de seksen lira kadar parayı bahşiş adı altında almışlar ve dört
bin lira kadar parayı da tedarik edip kendilerine teslim etmesini kesin bir
şekilde tenbih ettikten sonra çıkıp gitmişlerdir.
Aynı ayın yedinci gecesi polis elbisesi giymiş yüzü sarılı bir kişi ile
hâki elbise giyinmiş silahlı dokuz asker, tüccardan İbrahim Sadık Efendi’nin evine gidip kapıyı açtırmışlar ve kapalı bir zarf içinde iki bin lira
verilmesini bildiren mektubu küçük kız vasıtasıyla göndermişlerdir. Daha
sonra kendileri de yukarıya çıkarak yemek yemekte olan İbrahim Sadık
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Efendi ile misafiri Komiser Muavini Necip Efendi’nin yanına gitmişler
ve polis elbiseli olan şahıs adı geçen komiser muavinini tabancasını alarak diğer bir odaya götürmüştür. İbrahim Sadık Efendi’nin dövüleceğinden korkan karısı, “Efendinin hayatını bağışlayınız” diyerek yatak odasında bulunan kasanın anahtarını vermiştir. Bu şahıslar kasada bulunan
on beş bin lira değerindeki mücevherat ve parayı aldıktan sonra komiser
muavininin revolverini de iade edip, kimseye söylememelerini tenbih
ederek çıkıp gitmişlerdir.
Emniyet-i Umûmiye
Kalem-i Umûmi Müdîriyeti

Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Suret
Mıntıkamız içinde üç günden beri Fransız askeri elbisesini giymiş
Ermeni neferleri tarafından zenginlerin evlerine yapılan saldırılar çoğaldığından meydana gelen olaylar özet olarak aşağıda arzedilmiştir:
İlk olarak; Şubat ayının altıncı gecesi alafranga saat yedi-sekiz sıralarında Adana’nın Kuruköprü mahallesinde Tarpani direktörünün evinde
ikamet etmekte olan Tarpani Mensucat Fabrikası Müdürü Sabri Bey
evinde istirahatte iken giriş kapısının vurulması üzerine evinde devamlı
misafir olarak kalan Aktör Kemal Bey’in eşi tarafından kapı “misafir
geldi” düşüncesiyle açılıp içeriye bir sivil ve dört de Fransız askerî elbisesi giymiş Ermeni neferi ellerinde tabanca ile girmiştir. Önce yanmakta
olan lambaların ışıklarını kıstıktan sonra Sabri Bey’in yatmakta olduğu
odaya gelen bir sivil ve dört Fransız askerî elbiseli Ermeni kendisini yatağından kaldırmış ve feryadını engellemek için ellerinde tabancaları ve
resmî giyimli neferlerin ellerinde ayrıca bir ustura olduğu halde yandaki
odaya getirmişlerdir. Askerlerden ikisi Sabri Bey’e; “Sizin yanınızda bir
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Ermeni kızı vardır. Bu evde onu arayacağız.” demişlerdir. Sabri Bey böyle bir kızı yanında hiçbir zaman bulundurmadığını söylemişse de onlar
Sabri Bey’e; “Siz bu kızı annenizle beraber kaçırdınız. Bunun için tazminat olarak elli bin lira vereceksiniz. Aksi halde sizi bu ustura ile keseriz.”
demişlerdir. Sabri Bey de onlara; “Gerçi dört bin lira kadar param varsa
da bu paramın tamamı bankadadır. Yarın geliniz bu parayı size teslim
ederim” diye cevap verdiği sırada giriş kapısının tekrar dışarıdan vurulması üzerine adı geçen Ermeniler beş dakika kadar yanından ayrıldıktan
sonra tekrar gelerek; “Bizim size güvenimiz vardır, bu parayı yarın hazırlayınız, biz gelip alacağız. Eğer bizim buraya geldiğimizi herhangi birine
haber verecek olursanız hayatınıza son vereceğiz.” diye konuşmuşlar ve
“Madem ki parayı yarın vereceksiniz, hiç olmazsa arkadaşlarımıza bahşiş
olarak bir miktar para veriniz” diye istekte bulunmaları üzerine Sabri Bey
dolabında bulundurmakta olduğu seksen lira civarındaki banknotu onlara
vermiş, onlarda evinden ayrılmışlardır. Saldırganların gerek giymiş oldukları elbise ve gerekse konuşmalarına bakılırsa Fransız askerî elbisesi
giymiş Ermeniler oldukları ve şahsen görecek olursa tanıyacağı, evinde
misafir bulunan Aktör Kemal Bey ve eşi ile Hizmetçi Osman ve Todor’un da anlatılan olayı gözleriyle gördükleri, saldırganları görseler tanıyacakları anlaşılmıştır.
İkinci olarak; Şubat’ın yedinci gecesi Simon oğlunun fabrikasının
kuzey tarafında Zeytunoğlu bahçesinin kiracısı Sultan Sokağı mahallesinden Turaç oğlu Salim Efendi’nin bahçesinde bulunan işçilerin yanına
on beş kadar Fransız askerî elbisesini giymiş ve Türkçe konuştuklarına
bakılırsa Ermeni oldukları anlaşılan silahlı neferler gelerek derhal süngü
takmak suretiyle işçileri tehdit etmişler ve üzerlerinde çıkan on beş liralık
kağıt paralarını gasbetmişlerdir. Ayrıca kiracı Salim Efendi’nin nerede
olduğunu sorarak, bin lira para göndermesini söylemelerini tenbih etmişlerdir.
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Aynı gece yine Fransız askeri elbisesi giyinmiş üç-dört Ermeni neferi Döşeme mahallesinde Tüccar Hanife oğlu Kara Yusuf’un evine gelerek adı geçen şahsı aradıkları gibi Şubat’ın yedinci günü akşam üzeri
Döşeme sokağında Hüseyin Daim Bey’in damadı Nazım Bey’in evine iki
Ermeni neferi girerek evde Türk mü yoksa başka milletin mi bulunup
bulunmadığını sormalarıyla ev halkının heyecan içinde kaldıkları yaptıkları müracaatlardan anlaşılmıştır.
Üçüncü olarak; Şubat’ın yedinci gecesi Adana’nın Döşeme sokağında sakin tüccardan İbrahim Sadık Efendi alaturka saat bir buçuk sıralarında ailesi ve misafirleri Komiser Muavini Necib Efendiyle birlikte
yemek yerken oturduğu evin kuzey tarafındaki giriş kapısının çalınmış,
küçük kızı kimin geldiğini anlamak için giriş kapısına giderek açtığında
kapı önünde üzerinde siyah palto, Osmanlı polisi üniforması giyimli,
belinde tabanca, kılıç ve palaska ile başında siyah kalpak bulunan, ve
teşhis edilmemek için çenesiyle başı sarılı ve isminin Mustafa olduğunu
söyleyen bir şahıs babası İbrahim Efendi’ye iletilmek üzere zarf içinde
bir mektup vermiştir. Küçük kız babasına mektubu vereceği sırada polis
elbiseli şahıs gelerek İbrahim Efendi’ye “Eğer canınızı kurtarmak isterseniz bize iki bin lira vermelisiniz” demiş, beraberinde hâkî elbise giymiş, ellerinde mavzer tüfekleri, üzerlerinde fişekler, yeni traş olmuş, bıyıksız ve tanınmamak için çeneleriyle başları sarılı dört kişi giriş kapısından yemek yemekte oldukları salona girmişlerdir. Aynı anda güneydeki giriş kapısından da aynı kisve ve aynı kıyafette beş kişi daha olmak
üzere toplam on beş kişi girdikten sonra polis kisveli şahıs yemek yemekte bulunan Komiser Muavini Necib Efendi’nin yanına yanaşarak taşıdığı
tabancasını alıp Necib Efendi’yi arkadaşlarından ikisinin gözetimine bırakmıştır. Yine polis elbiseli şahıs sofrada bulunan İbrahim Efendi’yi
kaldırıp yatak odasına götürerek belindeki kasaturasını gösterip İbrahim
Efendiye hitaben; “Seni öldüreceğim. Paralarınız nerede ? Biz üç günlük
yoldan buraya sadece senin paranı almak için geldik.” diyerek elindeki
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kasaturayla İbrahim Efendi’ye vurmaya başlayınca eşi yetişip saldırganlara; “Efendinin hayatını bağışlayınız. İstediğiniz para ise...” diyerek yatak odasında bulunan kasayı göstermiş ve anahtarını polis kisveli şahsa
vermiştir. Bu kişinin anahtarı alıp kasada bulunan -ekli pusulada ayrıntıları yazılı- mücevherat ve akçeyi gasbetmesinden sonra saldırganlar evin
her tarafını aramalarına rağmen parayla ilgili başka bir şey bulamayınca
tekrar İbrahim Efendi’yi para için tehdide başlamışlardır. Kasaturayla
vurarak kendisini evin zemin katına götürecekleri sırada hanımının ve
Necib Efendi’nin iltimaslarına karşı polis kisveli şahıs; “Bize yarın iki
bin lira daha para vereceksiniz ve bizim buraya geldiğimizi kimseye
açıklamayacaksınız. Siz bizim milletimize büyük iyilik ettiğiniz için sizin
hayat ve namusunuzu bağışlıyoruz” demişlerdir. Daha sonra tekrar misafir Muavin Necib Efendi’nin yanına gelip; “Sizi tanıyorum, Polis Salih
Efendi sizin kardeşinizdir. Siz, namuslu çocuk Salih Efendi hatırına silahınızı alınız. Kesinlikle sesinizi çıkartmayınız. Zira dışarıda daha kırk
kişi var”diyerek gitmişlerdir.
Gerçekten gerek İbrahim Efendi ve gerek aileleri tarafından evin
dışına bakıldığında aynı kisve ve kıyafette çeşitli silahlı şahısların bulunduğu ve dolaşmakta oldukları görülmüştür. Bu şahısların planlı ve kararlaştırılmış olarak çete halinde bu eve geldikleri, elbiselerinin değiştirilmesi ve kendisine Mustafa ismini veren polis kisvelinin daha sonra adının Osman olduğunu söylemesi, yine Hasan veya başka bir isim aralarında çağrıldığında hepsinin birlikte cevap vermesi, bunların Osmanlı polis
ve jandarmasını taklit etmeleri, gerek elbiselerinin değişik olması, gerekse çoğunun hâkî renkli üniforma üzerinde sivil ceket giymiş bulunmaları
ve evde misafir olan Muavin Necib Efendi ve kardeşinin saldırganlar
tarafından teşhis edilmeleri bunların Fransız üniforması giymiş Ermenilerle yerli Ermenilerden oluşan bir çete olduklarını ortaya çıkarmış ve
Necib Efendi’nin bu şahısları görmesi halinde tanıyacağı yapılan tahkikattan anlaşılmıştır.
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Böyle olayların çoğalması ve devamı ahalinin büsbütün korku ve
heyecanına sebep olup huzur ve rahatı bozduğundan ve hayatlarını tehdit
etmekte bulunduğundan bu hususta lazım gelen makamlara gereken girişimlerin yapılması arzedilerek işbu raporla birlikte gasbedilen eşyayı
gösteren pusula ek olarak takdim kılınmıştır.
Emniyet-i Umûmiye
Kalem-i Umûmi Müdîriyeti

Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Suret
Yine Ocak ayının yirmi altıncı günü tüccar ahaliden Hacı Mehmed
adlı şahsın ruhsatlı iki adet tabancasıyla altmış fişeği Tarsus Kapısı’nda
Fransız askerleri tarafından alınmış ancak polis dairesine teslim edilmemiştir.
Aynı ayın yirmi dokuzuncu günü akşamı Pozantı’da İstihkam İhtiyat teğmeni Hafız Mehmed Efendi’nin para çantasının ikisi süngülü biri
süngüsüz üç Fransız Ermeni askeri tarafından zorla alındığı ve söz konusu çantada yüz seksen liralık kağıt para, terhis belgesi ve maaş ilmuhaberlerinin alınıp gasbedildiği adı geçenin müracaatından anlaşılmıştır.
1919 senesi Şubat ayının üçüncü günü Adana’nın Hacısofu mahallesinden Süleyman oğlu Mahmud Mersin’den Adana’ya trenle gelmekteyken Gülek istasyonunda arkadaşı Yusuf’un oğlu İbrahim Fransız Ermeni askerleri tarafından dinine küfredilerek trenden aşağıya atılmış ve
ayaklar altına alınarak tepelenmiştir. O sırada tren hareket ettiği ve İbrahim orada kaldığı için yaşayıp yaşamadığı bilinememektedir.
Yine Şubatın dördüncü günü Adana’da Hamamkurbu mahallesinde
oturmakta olan esir Binbaşı Hüseyin Avni Bey’in kızı Hatice üç Fransız
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askeri tarafından “Ermeni kızı” diye alıp götürülmüştür. Arkalarından
kızın annesi Hayriye Hanım’ın da gitmesiyle evin boş kaldığı ve bütün
eşyalarının kaybolduğu adı geçen kadının müracaatından anlaşılmıştır.
Aynı ayın beşinci gecesi Osmaniye’den trenle yeni istasyona gelen
Maraş’ın Altınoluğu köyünden Darendeli Ahmed oğlu Mustafa adlı şahsın Fransız askerleri tarafından silah arama bahanesiyle yedi adet gümüş
mecidiyesinin gasbedilip kendisinin de dövüldüğü adı geçenin müracaatından anlaşılmıştır. Yine aynı gecede Amanos hattı eski Başmühendisi
Mehmed Ali Efendi’nin Mamure’den Misis’e trenle geldiğinde orada
bulunan Fransız askerleri tarafından silah arama bahanesiyle kordonuyla
birlikte bir adet gümüş saat, gümüş mühür ve yirmi bin gümüş mecidiye
ile iki kuruşunun göğsüne silah dayanarak zorla alınıp gasbedildiği adı
geçenin dilekçesindeki ifadelerden anlaşılmıştır.
Yine aynı gece Halep’ten Adana’ya gelen Midyat Müfreze Kumandanı Osman Basri Efendi’nin vagonda bulunan bir kat yatak ile bir
kilim, iki adet halı ve diğer eşyalarının, yanında bulunan neferi Salih’in
elinden yeni istasyonda bulunan İngiliz Tercümanı Mösyö Dikran ve
beraberindeki iki Ermeni askeri tarafından zorla gasbedildiği Osman
Efendi’nin müracaatı ve Dikran Efendi’nin ifadesinden anlaşılmıştır.
Şubat ayının sekizinci gecesi vilayet merkezi polis memurlarından
107 numaralı Necmeddin Efendi Taşçıkan’da genelev işletmecisi Zincirli
Marika’nın evine teyze oğlu Mülazım İzzet Efendi’yi aramak üzere gittiğinde orada bulunan yirmi kadar Ermeni askerinin birdenbire üzerine
saldırdıkları, silah göstererek tehdit ettikleri ve üzerinde bulunan 7212
numaralı beylik revolverini alıp kaçtıkları adı geçenin iddiasından anlaşılmıştır.
Dün gece evine gitmekte olan Adana Maliye kâtiplerinden Reşid
Efendi’nin cüzdanıyla birlikte sekiz lirası ve başındaki fesi Kokonaki
Fabrikası civarında önüne çıkan bir takım Ermeni Fransız askerleri tarafından gasbedilmiştir.
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Şubat’ın altıncı gecesi yine Adana’da Sabri Bey’in evine girilerek
otuz beş lira parası alınmış ve ileride on bin lira verilmediği takdirde öldürüleceği söylenerek tehdit edilmiştir.
Emniyet-i Umûmiye
Kalem-i Umûmi Müdîriyeti
BOA. HR. SYS. 2555-3/133-143

33
Fransa Cumhuriyeti
Yüksek Komiserliği
Politika Dairesi
İstanbul, 20 Nisan 1919

Fransa Cumhuriyeti Yüksek Komiserliği, Anadolu’daki Ermenilerin içinde bulundukları tehlikeli durum konusunda Osmanlı Hükümeti’nin dikkatini çekmek zorunluluğunda olduğunu düşünmektedir.
Güvenilir ve farklı tanıklardan, katliamlardan kurtulup, yıkılmış
yuvalarını yeniden kurmaya çalışan Ermenilere karşı, bu bölgelerde bir
düşmanlık hareketinin gerçekten var olduğu sonucu çıkmaktadır. Hatta
gizli bir örgüt tarafından Hıristiyan olmayan halka silahlar dağıtılmış ve
şimdiden sadece dinî nefret dürtüsü olduğu görünen, birçok cinayet bildirilmiştir.
Bu üzücü durum, Osmanlı Devleti’nin doğu vilayetlerinde, son yıllardaki sürgüne gönderme ve yapılan katliamların faillerinin ve suç ortaklarının şöyle veya böyle doğru şartlar içerisinde ima edilen üzücü olaylara karışmış ileri gelenleriyle şüpheli görevlilerini görevden almasını veya
geri çağırmasını gerektirecektir. Sadece bu insanları buralardan uzaklaştırarak, çok acımasızca acı çektirilen bölgelerde yavaş yavaş güvenliğin
yerleşebileceğini görme umudundayız.
Fransız Hükümeti, düzenin sağlanması ve sürdürülmesinden birinci
derecede sorumlu olan Osmanlı Hükümeti’nin yeni fanatizm gösterileri82

nin önlenmesi amacıyla derhal yararlı tüm tedbirleri almak için çaba harcayacağından emindir. Fransa Cumhuriyeti Yüksek Komiserliği, son zamanlarda kendisine ulaşan alarm verici bu son olayları Osmanlı Hükümeti’nin dikkatine sunma gereğini duymuştur.
Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Sayı : 15286/62
24 Nisan 1919

Fransa Yüksek Komiserliği’ne sözlü nota
Osmanlı Devleti Hariciye Nezareti, Anadolu’daki Ermenilerin durumlarıyla ilgili 20 Nisan 1919 tarihli Fransa Cumhuriyeti Yüksek Komiserliği’nin göndermiş olduğu yazıyı almaktan onur duymuştur.
Adı geçen yazı herhangi bir yerden bahsetmediği için Osmanlı Hariciyesi buna kesin bir şekilde cevaplayamamaktan üzüntü duymaktadır.
Meselenin kendisiyle ilgili olarak, Osmanlı Hükümeti’nde, gizli bir
örgütün Müslümanlara olduğu kadar Hıristiyanlara da silah dağıttığını ve
farklı unsurları birbirlerine karşı kışkırttığını içeren bilgileri almıştır.
Buna karşın, bu hareketler dinî fanatizmden esinlenmemektedir. Bu
hareketler vicdansız ve imansız insanların eserleridir.
Bu cinaî entrikaların doğurabileceği tehlikeleri önlemek amacıyla
Osmanlı Hükümeti, halkı yasalara karşı saygı ve uyum içerisinde olmaya
davet ederek kalabalıkları sakinleştirmek amacıyla Asya vilayetlerine
birçok heyet göndermeye karar vermiştir.
Bu heyetlerden birisi, şimdiden başkenti terketmiş, Bursa vilayetini
geçerek, şu anda büyük bir ihtimalle İzmir’e gelmiştir. Hukuk adamlarından, idarecilerden ve teknisyenlerden oluşan diğer bazı heyetler de onu
hemen takip edeceklerdir. Bunlar, imparatorluğun neredeyse tüm önemli
şehirlerine uğrayacaklardır.
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Bununla birlikte, bu tedbirler etkilerini sadece uzun süre sonra gösterebilir. Farklı nezaretler ve özellikle Dahiliye Nezareti kötü niyetli ve
yasaya uymayan görevlilerin görevlerinden alınmalarına başlanmıştır.
Her gün bunlardan büyük bir kısmı gönderilmektedir. Bu tedbirin uygulanması yönetimde bulunan bu gibi insanların tamamen tasfiyesine kadar
devam ettirilecektir.
Fakat, yüksek komiserliğin de kabul edeceği gibi, son dört yıl içerisinde çok sayıda dürüst insan zulme uğramış ve sürülmüş olduğundan,
istenilen nitelikleri bir arada bulunduran insanlarla bu görevlilerin birkaç
gün içerisinde yer değiştirmeleri çok güçtür. Bu insanlar ne yazık ki yönetim ve ülke için büyük kayıptırlar.
Osmanlı Hükümeti, bu duruma çare bulmak için en iyi yöntemin,
Anadolu’daki bazı noktaların derhal düzenli ordu tarafından doldurulması ve aynı zamanda bir şekilde jandarma mevcudunun arttırılması olduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte, Osmanlı Hükümeti bu tedbirlerin
uygulanmasında çok büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Gerçekten de, çok yıkıcı bir savaş sonrasında, elli yaşına kadar olan sağlam
erkeklerin büyük bir kısmı kırıp geçirilmiş ve yokedilmiştir. Diğer taraftan, ateşkes yeni eleman sayısını mevcut ihtiyaçlardan çok düşük sayılarla sınırlandırmaktadır. Ayrıca, müttefik kuvvetler yüksek komiserliklerinin muhalefeti, bazen Osmanlı Hükümeti’nin bu yeni elemanları almasını engellemektedir.
İmparatorluğun ekonomisi son yıllardaki olaylar nedeniyle maalesef o kadar kötü bir duruma düşmüştür ki, jandarma sayısının arttırılması,
gerektiği gibi hızlı bir şekilde yapılamamaktadır.
Yukarıda sözü edilen yazışmasında Fransa Yüksek Komiserliği’nin
çok yerinde olarak belirttiği gibi, düzenin sağlanması ve sürdürülmesinden birinci derecede sorumlu olan Osmanlı Hükümeti, toprakları üzerinde yeni kargaşaları engellemek amacıyla yararlı tüm tedbirleri almak için
çabalamaktadır ve çabalayacaktır. Ayrıca, Osmanlı Hükümeti, müttefik
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kuvvetlerin diğer yüksek komiserliklerinin olduğu gibi Fransa Cumhuriyeti’nin Yüksek Komiserliği’nin siyasî olduğu kadar insanî olan bu görevi yerine getirme hususunda kolaylık göstereceklerini ummaktadır.
BOA. HR. SYS. 2569-4/42, 43

34
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Âsâyiş Şubesi

Konya Vilayeti’ne
Zor Eski Telgraf Müdürü Muharrem Efendi’nin Maraş’dan Adana
yoluyla Konya’ya gelirken, Osmaniye ile Toprakkale istasyonları arasında tren içinde Fransız askeri kıyafetindeki Ermeni askerleri tarafından
süngüyle katledilerek vagondan dışarı atıldığı, kendilerinin de eşyaları
gasbedilerek dövülüp yaralandıkları ve Konya’ya vardıklarında polis
komiseri aracılığıyla durumu İngiliz kumandanına ihbar ettikleri Maraşlı
Mehmed Nuri ve Mümtaz imzalarıyla verilen arzuhallerde bildirilmektedir. Bu konuda gerekli soruşturma ve girişimler yapılarak olayın aslının
derhal bildirilmesi.
24 Nisan 1919
Dahiliye Nazırı Adına
Keşfi
BOA. DH. ŞFR. 98/295

85

35
Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Sayı: 15826/128
21 Mayıs 1919

Fransız Yüksek Komiserliği’ne sözlü nota
Konu: Adana’daki polis ve
jandarma için gönüllü askerlerin silah
altına alınması.

Adana valisine gönderilen, 3 Mart 1919 tarih ve 192 sayılı bir mektupta Albay Brémond; işgal nedeniyle polisin ve yerel jandarmanın güçlendirilmesi ve bunlarda değişikliklerin yapılması gerekliliğini belirtmiş
ve kendisinden aşağıdaki hususları talep etmiştir:
1- Boş ve açık kadroları doldurmak amacıyla, idareci görevliler tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde, gönüllü askerlerin silah altına
alınmasına girişilmesini;
2- Bu gönüllü askerlerin Adana’da bulunan farklı uyruklular arasından seçilmiş olmalarını ve bu uyruklara uygun sayılarda orantılı olarak
askerlik görevini yerine getirmelerini ve her topluluğun polisinin aynı
topluluğa ait jandarma ve görevlilerce sağlanmasını;
3- Adı geçen gönüllü askerlerin giriş sınavlarında Türkçe dili gibi
Arapça ve Ermenice dillerinin kullanımının kabul edilmesini, ihtiyacın
hissedilebileceği yerlerde idareci görevliler tarafından tercüman makamlarının kurulmasını;
4- Yukarıda sıralanan talimatlara aykırı olmadığı takdirde, diğer
tüm durumlar için, ülkede yürürlükte olan yasa ve yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesini.
Oysa, adı geçen askerlerin sınavlarında Türkçe’nin dışında bir dilin
kullanımını; hem devletin resmî dilinin Türkçe olduğunu öngören Osmanlı Anayasası’nın 18. madde hükümlerine hem de işgal öncesinde
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ülkede yürürlükte olan tüm yasa ve yönetmeliklerin dokunulmadan kalacağının söylendiği 27 Ocak tarihli başkomutanın günlük emirlerinin II.
maddesi hükümlerine aykırı olmaktadır.
Adana’da karışık olarak yaşayan etnik unsurlar arasında özellikle o
etnik unsura ait görevliler tarafından her topluluğun düzenini ve güvenliğini sağlamak imkansız olacaktır. Kaldı ki, böyle bir uygulama kamu
düzenine ve huzuruna katkıda bulunmak yerine sadece ayrımcı (bölücü)
fikirlere yol açacak ve bu nedenle adı geçen kişiler arasında yanlış anlaşılmalara ve kargaşalara neden olacaktır.
Yukarıda dile getirilen mülahazaların doğruluğunu göz önünde bulundurarak, Hariciye Nezareti, Adana’daki polis hizmetlerine gönüllü
askerlerin katılması hususunda yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere hiçbir değişiklik getirilmemesi amacıyla talimatları vermesini Fransız Cumhuriyeti Yüksek Komiserliği’nden talep etmek onurunu duymaktadır.
Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Sayı: 15924/140
27 Mayıs 1919

Fransız Yüksek Komiserliği’ne sözlü nota
Konu: Adana Polis Müdürlüğü’nün kaldırılması.

21 Mayıs 1919 tarih ve 15826/128 sayılı sözlü notanın devamı olarak Hariciye Nezareti, bir taraftan polis müdürlüğünün kaldırılması; aynı
zamanda diğer taraftan ihtiyaç halinde görev ve yetkileri şehrin valisine
verilecek olan sancağa ait başka bir polis müdürlüğünün kurulmasını
bildirmek için Albay Brémond’un Adana valisine göndermiş olduğu
resmî mektuba yüksek komiserin dikkatini çekmekten onur duymaktadır.

87

Anadolu’daki diğer şehirlerde polis belediyelere bağlı olacak ve
söz konusu talimatlara aykırı olan tüm yasa ve yönetmelikler yürürlükten
kaldırılacaktır.
Oysa, Kilikya ile ilgili bu sözleşmenin tek hükmünü içeren Mütarekenin 16. maddesinin son bendinde sadece bu bölgede ihtiyaç olanların
dışındaki birliklerin bu bölgeden çıkarılacağı belirtilmektedir. Bu durum
ise; adı geçen birliklerin geri çekilmesi veya kalmasıyla ilgili tüm hükümlerin dışında, yasa ve yönetmeliklerin yürürlükte olmaları hususunun
devam edeceği anlamına gelmektedir.
Sonuç olarak, Adana’daki Osmanlı idaresinin farklı kollarında Albay Brémond’un getirmiş olduğu aralıksız değişiklikler; ne mütareke
metniyle bağdaşır durumda, ne de kendi kontrolü altına verilecek bölgelere uygulanması gereken idarî sistemle ilgili Mısır sefer müfrezesi başkomutanı generalin İstanbul ziyareti esnasında verdiği memorandumla
bağdaşır durumdadır.
Gerçekten de, Albay Brémond tarafından Adana valisine bir kopyası gönderilmiş olan bu memorandum, sadece jandarmayla ilgili meseleleri ele almakta ve adı geçen idarî sistem ile ilgili hiçbir kısım içermemektedir.
Bu mülahazalardan bağımsız olarak, vilayetin idarî sistemi içerisinde düşünülen değişiklik, büyük sorunlara yol açacağından ve aynı
zamanda yerel nüfusun muhtelif unsurları arasında üzücü olaylara sebebiyet vereceğinden Hariciye Nezareti; adı geçen vilayetin idarî sisteminde hiçbir değişikliğin yapılmaması amacıyla gerekli talimatları vermesini
Fransız Cumhuriyeti yüksek komiserinden talep etme onurunu duymaktadır.
BOA. HR. SYS. 2555-4/12, 15
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36
Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
İdarî İşler Genel Müdürlüğü
Ticarî İşler Müdürlüğü
Sayı : 15992/147
29 Mayıs 1919

Fransa Cumhuriyeti yüksek komiserine sözlü nota
İmparatorluk Maliye Nezareti’nin sağlamış olduğu bilgilerden;
Adana’daki Fransız Komutanlığı’nın vilayetin idaresi üzerinde bir kontrol tesis ettiğini, genel tahsildardan hazine kasalarının durumunu, yıllık
gelir ve gider cetvellerini, vilayetteki görevlilerin kadrolarını sorduğunu
ve aynı zamanda İstanbul’a veya bu vilayetin dışındaki herhangi bir yere
her türlü meblağın gönderilmesini yasakladığını öğrenmiş bulunmaktayız.
Ayrıca sözü edilen Komutanlık, yerel yetkililere ne Harbiye Nezareti hesapları için ne de emekli olmuş sivil veya askerî görevlilere, vefat
edenlerin yetim ve dullarına, göçmen ve sığınmacılara hiçbir ödemenin
yapılmamasını buyurmuş ve genel olarak 1918 yılından önceki alacaklar
için tüm ödemelerin durdurulmasını talep etmiştir.
Ayrıca sözü edilen komutanlık adına, genel tahsildara kağıt para
olarak 1500 liralık bir miktarı taşıyıcıya vermesini ve adı geçen yazıyı
alındı mektubu olarak muhafaza etmesini emreden yazılı bir emir gönderilmiştir.
Bu durum, yerel yönetime ciddî engel getirmekten geri kalmamakta, ayrıca çalışan görevlilere, vefat edenlerin yetim ve dullarına, göçmen
ve sığınmacılara herhangi bir ödeme yapılmasının yasaklanması, bu kişileri tek yaşam gelirlerinden yoksun edecek türden olduğundan İmparatorluk Hariciye Nezareti, yüksek komiserden önceki gibi Adana’daki hazine
yetkililerinin ödemelerini sürdürmelerinin engellenmemesi için gerekli
talimatları vermesini talep etme onurunu duymaktadır.
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BOA. HR. SYS. 2555-4/26

37
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
967/228

Hariciye Nezareti’ne
Gizli ve gayet acildir

14/15 Haziran 1919 gecesi Kumkapı’da Ermeniler vasıtasıyla denizden sahile üç çuval cephane çıkarıldığı haber alınmış ve el konulmuştur. Ancak bunu yapanların bir Fransız polis tarafından korunduğu ve bu
konuda gereken makamlara bilgi verilmek istenildiğinde ise Rum ve Ermeni telefon memurelerinin olayı kapatmak amacıyla elektriği kesmek
suretiyle engelledikleri ve diğer ifadeler hakkında Harbiye Nezareti’nden
alınan yazının sureti ekte gönderilmiştir. Temsilciler nezdinde siyasî girişimde bulunularak sonucunun bildirilmesi rica olunur.
25 Haziran 1919
Dahiliye Nazırı
Ali Kemal
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsus

Harbiye Nezareti’nden alınan 23 Haziran 1919 tarih
ve 2172 numaralı yazının suretidir.
14/15 Haziran 1919 gecesi saat 11.30 sıralarında Kumkapı’da Ermeniler vasıtasıyla denizden sahile üç çuval cephane çıkarıldığı polis
tarafından haber alınmış ve cephaneye el konulmuştur. Ermeni ve arkadaşlarının bir Fransız polisi tarafından korunduğu ve olayın General Fuller ve İstanbul Muhafızlığı nezdinde irtibat subayı Teğmen Mösyö Toulouse’a haber verildiği, ayrıca olayı Muhafızlık’a telefonla bildirmek
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isteyen memurlara Rum ve Ermeni telefon memurelerinin kasıtlı olarak
cereyanı kesmek suretiyle engel çıkartıp hadiseyi gizlemek istedikleri
Muhafızlık’tan alınan raporda bildirilmektedir.
Müslüman ahalinin elindeki silahlar İtilaf kuvvetleri kumandanlarının emriyle toplanırken, Rum ve Ermenilerin yine adı geçen kuvvetlerin
zabıta görevlilerinin korumasına dayanarak silah ve cephane toplamaya
pervasızca devam ettikleri ve gereğinde telefon haberleşmesini sağlayacak olanların kendilerine mensup olması gelecek için korkunç bir tehlike
oluşturmaktadır. Bu hususta ve özellikle elektriğin kesilmesi hakkında
araştırma ve inceleme yapılarak acil tedbirlerin süratle alınması.
Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Sayı: 16904
16 Temmuz 1919

Fransa Yüksek Komiserliği için özet
Hariciye Nezareti aşağıdaki hususları Fransa Cumhuriyeti Yüksek
Komiserliği’ne bildirmekten onur duymaktadır.
14 Haziran 1919 tarihinde gece 11.30’da Kumkapı’da, Ermeniler
tarafından atılan cephane dolu üç çantayı polis ele geçirmiştir. Ermeniler,
bir Fransız polis görevlisini yardımlarına çağırmışlar ve bu sayede kaçabilmişlerdir.
Bölgedeki komutanlık nezdinde irtibat subayları olan General Fuller ve Teğmen Toulouse bu olaydan haberdar edilmişlerdir. Telefonla
gerekli yerlere de bilgi vermek isteyen Osmanlı görevlileri, Rum ve Ermeni yetkililer tarafından ilk kelimeden itibaren konuşmaları kesilerek
engellenmiş ve iletişimi yeniden ele almak imkansız olmuştur.
Hariciye Nezareti; müttefiklerin yüksek komiserliklerinin talepleri
üzerine Müslüman toplumun silahsız olmasına karşın Fransız jandarmasının Ermenilerin silah kaçakçılığını açıkça koruduğunu görmekte ve
Fransa Yüksek Komiserliği’ne çok derin üzüntülerini ifade etmektedir.
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BOA. HR. SYS. 2602-1/91-93

38
Kuzey Bölge İşgal Edilmiş
Düşman Toprakları (Kilikya)
Baş Yöneticisi
Sayı : 2611
Adana, 14 Haziran 1919

Kuzey Bölge İşgal Edilmiş Düşman Toprakları Baş Yöneticisi Albay
Brémond’dan bölge baş komutanına
Cebel-i Carmel
Hayfa

Kilikya’nın işgal edilmesinden önce, Osmanlı Adliye Nezareti;
“Yetimler Kasası” olarak adlandırılan Tarsus’taki ergin olmayan yetim
mallarının kasasından kesilen 15950 liralık (52 altın lira) meblağı İstanbul’a göndermiştir.
Eytam müdürü tarafından yönetilen bu kasa, her yetime ergin oluncaya kadar küçük bir miktar vermeye yönelikti. Şu anda, kendi kişisel
mülkiyeti olan bu miktarı bazı büyük (ergin) olanlar talep etmektedir.
Adliye Nezareti “İstanbul ile halk arasında bir bağı sürdürmek” bahanesiyle kasadaki paranın büyük bir kısmını göndermek suretiyle bir
yasa dışılığı işlemiştir.
Bu nedenle 15950 liralık (52 altın lira) miktarın Tarsus’taki “Ergin
olmayan yetim malları kasası”na geri verilmesini talep etme onurunu
duymakta ve bu miktarın gönderilmesi amacıyla İstanbul’daki Adliye
Nezareti nezdinde ısrar etmenizi talep etmekteyim.
Brémond

92

Fransa Cumhuriyeti
Yüksek Komiserliği
Siyasî Servis
İstanbul, 17 Temmuz 1919

Kilikya’daki işgal edilmiş topraklar Baş Yöneticisi Albay
Brémond; Tarsus Yetimler Kasası’nın, banknot olarak 16.000 liranın
İstanbul’a gönderildiğini bildirmektedir.
Tüm kaynaklarına büyük bir ihtiyacı olan bu derneğin tüm rezervleri, bu gün çok ciddi bir şekilde sarsıldığından, vazgeçmiş olduğu avanslara geri dönme isteğinde olduğunu dile getirmiştir.
Cumhuriyet Yüksek Komiserliği, Albay Brémond tarafından ifade
edilen isteği karşılamasını, Osmanlı Hükümeti’nden beklemektedir.
BOA. HR. SYS. 2555-4/45, 46

39
Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Sayı: 17839/259
16 Eylül 1919

Damat Ferid Paşa’dan Fransız yüksek komiserine
İmparatorlukta seyahat eden tüm kişilerin yerel polis tarafından verilen bir izin belgesine sahip olmalarıyla ilgili tedbirin aksine Adana’daki
Askerî Kontrol Yönetimi tarafından verilen bir yazılı geçiş izniyle Adana’dan İstanbul’a gelenlerin olduğu Dahiliye Nezareti’nin bir yazısından
sonuç olarak çıkmaktadır.
Oysa, yürürlükteki yasal hükümlere göre, İmparatorluk içerisinde
seyahat eden tüm kişilerin, vilayetlerindeki polis tarafından verilen bir
izin belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Diğer taraftan yukarıda sözü
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edilen yönetim tarafından bu hükümlerin aleyhine kabul edilen yöntem;
kamu düzeninin sürdürülmesinde çok ciddi olumsuzluklar getirecek ve
polis yetkililerin görevlerini engellemeyi doğuracaktır.
Ayrıca, 2 Şubat 1919 tarihinde Adana Vilayeti genel valisine gönderdiği yazıyla Albay Brémond; Osmanlı yasa ve yönetmelik hükümlerinin geçmişte olduğu gibi yürürlükte kalacağını bildirdiğinden dolayı,
sayın ekselanslarınızdan Adana’dan İmparatorluğun diğer yerlerine giden
tüm şahısların yukarıda sözü edilen tedbirleri kesin bir şekilde yerine
getirmeleri amacıyla gerekli emirleri vermelerini talep etme onurunu
duymaktayım.
BOA. HR. SYS. 2555-4/56

40
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi
Şube: 2
Numara: 3837

Hariciye Nezareti’ne
Adana mıntıkası hakkında alınan haberlerlerle ilgili Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’ndan gelen rapor sureti ekte takdim kılınmıştır. Değerlendirilmesinden anlaşılacağı üzere büyük çoğunluğu Müslüman olan
vilayetimizde, jandarma kuvveti yavaş yavaş Ermenileştirilmekte ve
Fransız Başadministratörü namıyla hükmeden kişi Osmanlı Hükümeti’ni
temsil eden devlet memurlarımızın nüfuzunu kırmaktadır. Bu konuda
gereği.
21 Eylül 1919
Harbiye Nazırı
Süleyman Şefik

94

Suret
1- Sis’de hem kumandan ve hem en yüksek mülkiye memuru olarak Taillardat isminde bir Fransız subayı vardır. Bahsedilen kişi Ermeni
subayları vasıtasıyla Müslüman ahali hakkında Ermenileri daima şikayete
teşvik etmekte, bazı zengin Müslümanları çeşitli bahane ve tehditlerle
Sis’e göndermekte ve bu şekilde para ve mallarını gasbetmektedir. Çokça
para topladığı işitilmiştir. Fransız subayı tarafından Yüzbaşı İbrahim Bey
isminde birisi evvelce Aziziye’ye gönderilerek Çerkeslerin Türklerden
ayrılması için propaganda yaptırılmıştır. Bunun üzerine jandarma yüzbaşılığından emekli Salim Bey isminde bir Çerkes Islahiye Jandarma Kumandanlığı’na tayin edilmek üzere Aziziye’den gitmiştir. Adana’da jandarma yazılmak üzere Çerkes gençleri arasında bir istek oluşmuştur. Fakat aklı başında olan çoğunluk bu akımı beğenmemektedir. Eski Kafkas
Süvari Livası’nda Ağırlık (?) Kumandanı olan süvari yüzbaşısı Diyarbakırlı Münevvera (?) Efendi Adana’da Fransızların hizmetinde bulunmaktadır. Söz konusu kişi de evvelce Taillardat tarafından propaganda için
Aziziye kazası dahiline gönderilmiş, eşkıya ve firarî aramak bahanesiyle
bir kısım Müslüman ahaliyi tazyik etmiş ve kimseyi aldatmayı başaramayarak Haçin’e geri dönmüştür.
2- Haçin’de yüz mevcutlu bir Ermeni jandarma bölüğü bulunmaktadır. Bölükte kumandan olmak üzere Bogos, Kirkor ve Karabet isminde
üç teğmen mevcuttur. Bölük kumandanı bir subay ve yarım bölük mevcuduyla Haçin’de ve bölüğün diğer yarısı Aziziye hududunda Höketce’dedir.
3- Haçin kaymakamı (...∗) isminde bir Ermenidir. Haçin’de iki yüzü
aşkın silahlı Ermeni çetesinin bulunduğu, bunların kilisede ve özel evlerde gizlenmekte oldukları ve bundan yaklaşık iki ay evvel Sis’den Haçin’e
gelen Mösyö Taillardat’ya önemli bir karşılama töreni yapıldığı zaman
∗

Orijinalinde isim yok.
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ise söz konusu çete fertlerinin özel kıyafetleriyle ve silahlı olarak meydana çıktıkları rivayet edilmektedir.
4- Fransız subayı Haçin’e gittikten sonra Ermeniler, Müslümanlar
aleyhinde zor ve baskı kullanarak bunları göçe mecbur etmek istemişlerdir. İngilizler tarafından Aziziye civarında oturan bazı Kürt ileri gelenlerine rütbe verileceği yayıldığı gibi Taillardat Sarız nahiyesine bağlı Üzerlik (?) köyünden nüfuz sahibi Mehmed Mirza (?) Ağa’yı yanına davet
etmiş ise de adı geçen kişi katılmamıştır.
5- Maraş yakınındaki bir köyden Aziziye bölgesine dönen güvenilir
bir zatın ifadesine göre: İngilizlerin korumasından emin olan Maraş Ermenileri ve bazı İngiliz Ermeni memurları Müslüman ahaliye hakaret ve
eziyette bulunduklarından, Müslüman ahali birleşerek bir heyet kurmuş
ve Maraş’taki İngiliz memuruna ısrarlı müracaatta bulunmuşlardır. Bunun üzerine Ermenilerden ve memurlardan kötü halleri görülenler çok
geçmeden tutuklanmıştır. Maraş ve dahilinde Osmanlı kanunlarının geçerli olduğu, İngilizlerin geçici bir süre için Maraş’ta bulundukları ilan
edilmiştir. Artık Müslüman ahali rencide edilmiyormuş.
6- Göksun’da Ermeni sayısı çok olmayıp durum daha ziyade memnuniyet verici derecededir.
BOA. HR. SYS. 2555-4/62, 63

41
Bâb-ı Alî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
8115/1674

Hariciye Nezareti’ne
Maraş’ta bulunan İngiliz işgal kuvvetlerinin on güne kadar livayı
boşaltarak yerine Fransız işgal kuvvetlerinin yerleştirileceğini haber aldıklarından ve aslında orasının işgalini gerektirecek hiç bir sebep olma96

dığından bahseden bazı ifade ve istekleri içeren Mevlevî Şeyhi Selim
Efendi ve arkadaşları imzalarıyla Maraş’dan çekilen telgrafın kopyası ek
olarak gönderilmiş, gereğinin yerine getirilmesi nezaretinize bırakılmıştır.
21 Ekim 1919
Dahiliye Nazırı Adına
Müsteşar
Keşfi
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs

Telgraf Sureti
Sekiz aydan beri burada bulunan İngiliz işgal kuvvetlerinin nihayet
on güne kadar livamızı tahliye ederek yerine Fransız işgal kuvvetleri yerleştirileceğini son derece heyecan ve üzüntüyle haber aldık. Aslında
memlekette böyle bir işgali gerektirecek hiç bir sebep mevcut olmadığı
gibi Fransızların Adana’da zavallı Türk ve Müslüman kardeşlerimize
karşı binlerce şekil ve mahiyette reva gördükleri zulümden dolayı kalplerinde büyük nefretler hisseden bütün halk bu işgali bütün varlığıyla red
ve başarısızlığa mahkum etmek üzere bugün büyük bir miting düzenlemiştir. Fransız işgalinin bir oldu bittiye gelmeden engellenmesi, burada
da ortaya çıkacak ikinci bir İzmir faciası karşısında Türk ve Müslüman
ahalinin hiç bir mesuliyet kabul edemeyeceği arz edilmiştir. Durum
Feldmareşal Allenby’e de bildirilmiş olduğundan bu konuda gerekli acil
ve kesin teşebbüslerde bulunulmasını önemle rica eyleriz.
14 Ekim 1919
Mevlevî Şeyhi
Selim

Kadı oğlu
Ziya

Çukadar oğlu
Hacı Mehmed

Kocabaş
Ömer
Vehbi Efendi oğlu
Mehmed Edib

Doktor
Mustafa
Çiftçilerden Katip
oğlu Mustafa

Eczacı
Lütfü
Çukadar oğlu
Mustafa

Miting namına kürsü şeyhi
Hafız Ali Rıza
Beşan oğlu
İbrahim
Buhâri oğlu Abdülkadir

BOA. HR. SYS. 2542-3/4, 5
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Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi
Şube:2

Suret
Amasya’dan Harbiye Nezareti’ne gelen şifredir.
Suriye hududunun kuzeyinde ve dışında, öz vatanımızın ayrılmaz
parçalarından olup büyük çoğunluğu İslâm nüfusuyla meskun bulunan
Urfa, Antep ve Maraş’ın İtilaf Devletleri tarafından vaktiyle işgal edilmiş
olması mütareke hükümlerine aykırı idi. Çünkü bu işgal mütarekenin
ancak yedinci maddesine dayandırılabilir. Bu maddeye göre Urfa, Antep
ve Maraş mevkiilerinin Halep’e göre daha stratejik noktalar olarak değerlendirildiğini ve Halep’te bulunduğu varsayılan müttefiklerin güvenliğini
tehdit edecek bir durumun ortaya çıktığını kabul etmek lazımdır. Oysa
söz konusu noktalarda müttefiklerin güvenliğini tehdit edecek hiç bir
durum ortaya çıkmamıştır ve bugün bile böyle bir durum mevcut değildir. Bu defa İngiliz kıtalarının çekilmesi üzerine bu mevkilerin Fransız
kıtaları tarafından işgal altına alınacak olması ve şimdiden oradaki telgrafhanelerin Fransız sansürü altına alınması ve böyle bir işgal girişiminde
bulunulması halinde evvelce her nasılsa yapılmış olan haksız uygulamanın devamı olacaktır. Bu mütareke şartlarına göre hiç bir sebep ve bahane
mevcut değildir. Bu durum söz konusu yerlerde bulunan, hukuk ve haysiyetlerinin bilincinde olan Müslüman ahalinin gelecekleri hakkında tereddüd ve kaygı duymalarına sebep olmuştur. Bundan başka Avrupa gazetelerinin son yayınlarında buraların Fransızlara terk edilip verileceği
yolunda bir takım söylentilerin yayılması üzerine bu bölge ahalisi ve bu
bölgeye komşu olan yerlerin halkı çok büyük heyecana kapılmışlardır.
Bu heyecan bütün bölgeyi sarmak üzeredir. Anadolu ve Rumeli
Müdâfaa-i Hukûk Cemiyeti bu gibi işgallere karşı kararlı bir şekilde savunma ve karşı koyma esasını kabul etmiş olduğundan bu meselede ta98

rafsız olamaz. Milletin yardım isteyen çığlığına karşı sessiz kalamaz.
Bundan dolayı Urfa, Antep ve Maraş halkı böyle yeni bir işgale girişildiğini gördüğü anda öncelikle tam bir ciddiyetle bunu protesto edeceğiz.
Milletin bu protestosuna Fransızlar tarafından değer verilmezse millet her
türlü yola baş vurarak bütün varlığı ile Fransız işgal kuvvetlerine karşı
fiilen savunmaya kanun çerçevesinde kendisini yetkili sayacaktır. Bu
meşru hukuk ve isteğe dayanarak merkezî hükümetin, İtilaf Devletleri’ne
bu hareketlerinin haksız olduğunu bildirmesini, böyle davranmaları halinde meydana gelebilecek olayların vehametini hemen ve kesin bir dille
anlatmasını; özetle milleti itham ve sorumluluk altında bırakmamak için
gereken siyasî tedbirlere baş vurmasını Heyet-i Temsiliye Osmanlı Hükümetinden özellikle rica eder ve cevabını bekler.
26 Ekim 1919
Heyet-i Temsiliye Adına
Mustafa Kemal
BOA. HR. SYS. 2542-3/24-25
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Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsûs Zabıtnâme
Sıra no: 503
Tarih: 26 Ekim 1919

Özeti
Adana’ya gitmek üzere seyahat varakası alarak Kayseri’den ayrılan
bazı Ermeni ailelerinin Niğde’den iade edildikleri anlaşılmıştır. Ermeni
göçleri Adana’da vahim olaylar doğurduğundan göçlerin engellenmesi
için isabetli tedbirler alınması gereği On Beşinci Fırka Ahz-ı Asker Kalemi Riyaseti’nden daha önce bildirilmiştir. Daha sonra alınan yazıda da
Sis civarında Müslümanlarla Ermeni çeteleri arasında çatışmalar meydana geldiğinden ve Fransızların Ermenilere silah dağıttıklarından Adana
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Müslüman ahalisi Ermenilerin göçlerinin engellenmesini rica etmektedirler. İlişkilerini keserek Adana ve diğer yerlere gitmek üzere seyahat varakası almış olanlar ile almak isteğinde bulunacaklar hakkında yapılacak
muamele Kayseri Mutasarrıflığı Vekâleti’nden sorulmuş ve gereğinin
yapılmasına dair Dahiliye Nezareti’nin tezkiresi okunmuştur.
Kararı
Adana ahalisinden olmayan Ermenilerin Adana’ya gitmelerinin engellenmesi gerektiğinden ona göre tebligat yapılmasının adı geçen nezarete; yazılı olarak bildirilenler dile getirilerek temsilciler nezdinde uygun
girişimler yapılmasının da Hariciye Nezareti’ne yazılması kararlaştırılmıştır.
BOA. MV. 217/77

44
Telgraf
Çıkış yeri: Kilis
Numara : 6334
Tarih : 28 Ekim 1919

Sadaret Makamı’na
Kilis kazası ve havalisinin öteden beri Türk ırkıyla meskun olduğu
ve bunu herkesin bildiği tarihen de sabittir. Anadolu’nun güney-doğu
sınırında yabancıya karşı Türklüğün bir demir kalesi hükmünde, atalarımızın kanlarıyla yoğrulmuş bulunan bu toprakların üstünde yaşayan biz
Türk oğullarının Osmanlı Devleti’nin hakimiyetinde kalması bir hayat
meselesidir. Bu durumun devamı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Mütareke şartları ve Wilson prensiplerinin aksine kazamızı işgal eden
İngiliz askerî kuvvetleri bölgenin asayişini bahane etmişti. Allaha şükür
şimdiye kadar genel asayişi ihlal edecek bir olaya bile şahit olunmamıştır. Sulh Konferansı’ndaki görüşmeler tamamlanana kadar kurtulmayı
100

beklediğimiz şu sırada, ikinci bir haksızlık yani Fransız askerî kuvvetlerinin Kilis ve çevresini Kasım ayı başında işgal edeceği söylentisi vatanın geleceğine endişe duyarak çarpan kalbimize büyük bir darbe indirmektir. Millî hayatımız ve kavmimiz adına büyük bir cinayet teşkil eden
bu tecavüzü, yapılan ve yapılacak işgali bütün varlığımızla red ve protesto ederiz. Sonsuza kadar Türk ve Osmanlı kalmak ve yaşamak, gerekirse
bu uğurda canımızı feda etmek emelimizdir. Bugün öğle namazını müteakib Tekye Camii avlusunda yapılan ve on bin kişinin iştirak ettiği mitinge katılanlar namına tarihî haklarımıza ve millî değerlerimize uygun hareket edilmesini, eskiden olduğu gibi Osmanlı Hükümeti idaresinde
kalmamıza zorluk çıkarılmamasını uygarlık dünyasına ilan ile gurur duyar, bu hususun gerçekleştirilmesi için acil ve etkili yardımlarla girişimlerde bulunulmasını rica ederiz.
Miting Komitesi adına Kilis Belediye Başkanı
Osman Vasıf
BOA. HR.SYS. 2542-3/8-10
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Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
8235/332

Hariciye Nezareti’ne
Gizlidir.

Antep Mutasarrıflığı Vekaleti’nden, Antep’in Fransızlar tarafından
askerî işgal altına alınacağı, söylentilerden ve bazı askerî hareketlerden
anlaşılmış ve İngiliz generali tarafından bu yönde yapılan açıklamaya
dair bilgiyi içeren iki ayrı telgraf gelmiştir. Öteden beri İngiliz işgali altında bulunan Maraş ve çevresine Fransız askerî kıtalarının gelmekte
olduğu, yaklaşık yarısı Ermeni ve diğer yarısı Fransız askerinden oluşan
askerî kuvvet kasabaya girdiğinde Ermeniler tarafından taşkınca yapılan
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gösterilere rağmen herhangi bir olay çıkmasına meydan verilmediği, ancak bu durumun Müslüman ahaliye son derece heyecan ve acı vermiş
olduğu, Fransız askerî kuvvetlerinin içinde bulunan Ermeni askerinin
dikkat çekici ve tehlikeli olduğu belirtilmiş; siyasî teşebbüsler uygulanarak devletin haklarının korunması yoluna gidilmesi gerektiği konularında
Maraş Mutasarrıflığı’ndan iki ayrı telgraf alınmıştır. Bunların sûretleri
ekli olarak nezaretinize gönderilmiş ve durum Sadaret’e de bildirilmiştir.
Verilen bilgilere göre gerekenin yapılması ve bildirilmesi.
1 Kasım 1919
Dahiliye Nazırı
Mehmed Şerif
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs

Maraş Mutasarrıflığı’ndan gelen 31 Ekim 1919 tarihli telgrafın suretidir.
Dünkü telgrafta bildirildiği gibi Maraş’a da Fransız askerî kıtaları
geldi. Yaklaşık yarısı Ermeni ve diğer yarısı Fransız askerlerinden ibaret
olan bu kuvvetin kasabaya girişi sırasında Ermeniler tarafından taşkınca
yapılan gösterilere rağmen herhangi bir olayın çıkmasına meydan verilmemiş ise de bu durum Müslümanları son derece heyecanlandırmış ve
acı içinde bırakmıştır. Hele bu kuvvetlerin arasında Ermeni askerlerinin
bulunması dikkat çekici ve emniyeti ortadan kaldırıcı olarak değerlendirilmiştir. Daha önce de bildirildiği gibi gerekli olan etkili siyasî tedbirlerin bir an önce alınarak millet ve devletin haklarının korunması için gereğinin yapılmasını ve livâ idaresi tarafından yapılacak uygulamanın açık
biçimde bildirilmesini tekrar istirham ederim efendim.
BOA. HR. SYS. 2542-4/1, 4
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46
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs

Antep Mutasarrıflığı’ndan İngiliz İrtibat Zabitliği’ne yazılan 2 Kasım
1919 tarih ve 6065/1628 numaralı yazının suretidir.
1 Kasım 1919 tarihli yazıya cevaptır. Gönderdiğiniz beyannameleri
aldım. Yalnız üçüncü maddedeki bir bölümün üzerinde özellikle durulmalıdır. Bu bölümde: “Şimdi düzgün bir şekilde güvenlik ve adaletin
kalıcı olmasını sağladığı takdirde, bu hükümetin şeklinde değişiklik
meydana gelmez” denilmektedir. Halbuki geçen günki konuşmada bu
bölümün okunmamış ve söz konusu edilmemiş olduğunu zannediyorum.
Hükümet, güvenliğin sağlanmasını ve adaleti dağıtmayı sadece
kendi vazifesi olarak bilmektedir. Mütareke zamanından önce ve sonra
hükümetin bu vazifesini yapmış olduğunun delili, Ermeni unsurunun
iktisadî olarak gelişmesidir. Bir kimsenin bir diğerine zulmetmesine engel olarak, sükûneti muhafaza etmiştir. Hükümet daha savaşın devam
ettiği ve henüz galip veya mağlup olanın belli olmadığı sıralarda, tehcirden sonra burada kalan bir çok Ermeni ailesinin haklarını muhafaza etmiştir. Tehcirden sonra tekrar dönen Ermenilere, sizleri şahit yapmak
suretiyle diyebilirim ki hükümet elinden geldiği kadar kolaylık göstermiş
ve rahatlarını sağlamaya çalışmıştır ve çalışacaktır. Daha önce de bildirdiğim ve vukuatını birer birer saydığım gibi mahallî asayişi yalnız Fransız asker elbisesi giymiş Ermenilerin ihlal edeceği şüphesizdir. Müslümanlar ile Ermeniler arasında zıtlık ve nefret vardır. Bu zıtlığın giderilmesine, hiç olmazsa azalmasına çalıştığımız şu sırada Fransız işgal kuvvetinde Ermenilerin bulunması Müslüman ahaliyi rencide etmekte, kalplerini yaralamaktadır. Ermeniler askerlik yapmak istiyorlarsa ordularımızda yapabilirler, tebaamızdırlar. Asayişi sağlamak arzuları var ise ku103

mandamız altında jandarma olabilirler. Nasıl ki müracaat edenler polis ve
jandarma kaydedilmişlerdir. Sakıncalarını bildirdiğim, Ermenileri askerliğe kayıt ve kabul arzusunun, asayişi teminden çok bozacağından korkarım. Olaylar bunu göstermektedir. Bildiğiniz gibi Ermeniler bu durumda
bulundukça Müslümanların kalpleri onlara ısınamaz, daima kırılır ve
neticede uyumsuzluk doğal olarak ortaya çıkar. Bu durum devam eder ve
sırf Ermenilerin taşkınlığı yüzünden memleket Adana gibi acıklı bir duruma düşerse sorumluluğun ne tarafa ait olacağının takdirini vicdanınıza
bırakıyorum. Bu nedenle Fransızlar arasında hiçbir Ermeni askerinin bulundurulmamasının teminini muhterem General Duer (?)’den ve İngiliz
heyetinden rica eder ve kesin sonucun bildirilmesini temennî ederim. Bu
vesile ile de sonsuz saygılarımı sunarım efendim.
BOA. HR. SYS. 2542-9/36
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Telgraf
Çıkış yeri: Malatya
Numara: 10999
Tarih: 2 Kasım 1919

Sadaret Makamı’na
İtilaf Devletleri’nin de onayladığı mütarekeyle ordularımızı terhis
etmiş, silah mukavemetimizi bırakmıştık. Bununla beraber karşılıklı olarak imzalanan anlaşma şartlarının bize ait olan bütün madde ve kısımlarını yerine getirip, tatbik ettiğimiz gibi genel hükümlere de son derece
itinayla uyuyoruz. Medeniyetin henüz şekil olarak varolduğu zamanlarda
bile milletlerarası kararlara bağlılık bir haysiyet ve gelenek haline gelmişti. Şimdi medeniyetin geliştiği bir devrede ise bütün milletler ve kavimler üzerinde hakim olan siyaseti kaldırmak gibi yüce bir gaye ile şu
zorlu harbe itilen medenî devletlerin elde ettikleri kesin zaferlerden sonra
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yeniden üstün olmak fikriyle yayılmak düşüncesi, tarihin ilk çağlarına
has olup, böyle bir durumu kabul edeceklerine asla ihtimal vermemiştik.
İngiltere’nin hiçbir sebep olmadan mütareke şartlarını çiğneyerek Maraş,
Antep, Urfa gibi Osmanlı memleketlerini askerî olarak işgal etmesi dikkat çekicidir. İngiltere’nin, daha sonra bu bölgeleri mübadele ederek,
güçsüzleri yok eden ve anlaşmaları hiçe sayan bu siyasette Fransa’yı yerine bırakması şaşırtıcıdır. Mütareke hükümlerine aykırı olarak birkaç ay
önce Yunanlıların İzmir’de yarattıkları kanlı sahneyi bugün de Antep ve
Urfa’nın kızgın sahalarında Fransa işgal kuvvetleri, hazin bir çöküş tablosu olarak göstermeye kalkışmıştır. Hatta Fransız kuvvetlerine öncülük
eden Ermeni çeteleri Maraş ve Elbistan’a kadar sarkarak uğradıkları köyleri yakmış ve Müslüman ahaliyi amansızca katletmeğe başlamışlardır.
Artık, hayatlarına ve millî siyasetlerine yapılan bu kanlı tecavüz, Osmanlı
halkını büsbütün endişe ve heyecana sürükleyerek, kadınlarına varıncaya
kadar silaha sarılmaya mecbur etmiştir. Geçmişteki büyüklüğüne bakıp
da şimdi hukuku çiğnenerek yapılan bu tecavüzlerin zorluğunu çeken bir
millet, fıtratında bulunan kahramanlık fikriyle şehitler meydanına atılmak
mecburiyetindedir. Böyle eli kolu bağlı Ermeni mezâlimine kendisini
teslim etmektense kahramanca müdafaa ve direnişte bulunarak, şanlı bir
şehadeti tercih eden Osmanlılar kendilerini sebepsiz yere kan deryasına
boğan şu medeniyeti kalplerinin derinliklerinden kopan kederle şiddetle
protesto etmektedirler. İnsanlık aleminde adaleti tesis ve kavimler arasında sürekli barış adına hareket eden İngiltere Kralı Edward’la Amerika
Cumhurbaşkanı Wilson ve İtalya kralının dikkatlerini çekmek için şu
millî feryadımızın kendilerine ve diğer devletlere tebliğini rica ve istirham ederiz.
Malatya
Müftüsü
Hüseyin

Malatya
Müdafaa-i
Hukûk Cemiyeti

Belediye
Reis Vekili

Ulemâdan
Zeynelabidin

Ulemâdan
Emin

Eşraftan
Atmalıoğlu
Hacı Hüseyin
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Ulemâdan
Hacı Hafız

Eşraftan
Abdülkadir

Eşraftan
Abdülbaki

Eşraftan
İlyasoğlu
Lütfü
Eşraftan
Hüseyin

Tüccardan
Ahmed

Tüccardan
Mehmed

Tüccardan
Vaizoğlu
Hamdi

Eşraftan
Tahsin

Eşraftan
Selimoğlu
Rifat
Tüccardan
Kolağasıoğlu Hacı
Tüccardan
Faik

Eşraftan
Musaoğlu
Edhem
Tüccardan
Veysel
Tüccardan
Nâbioğlu
Abdülvehhab

Eşraftan
Bahri
Tüccardan
Mustafa
Tüccardan
Yahya

Tüccardan Aşiret reisle- Aşiret reislerinden
rinden Siho
Abdülkadir
Mahmud
(?)
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Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs

Antep Mutasarrıflığı Vekaleti’nden gelen 2 Kasım 1919 tarih ve
6072/610 numaralı yazının suretidir.
İngiliz ve Fransızların en son anlaşmaları neticesi olarak İngilizlerin Suriye’den ve buradan çekilecekleri, İngiliz ağırlığının burada
hafîflemeğe başladığı, bununla beraber Fransız işgalinin merkezî hükümet tarafından önünün alınması 11 Ekim 1919 tarih ve 5809/554 numaralı şifre telgraf ile arz ve istirham kılınmış, sansür yüzünden Diyarbakır
merkezi vasıtasıyla çekilip o vakte kadar gelmediği 28 Ekim 1919 tarihli
Sadaret telgrafıyla bildirilen ve yukarıda arzedilen 11 Ekim 1919 tarihli
telgrafın sureti 30 Ekim 1919 tarih ve 6034/606 numaralı yazıyla takdim
edilmişti.
25 Ekim 1919 akşamı iki Fransız subayının geldiği ve söylentilere
göre buraya gelecek Fransız kuvvetinin biner kişilik üç taburdan ibaret
olacağı, Fransız subaylarının gelişinin işgale bir başlangıç olduğu, bu
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konuda tutulacak yolun bildirilmesi 6 Ekim 1919 tarihli şifre telgrafla
istenmişti. 28 Ekim 1919 tarihli ve 6018/604 numaralı şifre telgraf ile de
bildirildiği üzere Sulh Konferansı kararları gereği olarak buraların Fransız işgali altına gireceği, ancak Fransızların da İngilizlerin takip ettikleri
yol tarzında ve hükümet işlerine müdâhale etmemek suretiyle hareket
edecekleri 28 Ekim 1919 tarihinde İngiliz Generali Weir tarafından resmen tebliğ edilmiştir.
27 Ekim 1919 tarihinde birkaç Fransız subayıyla Felix Saint-Marie
adındaki bir Fransız albayı ve bir miktar asker, 29 Ekim tarihinde de iki
bölük Fransız süvarisi gelmiştir. İşgali gerektirecek hiç bir sebep görülmediği halde mütareke maddelerine ve hükümlerine aykırı olarak buranın
Fransızlar tarafından işgalinden dolayı İngiliz generaline ve son olarak
Fransız albayına protesto gönderilmiş ve bu protestoların bir sureti ekte
nezaretinize takdim edilmiştir.
30 Ekim 1919 tarihinde İngiliz general tarafından yapılan davet
üzerine aynı tarihte çekilen şifreli telgrafta arz olunduğu üzere İngiliz
karargâhına gidilmiş ve orada Fransız albayı ile görüşülmüştür. Fransızların buraya gelmeye başlamalarıyla beraber, buradaki Ermenilerin asayişi bozacak tavır takındıkları ve hatta suretleri ekte takdim edilen yazılarda gösterilen bazı olayları yaptıklarının görüldüğü, Müslümanlarla gayrimüslim unsurlar arasında hükümetin her zaman arzu edegeldiği barış ve
iyi ilişkileri bozacak sebeplerin ortadan kaldırılması, ve meydana gelen
bu gibi durumların olmasına meydan verilmemek üzere uygun bir müddet için İngilizlerin burayı terk etmemeleri gerektiği İngiliz İrtibat Zabitliği vasıtasıyla İngiliz generaline bildirilmiştir. Bununla beraber 30
Ekim’de yapılan görüşmede Fransız elbisesi giymiş bir takım Ermenilerin bu elbiseyi çıkartmaları ve aslen Antepli olmayıp şu son günlerde
dışarıdan gelen bir takım Ermenilerin buradan yerlerine gönderilmek
üzere çıkarılmaları lüzumu Fransız albayı önünde İngiliz generaline bildirildiği gibi burada asayişin sağlanması görevinin mahallî hükümete ait
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bulunmasına nazaran bu suretle yapılacak müdahalenin doğru olamayacağı da uygun bir dille ilâve edilmiştir. Gerçekte Fransızların buraya
gelmelerinin ardından Ermenilerin tavır ve hareketleri değişmeye başlamış, şuna buna taarruz ve hanelere baskın yapma girişimleri gibi durumlar baş göstermiştir. Bu hususa Fransızların birlikte getirdikleri Ermeni
askerlerini gören yerli ve taşralı Ermenilerin işe katılma meyil ve arzusu
hizmet etmektedir. Bundan dolayı İngiliz generali ile Fransız kumandanı
tarafından gelen, sureti ekli beyannamedeki bir fıkraya itiraz olarak bu
gün de İngiltere İrtibat Zabitliği’ne yazılan yazıda ne olursa olsun Ermeni
askerlerin Fransız askerleri arasından çıkarılmaları lüzumu bildirilmiş ve
bunun da sureti ek olarak takdim edilmiştir.
Bu gidişle Ermenilerin, henüz mahallî hükümetçe işgalleri tasdik
olunmayan Fransız askerleri arasından çıkarılmamasında ısrar edilecek
olursa, Ermenilerin taşkınlık ve tecavüzleri yüzünden çıkması tabiî olan
belirtilen duruma göre tarafınızdan da bu yolda gereken tedbirler alınarak
bildirilmesi istirham edilmektedir. Bu konuda gereğinin yapılması.
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs

Antep İngiliz İrtibat Zabitliği’ne yazılan 1 Kasım 1919 tarih ve
6058/1622 numaralı yazının suretidir.
Fransız elbisesi giymiş birtakım Ermenilerin Müslümanlara olan
tecavüzlerini ve bu yüzden hoş olmayan durumlar meydana geleceğini 30
Ekim 1919 tarih ve 6029/1606 numaralı tezkiremle ve etraflıca size yazmıştım. Ondan sonra ortaya çıkan meseleleri de dikkatinize sunuyorum.
1- Ekim’in otuzuncu gecesi saat bir sularında Karagöz çarşısında
Arabacı hanı civarında Fransız asker elbisesi giymiş Türkçe bilen üç
adam, o gün akşam üzeri otomobil ile ticaret için Kilis’den Antep’e gelen
Kilisli Hüseyin’in oğlu Akif ve arkadaşı Salih oğlu Ahmed adında Kilisli
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iki Müslüman şahsı tutup üstlerini aramışlar, bunlardan bir bıçak, yirmi
guruş ve yolcu olduklarından yanlarında bulunan bir revolveri almışlar ve
birine birkaç tokat vurup gitmişlerdir.
2- Kasım’ın birinci gecesi ellerinde mavzer bulunan on iki kişilik
bir Ermeni çetesi, Molla Ahmed mahallesi yakınlarında oturan Kemo’nun kapısını yerinden çıkarıp içeriye girmişler, orada misafir olan
Islahiye’nin Keferdiz nahiyesi koyun tüccarından Güllü Beyzade Hasan
Ağa’yı öldüreceklerini söylemişlerdir. Bir atını, yedi keçisini ve madeni
yüz on lirasını aldıkları gibi ev sahibesinin mücevheratını, ev eşyasını ve
Adana jandarmalarından İnce Ağa’nın oğlu Mehmed’in miri mavzerini
de almışlardır. Bu on iki Ermeniden yalnız ikisi tanınmıştır. Onlar da
Akyol mahallesinden arıcının oğlu Karabet ve İlhan’da (?) tütüncü Avadistir.
3- Aynı gece saat ikide merkez karakoluna gelmekte olan Jandarma
Karakol Kumandanı Mehmed İzzet Çavuş Tarlayıatik mahallesinde oturan Nuri Bey’in evinin yanına gelince Fransız gönüllü askerlerinden sekiz Ermeni ellerinde tuttukları revolver ve kama ile Mehmed İzzet Çavuş’a saldırmışlar, giydiği asker kaputunu, resmî yakalığını, bir Osmanlı
madeni lirasını ve yaka numaralarını alıp Çukurbostan’a doğru kaçmışlardır. Bu çavuş kendisinin memur olduğunu Ermenilere söylemişse de
din ve imanına söverek dövmüşlerdir. Fransızların Antep’e gelmeleri
daha üç dört gün olduğu halde bu gibi uygunsuz durumların olması bundan sonra daha feci işlerin olacağına büyük bir işarettir. Müslümanların
bu hallere karşı sükunetlerini korumaları güç olacaktır. Ermenilerin yaptıkları kötülüklerin Fransızların buraya gelişinden sonra ortaya çıktığına
sizin de katılacağınız görüşündeyim.
Bu gibi uygunsuz hareketler tekrar ettikçe Müslümanların kızgınlıkları da o oranda artacak ve nihayet Adana vesair yerlerde pek acıklı
durumlar ve olaylar meydana gelecektir. Bunu bütün İngiliz heyeti de
doğrulamaktadır.
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Ermenilerin Müslümanlara, dinlerine, imanlarına, mal ve canlarına
bu şekilde yaptıkları tecavüz yüzünden mecburen ortaya çıkacak kızgınlıklardan Müslüman ahaliyi geri durdurmanın zorluğu anlaşılmaktadır.
Onun için Fransız asker elbisesiyle ortaya dağılan Ermenilerin Müslümanlar aleyhine olan şu teşebbüsleri neticesinde meydana gelecek kötü
durumlardan dolayı başta hükümet ve bütün Müslümanlar sorumlu tutulamazlar.
Özetle, bu üzücü duruma bakarak İngiliz heyetinin şu sırada buradan ayrılması kesinlikle uygun değildir. Ne yaparsanız yapınız burada
uygun bir zamana kadar kalmanızı sağlayınız. Şimdilik böyle yapılmazsa
Antep’in karanlıklar içinde kalacağından şüphe edilmemelidir.
İşte buraları etraflıca ve meseleyi ehemmiyetle general hazretlerine
arzediniz. Kesin neticesini de lütfen bildiriniz. Bu münasebetle de en
derin sevgilerimi sunarım efendim.
BOA. HR. SYS. 2543-4/9-12
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Telgraf
Çıkış yeri: Elazığ
Tarih: 4 Kasım 1919
Numara: 12357

Sadaret Makamı’na
Antep’te bulunan İngiliz işgal kuvvetlerinin adı geçen livayı mübadele suretiyle Fransız askerlerine teslim ettiği anlaşılmıştır. Aslında bu
livanın işgalini gerektirecek bir sebep olmadığı ve işgalin geçici olduğu
İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı tarafından başlangıçta açıklanıp güvence verilmiştir. Barışın imzalanması ise çok yakındır. Bu günkü işgal
çok haksız bir durumdur. Ermeniler için katliam vesilesi olan işgal aslında heyecan içerisinde kalan vilayetimiz halkını bir kat daha üzmüş ve
110

büyük bir galeyan uyandırmıştır. Sulh Meclisi’nin izlediği ve Cumhurbaşkanı Wilson’un koyduğu prensiplere aykırı olan şu haksız işgalin sürdürülmesini adalete ve hukuk kurallarına aykırı bularak protesto ediyor,
adalet ve hakkaniyete geri dönülmesini istiyoruz. Vatanın işgal edilmiş
kısımlarının boşaltılmasını İtilaf Devletleri temsilcilerinden, bu hususta
gerekli teşebbüslerde bulunulmasını da millî hükümetimizden istirham
ederiz.
Belediye Reisi
Mehmed

Ulemadan
Faik

Doktor
Nazmi

Eşraftan
Süleyman

Eşraftan
Halid

Mevzuz oğlu
İsmail

Tüccardan
Haşim

Eşraftan
Hasan

Tüccardan
Kenan

Tüccardan
Celal

Esnaftan
Hacı Kadir

Esnaftan
Arif

Eşraftan
Mustafa

Eşraftan
Halil

Eşraftan
Ali

Eşraftan
Sami

Tüccardan
Recep

Tüccardan
Osman

Tüccardan
Hasan

Esnaftan Mevlüd
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Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
8293/337

Hariciye Nezareti’ne
Bugünkü tarihli diğer iki yazıma ektir. Antep, Urfa ve Maraş sancaklarının İngilizler tarafından Fransız işgaline bırakıldığına ilişkin haber
ve bilgiler, işgal sahasının Diyarbakır’a kadar yayılıp genişletileceğine
dair rivayet ve söylentiler vilayetin her tarafında heyecan ve galeyana
sebep olmuştur. Diyarbakır’a ait söylentilerin gerçekleşmesi durumunda
Ermenilerle ortaklaşa savaşa kalkışan Fransızlara karşı ahalinin her türlü
vasıtayla karşı koyarak engel olacaklarının anlaşıldığı bildirilerek yeniden mücadeleye gerek kalmamak üzere siyasî teşebbüslerde bulunulması
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gerektiğine dair Diyarbakır Vilayeti’nden alınan ayrıntılı telgrafın kopyası ek olarak gönderilmiş ve Sadaret makamına da bilgi verilmiştir. Verilen bilgilere göre gereğinin yapılarak bildirilmesi tarafınıza bırakılmıştır.
4 Kasım 1919
Dahiliye Nazırı
Mehmed Şerif
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs

Diyarbakır Vilayeti’nden alınan 2 Kasım 1919 tarihli telgrafın suretidir.
Antep, Urfa ve Maraş sancaklarının İngilizler tarafından Fransız işgaline bırakıldığına dair gelen haber ve bilgilerle işgal sahasının Diyarbakır’a kadar yayılıp genişletileceğine dair rivayet ve söylentiler üzerine
vilayetin her tarafında ve özellikle aşiretler arasında heyecan ve galeyan
oluştuğu mutasarrıf ve kaymakamlardan peşpeşe gelen telgraflardan açık
olarak anlaşılmakta, umumi üzüntü ve heyecanın etkileri vilayet merkezinde de görülmektedir. Bu konuda yüksek makamlardan hiç bir talimat
ve hatta bilgi alınamamıştır. İstihbarat kaynaklarımız sınırlı ve çoğunlukla güvenilir değildir. Otuz günde gelen İstanbul postalarının getirdiği
başkent gazeteleri de tabiatıyla adeta tarihe intikal etmiş olayları anlatmakta olduğundan istifade edilememekte ve durumu açıklığa kavuşturmamaktadır. Bundan dolayı meydana gelen olaylar ve siyasî safhalar
hakkında zaman zaman bilgi verilmesini önemle rica ederim.
Diyarbakır Vilâyetinin işgali için hiç bir sebep yoktur ve hiç bir taraftan hiç bir bahane gösterilmemiştir. Vilayette asayiş ve emniyet çok
şükür senelerden beri bu vatanın değil bütün bu civarın bilip görmediği
bir derecededir. Ve buna zaman zaman gelip geçen Amerikalılarla İngiliz
ve Fransızlar da şahittirler. Osmanlı topluluğundan hiç bir şekilde ayrılmak istemeyen bu vilayette Fransızların ne tarihe ne de coğrafyaya ne de
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ekonomiye dayalı en ufak bir hakkı yoktur. Suriye ve Irak benzeri Arapların yaşadığı yerler gibi bu vilayeti de bir Arap hükümetinden değil Türk
ve Türkmen gibi hükümetlerden ve çoğunlukla rıza ile ve kan dökmeksizin alıp teslim alarak dört buçuk asırdan beri tasarruf sahibi olan Osmanlı
Hükümetine karşı Arapların da makul ve meşru bir iddiası olamayacağından Diyarbakır’a ait söylentilerin gerçekleşmesine ihtimal verilmemektedir. Bununla beraber şayet öyle bir hal ortaya çıkarsa gittiği yerlere
arkasından Ermeni çetelerini sürükleyip götüren, emniyet ve asayişi ihlal
ederek yer yer çatışmalara ve katliama girişen Fransızlara karşı ahalinin
her türlü vasıtayla karşı koyup engel olacaklarını arzederim. Bununla
beraber yeniden mücadele ve karışıklıklara meydan ve imkan kalmaması
için uygun bir surette siyasî teşebbüslerde bulunulması isabetli yüksek
görüşlerinize bırakılmıştır.
BOA. HR. SYS. 2542-10/15, 16
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Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
8285/343

Hariciye Nezareti’ne
1 Kasım 1919 tarih ve 332/8235 numaralı yazıma ektir. Maraş’taki
İngiliz kıtalarının tamamen hareket ettiklerine, Antep’teki İngiliz kıtaları
kumandanı ile Fransız kumandanı tarafından ortaklaşa verilen beyannamenin içeriğine, Maraş’a gelen Fransız kıtalarının yüzde doksanının Ermeni olduğuna, bunların Müslüman ahaliye karşı ne suretle saldırılarda
bulunduklarına ve bu yüzden beldede asayişin bozulup çarşı ve pazarların
kapandığı gibi bundan sonra bu gibi durumun tekrarlanmayacağının
Fransız Kumandanlığı’ndan vaad olunduğuna, ancak Ermeni askerler
değiştirilmedikçe korkunun ortadan kalkmasının imkansız ve durumunun
daha da kötü olacağının aşikar bulunduğuna, Fransız kıtaları subayların113

dan birinin hükümete gelerek Cuma olması dolayısıyla hükümet konağıyla kaleye çekilmiş olan Osmanlı sancağının indirilmesini jandarma dairesinden ısrarla istediğine, fakat bu teklifin devletler hukukuna ve mütareke
hükümlerine aykırı olduğu ifade edildiği halde etkili olmadığına dair tafsilatlarla; Maraş ve Antep’in Fransız askerleri tarafından işgalinden dolayı İngiliz generalinin protesto edildiğine ve iki bölük Fransız süvarisi
geldiği gibi kuvvetlerin de yavaş yavaş gelmekte olduklarına dair Antep
Mutasarrıflığı’ndan ardarda alınan dört ayrı telgrafın suretleri ek olarak
gönderilmiş ve durum Sadaret’e de bildirilmiştir. İçeriğine ve daha önce
yapılan arzlara göre gereğinin yapılıp neticenin bildirilmesi.
4 Kasım 1919
Dahiliye Nazırı
Mehmed Şerif
Bâb- ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs

Maraş Mutasarrıflığı’ndan alınan 2 Kasım 1919 tarihli şifreli telgrafın
suretidir.
Maraş’a geldikleri bildirilen Fransız kıtalarının yüzde doksanı Ermeni askerleridir. Bunlar memlekete gelir gelmez Müslüman ahaliye
karşı adeta düşman vaziyeti almışlardır. Dün bazı Ermeni askerler hükümet kapısındaki nöbetçiye hücum etmek, diğer taraftan yollarda rastladıkları polis memuruyla Müslüman ahaliyi dövmek, aşağılamak ve sokaktan geçen Müslüman kadınların yüzlerini zorla açtırmak gibi kötü
davranışlara cüret etmişlerdir. Yine akşam üzeri Çakmakçı Said ile sütçüyü döverek kurşunla yaralamışlar, kasaba civarında bir Müslümanı
feci bir şekilde öldürmüşlerdir. Bu yüzden mahallî emniyetin bozulduğu,
bugün çarşı ve pazarların kapandığı, hal böyle iken burada siyasî ve düzenleyici tedbirler alındığı, bundan sonra bu gibi durumların tekrar etmeyeceği Fransız Kumandanlığı’ndan vaad olunmuştur. Ancak Ermeni askerler değiştirilmedikçe korkunun giderilmesinin imkansız olduğu, daha
114

kötü durumların da ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır. Bu konuda lazım
gelen siyasî tedbirlerin alınarak bunların ortadan kaldırılmasını ve bu
mümkün olmadığı takdirde hiç olmazsa Ermeni askerlerin acilen değiştirilmesi yoluna gidilmesini ve neticenin bildirilmesini durumun öneminden dolayı istirham ederim.
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi
Şube: 2
Numara: 4500
Gizli

1- Maraş’ı işgal eden Fransız kuvvetlerinin yüzde yirmisi Fransız

ve Cezayirli olup geri kalanı Fransa hizmetindeki Adana Ermenileriyle
Erzurum ve civarı Ermeni fedaileridir. Bunların Maraş’a gelmeleriyle
Müslümanlara ve özellikle kadınlarına taarruza başladıkları, Osmanlı
mutasarrıfının pasif olması sebebiyle genellikle dükkanların kapandığı,
halkın heyecan içinde olduğu, Fransız işgalinin Malatya ve Sivas’a doğru
genişleyeceği konusunda On Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’ndan gönderilen şifre sureti ilişikte takdim kılınmıştır.
2- On Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’ndan alınan bilgiye göre:

Mütareke başlangıcında Trabzon’da Pontus hükümeti kurulması isteğiyle
bu vilayete akan Rum muhacirleri durmuş ve aksine 1919 senesi Temmuzundan Ekim’in on sekizinci gününe kadar Trabzon’dan erkek ve kadın karışık olarak 1840 Rum ile 726 Ermeni Batum’a ve diğer vilayetlere
gitmişlerdir.
Ordu kazasında Rumlardan yüz, Ermenilerden seksen kişi Rusya’ya gitmiştir. Bu göç devam etmektedir. Maksadın Elviye-i Selâse’de
Hıristiyan çoğunluk oluşturmaya yönelik olduğu zannedilmektedir. Bu
konuda gereği tarafınıza bırakılmıştır.
9 Kasım 1919
Harbiye Nazırı
Cemal Paşa
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Osmanlı Ordû-yı Hümâyûnu
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye
Şube: 2

Suret
Maraş’tan alınan malumat
Gelen Fransız askerinin yüzde yirmisi Fransız ve Cezayirli, geri kalanı Erzurum çevresinin Ermeni fedaileridir. Müslüman kadınlara saldırılar yapılmakta, bu yüzden ahali ile bunlar arasında çatışmalar olmaktadır.
Dükkanlar tamamen kapalı, halk heyecan içerisindedir. Mutasarrıf pasiftir. Fransız askerleri, yerlerine Amerika askerlerinin geleceğini, kendilerinin de Malatya ve Sivas taraflarına gideceklerini söylüyorlarmış. Bilgilerinize sunulur.
5 Kasım 1919
BOA. HR. SYS. 2543-1/13-16

52
Nezâret-i Umûr-ı Bahriye
Birinci Dâire
Şube: 6
Husûsî: 184
Umûmî: 65002

Hariciye Nezareti’ne

14 Ekim 1919 tarih ve 18317/127 numaralı yazınızın cevabıdır.
Mersin liman reisi muavini iken Fransızlar tarafından İstanbul’a
gönderilen, sonradan Baş Adminstratörlük’ün bildirilerine atfen Adana
Vali Vekâleti’nin 20 Ekim 1919 tarihli yazısıyla Mersin’e iadesi istenen
emekli Yüzbaşı Rasih Efendi’nin bu konuda vermiş olduğu raporun sureti ekte takdim kılınmıştır. İncelendiğinde de anlaşılacağı üzere Fransızların bu bölgede istedikleri gibi hareket etmelerinin memur kadrolarının
eksikliğinden kaynaklanmadığına, belki söz konusu hükümetin bu böl116

gede mevcut durumdan doğan zaruret içinde idarî bir takım mevzuatı
bahane ederek siyasî bir amaç izlemekte olduğuna, liman reislerinin Üssi Bahrî Kumandanlığı’na bağlandığına ve bundan sonra gerekli emirleri
bu kumandandan alacaklarına ve raporlarının bir suretini vermeye mecbur olduklarına dair Baş Adminstratörlük’ün bildirisine atfen son olarak
Dahiliye Nezareti’nden gelen yazının içeriğinden anlaşılmaktadır. Bununla beraber daha önceki yazınızda bildirilen Fransız Siyasî Temsilciliği’nin yazılı bildiriminin tamamen gerçek dışı ve duruma aykırı olduğu
bilgilerinize arzolunur.
10 Kasım 1919
Bahriye Nazırı
Salih Hulusi

Eski Mersin Liman Reisi Muavini Emekli Yüzbaşı Kasımpaşalı Rasih
Efendi tarafından verilen 1 Kasım 1919 tarihli yazının suretidir.
Umumî harpte Lazkiye Liman Riyaseti’nde iken Suriye devrimi
üzerine her taraftan irtibat ve haberleşmenin kesildiği, söz konusu bölgede oluşan geçici Arap hükümetince alınan kararlara göre Arap olmadığımdan dolayı diğer Osmanlı memurları ile birlikte vazifeme son verilerek esaret altına alınmamız durumun gereği olduğundan bir suikast ve
düşmanlığa maruz kalmamak ve o sırada ünvanı Kaidü’l-Ceyşü’lArabiyyü’l Hâşimî (?) olan eski sahil taburu kumandanının askerlerimizin elindeki silahların teslimi hakkındaki tekliflerine uymamak, aynı zamanda durumu bağlı olduğumuz en yakın Osmanlı askerî fırkasına da
bildirmek maksadıyla ihtilalin olduğu günün gecesi yani 2 Ekim 1918
gecesi gece yarısı maiyyetimdeki on bir deniz askeri ve ailemle beraber
bir filikaya binerek İskenderun tarafına kaçmıştık. Üç gün üç gece denizde havanın muhalefetine ve düşmanın her zamankinden fazla aralıksız
gözetlemelerine rağmen Re’sü’l-hazîr’e kadar gelebilip önce çıkan yağmurlu yıldız -karayel fırtınasının tesiriyle bocalayarak Süveydiye’nin
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(Antakya Körfezi’nin) güney kısmında Çevlik denilen bir sahil karakol
mevkiinin altına düşerek denizlerin sahile yakın dalga ve hücumundan
filikanın alabora olması üzerine çıkan gürültüden yaklaştığımızı haber
alan sahil karakol askerlerinin birbirlerine ve civar karakollara işaret fişekleriyle olayı haber vermeleriyle beraber aralıksız üzerimize ateş etmeye başladılar. Bu kargaşada bin zorlukla kendimizi kurtarabilip sahile
çıktık. Sabaha kadar yağmur altında barınacak bir şeyimiz olmadığından
filikayı karaya çekip ters çevirerek altında kaldık. Sabahleyin yeniden
üzerimize mitralyöz ateşi açılması üzerine ben iki askerle beraber bir
Osmanlı sancağını taşıyarak tepelere doğru koşup kimliğimizi isbata çalıştıysak da çok zor başardık ve bir takım silahlı askerlerle köylülerin
eşliğinde oranın sahil bölüğü kumandanının yanına gönderildik. O dakikaya kadar Suriye hadisesinden bilgisi olmayan bölük kumandanının
hayret ve heyecanı arasında durumu kendisine bildirdik. Ayrıca Kırk
Birinci Beylan∗ Fırkası Kumandanlığı’na ve Bahriye Nezareti’ne de 5
Ekim 1918 tarihli telgrafla bilgi arzolunmuştur.
Bu konuda hiç bir taraftan başka bir bilgi olmadığından Fırka Kumandanlığınca ifadelerim ihtiyat kaydıyla telakki edilmiş, yirmi dört saat
kadar fırka merkezinde tutuklu olarak tutulduktan sonra gerçek durum
ortaya çıkınca orada sahil bölüğü emrinde olarak sahil gözetiminde istihdam olunmak üzere askerlerimle birlikte yeniden Süveydiye’ye iade
olundum. Oldukça muntazam bir nahiye merkezi ve Antakya’nın yegane
iskelesi olan Süveydiye’de yirmi gün kadar görev yaptıysak da kasaba
merkezi ve civar köylerin büyük bir kısmının Arap ve Nusayri kabileleriyle meskun bulunması nedeniyle güneyden gelen ihtilal ve fesat ateşinin günden güne yayılmasının beklendiği, ayrıca harbin başlangıcında
oradan bazı Hıristiyanların içe sürülmeleri sırasında kuzey bölgesinde
Cebel-i Musa denilen mevki eteklerinde meskun Ermeni köylerinin isyan
ederek mukavemet için dağlara çekildikleri ve askerî kuvvetlerimizi çok
∗

Belen
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fazla uğraştırdıkları ve sonra da sahile yanaşan Fransız harp gemileri
tarafından top ateşi altında gemilere alınarak Kıbrıs’a gittikleri ve orada
birikip, toplanan Ermeni gönüllü intikam ordusunda istihdam edildikleri
öteden beri bilindiğinden, bunların şu fevkalade durumdan istifade ederek savunma kuvvetleri tamamen Arap ve Nusayri köylülerinden oluşan,
sahilinin genişliğine göre mevcudu hiç de yeterli olmayan, eğitimsiz sahil
bölüğü askerleriyle yüzeysel surette temin edilen bir mevkiye çıkarılmaları halinde askerlerin tamamen kaçmaları veya düşmana katılmaları
kuvvetle muhtemel olduğundan bunların yerine tercihen Türk askerlerinden oluşan tam mevcutlu bir bölüğün gönderilmesinin mevkinin önemi açısından gerekli olduğunu defalarca bölük kumandanı, nahiye müdürü ve ben fırkaya bildirmişsek de ancak on beş kişilik bir takviye askeri
dışında kuvvet gönderilememiştir. Zaman geçtikçe komşu kaza ve nahiyelerin de fesatçılara katıldıkları haberleri gelmeye başlamış, oralardan
gelip giden asker ve köylüler arasında da belli başlı ihtilal alamet ve emarelerini telkin edenlere karşı bir şey yapılmayacağından hadiseler doğal
akışını takiben oralara kadar yayılmaya başlamıştır. Türk askerlerinden
on beş kişilik bir nizamiye kuvvetiyle on bir kişilik deniz askerine bırakılan vaziyetimizin güçlüğünü anlayan o bölgede en fazla nüfuz ve servete
sahip kişisi olan Şeyh Maruf isimli Nusayri şeyhinin oğlu İzzettin Efendi
o sırada Halep’te Ordu kumandanı Nihad Paşa’nın yanında bulunan babası Maruf Efendi’ye telgrafla müracaat etmiş, burada kendi kabilesinin
teşkil edeceği gönüllü kuvvetinin gerekli şekilde silahlandırılması için
kumandanlıktan müsaade almasını istemiştir. Başvuru kabul edilerek adı
geçen Şeyh Maruf Efendi’nin emrine gerekli miktarda silah ve cephane
verilmesi emredilmiştir. Kendi silahımızla silahlandırılan şu dahili düşmanımız da artık daha serbestçe düşmanlık göstermesine engel kalmadığı
bir zamanda Lazkiye’den Antakya’ya gönderilmiş olan Cebel ahalisinden
bir fesatçı kafilesine katılmış ve Antakya’da Arap hükümeti ilan edilmiştir. Mutasarrıf bulunan İbrahim Edhem Bey ile eşraftan Rıfat Ağaoğlu
Suphi Bey tarafından teşkil olunan idare heyetine Şeyh Maruf Efendi de
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dahil olmuş ve söz konusu cuma günü Mekke şerifi adına hutbe okumanın caiz olamayacağını söyleyen Büyük Cami hatibi düşürülerek cami
avlusunda dilenen kör biri para ile kandırılıp Arap bayrakları arasında
alaylarla hutbe okutturulmuştur. Kayda değerdir ki o zamana kadar Türklük iddiasıyla akranları arasında kendini göstermiş olan liva mutasarrıfı
İbrahim Bey, ismini İbrahimü’l-Edhemü’l-Hüseyni’ye çevirmiş, birçok
memur da kendisini örnek almıştır. Antakya’nın düşmesi üzerine Süveydiye nahiyesi de katılmış, sahil karakol askerleri de silahlarıyla kaçtıktan
sonra elinde bulunan yirmi beş Türk askerinin de hayat ve silahlarını teslim etmeden fırkaya katılmaktan başka çaresi kalmadığından askerler
geceleyin Beylan yönüne doğru yola çıkarılmış ise de o sırada şiddetle
yağan yağmurlardan düzgün yürümek ve hareket etmek mümkün olamadığından dağınık bir surette öteye beriye savuşmuşlardır. Ben de ailemle
beraber artık yürümeye gücümüz kalmadığından yanımızda kalan bir
askerle birlikte bir köyde gecelemeye mecbur kaldım. Ertesi sabah işin
farkına varan köylüler alçakça menfaatlerini tatmin edemediğimiz için
yolumuza devam etmemize engel oldular. Tehditlerinden dolayı mevkiimizin tehlikeye düştüğünü anlayarak yaptıkları teklifler üzerine Antakya’ya götürülüp orada Arap hükümetine esir gibi teslim edildik. Sonra
geçici Arap hükümetinin Lazkiye’ye yaptığı bildiri üzerine o zaman Lazkiye’de Arap hükümeti başkanlığını yürüten eski Lazkiye Mebusu Abdülvahid Harun’un isteği üzerine o esnada mücahitler sıfatıyla Antakya’da bulunan Cisr-i Şuğur ve Cebel-i Ekrad aşiret ağalarıyla kendilerine
tabi olanlardan oluşan bir eşkıya kafilesine katılarak ailemle birlikte yola
çıkarıldım. Yolculuk esnasında çeşitli hakaretler altında istedikleri kurtuluş fidyesine karşılık üzerimizde mevcut olan altın, yirmi sekiz banknot
ve bir adet Manliher tabancamı ve dürbünü gasp ettiler. Üç gün yollarda
kaldıktan sonra Cisr-i Şuğur denilen kaza merkezine gelip oradaki Türk
mahallî memurlarıyla birlikte on beş gün tutuklu kaldıktan sonra tekrar
Cebel-i Ekrad denilen mahalle kadar götürülüp oradan da Sahyun kazası
yoluyla gizlice Lazkiye’ye gönderilip kefalete bağlanarak tahliye edil120

dim. Cisr-i Şuğur’da bulunurken Lazkiye’ye Fransız askerinin çıkarıldığını haber almıştık. Buna da başlıca sebep Antakya’nın tekrar Beylan
fırkası tarafından geri alınması üzerine gerek Cisr-i Şuğur’da gerekse
Lazkiye’de ortaya çıkan korku ve telaştan dolayı Lazkiye hükümetinin o
sırada sahilden geçmekte olan bir Fransız torpidosuna bir heyet göndererek olayı haber verip kendilerini muhafaza ve müdafaa için asker çıkarmalarını talep ve teklif etmeleriydi. Önce Fransızlar bu teklife karşı bir
şey yapmamışlar fakat belediye reisi ve saire tarafından Tartus mevkiine
gönderilen bir özel heyetin Ervad adası Fransız memuruna yaptığı teklif
üzerine önce uçaklarla Lazkiye çevresini dolaşıp teftiş ettikten sonra bir
hile olmadığına kanaat getirerek daha sonra asker çıkarmışlardır. Çıkarmanın ilk günü daha önce hükümet dairesinin sancak gönderine çekilmiş
olan bilinen Arap bayrağını aşağıya indirerek bir daha çekilmesine müsade etmedikleri gibi hükümet dairesini de işgal etmişler ve bütün yönetim
işlerini doğrudan doğruya kendi idarelerine almışlardır. İşte Lazkiye’deki
bu Fransız hükümeti o günden itibaren beni harp esiri olarak kabul etmiş,
ancak memlekette kalmama izin vermiştir. Üç ay kadar maaşsız oradaki
eski Osmanlı memurları ile kaldıktan sonra ateşkes anlaşmasının da yapılması üzerine son dereceye gelen zaruret ve sefaletimizi söz konusu
ederek üstüste yaptığımız müracaatlar neticesinde bahsedilen memurlar
arasında Mersin iskelesine çıkarıldım. 12 Şubat 1919 tarihine tesadüf
eden dönüş tarihimde Bahriye Nezareti’ne de bilgi arzettim. O sırada
değiştirilen Mersin Liman Reisi Balatlı Süleyman Efendi’nin yerine tayin
olunan İskenderun Liman Eski Reisi Hakkı Efendi’nin İskenderun ve
çevresinde torpil ve tarama ameliyatında bulunması nedeniyle eski reis
Süleyman Efendi’nin de mazeretinden dolayı İstanbul’a gitmesi gerektiğinden Nezaret tarafından Mersin Liman Reis Muavinliği’ne tayin olunarak 1 Mart 1919 tarihinde vazifeyi alarak işe başladım.
O sırada Fransız ve İngiliz askerlerinin işgali altında bulunan bahsedilen limanın işlemleri eskiden olduğu gibi devam etmekte, ancak pos121

tahanede Fransızlar tarafından sansür yapılmaktaydı. Ablukanın kaldırılmasıyla serbest gidiş gelişin ilanı üzerine gümrük ve liman kontrol memuru sıfatıyla bir Fransız deniz subayı tayin edildiğinden o günden itibaren yapılan işlemler sıkı bir kontrol altına alınmaya başlanmıştır. Aynı
zamanda hükümet dairesinde bir Fransız Guvernörlüğü kurulmuş ve bu
askerî daireye bağlı olarak bir özel kalem ile bir de Genel Mali Hesaplar
ve İşlemler Kontrolörlüğü oluşturulmuştur. Arkasından Kilikya’nın geçici idaresini düzenleyip belirleyen bir beyanname ile muhtelif maddeleri
içeren, gerek hükümete gerekse ahaliye ait işlemlerden bahseden Başkumandanlık’tan bir kararname genel olarak tebliğ edildiği gibi bundan
sonra harpten evvelki Osmanlı kanunlarına uygun olarak iş yapılacağı da
bildirilmiş; ancak ateşkes kararnamesinin gerektirdiği askerî tedbirler,
işlemler ve icraatın gerekli kıldığı hareketlerde askerî kanunların geçerli
olduğu belirtilmiştir. Söz konusu kontrol görevi gümrük dairesinde özel
bir dairede Fransız deniz subayı tarafından “Baznaval” ünvanı altında
yapılmaktadır. Maiyyetinde iki tercüman ve katip ile gümrük memurlarından manifesto memuru Burhaneddin Efendi bulunmaktadır. Gümrük
Başmüdürü İhsan Bey ile Başkatibi Hakkı Efendi karşıt fikirlerinden dolayı azledilmişlerdir. Başmüdür İhsan Bey’in halen İstanbul’da bulunduğu düşünülmektedir. Müdüriyet makamını muhasebe katibi olup Araplık
iddiasında bulunan Şefik Efendi vekâleten idare etmektedir.
Fransızlar idarî işlere el koydukları tarihten itibaren hükümet dairelerinde kadro oluşturmaya başlamışlar ve kendilerince gerek görmedikleri bazı memuriyetleri kaldırmak, bazılarını da yeniden ihdas etmek suretiyle eski teşkilatı da alt üst etmişler ve içinden çıkılmaz bir karmaşa haline getirmişlerdir. Bu cümleden olarak polis ve jandarma dairelerine
doğrudan doğruya kendi güvendikleri Ermeni memurlarıyla efradını yerleştirerek polis mevcudunu da evvelkisinin dört beş misline çıkarttıklarından bu yeni bir takım bilgisiz serserilerin inzibat adına yaptıkları hüküm sürme ve ceberrut peyda etme tahammül edilemez bir hale gelmiştir.
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En fazla önem verdikleri muhasebe daireleri de bir takım Ermeni tüccar
bozuntularının oluşturduğu Fransız kontrol kaleminin elinde bir oyuncak
haline gelmiştir.
Memur ve müstahdemlerin maaşları bu kontrol idaresinin resmî
mührüyle tasdik edilmedikçe verilmemektedir. Hiç bir tahsilat, sandığa
ödeme ve sandıktan sarfiyat kontrol kaleminin inceleme ve onayı olmadan yapılamamaktadır.
Sonradan Başkumandanlık’tan gelen ve Adana Baş Administratörlüğü’nden tebliğ edilen bir emirde Osmanlı Hükümeti tarafından yapılan
seçime Adana, Mersin ve buralara bağlı yerlerden gerek ahali ve gerekse
memurlardan katılacak olanların Divan-ı Harb’e gönderilecekleri bahanesiyle hiç kimsenin bu hususta bir türlü propaganda ve girişimlerine
meydan verilmemesi bildirilmiştir. Suriye’den gelen yelkenli gemilerin
dışarı çıkışlarında liman vergisi olarak toptan on kuruş ve daha fazla Mısır parası verdikleri ellerindeki evrakın vizesi esnasında Fransız kontrol
zabiti tarafından görülmüş, oysa tarafımızdan hiçbir vergiye tabi olmadıkları anlaşılmış olduğundan söz konusu gemilerin de Suriye limanlarında ödemeye mecbur oldukları vergilere tabi tutulmaları tebliğ edilmiş
ve 8 Temmuz 1919 tarihinden itibaren üzerlerindeki Suriye geçiş belgeleri gereğince liman resmi alınmaya başlanmıştır. Aynı zamanda bütün
gemilerin liman talimatnamesi gereğince ton başına yirmi para hesabıyla
üç yüz tona kadar yüz elli kuruş Osmanlı parası vergi vermeleri tebliğ
edilmekte, böylece gemiler de limandan hareketleri esnasında geçiş vergisine tabi tutulmaktadır.
Mersin’deki Osmanlı Mutasarrıflık Makamı Fransız Guvernörlüğü’nün bir tebliğ vasıtası olarak görev yapmaktadır. Bütün azil, görev
verme, değiştirme, muhakeme altına alınma, hükmen veya idareten hapis,
cezalandırma, nakdî cezaya mahkumiyet vesaire gibi işlemler tamamen
Fransız Guvernörlüğü’nün emir, görüş ve yazılı işaretleriyle yapılmaktadır. Gümrük İdaresi’nin bütün işlemleri Fransız kontrol subayının uhde123

sinde olup adı geçen kişinin emri ulaşmadıkça hiçbir akçe alınıp verilememekte yani bütün gümrük evrakına adı geçen subayın vizesiyle gerekli
işlem yapılmaktadır. Son zamanlarda işgal edilmemiş Osmanlı arazisinden işgal edilen topraklara gelen eşya ve mallardan gümrük vergisi alınması hakkında Başkumandanlık’tan emir verilmiş olduğundan Silifke ve
Antalya ve diğer Anadolu sahillerinden gelen eşyadan gümrük ithalat
vergisi alınmaktadır. Ancak Suriye’den gelen eşya ve mallar bunun dışındadır.
Dışarı erzak çıkarılması hakkındaki yasağa oraca bazı kayıt ve şartlar altında uyulmaktadır. Bu cümleden olarak buğday ihracatı için Suriye
ve Yunanistan’dan gelen birçok gemiyle külliyetli miktarda ihracat yapılması fiyatların hayli yükselmesine sebep olmuştur. Orada vaktiyle
ordumuzun erzak müteahhitliğini üzerine alarak külliyetli servet sahibi
olan Bedosaki ismindeki bir Rum taciri kiralamış olduğu vapurlarla İzmir’e ve oradan da Yunanistan’a buğday ihraç etmekte, aylardan beri
devam eden bu sevkiyat yüzünden şaşılacak şekilde menfaat sağlamaktadır. Bu ihracat hususları bazen yasaklama bazen de destekleme gibi vurgunculuk muamelelerinin de geçerliliğine meydan verdiğinden suistimallere son derece müsait bir şekil ve surette cereyan etmektedir.
İstanbul’dan verilen emir ve tebliğlerin öncelikle Mutasarrıflık
Makamı’ndan Fransız Guvernörlüğü’ne takdim edilip buraca onaylanmadıkça yürürlüğe konulamadığı şahsî incelemelerim arasındadır. Bu
cümleden olarak Osmanlı kanunları gereğince Tapu İdaresi’nin haciz
bozma ve benzeri işlemleri, Tevhîd-i Meskûkât Kanunu’nun altın ve
banknot arasında fark olamayacağı hakkındaki açıklamasına karşı ilgililer
arasında çıkan anlaşmazlığın giderilmesi için İstanbul’a müracaat eden
Defter-i Hâkâni memuriyetine gelen cevap aynı zamanda Fransız Guvernörlüğü’ne tebliğ edilmiş, oradan bazı görüşler ileri sürülerek Adana Baş
Adminstratörlük makamına gönderilmiş idi. Söz konusu makamdan çıkarılan yazılı bir emirde her ne kadar Osmanlı kanununda banknot ile altı124

nın farkı olmadığı zikredilse bile Fransız idaresinin Osmanlı kanununun
adil olmadığına inanmış olduğu ve hükümlerine uyulmasına onay veremeyeceği, bu konudaki işlemlerin şimdilik ikinci bir emre kadar yapılmaması tebliğ olunmuştur.
Her gün kendilerince birtakım sebeplerle eski Türk memurlar azlediliyor, bazıları da Kilikya dışına sürülüyor. Hatta ben sürülmeleri kararlaştırılan on dört isim arasında bulunduğumu gizlice soruşturup öğrendim. Bunlardan Defter-i Hâkâni memuru olup bu defa Isparta’ya tayin
olunan Şükrü Efendi önce azledilmiş, sonra da mutasarrıflık makamından
Mersin’den çıkması tebliğ olunmuştur. Bu konuda kendisine bir vesika
verilmesi için yaptığı başvuruya hiç bir cevap verilmedikten başka korkutma ve tehdit suretiyle memleket dışına çıkarılmak istenmiştir. Ben de
Baş Adminstratörlük makamının yazısıyla Fransız deniz subayı tarafından azledildim. Mersin Fransız Guvernörlüğü’nün gösterdiği lüzum üzerine kasabadaki resmî Osmanlı okulları tamamen kapatılarak öğretmenlerden bir kaçı seçilip diğerleri açıkta bırakılmıştır. Bu okulların yerine
cemaat ilkokulları konularak bunlara da ayrıca birer Fransızca öğretmeni
tayin edilmiş, köy okullarına varıncaya kadar Fransız dilinin okutulması
zorunlu kılınmıştır.
Eski okul öğretmenlerinden idadî müdürü bey ile ilkokul müdürü
Osman Efendi ve Belediye Tabibi Hayri Bey memleket dışına sürülmüş
olup bunlardan Hayri Bey hâlâ bir vapurda tutuklu bulunmaktadır. Liva
polis komiseri Nazmi Efendi de adi bir bahane ile azlediledilerek hükümsüz olarak şimdiye kadar hapsedilmiş olup yakında sürüleceği rivayet
olunmaktadır.
Fransız idaresince alınan son kararlarda Adana, Mersin ve bağlı
yerlerde görevlendirilecek memurların öncelikle yerli ahaliden olması ve
sırasıyla Arap, Fellah Arap, Rum Ortodoks, Ermeni, Türk cemaat temsilcilerinin güvenine sahip bulunması cemaat temsilcilerinin görüş ve seçimleri olmadan yeniden memur nasb ve tayin edilmemesi kabul olun125

muştur. Bu hal ile beraber Türk cemaat temsilcisi addolunan belde Müftüsü Abdullah Efendi Fransızların o kadar güvendiği kişi olmadığından
Türklerin haklarını savunacak bir teşkilatları mevcut değildir. Fakat diğer
cemaatlerin siyasî teşkilatları her vesilede özellikle gösteri, yardım ve
karşılama gibi şenlik ve törenlerde açıkça göze çarpmaktadır.
Eski memurlardan olan ve karşıt fikirlerinden dolayı azledilen belediye başkanının yerine Fellah cemaatinden ve Nusayri mezhebinden bir
sebze tüccarı tayin edilmiştir. Geçende limana gelen (Danub) isimli Fransız kruvazöründen çıkan bir amiralin karşılama töreninde belediye dairesine ve gümrük iskelesine çekilen Fransız bayrakları bu tayin keyfiyetinde Fransızların kendi lehlerine ne kadar isabet etmiş olduklarını açıkça
göstermiştir.
İşgalden beri memleketin hiç bir yerinde ne hükümette ne de diğer
müesseselerde kesinlikle Osmanlı sancağı çekilmemektedir. Oradaki İngilizlerin Amele Bölüğü askerleri olan Mısır ahalisinden birçok Arap
genci oturdukları iskele civarında bir han dahilinde kendi özel günlerinde
bir eğlenti yapmışlar ve ellerine geçirdikleri bazı Osmanlı sancaklarını da
bahsedilen hanın pencerelerine asmışlardı. O sırada eşiyle geçen Fransız
Guvernörü Mösyö Anfre’nin gözüne çarpan bu hal öfkelenmesine sebep
olmuş, söz konusu bayrakları kaldırılmaları için yapılan tebligata da kulak asmamışlar, galiba oraya giden Fransa hizmetindeki yerli polis memurunu da dövmüşlerdir. Yine söz konusu Mısırlı amele askerlerinden
bir kısmının memleketlerine terhis edildikleri gün bindikleri büyük bir
nakliye istimbotuna da Osmanlı sancağı çekerek hislerini açığa vurduklarını kendi gözlerimle gördüm.
Bu gibi durumlara karşı İngilizler ciddiyetlerini muhafaza ederek
kesinlikle bir muhalefette bulunmamışlardır. Oradaki Hıristiyan tacirlerden anladığıma göre Fransızların önemli günlerinde, şenlik veya yardım günlerinde kendilerine zorla dükkan ve evlerine bayrak çekmeleri
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ihtar edilmekteymiş. Bayrak çekmeyenler elli liraya kadar nakdî cezaya
mahkum oluyorlarmış.
Memleket dahilinde Fransızların yerlilerden ücretli hafiyeleri de
vardır. Maalesef bunların içinde vaktiyle hükümetimizin ekmek parasıyla
beslenerek okullarında parasız okuyup yazma öğrenmiş, memur olmuş
bir takım tıynetsizler de vardır. Geçen Osmanlı millî bayramında Mersin’de hiçbir şenlik yapılmadığı gibi padişahımız efendimizin özel günlerinde de hiçbir resmî tören yaptırılmamıştır. Bundan bile Osmanlı hissiyatının yok edilmek istendiği aşikar bulunmaktadır. Oradaki memurların
maaşlarına eski maaşlarına hayat pahalılığı zammı adıyla Fransızlar tarafından toptan yirmi lira zam yapılmış, bundan başka öyle buğday bedeli
ve ekmek bedeli gibi zamlar verilmemiştir.
Jandarma subaylarına da toptan elli liradan yetmiş beş liraya kadar
bir maaş verilip ayrıca eski maaşları ve zamları verilmemektedir. Sonradan oraya gelen bir Fransız jandarma müfettişinin subay ve askerlere
hitaben bundan sonra Fransız jandarma askerî kanunlarına tâbi bulunduklarını tebliğ etmesi üzerine jandarma subaylarından bazılarının istifa ettikleri de aldığım haberler arasındadır.
Sözün kısası Fransızların Adana’daki geçici idarelerine ait olup en
esaslı yönlerini ihtiva eden gözlemlerim yukarıdadır. Arzettiğim ifadelerle tam olarak anlatılamazsa da biraz olsun bir fikir verebileceğine inandığımdan bir seneyi aşkın bir süre zarfında başımdan geçenleri içeren şu
arizamı huzurunuza takdim ediyorum.
BOA. HR. SYS. 2555-4/79-82
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53
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs

Harbiye Nezareti’nin 10 Kasım 1919 tarih ve 4513 numaralı yazısının
suretidir.
İngilizler tarafından boşaltılan Antep ve Maraş yöresi Fransız kuvvetleri tarafından işgal edilmiş, Fransız birlikleri içinde bulunan Ermeni
gönüllülerinin bazı hareketleri Müslüman ahaliyi heyecanlandırmış ve
bazı ufak olaylar da çıkmıştı.
En son olarak Urfa’nın da Fransızlar tarafından işgal edildiği anlaşılmıştır. Bu hususla ilgili olarak On Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’ndan gelen 31 Ekim 1919 tarihli şifrede aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır.
1- 30 Ekim 1919 tarihinde Fransız birlikleri Urfa’ya girmiştir. İngi-

lizlerin şehri boşaltmasından sonra Urfa’yı almak üzere Karacurun’da
hazırlanan kuvvetlerimiz Fransızların gelmesinden önce İngilizlerin çekilmemesi sebebiyle Urfa’yı ne yazık ki ele geçirememiştir. İngiliz kumandanı, Urfa mutasarrıfına askerimizin şehre girmesine izin veremeyeceğini söylemiştir.
2- Diyarbakır ve ona bağlı yerlerde aşiretler arasında büyük heye-

can başlamış ve işgal sahası genişlerse Fransız harekâtına karşılık vermek
üzere hazırlanılmıştır.
3- Tell el-Ebyad’dan doğuya Fransız askeri geçmemiş ve Cerablus

istasyonunu İngilizler Fransızlara teslim etmemişlerdir.
4- Urfa’nın işgali üzerine kolordu ve ahali bu işgali protesto etmiş,

Diyarbakır ve civarına doğru işgal genişlerse İzmir olaylarından daha feci
olayların çıkmasının muhtemel olduğu Fransız Kumandanlığı’na bildirilmiştir. Fransız kumandanının bu protestoya verdiği cevap ile An-
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tep’teki İngilizlerin anlamlı ifadelerini içeren 2 Kasım 1919 tarihli On
Üçüncü Kolordu’nun şifre sureti ek olarak sunulmuştur.
BOA. HR. SYS. 2542-5/9
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Bâb-ı Âlî
Sadâret-i Uzmâ
Mektûbî Kalemi
354

Hariciye Nezareti’ne
Maraş ve Antep’in tahliyesine ve Fransız işgal müfrezeleri arasındaki Ermenilerin önce Adana’da ve bu defa Maraş ve Antep’te Müslüman ahaliye yaptıkları zulmün önlenmesine önayak olması ricasıyla General Franchet D’Esperey’e yazılıp Harbiye Nezareti’nden yazıyla gönderilen ve Meclis-i Vükelâ’da okunan hususî yazının kopyası tarafınıza
gönderilmiştir. İçeriğine nazaran Fransa siyasî mümessili nezdinde de
gerekli teşebbüslerin yapılması ve sonucunun bildirilmesi konusunda
Sadaret yazısı yazılmıştır.
11 Kasım 1919
Sadrazam Adına
Müsteşar
Rifat
Bâb-ı Âlî
Sadâret-i Uzmâ
Mektûbî Kalemi

General Franchet D’ Esperey’ye yazılan tezkire suretidir.
Halep ve civarının emniyetini sağlamak düşüncesiyle mütarekenin
yedinci maddesine dayanarak, mütareke tarihinden çok sonra Suriye İngiliz Kumandanlığı tarafından işgal edilmiş olan Antep ve Maraş mevkileri
İngilizler tarafından tahliye edilmiştir. Buraların son zamanlarda çoğun129

luğu yerli Ermenilerden oluşan Fransız birlikleri tarafından işgal edilmesi
ve bu işgal esnasında sözü edilen Ermenilerin o bölgedeki Müslüman
halkın mukaddesatına saldırması, Adana’daki Ermeni askerlerin Müslüman ahaliye yaptıkları çeşitli saldırıların kendilerine de uygulanacağı ve
memleketlerinin sürekli işgal altında kalacağı endişesi sözü edilen bölge
halkında son derece galeyan ve infiale yol açmıştır.
Oysa sözü edilen yerlerin Suriye ile kesinlikle ilgisi olmadığı gibi
halkının da büyük çoğunluk itibarıyla Türk olduğu sizce de bilinmektedir. Ayrıca bu civarda asayiş bozuk olmadığı gibi mevcut unsurlar da tam
bir uyum içindedirler.
Bundan dolayı işgalin devamı için bugün yürürlükte bulunan mütarekenin hiç bir maddesine dayanmanın mümkün olamayacağı kesindir.
Memleketimizi şereflendirdiği günden beri Fransız adaletinin etkilerini her fırsatta göstermekle bütün Türklerin kalbinde pek derin izler
bırakan asil kişiliğinizden her an beklediğimiz iyilikseverliğinizden cesaret alarak sözü edilen mevkilerin işgalinden vazgeçilip gerek işgal kuvvetleri arasındaki Ermeni askerlerin, gerekse Adana vilayetinde son günlerde Müslümanlara karşı bir çok mezalim yapmaya başlayan Ermenilerin yolsuzluklarının giderilmesinde ön ayak olmanızı özel olarak rica
eder, bu vesile ile de sonsuz saygılarımı sunarım.
BOA. HR. SYS. 2542-5/11; 2542-4/14
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Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti

Darende Kaymakamlığı’nın 11 Kasım 1919 tarihli yazısının suretidir.
Maraş’ta çıktığı haber verilen olayların kaza halkını heyecan içerisinde bıraktığı kazaya ulaşıldığında görülmüş, bunun üzerine halkın
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sükûnet ve soğukkanlılığını koruması için nasihatlarda bulunulmuş ve
meselenin büyütüldüğü bildirilmiş, ancak bahsedilen olayların aslını yakından anlamak yoluna gidilmesi de tavsiye edilmiştir. Bunun üzerine
bölgenin ileri gelenlerinden hazırlık olmak üzere Maraş’a gönderilen ve
dönen özel kişiden alınan bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Maraş’taki İngiliz askerleriyle yer değiştiren Fransız askerleri içerisinde kırk kadar Müslüman Cezayirli ve üç bin dolaylarında Ermeni vardır. Maraş’a gelişlerinden bir gün sonra misafirlikten evine dönen Müslüman ve yüzü peçeli bir kadına Fransız askeri adı altındaki Ermenilerden bir kaçı saldırmış, “hâlâ peçeli gezecek misiniz, serbest olun” diyerek yüzündeki peçeyi kaldırmışlardır. Bu durumu gören Müslüman
halktan birkaç kişi engellemeye çalışmıştır. İki taraf arasında başlayan
çatışmalarda Fransız askerlerinden birisi yaralanmış ve ertesi gün ölmüştür. Aynı çarpışmalarda iki de Müslüman yaralanmıştır. Bir hafta sonra
bir polis ile ahaliden bir kişi şehid edilmiş ve Müslümanların elindeki
silah ve cephanenin toplattırılması konusunda Ermeniler tarafından Fransız kumandanı nezdinde teşebbüslerde bulunulmuştur. Maraş halkının
genellikle silahlı olduğu ve ufak bir taarruzun bile sonuçları çok vahim
olacak bir iç karışıklığa sebep olabileceği beklenmektedir. Hatta ileri
gelenlerden bir kaç kişi de kaçarak Elbistan’a iltica etmiştir. O çevreden
ardarda Maraş’a Fransız askeri adıyla her kafilede üçer beşer yüz Ermeni
gelerek toplanmakta ve kuvvetlerini artırmaktadırlar. Fransızlar tarafından Maraş kalesiyle Yarbaşı’ndaki Katolik kilisesi sağlamlaştırılmakta,
Zeytun ahalisi silahlandırılmaktadır.
Müslüman ahalinin vilayetimizden yardımcı kuvvet beklemekte olduğu alınan gizli bir belgeden ve gönderilen kişiden ayrı ayrı alınan açıklamalardan anlaşılmaktadır. Bunun yanısıra bu üzücü durum içerisinde
bulunan kaza ahalisinin dinî hisleri de rencide edilmektedir. Bu konuda
yardım ihtiyacımız görüldüğü takdirde bütün varlıklarıyla mâlen ve bedenen hizmete hazır olacakları bilgilerinize arzolunur.
BOA. HR. SYS. 2543-5/27
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Telgraf
Çıkış yeri: Mut
Numara: 113
Tarih: 11 Kasım 1919

Sadaret Yüksek Makamı’na
Farklı unsurlar arasında asayişin temini maksadıyla Anadolumuzun
önemli bir parçası olan Adana vilayetimizin Fransızlar tarafından işgalinden beri Fransız Hükümeti’nin Adana’daki temsilcisi Albay
Brémond’un teşvikiyle Ermeniler tarafından oradaki dindaşlarımıza karşı
yapılan zulüm ve düşmanlıklar dayanılmaz bir hal almıştır. Ayrıca son
zamanlarda Fransız bayrağı altında toplanan bu eşkıya tarafından binlerce vatandaşımız şehid edilmiş, bazıları livamıza sığınarak canlarını kurtarabilmişlerdir. Mersin ve Adana’da canavarca katliam yapan Ermenilerden jandarma yardımıyla yakalanıp Albay Brémond’un huzuruna çıkarılanların ise kısa bir sorgulamadan sonra hemen serbest bırakıldıklarını
ve Müslüman ahalinin korkularından evden dışarı çıkamadıklarını, namaz kılmak için camiye gidemediklerini üzüntüyle işitiyoruz. Mersin ve
Adana’da Fransız medeniyetinin gözü önünde işlenen bu cinayetler canavarlara yetmiyormuş gibi şimdi de Fransız işgalinin Maraş ve Antep
livalarına kadar yayıldığını ve Adana’daki Ermeni askerlerinin tamamen
o tarafa sevk edildiğini haber aldık. Bu işgalin hiçbir sebep ve bahane
olmadığı halde sadece vatanımızın bu bölgesini de ele geçirmek ve buradaki din kardeşlerimizi de Ermeni canavarlarına imha ettirmek amacıyla
yapıldığı şüphesizdir. Bu yüzden Fransızların aslen Türk olan Maraş ve
Antep livâlarını kendi kendine işgal ederek oraya Ermeni askerleri sevketmelerini şiddetle protesto ediyor, uluslararası hukuka ve insanlığa
aykırı olan bu saldırgan davranışların engellenmesini adaletin düzenleyi132

cisi olan İngiltere, Amerika ve İtalya hükümetlerinden rica ediyoruz. Engellenmesine teşebbüs edilmesini yüce hükümetimizden bekliyoruz.
Mut Kazası Ahalisi
Adına Müdâfaa-i
Hukûk-ı Milliyesinden

Belediye Reisi
İsmail Hakkı

Eşraftan
İsmail Mehmed Ali

Eşraftan
Abud

Eşraftan
İbrahim

Eşraftan
Ahmed

Eşraftan
Emin

Eşraftan
Mehmed

Eşraftan
Hüseyin Süleyman

Eşraftan
Ali

Rıza

BOA. HR. SYS. 2542-5/38-40
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Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Sayı: 18877/ 343
12 Kasım 1919

Fransız Yüksek Komiserliği’ne sözlü nota
Harbiye Nezareti’nin bir yazısından; Adana’daki Fransız işgal birlikleri komutanının, Antep’teki Askere Alma Bürosu personelinin maaşlarının ödenmesi ile ilgili heyet sağlama hususunda yerel yetkililere müsaade etmediği sonucu çıkmaktadır. Bu karşı çıkma, kaynaksız kalacak
olan personeli çok zor durumda bırakacağından dolayı, Hariciye Nezareti
Fransa Yüksek Komiseri’nden adı geçen komutanlığın kararından vazgeçmesi için gerekli talimatları vermesini talep etmekten onur duymaktadır.
BOA. HR. SYS. 2555-4/107
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Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
12 Kasım 1919

Yetkililer tarafından Hariciye Nezareti’ne sunulan raporlar; bu vilayete gelişi sırasında Adana genel valisine göndermiş olduğu mektubun
içeriğinin aksine Kilikya’nın idarecisi Albay Brémond’un, bu bölgede
Osmanlı Devleti’nin yasa ve kanunlarına karşı almış olduğu kararların
getireceği derin değişikliklere karşı pek kaygı duymadığı sonucunu ortaya çıkarmıştır.
Gerçekten de Fransız siyasî yönetimi tarafından alınan kararlar, ilk
zamanlarda Adana vilayetinde olduğu gibi, belli bir bölgenin basit bir
şekilde askerî olarak işgal edilmesinden farklı bir eğilimi ortaya koymaktadır.
İlk zamanlarda, Fransız askerî yetkililer, Osmanlı mahallî idarecileri tarafından alınan bazı kararlara muhalefet ederek, hükümet işlerine
müdahale etmişlerdir. Daha sonra faaliyetlerini idarî ve hukukî alanlara
yaymışlar ve son olarak, bu Osmanlı vilayeti üzerinde Osmanlı Hükümeti’nin haklarına ciddi zararlar veren tedbirler almaya ve kararnameyle
emirler buyurmaya başlamışlardır.
9 Ağustos 1919 tarihli kararnâme mevcut yasaların hükümlerini tadil ederek kanunların öngördüğü bazı suçları affın kapsamına alırken,
yürürlükteki yasaların açıkça affın kapsamına aldıkları diğer başka suçları affın dışında bırakmaktadır.
1880 tarihli yasanın yeniden yürürlükte olduğunu beyan eden aynı
tarihli bir diğer kararname, kapatılmış olan ticaret mahkemelerini, kapatılmasından önce sahip olduğu yetki ve görevlerle Mersin’de yeniden
kurmuştur.
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Fransız siyasî yönetiminin, Adana’daki İstinaf Mahkemesi nezdindeki başsavcıya göndermiş olduğu 11 Eylül 1919 tarih ve 126 sayılı mektubundan, Osmanlı yetkilileri, kapitülasyon rejimlerine tabi konsolosların, yabancıların kendi aralarında veya yabancılarla Osmanlı uyruklu
kişiler arasında ortaya çıkan davaları yargılayacak olan bir karma ticaret
mahkemesinin kurulduğunu öğrenmişlerdir.
Ayrıca 12 Eylül 1919 tarihli, üç maddelik bir kararname, gayrımenkullerin kiralanması hakkındaki yasanın 1, 10 ve 11. maddelerinin
özel koşullarına karşı aykırı hareket edenler için cezalar belirlemiştir.
Ülkenin yasa ve yönetmelikleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan yukarıda sıralanan kararnamelere paralel olarak, İmparatorlukta yerleşmiş
hukukî sistemde temel değişiklikler getiren çok önemli kararlar da, Fransız siyasî yönetimi tarafından alınmıştır.
Adana vilayetinin mahkemelerini, yakın geçmişte Beyrut’ta kurulan temyiz mahkemelerinin adlî yetkilerine bağımlı kılan baş idareci tarafından adlî teşkilatla ilgili yasalara böylece ciddî bir zarar verilmiştir.
Ayrıca tek yetkili olan İstanbul Temyiz Mahkemesi’nin, mahkemeler
tarafından verilen kararları gözden geçirme hakkı da kaldırılmıştır.
Albay Brémond aynı şekilde hakimlerin atanması ile ilgili hususta
da müdahale ederek aşağıdaki iki yerleşim birimininin sakinlerinin çoğunluğunun karışık unsurlardan oluştuğu bahanesiyle Haçin ve Dörtyol’daki mahkemelerin başına Müslüman olmayan birer başkan yerleştirmiştir.
Diğer taraftan, Adana Asliye Mahkemesi’ne Osmanlı yetkilileri tarafından yapılan atamaların geçerliliğini kabul etmeyi reddederek, bu
kişilerden Radikian adındaki bir Ermeniyi buraya hakim olarak atamalarını istemiştir. Müslüman olmayanların içerisinden seçilen Mersin’deki
ticaret mahkemesi için atanacak hakimlerin; Adana genel valisinin bilgi135

siyle, baş idareci tarafından seçilmiş olduklarını burada belirtmek yerinde
olacaktır.
Cinayetle suçlanan ve idama mahkum olan Kiragossian Artin,
Hamparsum’un oğlu Kivork ve Abdullah adlarındaki üç kişi hakkında
Fransız siyasî yönetimi tarafından alınan tedbirler de aynı şekildedir. Bu
yargılamalarla ilgili dosyaları isteği üzerine inceleyen idareci, bu cezaların birinci kişi için 15 yıl, ikincisi için 5 ve üçüncüsü için 10 yıl zorunlu
çalışma şeklinde hafifletildiğini, Osmanlı yetkililerine bildirerek dosyaları geri vermiştir.
Diğer taraftan, Adana şehrinin hapishanelerinde cezalarını çeken 12
tutuklu, Albay Brémond’un emri üzerine bayram vesilesiyle serbest bırakılmışlardır.
Oysa ki af hakkı ve ceza bağışlaması, tüm ülkelerde devlet başkanının bir imtiyazı olduğundan, yukarıda sözü edilen tedbirler padişahın
haklarına ciddî zararlar getirmekte ve ayrıca kamu hukukunun en temel
ilkelerine de aykırı gelmektedir.
Gerçekten yukarıda belirtilmiş olan bilgilerden, Kilikya’daki Baş
İdareci’nin bir yabancı arazinin bir bölümü için işgal kuvvetleri komutanı
sıfatının, bu ülkenin tüzüklerini değiştirme hakkını içermediğini göz
önünde bulundurmayarak keyfi uygulamalarla Osmanlı güvenliğinin
aleyhine uluslararası hukukun kurallarını ihlal etmekten çekinmediği ve
sonuç olarak yukarıda geçen tedbirlerden vazgeçmesi gerektiği sonucu
çıkmaktadır.
BOA. HR. SYS. 2556-3/73-74
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59
Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Tercüme Müdîriyeti
4668 Sayılı Telgraf
12 Kasım 1919

Hariciye Nezareti’ne ve Sadaret’e
İçinde çok sayıda Ermeninin bulunduğu Fransız kuvvetleri; İngilizler tarafından boşaltılan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ayrılmaz bir parçasını oluşturan Urfa, Antep ve Maraş’ı işgal etmiştir. Bu işgal hareketi’nin Malatya ve Sivas’a kadar yayılacağını öğrenmiş bulunmaktayız.
Ayrıca bu işgal hareketi kadınlarımızın namuslarına tecavüz ve dinimize
karşı hakaret gibi tutumlarla yapıldığından, haklarını ve onurlarını korumak için kanını son damlasına kadar harcayacağına yemin eden tüm bölge halkının ayağa kalkmasına neden olmuştur. Bizler, bu iğrenç olaylar
için, protestoların müttefik kuvvetlerin yüksek komiserlerine iletilmesini
ve ayrıca haklarımızın korunması için can ve mallarımızı bu uğurda harcamakta kararlı olduğumuzun bildirilmesini sizlerden rica ediyoruz.
Siverek Müdâfaa-i Hukûk-ı Milliye

Tüm Siverek halkı adına

Cemiyeti merkezi adına

Belediye Başkanı

Cûdî

Mehmed Emin

BOA. HR. SYS. 2542-5/22
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60
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi
Şube: 2
Numara: 4575

Hariciye Nezareti’ne
Antep’ten çekilen İngiliz kuvvetleri kumandanıyla bunların yerine
geçen Fransız kuvvetleri kumandanının müştereken imzaladıkları ve Antep’te yayınladıkları beyannamenin sureti ek olarak sunulmuştur.
12 Kasım 1919
Harbiye Nazırı
İmza
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi

On Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’ndan gelen 3 Kasım 1919 tarihli telgrafın suretidir.
Antep Fransız Askerî Kuvvetleri Kumandanı Kaymakam Felix Saint-Marie ve İngiliz Askerî Kuvvetleri Kumandanı Weir tarafından ortaklaşa imzalanarak 1/11/1919 tarihinde Antep’te yayınlanan beyannamenin
sureti aynen aşağıda arzolunur:
1- Paris İtilâf Meclisi’nin kararıyla Antep şehrini işgal eden İngiliz

askerî kuvvetlerinin yerine Fransız askerî kuvvetleri geçecektir.
2- Bu Fransız askerî kuvveti İngiliz askerî kuvvetleri gibi İtilaf

kuvvetlerinin hepsinin temsilcisi olup görev ve yetkileri bakımından İngiliz askerlerinin Antep’i işgal ettikleri sürece sahip oldukları görev ve
yetkilerin aynısına sahiptir. Görevleri işgal edilen bölgede İngiliz askerî
kuvvetlerinin yaptığı gibi asayişi sürekli kılmaktan ibaret olacaktır. İster
Müslüman ister Hristiyan veya başka mezheplere tâbi olsun Antep, Ma-
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raş ve Kilis bölgesi halkının korku ve endişeden uzak, rahatça yaşayıp
işlerine devam edebilmeleri sağlanmıştır.
3- Mütarekenin belirlediği gibi, işgal kuvvetleri işgal ettikleri semt-

lerde, Osmanlı Hükümeti’ni işbaşında bırakacaklardır. Askerî kuvvetlerin
vazifesi sadece onu kontrol etmektir. Düzenli bir şekilde asayiş ve adaletin kalıcı olmasını sağladığı takdirde, hükümetin şekli değiştirilemez.
Mütareke hükümlerine göre bu düzen, ana talimat cinsinden olup, Fransız
askerî idaresinin İngiliz askerî idaresi yerine geçmesinden dolayı değişikliğe uğrayamaz. Aslında bu iki askerî idare, yetkilerini aynı kaynaktan
almış olduklarından bu beyanatın doğruluğundan şüphe edenler yalnız
asayiş düşmanları olanlardır.
4- Bütün ahali hangi kavim veya mezhebe bağlı olursa olsun en

ufak bir endişeden bile uzak yaşayıp, İtilaf Devletleri konferansı tarafından verilecek kararları sessiz bir şekilde bekleyebilirler ve bunu yapmak
da görevleridir.
5- Açık ve kesin bir şekilde iki büyük İtilaf Devleti yani İngiltere

ve Fransa arasında mevcut olan ittifakın belirtisi olarak bu devletlerin
vekilleri aşağıda imzalarını koymuşlardır.
Bu beyannamede işgal, mütarekeye dayandırılmıştır. Savaş olursa,
işgal sahası mütarekenin yirmi dördüncü maddesindeki mıntıka haricinde
olacaktır. Yedinci maddenin sözü edilen yerde uygulanmasına lüzum
yoktur. Bundan dolayı bu işgali mütarekeye dayandırarak, mahallerine,
beyannamenin üçüncü maddesinde, huzur, asayiş ve adalet baki kaldıkça
hükümetin şeklinin değiştirilemeyeceği bildirilmiştir. Şimdiye kadar bölgenin tamamında asayişi bozacak hiç bir hadise olmamıştır. Bunu seyahat eden yabancılar da görüp takdir etmişlerdir. Fransa işgal kuvvetleri
arasındaki askerin bir çoğu Ermeni olup bunlar her gün bir şekilde millî
duyguları rencide ederek düzeni koruma yerine, aksine müdahale sebebi
icad etmek, unsurlar arasında ayrılık ve asayişi bozan olaylar meydana
getirmek için tecavüzden geri durmamaktadırlar. Asayişin ve düzenin
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korunması için öncelikle bütün Ermeni askerlerinin Fransız kıtalarından
çıkarılması ve siyasî uyarılarda bulunulmasını önemle rica ederim. Gereğinin acilen yapılması nezaretinize bırakılmıştır.
BOA. HR. SYS. 2542-9/26-28

61
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti

Darende Kaymakamlığı’nın 13 Kasım 1919 tarihli yazısının suretidir.
Daha önceki 11 Kasım 1919 tarihli özel yazıma ektir. Maraş’ta İngiliz askerlerin yerine geçmek için dört makinalı tüfekle Maraş’a gelen
Fransız askerlerini Maraş Ermenileri ellerinde bayraklar ve süslü elbiseleriyle karşılamışlardır. Şehir içerisinde “Yaşasın Kilikya, Ermenistan !
Körolsun çekemeyenler !” diyerek gezmişlerdir. Ertesi gün beş Ermeni,
Fransız askerî kıyafetinde hükümet dairesine giderek jandarma nöbetçisinden genelevlerin ve kızların nerede olduğunu sorarak kendilerine göstermelerini teklif etmişlerdir. Bunun üzerine nöbetçiler tarafından durum
Maraş Jandarma Kumandanlığı’na bildirilmiş ve kumandan tarafından
söz konusu kişiler hükümet dairesinden kovulmuşlardır. Bundan sonra
Ermeniler çarşı içerisine girerek simitçi dükkanından simit alıp “Türklerin yedikleri bunlar mı ?” demişler, ayakları altına alıp çiğneyerek hakaret etmişlerdir. Aynı gün Fransız istihbarat Ermeni subayı hükümete
gelerek çekilen Osmanlı sancağının indirilmesini ısrarla istemiştir. Diğer
beş Ermeni asker de Müslüman polis ve jandarmalara rastgele sataşarak
dövmeye kalkışmıştır. Çıkan çatışmaya katılan, jandarmalıkdan ayrılma
Çakmakçı Said kurşunla yaralanmış ve bu yaradan dolayı vefat etmiştir.
Jandarmaların yaralandığı, kendilerinden de bir kişinin öldüğü, Ermeni
askerlerinin de tertibat ve kuvvetlerini artırmaya çalıştıkları gönderilen
özel şahsın ifadesinden anlaşılmıştır. Bilgilerinize arzolunur.
BOA. HR. SYS. 2543-5/28
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62
Telgraf
Çıkış yeri: Mardin
Tarih: 15 Kasım 1919

Sadaret Yüksek Makamı’na
Ezici çoğunluğu Müslüman ve Osmanlı Hükümeti’ne sarsılmaz bir
şekilde bağlı olan Maraş, Antep ve Urfa ana topraklarımızın İtilaf Devletleri tarafından işgalinin mütareke hükümlerine ve uluslararası hukuka
aykırı olduğu ve tahliye edilmesi gerektiği daha önce arzedilen mitingde
hazır bulunan yirmi beş bin kişi adına protesto ile İtilaf Devletlerinin
adaletinden rica edilmişti. Ne yazık ki bütün ricalarımızın dikkate alınmadığı görülüyor. İngilizlerin ardından o mahallere sevkedilen Fransız
askerlerinin yüzde yirmisinin Cezayirli kalanının Fransız ordusuna gönüllü kaydedilen Ermenilerden ibaret olduğu, Maraş’ta Müslüman kadınlarının namusuna tecavüzde bulunulduğu, Müslüman ahaliye her türlü
işkencenin reva görüldüğü haber alınmaktadır. Buraların Müslümanlarını
öldürmeye, namusunu mahvetmeye karar verildiği, bu korkunç işleri yerine getirmenin de Ermenilere bırakıldığı anlaşılmıştır. Ermenilerin bu
haksız tecavüzlerinden bütün Müslümanlar son derece kaygılı ve gücenmiş durumdadırlar. Dayanılmaz olan bu duruma son verilmesini tekrar
İtilaf Devletleri temsilcilerinin dikkatine ve adaletine arzediyor, heyecanla cevap bekliyoruz.
Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukûk Cemiyeti
Mardin Merkez Heyeti
BOA. HR. SYS. 2542-6/1-2

141

63
Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Tercüme Müdîriyeti

Sadaret’e
Biri, bütün halk adına Belediye Başkanı Mehmed Hamdi tarafından, diğeri Katolik Süryaniler adına Malik, Chimon (Şimon) Musa ve
yedi ayrı kişi tarafından imzalanmış olan karşılıklı 1088 ve 1098 sayılı
benzer iki telgraf.
15 Kasım 1919
Kelimenin tam anlamıyla Osmanlı ve Müslüman olan Urfa, İzmir,
Antep, Maraş ve Adana vilayetleri hiçbir hukuka ve hakkaniyete dayanmadan çeşitli bahanelerle İtilaf Devletleri tarafından arka arkaya işgal
edilmişlerdir. Fransızlar tarafından Diyarbakır vilayetinin işgaliyle ilgili
bazı Arapça gazetelerin yayınlarından bize ilk bilgiler geldiği zaman,
adalete sıkı sıkıya bağlı Avrupa ülkelerinden işgal edilmiş olan bölgelerin
tahliyesini ve bu haksızlıklar için özür dilemesini beklerdik. Müslümanları toplumun dışına iterek, sözüm ona insanlık menfaatineymiş gibi görünen Sulh Konferansı eğer bu milyonlarca insanın kanını akıtacak hiçbir
kötülüğü görmeyecekse bizim söyleyecek bir şeyimiz yoktur. Aksine
eğer durum böyle değilse, en azından bir defaya mahsus bunların feryatlarına kulak verilsin. Etnik, dinî ve tarihî bakımdan her zaman Müslüman
ve Osmanlı tebaası olan, İmparatorluğa bağlı ve sonsuza dek de öyle kalacak olan bu bölgenin halkı, bağımsızlığı için mücadele ederken bunların yaratacağı sonuçların sorumluluğunu kabul etmeyecektir. Tek bir karış toprağını bile yabancılara teslim etmemeye ve Osmanlı İmparatorluğu’na sadakatle bağlı kalmaya ant içmiş olan bu halk, şu anki ve gelecekteki bütün toprak işgallerini şiddetle protesto etmekte ve bu tarzdaki her
türlü teşebbüse silahla karşı koymaya hazır olduğunu beyan etmektedir.
BOA. HR. SYS. 2542-6/23
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64
Telgraf
Çıkış yeri: Siirt
Numara: 978
Tarih: 16 Kasım 1919

Hariciye Nezareti’ne
Mütareke şartlarına ve uluslararası hukuka aykırı olarak Fransız
Hükümeti tarafından işgal edilen Antep ve Maraş livalarında kanun, adalet ve medeniyetin asla kabul edip uygun görmediği bir şekilde kutsal
varlıklarımıza tecavüzde bulunulmaktadır. İslam dünyasının yüreğini
parçalayacak derecede Müslüman kadınlara saldırdıkları, her Osmanlı
ferdinin gönülden bağlı olduğu Osmanlı sancağını dînî ve resmî mekanlarımızdan açık açık indirmeye çalıştıkları haberi, hayatları boyunca görmedikleri acımasız zulümlerle çırpınan Müslümanların kalplerinde ayrı
bir yara açmıştır. Medeniyet iddiasında olan Fransızların insanlık dünyası tarafından da nefretle karşılanan bu saldırısını tüm varlığımızla protesto ediyor, adaletin gereklerini yapmaya çağırıyoruz.
Siirt Müdâfaa-i Hukûk-ı
Milliye Cemiyeti Reisi
Müftü Halil

Aza
Belediye Reisi
Hakkı

Aza
Niyazi

Aza
Bekir

Aza
Hamza

BOA. HR. SYS. 2542-7/34
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65
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Şube: Kalem-i Husûsî
Husûsî: 1816

Hariciye Nezareti’ne
Özet: Adana ve civarında Müslüman
ahalinin Ermeniler tarafından tecavüze maruz kaldığı ve birçok Müslümanın
kurşuna dizildiğine dair.

Adana ve civarındaki Müslüman halka karşı Ermeniler tarafından
yapılan saldırı ve tecavüzlerin gittikçe arttığına, Adana mutasarrıfı adını
taşıyan Fransız kumandanlarından Normand tarafından birçok Müslümanın Adana’da kurşuna dizdirildiğine, Fransız askeri olarak Antep ve
Maraş’a gönderilen Ermenilerin Müslüman kadınlara alenen tecavüzde
bulunduklarına, Maraş’ta Ermenilerin Müslüman halktan birçoğunu katlettiklerine ve diğer bazı olaylara dair Ulukışla Emniyet Müfettişliği’nden gelen iki ayrı yazının birer sureti ekte gönderilmiştir. Arzolunur.
16 Kasım 1919
Dahiliye Nazırı Adına
Müsteşar
Keşfi
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti

Ulukışla Emniyet Müfettişliği’nin 7 Kasım 1919 tarih ve 223 numaralı
yazısının suretidir.
Adana ve civarında Müslümanlara karşı yapılan saldırılar artmaktadır. Daha önce de bildirildiği gibi halkın mal ve canlarını Ermenilerin
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zulmünden kurtarmak için Islahiye ve Osmaniye taraflarında toplanan
Kuvâ-yı Milliye’nin buradan uzaklaştırılması için Ermeni askerlerden bir
intikam komitesi oluşturulmuştur. Bu askerlere bizzat kumanda etmek
için Fransız kumandanlarından Adana Mutasarrıfı Normand gelmiştir.
Adana’ya üç-dört saat uzaklıkta bulunan İnnaplı köyünden Hasan Ağa
oğlu Hacı Ali, Adana’ya gelirken “çetelerin postası” denilerek Normand
tarafından revolverle katledilmiştir. Birçok köyden, ileri gelen Müslümanlar toplanarak Adana’ya sevkedilmiş ve çetelerle berabersiniz denilerek Köprü civarında kurşuna dizilmişlerdir. Bağ ve bahçelerde birçok kişi
öldürülmekte, sebepsiz yere il dışına sürülmektedir. Adana eşrafından
Hamir Efendi adında birisi Kuvâ-yı Milliye taraftarı denilerek hapsedilmiş, dört bin lira vermezse il dışına sürüleceği söylenmiştir. Ceyhan kazasından İzzet Efendi de aynı şekilde hapsedilerek on bin lira vermezse
kurşuna dizileceği söylenmiş ve beş bin lira verdikten sonra hayatını kurtarmıştır. Antep ve Maraş’da Fransız askeri olarak gönderilen Ermenilerin çarşıda giden Müslüman kadınlarının zorla yüzlerini açmaya ve
namuslarına tecavüz etmeğe teşebbüs ettiklerini gören ahalinin silahla
savunmaya geçmeleri üzerine asker sevk edilmiştir. Bu civarda bulunan
Müslümanların durumu çok kötüdür. Maraş’ta Ermeniler bir çok katliam
yapmışlardır. Dışarda ve Adana’da topladıkları Ermeni gençlerini sürekli
bu bölgeye sevketmektedirler. Trenlerin hepsi tamamen Adana’dan Halep’e kadar asker sevkine hazırlanmıştır. Bugün istasyonda yapılan tebligata göre haftada üç gün olmak üzere Adana ve Konya arasında tren gidip-gelecektir. Bilgilerinize arzolunur.
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Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti

Ulukışla Emniyet Müfettişliği’nden gelen 10 Kasım 1919 tarih ve 224
numaralı yazının suretidir.
1- Adana’da sancak mutasarrıfı Normand’ın yanında tercüman ola-

rak bulunan Beyrutlu Kemal Bey ile Adana Evkaf Müdürü Şefik ve yine
Normand nezdinde polis Cemal beyler hükümet dairesinden çıkarlarken
kapıda bulunan nöbetçi Ermeni askeri revolverini kendilerine doğrultarak
her üçünü de yaralamıştır. Yaralılardan Tercüman Kemal Bey aldığı yaralardan dolayı ölmüştür. Katil olaydan sonra revolverini kendisine iki
kez sıkarak intihar etmiştir.
2- Ceyhan kazası eşrafından Fettah Efendi adında bir Müslüman

çetelere yol göstermekle itham edilerek haksız yere kurşuna dizilmiştir.
3- Adana’da eski istasyon civarında, Ermenilerin oturduğu Çarça-

buk (?) mahallesi adını taşıyan yerde beş Müslüman kol, boğaz ve göğüslerine büyük çiviler çakılarak öldürülmüştür.
4- Pozantı ve Çiftehan’dan İngilizler askerlerini çektikten sonra

Fransızların gönderileceği ve etraftaki Müslüman köylerine saldıracakları
daha önce bildirilmişti. Birkaç gün önce Çiftehan’a gelen askerler bir saat
uzaklıktaki sekiz-on evden ibaret olan İlifgin köyüne giderek tavuklarını
zorla alıp kadınlarını silahla tehdit etmişlerdir. Bu konuda mahallî hükümetçe tahkikat yapılmaktadır.
5- Antep ve Maraş üzerine gönderilen askerler Müslüman ahalinin

müdafaası üzerine buraları henüz işgal edememişlerdir. Halep’e gönderilen Fransız kuvvetleri ise halen Katma istasyonunda bulunmakta ve halkın engellemesi yüzünden orada beklemektedir.
Bilgilerinize arzolunur.
BOA. HR. SYS. 2555-4/96, 97,112
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66
Telgraf
Çıkış yeri: Midyat
Numara: 1138
Tarih: 16 Kasım 1919

Sadaret Yüksek Makamı’na
Her türlü adalet ve hukuk kuralına aykırı olarak işgal edilen kutsal
topraklarımızın tahliyesini İtilaf Devletlerinin insaf ve hakkaniyetinden
ümid ederken insanlığın vicdanını sızlatacak birtakım şeylerin ortaya
çıkışına şahit oluyoruz. Antep, Maraş ve Urfa’nın Fransız askeri tarafından değil, Müslümanlara husumet ve düşmanlığı herkesçe bilinen, intikam duygularıyla tanınan komiteciler tarafından sadece intikam almak
için işgal edildiğini üzüntüyle haber aldık. Kutsal topraklarımızda bu
fedai çeteleri tarafından Müslümanların ırz ve namusuna, ahalinin hukukuna en açık ve korkunç bir şekilde tecavüzlerde bulunulmaktadır. Fransız kumandanının gözleri önünde cereyan eden bu durumlar karşısında
İtilaf Devletleri suskun mu kalacaklardır? Milyonlarca Müslümanın hakları ve namusu bir avuç Ermeni fedaisinin keyif ve garezine kurban mı
edilecektir? Bütün İtilaf Devletlerinin insanlık duyguları taşıdığına hâlâ
inandığımız vicdanlarına ve Sulh Konferansı’nda yer alan kişilerin namuslarına müracaat ederek gerek haksız istilâlara ve gerekse menfur
tecavüzlere acilen son verilmesini rica ediyor, yapılan muameleleri şiddetle protesto ediyoruz.
Midyat
Müdâfaa-i
Milliye Heyeti
Adına Müftü
Şakir
Müderris Necmeddin

Bütün Ahali
Adına
Müderris
Hüseyin

Nakşî Tarikati
Postnişini Fethullah

Hasankeyf
Belediye Reisi
Abid

Midyat Belediye Reisi
Hamdi

Deksuri(?)
Aşiretleri Reisi
Nureddin

Gercüş
Aşiret Reisi
İbrahim

Estil Belediye
Reisi
İbrahim

Hasankeyf
Reisi
Ahmed
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Mahallî Aşiret
Reisi
Halil

Hassar Reisi
İsmail

Derhaf Reisi
Osman
Salihan Reisi

Kerboran Reisi
İbrahim Tahir
Hanik(?) Reisi
İbrahim

Habzenebi
Reisi
İzzeddin
Orabayi Reisi
Abdülkerim
İlikan(?) Reisi
Abdüllatif

Arnas Reisi
Salih

Alikân Reisi
Osman

Erdi Reisi
Temur

Maran
Reisi Halil

Dir Memekân
Reisi
Hasan

Keferzi Reisi
Hasan
Hüveyri (?)Aşiret Reisi
Haço

Dumaran Reisi
Ahmed
Mezizah Reisi
Hasan

BOA. HR. SYS. 2542-6/28-30
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Telgraf
Çıkış yeri: Resülayn∗
Numara: 808
Tarih: 16 Kasım 1919

Sadaret Yüksek Makamı’na
Bugün insanlık alemini kan ve ateşe boğan, yüzbinlerce ocağı söndüren, inleten savaş kaygısı ve ölümün soğuk pençesinden dünya medeniyetinin artık kurtulması, ferahlık güneşinin doğması, hürriyet ve medeniyetin simgesi olan Amerika Cumhurbaşkanı Sayın Wilson’un dünyaya
ilan ettiği insanî prensiplerin milletlere kurtuluş getirmesi beklenirken,
bugün birçok hakkımızın ve kutsal varlıklarımızın ayaklar altına alındığını görüp işiterek çok üzüntü duymaktayız. Kurallara aykırı olarak daha
önce her nasılsa İngilizler tarafından işgal edilen Maraş, Antep, Adana ve
Urfa vilayetleri şimdi de İngilizlerin çekilmesinin ardından Fransızlar
tarafından işgal edilmiştir. Fransızlar işgallerini Diyarbakır ve diğer yerlere de genişletmek düşüncesindedirler. Şu durumda Maraş, Antep ve
Urfa’ya sevkettikleri askerin yüzde sekseni Ermeni fedaisidir. Bundan
dolayı Müslüman halka zulüm ve işkence yapmakta, Müslüman kadınla∗

Ceylanpınar
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rın namuslarına hiçbir medenî hükümetin kabullenemeyeceği şekilde
tecavüzlerde bulunmaktadırlar. Tüm varlığımızla bu saldırgan davranışları protesto ediyoruz. Mütareke hükümlerine aykırı bu gibi işgaller yüzünden bizlere yapılacak her türlü saldırıya karşı koymaya ve savunmaya, bu
yolda bütün varlığımızı feda etmeye ant içtik. Kabul edilmesi imkansız
bu gibi durumlara karşı müdafaa halinde olmak mecburîdir. Bununla
birlikte şu sırada Osmanlı hukukuna saygı göstermelerini medeniyet
dünyasına haykırarak talep ediyoruz. Sulhün esasları zorla ve baskıyla
değil ancak hak ve adalete dayanarak yaşar. El-cezîre’nin önemli bir parçası olan bizlerin ve bizimle yaşayan binlerce kavim ve kabilenin Osmanlılığa ve Osmanlı hükümdarlık makamı’na olan bağlılıkları kesintisiz
ve sarsılmazdır. Eski İslam kavimleri hiçbir yabancı idarenin hakimiyeti
asltında yaşamamaya karar vermişlerdir. Medeniyet aleminin refah ve
saadetini sağlamaya çalışan Avrupa hükümetlerinin ve özellikle Amerika
Cumhurbaşkanı Sayın Wilson’un açıkça bu millî hakkımızı tanımalarını
ve takdir etmelerini isteriz. Bu vesile ile yüce Padişahımıza da bağlılıklarımızı arzederiz.
Resülayn Müdâfaa-i Hukûk Heyeti Reisi
Hasan Fehmi
BOA. HR. SYS. 2542-7/3-5
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Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi
Şube:2
Numara: 4626
Çok acildir.

Adana bölgesinden önemli haberler gelmeye devam etmektedir. Bu
cümleden olarak: Fransız askerinin gittikçe çoğaldığı, bütün Ermenilerin
Fransızlar tarafından silahlandırıldığı, Adana’da bulunan Fransız Baş
Administratörü Albay Brémond’un Nusayrîlerden memur tedarik ederek
memurlarımızın görevine son verdiği, Kara Yusuf Çetesi adında bir çete149

nin ortaya çıkmasının Müslümanlar aleyhinde pek büyük bir hiddet ve
düşmanlığın doğmasına sebep olduğu, Adana’da Ermenilerin Kara Yusuf
Çetesi’ne mensuptur diyerek gelişigüzel gösterdiği her Müslümanın kurşuna dizildiği, Müslümanların gerçekten bir katliama maruz bulundukları, Adana’daki İngiliz müfrezesi gider gitmez katliam yapılacağı, Zeytun
Ermenilerinin hepsinin hazırlandığı ve cümlesinin silahlandırıldığı haber
alınmıştır. Gereken doğru girişimlerde bulunulmasının vekâletinizin yüksek görüşlerine bağlı olduğu arzolunur.
16 Kasım 1919
Harbiye Nazırı
Cemal Paşa
BOA. HR. SYS. 2555-2/23
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Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Tercüme Müdîriyeti
Sayı: 135
Anay-Pazarı, 17 Kasım 1919
Telgraf

Sadaret’e
Uygar devletlerin başı olduğunu bildiğimiz Fransa, mütareke hükümlerine aykırı olarak sakinlerinin yüzde doksan beşi Müslüman olan
Adana vilayetini haksız bir şekilde işgal etmekle iktifa etmeyerek, son
olarak da Maraş ve Antep’i işgal etmiştir. İşgal kuvvetleri en ilkel medeniyetlerin kınadığı yöntemleri kullanmaktadır. Toplanmış olan on bin
kişilik kalabalığın içerisindeki kadın ve çocuklardan yükselen uğultu ve
iniltiler, söz konusu davranışların Fransa nezdinde protesto edilmesi
amacıyla Osmanlı Hükümeti temsilcilerini göreve davet etmektedirler.
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Sözü edilen yerlerden çıkarılmaları ve burada işlenen vahşete son verilmesi için gereğinin yapılmasını sizlerden bekliyoruz.
Ahali Adına

Müftü

Belediye Başkanı

Mehmed

Ali
BOA. HR. SYS. 2542-7/28
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Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
8416/1811

Hariciye Nezareti’ne
10 Kasım 1919 tarih ve 1772/8351 numaralı tezkiremize ektir. Maraş’a gelen Fransız birliklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri
belirten, İngiliz Birlikleri Kumandanlığı’ndan verilen ve Maraş Mutasarrıflığı’ndan tahriratla birlikte gönderilen beyannamenin sureti ek olarak
gönderilmiştir∗. Bu sırada Harbiye Nezareti’nden alınan bir tezkireye
eklenen ve On Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’ndan gönderilen telgraf
suretine göre; Antep’te de aynı mealde İngiliz ve Fransız Askerî Kuvvetleri Kumandanlıkları tarafından bir beyanname yayınlandığı anlaşılmıştır.
Bu beyannamede işgalin mütareke hükümlerine dayanılarak yapıldığı
bildirilmişse de; işgal sahasının mütarekenin yirmi dördüncü maddesindeki bölge dışında bulunduğu ve yedinci maddenin bahsedilen bölgede
uygulanmasına gerek olmadığı gibi, işgali gerektirecek emniyet ve asayişi bozan olay da çıkmamıştır. Fransız işgal kuvvetleri içerisindeki askerin
bir çoğu Ermeni olup, bunlar hemen hergün bir şekilde millî duyguları
rencide eden ve asayişi bozan hareketler yapmaktadırlar. Güvenliği ko∗

Beyanname 92 numaralı belgenin içinde mevcuttur.
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rumak ve asayişi sağlamak için Fransız kıtalarında bulunan Ermeni askerlerin çıkarılması lüzumu kumandanlıkça bildirilmiştir. Bu konuda
gerekli teşebbüslerde bulunulması nezârete bırakılmıştır.
17 Kasım 1919
Dahiliye Nazırı
Mehmed Şerif
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi

On Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’ndan gelen 8 Kasım 1919
tarihli şifre suretidir.
1- Pazarcık’tan özel olarak Maraş’a gönderilen bir kişi, Maraş’ta

Fransızların bin kadar kuvveti olduğunu, bunların bir kısmının kışlada,
bir kısmının da kolejde ikamet ettiklerini, askerin yüzde yirmisinin Fransız ve Cezayirli, yüzde sekseninin de Ermeni olduğunu söylemiştir. Maraş Müslüman ahalisi korkularından dükkanlarını tamamen kapatmış ve
2/3 Kasım sakin geçmiştir.
2- Karacurun’da bulunan süvari bölüğümüz aşağıdaki bilgileri

vermiştir: Halep Müslüman ahalisi Fransız askerlerinin şehri terk etmelerini talep etmişler, Suriye’den Halep’e ulaşımı kesmek için Halep-Şam
trenini tahrip etmişlerdir. Urfa’da yiyecek fiyatları yükselmiş, üç Fransız
askeri Makam-ı İbrahim’de balık tutmamalarını ihtar eden jandarmaları
dövmüşlerdir. Bunun üzerine toplanan ahali de Fransız askerini dövmüştür. Mutasarrıfla Fransız kumandanı failleri sorgulamışlar ve dövdüklerini itiraf etmemeleri üzerine Fransız kumandanı mutasarrıfın yanından
çıkıp gitmiştir.
3- Musul’dan gelen gazetelerde aşağıdaki haberler görülmüştür:

Musul’da siyasî bakımdan hakim durumda olan Haçan’ın riyaset-i müşirine(?) Mişel Yil(?) adında birisi gelmiştir. Musul’daki İngiliz işgal kuvvetleri kumandanının rütbesi albaylığa indirilerek Halep Divan-ı Harbi’ne çağırılmıştır. Eylül ayı içerisinde Yemen’in Bacil kazasında aşiret152

ler tarafından tutuklanan İngiliz heyetinin sağ olarak iadeleri için İngilizler tarafından yapılan müracaat reddedilmiş ve İngilizler Hudeyde’yi
boşaltırlarsa iade edileceğini bildirmişlerdir. Türkiye sulhü için nerede
akdedilecekmiş∗.
BOA. HR. SYS. 2542-9/34, 37

71
Osmanlı Hükümeti
Hâriciye Nezâreti

Fransız, İngiliz, İtalyan ve Amerikan Yüksek Komiserliğine sözlü nota
Kopya
Harbiye Nezareti’ne gelen resmî bilgilerden; Sis civarlarında Ermeni çetelerinin Müslümanlara saldırmaya devam ettikleri sonucu çıkmaktadır. Bu olaylar, kendi işlerine gitmekten korkan Adana’daki Müslüman nüfusu tedirgin etmektedir. Şehre arabayla getirilen birkaç Ermeni
için yapılmış olan gösterişli ve görkemli cenaze törenleri, kendi halindeki
Müslüman toplumun kaygısını ve korkusunu yükseltmiştir.
Hava Yüzbaşısı Taillardat, Kozan’da saygın kişileri aşağılamakta,
onları tehdit etmekte ve hatta onları evlerini terk etmeye zorlamaktadır.
Daha sonra bu evler paylaştırılıp Ermenilere verilmektedir.
Göçmenlerin ileri gelenlerinden birkaç kişiyle karşılaşmış olan
Fransız ordusundan bir subay, bu olanları benimsememiş ve bu duruma
çare bulmak için elinden geleni yapacağına söz vermiştir.
Bu konuyla ilgili alınan bilgi ve haberlerden, Müslüman unsurunun
aleyhine tüm Adana vilayetinde önemli ve üzücü olayların meydana geldiği sonucu çıkmaktadır.
Bu olaylar sebebiyle Yüksek Komiserlerin dikkatini çekecek olan
Hariciye Nezareti, Müslüman nüfusun Ermeniler tarafından rahatsız
edilmemesi ve tüm Müslümanların hayatlarıyla mallarının korunarak
∗

Metnin orijinalinde cümle bozuklukları vardır.
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gerekli tedbirlerin alınması için emir ve talimatların verilmesini talep
etmekten onur duymaktadır.
(18 Kasım 1919)
BOA. HR. SYS. 2555-4/116
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Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi
Şube: 2
Numara: 4710
Gizli

Hariciye Nezareti’ne
Devletlü efendim
9 Kasım 1919 tarihli ve 4513 numaralı yazıya ektir.
Bazı önemli haberler hakkında On İkinci Kolordu Kumandanlığı’ndan alınan şifre sureti ekte sunulmuştur:
Bu şifrede iki nokta çok büyük önem taşımaktadır. Bunlardan biri;
Adana Müslüman ahalisinin bir katliam tehlikesi arifesinde bulunması,
diğeri de İngilizler tarafından tahliye edilen Kilis mevkiine Fransızlar
gelmeden bir Arap müfrezesinin gelip savunma tedbirleri almasıdır.
Bundan önce de belirtildiği üzere; Doğu vilayetlerinin kolaylıkla Ermenistan olamayacağını hisseden İtilaf Devletleri daha kolay olarak Adana
vilayeti ile Antep, Maraş ve Urfa sancaklarından oluşan bölgede bir Ermeni çoğunluğu oluşturulmasına karar vermiş ve bu amaçla Anadolu’nun
her yönünden bir çok Ermeni, aileleriyle bu bölgeye göç etmeye başlamıştır.
Hızla gelişen bu göçlerden sonra oradaki Ermenilerin Müslümanlara karşı mezalimi başlamıştır. Adana’daki Fransız Baş Administratörü
Albay Brémond’un Müslüman ahaliye mezalim yapan bu Ermenilerden
hiç birisini cezalandırmaması Ermenilerin zülmünün şiddetlenmesine
sebep olmuştur.
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Sonunda bu mezalimden rahatsız olarak sırf can ve namus muhafazası kaygısıyla Kara Yusuf adında bir çetenin meydana çıkması üzerine
de bu mezalim artık en son derecesine ulaşmıştır. Osmanlı ülkesindeki
Ermenilerin o bölgeye göç etmelerinin engellenmesi, belirtilen hususların
İstanbul’daki İtilaf Devletleri temsilcilerine, özellikle Amerika temsilcisine hemen bildirilmesi, Amerika gazetelerinin İstanbul’da bulunan muhabirlerine sürekli bu konuda açıklama göndermesi gibi acil ve kesin
tedbirler alınması gerekmektedir. Bu tedbirler alınmazsa eskiden beri
Adana civarında yaşamakta olan Müslümanların yakında elim bir sona
uğrayacaklarına dair büyük şüpheler olduğu bildirilmektedir. Bu konuda
gereğinin yapılması.
22 Kasım 1919
Harbiye Nazırı
Cemal

On İkinci Kolordu Kumandanlığı’ndan Harbiye Nezareti’ne gelen 16
Kasım 1919 tarihli şifre suretidir.
1-Kolordu cephesinde bir değişiklik yoktur.
2-Soma’ya Yunanlıların taarruz için hazırlandıkları Alaşehir ve civar
kumandanlığının yazısı ile Yirmi Üçüncü Fırka’dan bildirilmiştir. General Milne’nin tahdid-i hudud teklifini protesto etmek üzere Alaşehir,
Uşak, Gediz, Demirci ve Salihli Heyet-i Milliyelerinin miting yapacakları da aynı fırka tarafından haber verilmiştir.
3-Alınan bilgilere göre ayrı ayrı Konya’ya gelmekte olan Fransız subayları tren hattını teslim için geliyorlarmış.
4-Ulukışla’dan Katma’ya kadar bütün tren hattını Fransızlar teslim
etmişlerdir.
5-Kilis’in Fransızlar tarafından işgaline karşı ahaliye engel olmak için
makineli tüfeklerle donatılmış bir Arap müfrezesinin Halep’ten Kilis’e
geldiği haber alınmıştır.
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6-Adana ahalisi her an bir tehlike karşısında bulunduğundan bu günlerde bir çoğunun yerlerini terketmekte olduğu, hala Adana’da bulunan
ufak bir İngiliz müfrezesinin Adana’dan ayrılmasından sonra katliam
yapılacağı söylenmektedir.
7-Nezaretinize ve On Dört, Yirmi ve Üçüncü Kolordulara bildirilmiştir.
BOA. HR. SYS. 2555-2/26, 27
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Meclis-i Vükelâ Müzakerâtına Mahsûs Zabıtnâme
Tarih: 26 Kasım 1919
Numara: 563

Özet
Fransızların Urfa, Maraş ve Antep sancaklarını işgal için getirdikleri kuvvetin çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu, Fransızların Mütarekenin yirmi dördüncü maddesinden istifade amacıyla kolordu bölgesine
Ermeni çeteleri sevk etmelerinin ihtimal dahilinde görülmekte olduğu,
eşya çuvalları içinde Ermenilere gönderilen mektupların ele geçirildiği ve
o bölgedeki Ermenilerin Fransa ordusuna katılmak için Halep ve Adana’ya gittikleri bildirilmiştir. Bitlis, Diyarbakır ve Mamuretülaziz vilayetlerince haberleşmeye sansür konulması gerektiği ve bazı ifadeler hakkında On Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’ndan gelen ve Harbiye Nezareti’nden gönderilen telgraf kopyasının ekiyle, bu konuda bir karar alınması gereğini içeren Dahiliye Nezareti’nin 17 Kasım 1919 tarihli ve
8419/188 numaralı tezkiresi ekleriyle beraber okunmuştur.
Kararı
Adı geçen telgrafta belirtilen durum dikkat çekici görüldüğünden
söz konusu vilayetlerin haberleşmesine sansür konularak, Ermenilerin
asayişi bozucu davranışlarına karşı gerekli dikkatin gösterilmesi ve ted-
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birlerin alınması konusunun Dahiliye ve Harbiye Nezaretlerine bildirilmesine karar verilmiştir.
Meclis-i Vükelâ azalarının imzaları
BOA. MV. 217/137
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Telgraf
Çıkış Yeri: Kayseri
Numara: 1056
Tarih: 29 Kasım 1919

Sadaret’e
Kilikya’yı adalet dağıtmak ve asayişi sağlamak vaadiyle işgal eden
Fransızların, Adana vilayetine girdikleri günden beri adalet ve asayişin
yüzü bile görülmemiştir. Orada Fransız yüksek görevli Brémond ve
Normand’ın arzu ve sözleri kanun ve adalet yerine geçmektedir. Ellerinde alet ettikleri Ermenilerin şahitlik ve ifadeleriyle her gün bir çok
Türk’ün ya malı gasbedilmekte ya da kişisel özgürlükleri alınarak, kanunsuzca hapse konulmaktadır. Tek suçu Türk olmalarıdır. İşte son günlerde sadece Ermenilerin iftiraları üzerine hırsız çeteleriyle alakadar diyerek, çoğu Ceyhan kazasından olmak üzere namuslu ve zengin tarım ağalarından yirmi kişi kurşuna dizilmiştir. Acaba bu zavallılar hangi adaletli
mahkemenin kararıyla idam edilmişlerdir? Adana’da Osmanlı yasalarının
uygulanacağını ilan eden işgal kuvvetleri, bu zavallıların idamında bu
yasaları uygulamışlar mıdır? Yoksa bu olanlar birkaç Ermeni’nin yalancı
tanıklıklarına dayanan Brémond ve Normand’ın emri üzerine mi olmuştur? Bizler kurşuna dizilen bu zavallıların, Brémond ve Normand’ın
Fransa’da ilan ettikleri gibi eşkıya çeteleri olmadıklarını, namuslu ve
zengin kişiler olduklarını her zaman isbatlamaya hazırız. İşte bu haksızlıkları ve adaletsizliği, Adana’da Türk unsurunu yok etmek politikasını
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bütün varlığımızla uygar dünyaya karşı protesto ediyor ve Türklerin de
bir hayat hakkı ve adalete layık olduklarının kabul edilmesini umuyoruz.
Kayseri’de Adana Vilayeti Müdâfaa-i Hukuk
Cemiyeti Heyet-i Merkeziyesi
BOA. HR. SYS. 2555-4/133-135
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Telgraf
Çıkış yeri: Adilcevaz
Numara: 252
Tarih: 30 Kasım 1919

Hariciye Nezareti aracılığıyla İtilaf Devletleri temsilcilerine
Siz Avrupa devletleri! Zulmetmeyi ve ettirmeyi kanununuz kabul
etmediği gibi vicdanınız da razı olmayacaktır. Yunanlıların İzmir’deki
câni hareketleri karşısında insan değil hayvanların bile tüyleri ürperiyor.
Ayrıca haksız olarak Urfa, Antep ve Maraş’ın işgaliyle Ermenilerin yaptıkları vahşi mezâlimler son haddine varmıştır. Haykırmalarımız ve çığlıklarımız işitilmiyor. Masumların âhları ve inlemeleri dikkate alınmıyor.
Siz Avrupa devletleri! Daima adaleti takib edersiniz. Bu zulümler şaşkınlık vericidir. Artık yetmez mi ? Adalet, insaf bekliyoruz.
Belediye Reisi
Server

Ahali Adına
Necib

Eşraftan İmam oğlu Mehmed Ağa

Hacı Sadık

Berukan Aşireti Reisi

Mehmed Ağa

Halife Hacı Yusuf

Berukan Aşireti Reisi Abdülhamid Bey

Abdullah

Hacı Sadık

BOA. HR. SYS. 2543-1/7-8
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76
Telgraf
Çıkış yeri: Ergani Madeni
Numara: 803
Tarih: 30 Kasım 1919

Asırlardır Türk ve İslam hakimiyeti altında kalmış, her karış toprağında İslamın dinî ve hayrat eserleri bulunan ve elden çıkışına tanık olduğumuz sevgili Anadolumuzun, Ermenilerin veya herhangi bir devletin
himayesi altına girmesine bütün yüreğimizle inanıp güvendiğimiz insanlık vicdanının razı olmayacağından eminiz. Her zerresi atalarımızın kanıyla dolu olan Anadolu’nun ayrılmaz bir parçası ve ezici çoğunluğu ile
ahalisi Müslüman olan Maraş, Urfa ve Antep’in her hangi bir bahane ile
işgali insanlık hukukuna ve devlet kaidelerine aykırı olup her Müslüman
gibi bizleri de derinden yaralayarak haykırmaya mecbur bırakmıştır. Mütarekenin imzalanmasından şimdiye kadar Paris Sulh Konferansı’nın vereceği adil kararı tam bir vakar ve sükûnetle beklerken beklentimizin
aksine İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali, yüz binden fazla masum ve
kimsesiz Müslümanın kanlarının boşa gitmesi, tarihte misli görülmemiş
korkunç bir tablo ilâve edilmesi ve her gün işgalin çerçevesinin Anadolu
içlerine kadar yayılması bizlere ümit ve teselli veren Wilson prensiplerine, büyük devletlerin vaadlerine ve mütareke şartlarına aykırıdır. Yeryüzünde mevcut tek Müslüman hükümet olan Osmanlı Devleti’ne Anadolu çok görülüyor. Şanlı bir tarihe sahip olan siyasî hayatına son verilmesi kararlaştırılırsa öncelikle Anadolu’da yaşayan Müslümanların yok
edilmesini sonra da bu kararın gerçekleştirilmesini istirham ederiz. Vatanımızın geleceğine her gün indirilen bu darbelere tahammül etmek mümkün değildir. Tarih mağlup bir milleti hiçbir zaman ölüme mahkum etmemiş, aksine birçok mağlup milleti alkışlamıştır. Tarihe dayalı açık ve
gerçek haklarımızın korunmasına dair olan ricalarımızın ve Anadolu’nun
Osmanlı camiasından ayrılmayacağına yemin ettiğimizin dünyanın en
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tanınmış ve vicdanlarına en güvendiğimiz siyaset adamlarından oluşan
Paris Sulh Konferansı’nın değerli heyetine iletilmesine aracılık etmenizi
istirham ederiz. Bu konuda gereğinin yapılması.
Çermik Kazası
Müftüsü
İbrahim

Belediye Reisi
Sadık

Eşraftan
Hacı Hasan
Ağa oglu Hızır

Eşraftan
Gaffar

Eşraftan
Hüseyin

Eşraftan
Lütfü

Eşraftan
Hüseyin

Eşraftan Abdülkerim

Eşraftan Seyfeddin

Eşraftan
Abdullah

BOA. HR. SYS. 2543-2/32-35

77
Bâb-ı Âlî
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Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Şube: Âsâyiş
Husûsî: 1869

Hariciye Nezareti’ne
Mühimdir.

Ekim’in otuz birinci Cuma günü Maraş kasabasının Uzunoluk çarşısında Fransız işgal kıtaları içerisinde bulunan Ermeni askerleri tarafından ahali ve İslam kadınlarına karşı yapılan taarruz ve saldırılar hakkında
liva savcısı ile jandarma tabur kumandanı ve polis komiserinden oluşan
bir heyet tarafından yapılan tahkikat neticesine ve yine Kasım’ın yedinci
günü akşamı alaturka saatle iki buçuk civarında Maraş’ın Seksanlar mahallesinden devriye memurlarından Polis Subhi Efendi’nin yaralanmasına ve yine aynı gece saat üç civarında Pınarbaşı mahallesi ahalisinden
Aşık Mustafa oğlu Ökkeş’in sözü edilen askerler tarafından öldürülmelerine dair, savcılıktan verilip adı geçen mutasarrıflıktan gönderilen üç ayrı
fezlekenin suretleri ekli olarak gönderilmiş ve bu konuda Fransız Askeri
Kıtaları Kumandanlığı nezdinde teşebbüste bulunulmuştur. Ermeni as160

kerini yaralayıp öldürdüğü anlaşılan Hacı İmam hakkında da sıkı takibe
girişildiği mahallinden bildirilmiştir. Sizin de bildiğiniz üzere Fransız
askerlerinin Adana’yı işgal ettiklerinde beraber getirdikleri Ermeni askerleri tarafından İslam ahaliye karşı bir takım tecavüzlerde bulunulmasından dolayı nezaretçe gerekenler nezdinde lazım gelen teşebbüslerde bulunulmuştu. Bildirilen duruma nazaran Ermenilerin Maraş’ta aynı işi
yapmaları ve yerli Ermeni ahaliyi teşvik ederek üzücü olaylar çıkmasına
yol açmaları muhtemel olduğundan Hariciye Nezareti tarafından gerekli
teşebbüslerde bulunularak sözü edilen askerlerin bu bölgeden uzaklaştırılmasının sağlanması ve sonucunun haber verilmesi yüksek müsaadelerinize bağlıdır.
30 Kasım 1919
Dahiliye Nazırı Adına
Müsteşar
Keşfi
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti

Soruşturma fezlekesi sureti
İşbu kırk sekiz sayfalık soruşturma evrakı ve teferruatının araştırılmasından durum anlaşılacağı üzere: 31 Ekim 1919 Cuma günü Maraş’ın Uzunoluk çarşısında iki Müslüman’ın tehlikeli şekilde yaralanması
ve bir Ermeni askerinin öldürülmesi şeklinde gelişen üzücü olay hakkında yapılan tahkikata göre; bahsedilen günde akşam alaturka saatle bir
buçuk civarında Uzunoluk çarşısının üst tarafında ve köprüye yakın bir
yerde bir Ermeni gönüllüsü Çavuşlu mahallesinden olup değirmenden
gelmekte olan ve kucağında iki yaşında bir çocuk bulunan Elbistanlı
Asaf’ın karısı Elife’ye tecavüz ederek dinine küfrettikten sonra “daha
yüzün kapalı mı kalacak?” diyerek yüz peçesini alıp götürmüştür. Bunu
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haber alan polis memurlarından Sabri Efendi olayı soruşturmak üzere
Uzunoluk Çarşısı’na indiğinde olaydan dolayı ahalinin çok fazla etkilendiğini görmüştür. Elife’nin nereye gittiğini araştırırken, Necib oğlu Derviş Efendi’nin evinin önünde yine bir Ermeni neferi hayvanlarına bakmak üzere sokağa çıkmış olan Begtutiye(?) mahallesinden Gülekci Halil’in karısı elli yaşındaki Fatma’ya tecavüz ve hakaret ederek yüzünün
peçesini alıp yırtmış ve başından çarşafını arkaya atarak “Artık biz geldik, hürriyet oldu, daha mı böyle gezeceksiniz?” diye sövüp saymıştır.
Polis Sabri Efendi kadının yere yıkıldığını ve tecavüz eden neferin elinde
de bıçak olduğunu görür görmez derhal oraya giderek çıkması muhtemel
olan bir olayın önüne geçmeye çalışmıştır. Bahsedilen Ermeni neferi polis efendiye de cebinden çıkardığı revolveri göstermiş ise de sıkmamıştır.
Orada bulunan sekiz-on kadar Ermeni gönüllüsünden bazısı tecavüz eden
askere yardım ederken içlerinden birisi de engel olmak istemiş ve hatta
engel olmak isteyen asker gerek halk ve gerek polis efendiye karşı neferin tecavüzünden dolayı özür dileyerek tecavüz edenlerin subayları aracılığıyla cezalandırılmasını sağlayacağını söylemiş ve oradan ayrılmışlardır. Ermeni gönüllülerinin toplu olarak yollarına devam ettikleri ve polis
efendinin de tecavüze uğrayan Fatma’yı alıp hükümete gittiği sırada çarşıda tekrar kavga çıkmış, silahların sıkılıp, kötü olayların çıktığı anlaşılmıştır. Bu olayların sebebi araştırıldığında aslında sarhoş olan Ermeni
askerlerinin polisten ayrılıp yollarına gittikleri sırada din ve imana küfrettikleri, hatta o sırada dükkanın dışarısında bulunan (Sütçü Hacı İmam)
adındaki kişinin kendi aralarından geçmiş olduğu bahanesiyle ona da
saldırdıkları ve bunun üzerine hemen aynı mevkide Müslüman kadınlardan ikisine yapılan haksız saldırılardan fevkalade üzgün olan Müslüman halkın Hacı İmam’ın sözlerinden etkilenerek Ermeni askerlerini
arkadan takip ettikleri ve onlara yetiştikten sonra birbirleriyle kavgaya
başladıkları bildirilmiştir. Ermeni askerlerden biri belinden çıkardığı manevra kayışıyla Hacı İmam’ı yaralayıp diğer arkadaşlarının da silah atmaya başlamaları üzerine halk tekrar geriye kaçmıştır. O sırada yemek
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için evine gitmekte olan jandarma Nebi oğlu Mehmed’e rastlayan Ermeniler onu sağ gözünün üstünden yaralayıp, kasaturasını almışlar ve hiçbir
şeyden haberi olmayıp çeltik işinden gelmekte olan Reşbaiye(?) mahallesinden Sakar Kıyalı oğlu Keto Osmanı feci şekilde revolver kurşunuyla
yüzünden ve Çavuşlu mahallesi camii civarında karşılaştıkları Zülüfdar(?) oğlu Hüseyin Çavuş’u kayış ve kamçılarla yaralamışlardır. Çarşıdan gelmekte olan üç Ermeni askerinin de kahveden evine gitmekte
olan Çavuşlu mahallesinden Çakmakçı oğlu Said’e üç defa revolverle
ateş ettikleri ve mermilerin ikisinin boşa gidip birinin sırtına isabet ederek ön tarafından çıktığı ve kamçı ile de yüzünden yaraladıkları anlaşılmıştır.
Uzunoluk Camii hizasında ise bir Ermeni neferi yaralanmıştır. Yaralanma şekline gelince; yukarıda ismi geçen Sütçü Hacı İmam’ın bahsedilen camiin merdiveninde bekleyerek oradan geçmekte olan iki Ermeni
askerinden birisini silah sıkarak öldürdüğü söylenmektedir. Soruşturma
sırasında katil olduğu anlaşılan Hacı İmam’a silahın Reşbaiye Mahallesi’nden İmam Bey tarafından verildiği ve Uzunoluk’dan Cephaneağası(?)
oğlu Hasan ve Göde Ali ve Toros ve Kel Ali adındaki kişilerin de kışkırtıcı oldukları iddia edilmiş ise de İmam Bey’e bu şekilde silah verildiğine
dair hiçbir şahidin şehadetine ve bu hususta açık bir ifadeye rastlanmamıştır. Ancak şahitlerden Kahveci Kigork öldürme olayından önce silahsız olarak İmam Bey’in Orman Dairesi olarak kabul edilen dairenin avlusuna girdiğini ve sonra oradan silahlı çıktığını söylerken, bahsedilen kapıya bitişik olan dükkanın sahibi Samuel adlı kişi de Hacı İmam’ın asla
bahsedilen dairenin avlusuna girmediği, yukarıdan gelerek doğruca camiiye girdiğini söyleyerek diğerine zıt ifadelerde bulunmuşlardır. Hacı
İmam’ın daire avlusunun içerisine girdiği farz edilse bile bahsedilen yerde İmam Bey’in doğrudan doğruya müştemilatından olmayıp Orman
İdaresi’nin avlusu bulunmaktadır. Olay sırasında daire müdürü içerde
olup, dövülen jandarma Mehmed ile beraber daha bir takım kişiler korunmak için içeriye girmişlerdir. O sırada İmam Bey’in de namaz kılmak
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için camiide bulunduğunun anlaşılması üzerine İmam Bey tarafından
silah verilmesi olayı ispatlanamamıştır.
Diğerleri için olduğu iddia olunan tahrike gelince: Bunlardan Toros
adlı şahıs o gün kuşluk vakti dükkanında bulunduğu sırada birkaç Ermeni
askeri gelmiş, içlerinden birisi beşer guruşa üç aded tütün paketi aldıktan
sonra kendisinden yirmi guruş daha madeni para alarak yerine on guruşa
tedavül eden bir İngiliz kağıt parası vermişlerdir. Sonunda birçok uğraşının ardından yirmi guruş madeni akçeyi geri alarak yerine Osmanlı kağıt
parası vermek suretiyle aralarındaki çekişme çözülmüş ve bu şekilde uygunsuz durumun devamından kaçınmak için saat yedide dükkanını kapayarak, evine gidip bir daha çıkmamıştır. Cephane ağasının oğlu Hasan’da saldırıya uğrayan kadını Polis Sabri Efendi ile beraber hükümete
götürmüş, olay mahallinde kesinlikle bulunmadığı anlaşılmıştır. Göde Ali
ile Kel Ali’nin de öldürme ve bozgunculuğa yönelik söz ve davranışa
cüret ettikleri ispatlanamamıştır.
Özet ve Sonuç
Fransız işgal kuvvetlerinde hizmetli Ermeni gönüllülerinden bazılarının yukarıda isimleri belirtilen Elife ve Fatma adlı kadınlara sataşması
ve her ikisinin de aynı çarşıda ve az aralıklarla hoş olmayan saldırıya
uğramaları Müslüman halkı rencide etmiştir. Polis Sabri Efendi’nin müdahalesi ile galeyan durmuştur. Askerlerin yollarına gittikleri esnada Hacı İmam’a saldırdıkları ve onun sarfettiği dokundurucu sözlerden etkilenen halkın tekrar heyecana kapılarak söz konusu askerleri arkadan takip
ettikleri ve ardından onların da silah ve kayış darbeleriyle karşılık vermeleri üzerine dağıldıkları, bu olaydan üzüntü duyan Hacı İmam’ın da ya
önceden taşıdığı veya o sırada tedarik ettiği ateşli silah ile çarşıdan gelmekte olan iki Ermeni askerinden birini yaralayıp öldürdüğü ve bunun
ardından Bakkal Toros’un dükkanı civarından evine gitmek üzere bulunana Çakmakçı oğlu Said’i üç Ermeni askerin tehlikeli surette yaraladık164

ları anlaşılmıştır. Saldıran Ermeniler hakkında yasal inceleme yapılmak
üzere işgal kumandanı nezdinde girişimde bulunulması lazım geldiğinden, harekete cüret eden Hacı İmam hakkında da sıkı yasal işlem yapıldığını içeren işbu fezleke düzenlenmiştir.
5 Kasım 1919
Maraş Müddeî-i Umûmisi

Liva Jandarma Tabur Kumandanı

Ali Galib

İsmail Hakkı
BOA. HR.SYS. 2543-7/10, 30, 72
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Adana Vilayeti’ne
Kasım’ın yirmi yedinci günü limana gelen Fransız bandıralı Magda(?) vapuruyla İstanbul ve İzmir tarafından aileleriyle birlikte üç bin
kadar Ermeninin Mersin taraflarına gittikleri Antalya Mutasarrıflığı
vekâletinden bildirilmiştir. Bunlar Mersin’e geldiler mi, nereye sevkolundular ve gerçekte Adana ahalisinden midirler? Uygun bir şekilde araştırılarak alınacak bilgilerin etraflıca bildirilmesi.
1 Aralık 1919
Nazır Adına
Keşfi
BOA. DH. ŞFR. 105/12
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Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Tercüme Müdîriyeti
Numara: 736
Bünyan, 1 Aralık 1919

Hariciye Nezareti’ne
Çok şirin bölgemiz olan Adana’da, Fransızların tüm kamu ve özel
binalardan Osmanlı bayrağını indirdiklerini ve yerine Fransız bayrağını
astıklarını derin bir üzüntüyle öğrenmekteyiz.
Bu adaletsizliği engellemek amacıyla gerekli olan her şeyi yapmanızı talep ediyoruz. Bizler tüm fedakarlığa hazırız ve olumlu haberleri
beklemekteyiz.
Müdâfaa-i Hukûk Cemiyeti Başkanı
Nail
BOA. HR. SYS. 2555-4/169
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Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Sayı :19291/376
Mustafa Reşid Paşa’dan Fransız Yüksek Komiseri’ne
4 Aralık 1919

Aşağıdaki olaylar hakkında sizlerin dikkatini çekmekten onur duyuyorum:
1- Osmanlı Hükümetine gelen birçok bilgi; Kilikya Müslümanla-

rının Ermeniler tarafından, katliama varacak çok kötü muamelelere maruz kaldıklarını inanmamızı gerektirecek çok önemli sebepler olduğunu
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ve Zeytun’daki Ermenilerin hararetli bir şekilde silahlanarak buna hazırlandıklarını bildirmektedir.
2- Adana vilayetinde, Ermeniler tarafından her gün 10-12 Müslü-

manın öldürüldüğünü, cesetlerinin kuyulara atıldığını ve bugüne kadar da
cesetlerle dolu on beş kuyu bulunduğunu,
3- Bu vilayetteki Ermenilerin, çete üyesi oldukları bahanesini ileri

sürerek çok sayıda Müslümanı kurşuna dizdikleri,
4- Fransız yetkililerin, izne ayrılan müftünün yerine, Müslüman-

ların birini seçmelerine karşı olduklarını...
İşte bu nedenlerle, Müslümanların hayatlarının mükemmel bir şekilde korunması ve toplumun, bir müftünün seçilmesi gibi temel haklarından birini yerine getirmesini Fransız yetkililerin engellememeleri hususunda en etkili bir şekilde müdahale etmenizi talep etmekten onur
duymaktayım.
Saygılarımla.
BOA. HR. SYS. 2555-2/22
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Bâb-ı Âlî
Sadâret-i Uzmâ
Mektûbî Kalemi
380

Hariciye Nezareti’ne
Maraş ve çevresinin Fransızlar tarafından işgali ve Fransız işgal
kuvvetleri içerisinde bulunan Ermeni askerlerinin Müslüman kadınlara ve
İslamın kutsal değerlerine tecavüzleri dolayısıyla Diyarbakır âlim, âyân
ve eşrafı tarafından çekilen telgraf suretinin gönderildiğini içeren Harbiye Nezareti’nden gelen tezkire ekleriyle beraber Meclis-i Vükelâ’da
okunmuş; yapılan bu saldırının Fransız subayları tarafından Zeytun ve
civarında bulunan Ermenilerin silahlandırıldıklarına dair ihbarların dik167

kate değer ve önemli olduğu, İslâm ahalinin dinî ve millî duygularını
rencide eden bu gibi üzücü hareketlerin vahim sonuçlar doğuracağı açık
olduğundan bu yolda İtilaf Devletleri temsilcilerinin dikkatleri çekilerek
adı geçen bölgede Fransız kuvvetleri arasında bulunan Ermenilerin çıkarılması ve tahrik edici uygulama ve davranışlara son verilmesi yoluna
gidilmesi ve yapılan girişimlerin neticesinin bildirilmesi hususunun Nezarete sözlü tebliği uygun görülmüştür. Sözü edilen telgrafın sureti de
ekte gönderilmiş olduğundan, gereğinin yapılması için tezkiremiz yazılmıştır.
4 Aralık 1919
Sadrazam Adına
Müsteşar
Rıfat

Suret
Mütarekenin ardından birer bahane ile her tarafı sayısız İslamî abideyle dolu bir İslam yurdu olan Anadolu’nun ve özellikle vilayetimize
yakın bölgelerinin geçici kaydıyla işgalini ve son olarak da Fransızlar
tarafından Maraş, Antep ve Urfa livalarının işgal edilmesini millî hukukumuza tecavüz sayarak protesto ediyoruz. Bin üç yüz yıllık İslamî hayatını yer yer binlerce dinî müessese ve irfan yuvasıyla isbat eden, mevcut
arazi ve mülklerin tamamına sahip olduğu resmî kayıtlarla sabit olan
Müslümanların, azınlıkların haklarını mütarekeden sonra da aynen gözettiklerini göstermiş olmalarına rağmen bunların özgürlük sağlanması gibi
akıl ve mantığa aykırı bahanelerle orada masum Müslümanları verilen
sözün aksine imha edecek işgallere devam etmeleri Müslümanların kalplerini cidden yaralamaktadır. Maraş’ta Fransız askerleri arasında bulunan
Ermeni fedailerinin Müslüman kadınlara tecavüzleri; Maraş ve Antep’te
Fransız subaylarının, asırlardan beri gölgesinde yaşamakla gurur duyduğumuz, bir zamanlar bugünkü galiplerin bile hürmet ettiği Osmanlı san168

cağını bazı resmî binalardan indirmeye teşebbüs etmesi, aldığımız haberlere göre; Maraş’a giden Fransız subaylarının Zeytun ve civarı Ermenilerini silahlandırmaları millî ve dinî haysiyetimize cidden dokunmaktadır. Bu durum Fransızların nüfuz bölgelerine almak istedikleri yerlerde
izleyecekleri siyasete ve unsurlar arasında ayrılık çıkarmaya yönelik hareketlere başlangıç teşkil ettiğinden bu siyaset, medeniyet ve insanlıkla
bağdaşmamaktadır. İstihbaratımız açıkça çeşitli şekil ve maksatlarla büyük bir Ermenistan kurulmaya çalışıldığını gösteriyor. Asırlardan beri
bütün yabancıların ve gayrimüslimlerin serbest yaşadığı ve en rahat ticaret yaptıkları yer vatanımızdır. Bir takım gizli emellere dayanılarak siyasî
tahrikler yapılmazsa hiçbir zaman unsurlar arasında çekişme meydana
gelmez. Gayrimüslim ve yabancılar daima biz Müslümanlardan hürmet
görür. Her ne şekilde olursa olsun yabancıların idaresini gelecekte Ermenistan kurulmasına yardımcı gördüğümüzden ıslah edilmiş yerlerin hemen tahliyesini ister, nüfuz bölgesi bahanesiyle işgali muhtemel yerlere
yabancı ayağını bastırmamak için her fedakarlığa hazır olduğumuzu arzederiz. Dünya barışı için esas olarak kabul edilen Wilson prensiplerine
dayanarak çoğunluğun hakkının azınlığa feda ettirilmemesini rica ederiz.
Aksi halde biz dedeler torunlarının nefret ve lanetle başa kakmalarına
maruz olarak yaşamaktansa ölmeyi tercih ederiz. Müslümanlığın yüce bir
şekilde devamı uğruna şimdiye kadar ölüme daima koşarak gitmiş olan
biz Diyarbakırlılar bu defa da ölmeye hazırız. Bütün İslam dünyasının
mukadderatını ve sorumluluğunu elinde bulunduran şu anki hükümetin
anlayışından buna benzer gereksiz işgallere son verilmesi yolunda acilen
gereğini yapmalarını saygılarımızla rica ediyor, heyecanla neticeyi bekliyoruz.
Hâmidîoğlu
Gülşenî şeyhleMüftü
rinden
İbrahim Hakkı
Ahmed

Meşâyihden
Şükrü

Ulemâdan Rasim

Eski Mutasarrıflardan Gazzeoğlu Fikri
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Hazroluoğlu
Râif

Yasin Efendioğlu Şevki

Dellalbaşıoğlu
Fazlı

Başefendioğlu
İbrahim

Şeyh Musa
Ağaoğlu
Mustafa
Yasin Efendioğlu Sabır

Cizrelioğlu
Abdülvehhab

İmamoğlu
Hüseyin
Hüsnü
Pirinççioğlu
Sıdkı

Serdaroğlu
Mustafa

Paşaoğlu
Mehmed Bâki

Hacı Halil
Agaoğlu Şeyh
Musa
Koyun Tüccarı
Şeyh
Musa
Meyveoğlu
Hasan

Pamukçuoğlu Kullar Ağasıoğ- Töre halka zât
lu
(?) Mehmed
Abdurrahman
Emin
Nâfiz
Nakioğlu Fazıl Molla Bahaed- Cemil Paşaoğlu
Efendi Mahdin İmamı
Ömer
dumu
Mehmed
Mehmed
Cenanbaşı
Hafız Ömer
Kirişçioğlu
Hasan EfendiEfendioğlu
oğlu İbrahim
Nuri
Hacı Mustafa
Ömer Efendi
Camiü’l usul
Gürânîoğlu
Hacı Çerçi
Attaroğlu
imamı Hafız
Ağaoğlu
Abdülkadir
Hakkı
Mehmed Ali
Yusuf
Debbağoğlu
Kirişçioğlu
Paşaoğlu
Özdemiroğlu
Süleyman
Mesud
Kemal
Osman
Muhtaroğlu
Müftüoğlu
Feyzi Ağaoğlu
Said
Mehmed Salih
Şeref
Sadullah
Tüccardan
Salâhi İbrahim
Terzioğlu
Lebencioğlu
Taciroğlu ŞemŞeyh
Mustafa
seddin
Musa
Kasap MehTüccardan
Kasapoğlu
Kahveci Abmed Said
Hacı Hasan
Mehmed
dülkadir
Mardinli Da...Recep
Hafız Tahir
Hacı Çerçi
Efendioğlu
Ağaoğlu Havud Bey
Mehmed Sadık
mid
Molla Bahaed- Baytar Müfetti- Hasan MahalleBerber
din Mahallesinşi
sinden MehAbdi
den Akif
Derviş
med Salih
Şeyh... İmamı
Vehbioğlu
Tüccardan
Tüccardan Said
Kasım Oğlu
Raif
Said
Halil
Seyyid Mehmed
Vehbioğlu
Tevfik Efendi- Tüccardan Şeyh Bozo(?) Halifeoğlu Sıdkı
oğlu Hacı Ahİbrahim
Mehmed
med
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Şeyh Musa
Efendioğlu
Hüseyin
Hüsnü
Yasin Efendioğlu Mehmed
Mehdi
Koyun Tüccarı
Hüseyin
Ulemâdan Sabri
Halifeoğlu
Mehmed Said

Attaroğlu
Münir
Molla Gafuroğlu Mehmed
Tahir Ağaoğlu
İrfan
Tuzcuoğlu
Said
Tütüncü Ahmed
Siverekli
Hasan Sabri
Bileyci Abdürrezzak
Ramazan Hocaoğlu
Mustafa
Cami-i Kebir
Muhtarı
Hasan
Hacı Muharremoğlu Mustafa

Sükûtioğlu
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Ömer
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Receb
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Halifeoğlu
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Arif
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Bekir Ağaoğlu
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Mustafa
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Hakkı
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Hâmid
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Hanoğlu İmamı
Narlıoğlu
Cansızoğlu
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Hafız Mahİzzet
Nihad
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Bekir
lu Zülfikar
Mehmed
Nureddin
Hasan
Ağaoğlu Ömer
Bakkal Abdur- Kadıköy Muh- Çolanğaz Karİmamoğlu
Gürlü Muhtarı
tarı
yesi Muhtarı
rahman
Ömer Onbaşı Abdurrahman
Nesib EfendiHasan
oğlu Mustafa
Tuzcu
Muslioğlu Ah- Eyüp Ağaoğlu
Osmanoğlu
Cizrelioğlu
Osman
med
Nihad
Kemal
Münir
Osmanoğlu
Tüccaroğlu
Tasarruf Şirketi
Tüccardan
Pastacı(?)
Müdürü
Kemal
Ömer
Tahir
Ali
Abdullah
Kahveci MuhLebencioğlu
Halfeoğlu
Helvacıoğlu
Saibaşıoğlu
yiddin
Salim
Sıdkı
Şükrü
Zeki
Koyun Muhtarı Mustafa EfenCenan
Hacı Kadir
Hüseyin Ledioğlu Kadri
Ağaoğlu Hacı
benci Ali Rıza
Rıza
Ahmed
İbrahim
... Hüseyin
Tüccardan
İmam Paşa
Çolagan İmamı
Kefevioğlu
Tahir
Emin
Musa
İbrahim
Tatar
Zeki Beyoğlu
Tüccardan
Aşiretten
Osman KahOsman Ağa
Kemal
Salih
Şaban
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Vanlıoğlu AhMuhtaroğlu
Derekioğlu
Hacı Şeyh
Said
Efendioğlu
med
Kazım
İbrahim
Hacı Ahmed
Çavuşoğlu
Belediye Katibi Hüseyin AğaÇerçeb İmamı Musa Paşaoğlu
oğlu
Ali
Cevdet
Akif
Kerâmi
Mustafa
Hacı Halil
Balmumu
Fırıncı Esad
Bardakçıoğlu
Hacı Çerçi
Ağaoğlu
İmamı
Ağaoğlu
Ağaoğlu
Mehmed
İsmail
Sadık
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Kemal
Hacı İbrahim
Vehbi Beyoğlu
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Tevfik
Cemil
Hasan
Kazım
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ÇaCanbaz Mehkal(?)Mahallesi
med Ali
Muhtarı
Mustafa
Debbağoğlu
Oturakçıoğlu
Cemil
Mehmed Sabri

Kavalcıoğlu
Mustafa

Yasinoğlu Abdülvehhab

Cami-i Kebir
Mütevellisi
Ahmed

Sarraf
Mustafa

Pamukçuoğlu
Osman

...oğlu
Şevkis
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Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
8578/435

Hariciye Nezareti’ne
Gizli

Urfa Mutasarrıflığı’ndan geçen gün gelip sureti ek olarak nezarete
gönderilen telgrafın içeriği açık değildi. Arzu ve isteklerini daha açık bir
şekilde söylemesini mutasarrıfa bildirdim. Bu defa cevap olarak gelen
telgrafın suretini ek olarak takdim ediyorum.
İncelendiğinde anlaşılacağı üzere; liva mutasarrıfı Fransızların Urfa’daki durumlarını İngiliz işgalinden farklı görmektedir. Bu fark on beş
günlük kısa bir zaman içerisinde kendilerinin her türlü ufak işlere müdahale etmelerinden ve hükümet memurları aleyhinde kararlar alıp uygulamaya başlamalarından anlaşılmaktadır. Gerçekte 29 Kasım ve 2 Aralık
1919 tarihli iki adet yazı ile bildirildiği gibi Maraş Hükümet Konağı’yla
kalesine resmî günlerde ve cuma günlerinde çekilmesi adetten olan Osmanlı sancağının çekilmesine Fransız Kıtası Kumandanlığınca başlangıçta engel olunması ve guvernör-militerin beraber çalışmak üzere hükümet
dairesinde bir yerin kendisine tahsisini talep etmesi her iki işgal arasındaki farkı gösteren delildir. Bundan başka İngilizlerin yerine gelen Fransız askeri kıtası içerisinde çok miktarda Ermeni efradı bulunduğu, bunla172

rın Müslüman ahaliye karşı fazlasıyla saldırgan bir tavır ve durum aldıkları ve yerli Ermenilerin de bundan cesaret alarak asayişi ihlal edecek bir
takım zulüm ve hareketlerde bulunmakta oldukları hakkında Maraş, Antep ve Urfa Mutasarrıflıklarından gönderilen bilgiler dikkat çekicidir.
Bunun üzerine işgalin daha önceki mahiyetinin değişmediğine dair bağlı
oldukları hükümet adına Fransa Fevkalade Komiserliği’nden verilen teminat ile uzlaşılması imkansız görülen şu durum hakkında komiserliğin
dikkatinin çekilmesi ve o bölge ahalisinin din ve milletine olan düşkünlüğü bilindiğinden Ermeni askerlerinin saldırgan hareketleri sebebiyle
üzücü bir olayın meydana gelmesine izin vermemek için kendilerinin
değiştirilmesini sağlamak da nezaretin inayetine bağlıdır.
4 Aralık 1919
Dahiliye Nazırı
Mehmed Şerif

Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi
Şube: 2

On Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’nın 3/4 Aralık 1919 tarihli şifre
suretidir.
1- Maraş olayları hakkında Antep Kalemi’nden alınan bilgilerin

özeti aşağıdadır:
a- Kasım ayının yirmi beşinci günü Osmaniye Guvernörü Yüzbaşı

André Maraş’a gelmiş, eşraftan Kadri [Kadir] Paşa oğlu Şükrü ve İhsan
beylerle bütün Hıristiyanlar tarafından karşılanmış ve Kadir Paşa’nın
evine misafir olmuştur. André ertesi gün görüşmek üzere mutasarrıfı davet etmişse de mutasarrıf gitmemiş, mutasarrıfla ortak görev yapacaklarını bildirmiştir. Mutasarrıfın kabul etmemesi üzerine André durumu Antep’teki kaymakam Felix Sainte Marie’e yazmışsa da ne cevap verildiği
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bilinmemektedir. 27 Kasım 1919’da Kadir Paşa ile Şükrü Bey mutasarrıfa “Biz seni istemiyoruz” diyerek işten el çektirirler. Yerine André oturur. İstihbarata göre mutasarrıfın bunlarla arası açıkmış. Fakat mutasarrıf
haklıymış. Yaptıklarına bakılırsa milletin, hükümetin şerefini koruyan
vakur, cesur ve müteşebbis bir kişiymiş.
b- 28 Kasım 1919 Cuma günü Maraş halkı mutasarrıfın böyle işten

el çektirilmesi ve kaleye Fransız bandırasının açılması üzerine Cuma
namazından sonra toplanıp kaleye giderek Fransız bayrağını indirmişler
ve yerine Osmanlı bayrağını çekmişlerdir. Daha sonra “Yaşasın Osmanlı
Hükümeti, yaşasın İslam halifeliği, kahrolsun Kadir Paşa ve Şükrü Bey”
diye bağırarak hükümete gelmişler ve André’ye “Biz seni istemiyoruz”
diyerek mutasarrıfı makamına oturtmuşlardır. “Mutasarrıf ancak padişah
ve halifenin emriyle azlolunur, başka kimseyi tanımayız” demişlerdir.
Ahali mutasarrıfın emri üzerine dağılmış, mutasarrıf vazifesine devam etmiştir. André ahaliye hitap etmek istemişse de reddedmişler, “Biz
seni tanımayız.” demişlerdir. Bu hadise Fransızları ve Ermenileri pek
derin etkilemiştir.
c- Fransızlar bu olaydan bir hafta kadar önce Çerkes ve İslam mu-

hacirlerinden oluşan yüz kadar Suriye jandarmasını Osmaniye’den Maraş’a getirmişlerdir. Haksız olan işgale ilâve olarak bu uygulama asayişi
ihlal ve hükümetin iç işlerine müdahaledir.
2- General Gouraud’nun Beyrut’a çıktığını doğrulamak maksadıyla

20 Kasım 1919’da Antep’te Amerika Koleji üzerine Fransız bandırası
çekilmiştir. Ahali galeyan eder diye mutasarrıf ihtarda bulunmuş ise de
Fransızlar dinlememişler ve daha sonra Pazar günü yine çekmişlerdir.
Ermeniler Antep’te büyük çarşının değişik yerlerine yağlı paçavralar
atarlarken tutuklanmışlardır.
3- Halep halkının bir kolordu teşkil ederek Müslimiye’ye gelen

Fransızların Halep’e girmelerine engel olmasına çalıştıkları haber alınmıştır.
174

4- Urfa telgraf memurlarının bildirdiklerine göre Urfa’da gece ge-

zen Fransız devriyesiyle Müslümanlar arasında tartışma çıkmış ve bir
Müslüman yaralanmıştır. Urfa Jandarma Kumandanı Ali Rıza Bey yerine
Fransız zabitlerinden birinin tayin edileceği, Urfa telgrafhanesinin (...)∗
yüz getirileceği sözü Urfa’da söyleniyormuş. Bu müdahalenin hukuka
aykırı olduğu bildirilmektedir.
BOA. HR. SYS. 2543-7/33, 34
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Meclis-i Vükelâ Müzakerâtına Mahsûs Zabıtnâme
Numara: 579
Tarih: 4 Aralık 1919

Özet
Maraş ve civarının Fransızlar tarafından işgali ve Fransız işgal
kuvvetleri arasında bulunan Ermenilerin Müslüman kadınlarına saldırıları
dolayısıyla Diyarbakır ulema ve ileri gelenleri tarafından çekilen telgraf
kopyasının gönderildiğini bildiren Harbiye Nezareti’nin 22 Kasım 1919
tarihli ve 4712 numaralı tezkiresi ekiyle beraber okunmuştur.
Kararı
Yapılan saldırılar ve Fransız subayları tarafından Zeytun ve civarı
Ermenilerinin silahlandırıldıklarına dair alınan ihbarlar, kayda değer ve
önemlidir. Müslüman halkın dinî ve millî duygularını inciten bu gibi
üzücü hareketlerin çok tehlikeli sonuçlar doğuracağı belli olduğundan, bu
noktalar hakkında İtilaf Devletleri temsilcilerinin dikkatleri çekilerek, o
bölgede Fransız kuvvetleri arasındaki Ermenilerin ayıklanması ve kışkırtıcı davranışlara son verilmesinin temin edilmesi ve girişimlerin sonuçlarının duyurulması hususunun Hariciye Nezareti’ne bildirilmesine karar
verilmiştir.
∗

Belgenin orijinalinde bu boşluk yer almaktadır.
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Meclis-i Vükelâ azalarının imzaları
BOA. MV. 217/153

84
Osmanlı Ordû-yı Hümâyûnu
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye
Şube: 2

On Üçüncü Kolordu’dan gelen 4/5 Aralık 1919 tarihli şifrenin suretidir.
Fransızların Urfa’da her konuda iç işlerine müdahaleye başladıkları, telgrafhaneye makinalı tüfekler yerleştirdikleri, Urfa’nın Samsat kapısında Ermeni tepesinde siper kazdıkları, Adana’ya Ermenilerin gelmekte
olduğu ve bir kaç güne kadar bir bataryanın da geleceğinin söylendiği
Urfa Askerlik Şubesi’nden bildirilmiştir.
Musul ve Akra’nın siyasî hakimlerinin katledildiği, yerine tayin
edilen yeni siyasî hakimin de Akra’ya giderken öldürülmesi üzerine Musul’daki aşiretlerin galeyana geldikleri haber alınmıştır.
BOA. HR. SYS. 2543-7/35

176

85
Telgraf
Çıkış Yeri: Elbistan
Numara: 2374
Tarih: 5 Aralık 1919

İstanbul Hariciye Nezareti aracılığıyla İngiltere, Amerika, Fransa ve
İtalya siyasî temsilcilerine
Büyük hükümet ve milletlerin namus ve şereflerine güvenerek imzalamayı uygun bulduğumuz mütareke hükümlerini müttefiklerin bazıları
fiilen ihlal etmekte ve anavatanımızda işgal sahasını sürekli genişletmektedirler. İşgal altına alınan yerlerde bütün Ermeniler alışıldığı üzere kandırılmakta ve desteklenmekte, kadınlara, çocuklara, ihtiyarlara varıncaya
kadar hepsi bomba ve silahlarla donatılıp, silahlandırılmaktadır. Ermeni
vatandaşlarımızın yüzde doksanı bu gibi durumlardan tamamıyla nefret
etmesine rağmen aralarında her zaman varlığı eksik olmayan ve millî
felaketlerine kendi kendine ve tek başına sebebiyet veren maceracı, hunhar komitelerle işgal kuvvetlerine mensup bazı resmî kişilerin tehdit ve
baskısından bütün Ermeniler etkilenmişlerdir. Kendi kötülüklerinin sonucu olarak insanlık dünyasının gözünde hem bizi hem kendilerini pek acınacak bir vaziyette bırakan Ermeni vatandaşlarımızla biz Türk ve Müslümanlar doğrudan doğruya anlaşmak ve ortak yaralarımızı yine yardım
ve samimi duygularla karşılıklı sarmakla tedavi yollarını aramaya kesin
bir şekilde çalışmışızdır. Bu yüksek ve insanî amacımızın ve meydana
gelmesi hiç bir zaman diğerlerinin ihtiraslarından doğacak müdahale hileleriyle mümkün olamayacak ve aksine böyle bir müdahale gerek Ermenilere gerekse Türklere huzur ve mutluluk yerine felaket getirecektir.
Efendiler ! Sulh Konferansınca imparatorluğumuzun mukadderatı tayin
edilmişse bu kararları bize tebliğden çekinmeyiniz. Çünkü yetkililerinizin
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mukaddesatımız hakkında bütün aleme ilan ettikleri esasları, adalet ve
hakkaniyetten ayrılınmayacağı vaadini, yani hâlâ necip ve muazzam milletlerinizin şeref ve namusları adına verilmiş senet hükmünde görüyoruz.
Halbuki sakin ve ölçülülükle karışık olan bu anlayış ve görüşe aldanmakta bulunduğumuzu yüzümüze karşı haykırmaktadırlar. Nitekim Fransız
işgal kuvvetleri kumandanları tarafından müştereken imzalanıp bildirilen
ve bütün bağlı olan yerlere ilan edilen resmî beyannamede son işgalin,
İngiliz işgali gibi geçici mahiyette olduğu, padişahın hükümranlık haklarına her anlamda gelebilecek zarardan korunacağı ve kendilerinin hiç bir
yönden hükümet işlerine müdahale etmeyecekleri hakkında üç gün evvel
verilen güvenceye rağmen üç gün sonra millî bağımsızlık ve namusumuzun gerçek sembolü olan hükümet binalarımızı resmî olmaktan çıkarılıp
yerlerine Fransız bayrağının çekilmesi, aynı zamanda idarî işlere el koymak maksadıyla Fransız memurlarına tahsis edilmek üzere hükümet konağında daire ayrılması gibi son saldırgan hareketlerle daha önceden verilen güvenceler yok sayılmış ve doğal olarak Müslüman Türk ulusu da
bu gibi hakaretlere karşı kayıtsız kalamamıştır. Nitekim sancağımız hakkında reva görülmek istenilen hakaretin cevabını hayat ve bağımsızlık
hakkının ne olduğunu anlayan milletlere yakışacak bir yurtseverlik ve
kesinlikle vermekte zerre kadar tereddüd göstermemiştir. Bundan böyle
de bu gibi hakaretle dolu saldırgan davranışlara, şiddetine ve kapsamına
uygun olarak millî varlık ve hayatiyetini savunmaya kesin şekilde kararlıdır. Millî gurur ve olgunluğa sahip, çağdaş bir sosyal heyetin red, hakaret, varlığın korunması ve hayat yolunda göstermeğe mecbur kalacağı her
türlü hayatî davranışın mazur ve isabetli görülmesi tabiidir. Bundan dolayı yönetimi altında bulunan mazlum ve mağlup milletlere serbestlik ve
gelişme hakkı sağlamış, esir ve güçsüz hükümdarlara merhamet ve yardım kanatlarını açmak şeklinde yüceliğini göstermiş olan bir milletin
beka ve bağımsızlık hakkına saygı gösterilerek tecavüzlere artık son ve178

rilmesini, aksi takdirde ortaya çıkacak kötü sonuçlardan sorumlulukla biz
Türk milleti asla alakadar olamayacağımıza dair dün bütün kaza ahalisinden oluşan on beş bin kişinin katılımı ile gerçekleşen mitingde alınan
kararları son kez ve kesin bir dille sunuyoruz.
Doktor
Mustafa

Muallim
Hayrullah

Miting heyeti Adına Maraş
Elbistan Teşkilat-ı Milliye
Reisi
Mehmed
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Urfa Askerî Mahkemesi
Urfa, 6 Aralık 1919

Biz Urfa sancağı askerî hakimi ve Legion d’Honour, şu ise Yüzbaşı
Sageus, düşman işgal toprakları baş administratörü albay adına Kuzey
askerî mahkemesi’nde toplanmış olarak aşağıdaki hükmü yerine getiriyoruz∗:
Urfa ihtilal hareketinden dolayı sanık olan, eşraftan Siverekli Ali
Efendi hakkındaki tahkikatın özeti:
Siverekli Ali Efendi’nin Osmanlı ihtilalcileriyle ortaklaşa iş yapması ve işgal kuvvetleri tarafından mahkum olanlarla ilişkide bulunması
cezalandırılma sebebi görülmüş ve memleketin asayişini ihlale kalkışmıştır:
6 Aralık 1919 günü tek başına ve gıyaben derhal tutuklanmak üzere
sanık Siverekli Ali Efendi iki ay hapis ve iki yüz Osmanlı altını para cezasına mahkum edilmiştir.
∗

Orijinal metinde ifade bozuktur.
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Bu ceza kararını bildiren yazının bir nüshası savcılığa, bir nüshası
da jandarma kumandanlığına tebliğ olunmuş ve bunlardan hapis hükmünün infazı hususuna mesul sayılmışlardır.
İmza
Urfa Askerî Hükümet Reisi
Sageus

Tutuklama emri
Aşağıda imzası bulunan Urfa Sancağı Askerî Hükümet Reisi Sageus, jandarma kumandanı yüzbaşı efendiye, aleyhinde hüküm verilen
sivil Siverekli Ali Efendi’yi tutukevine getirmesini emretmektedir. Siverekli Ali Efendi iki ay hapis ve iki yüz altın para cezasına mahkum edilmiştir.
Hükümet Reisi
Yüzbaşı Sageus
BOA. HR. SYS. 2543-3/6
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Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdîriyet-i Umûmiyesi
Numara: 19305/402
Tarih: 7 Aralık 1919

Sadaret Makamı’na
Ermeniler tarafından mezâlime uğrayan ve yakında acı bir sona uğrayacakları zannedilen Adana ve Kilis havalisindeki İslam ahalinin durumu İtilaf Devletleri temsilcileriyle yabancı gazete habercilerinin dikkatlerini çekmektedir. Bununla beraber Müslüman unsurların yaşadığı
topraklar üzerinde izlenmekte olan istilacı siyaseti sonuçsuz bırakacak
etkili tedbirlere başvurulması gereği Dahiliye Nezareti’nden 24 Kasım
tarihli yazı ile Hariciye Nezareti’ne bildirilmiştir. Ermenilerin asker ola180

rak istihdamının çok sakıncalı ve zararlı olduğu geçende yapılan görüşme
sırasında Fransız siyasî müşavirine ifade edilmiş, meydana gelmesinden
şikayet olunan olaylar hakkında dikkati çekilmiştir. Müşavir Sivas’tan
bazı çetelerin vilayet hududunu geçerek tecavüzlerde bulunmalarının
şikayet konusu olduğunu, bunun kendilerince de bilindiğini, bundan dolayı bu tecavüzlerin önünü almak gerekeceğini cevaben ifade etmiştir.
Mevcut duruma ve daha evvelki Meclis-i Vükelâ’da geçen konuşmalara
göre Dahiliye Nezareti’nin bildirdiği üzere izlenmekte olan istilacı siyaseti sonuçsuz bırakacak etkili tedbirlere başvurulması ancak Meclis-i
Vükelâ’da alınacak bir karara bağlı görünmüş ve durumun görüşülmesi
Sadaret’e bırakılmıştır.
BOA. HR. SYS. 2543-3/3
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Bâb-ı Fetvâ
Dâire-i Meşîhat-ı İslâmiyye
Tahrîrât Kalemi

Adana Merkez Müftülüğü’nün 7 Aralık 1919 tarihli yazısı suretidir.
Ahalinin saadet ve hürriyetini sağlamak için geldiklerini ilan eden
Fransızların Adana vilayetinde Müslüman halka karşı ihanet derecesine
varan uygulamalarından hatırda kalan bir kısmı aşağıda arzolunur:
Şöyle ki; Adana’ya gelişlerinden birkaç gün sonra Baş Administratör Brémond’un eşi Madam Brémond otomobille Pamukçuoğlu Aziz
Efendi’nin evinin önünden geçerken Aziz Efendi’nin beş yaşındaki kızı
pencereden otomobilin içerisine tükürdüğü için ailece mıntıka dışına sürülmek veya beş bin lira para cezası ödemek konusunda serbest bırakılmak şartıyla mahkum edilmiştir. Aziz Efendi sürgünden kurtulmak için
beş bin lirayı ödedi. O zamandan itibaren vilayet merkezi ve kazalarda
Ermenilerin Müslümanlar aleyhinde açtıkları uydurma davaları görmek
üzere bir hakimler heyeti kurularak Müslümanların mallarını zorla alıp
Ermenilere verdikleri gibi İttihadcı olmak veya Hrıstiyanlara zarar ver181

miş olmak gibi bahanelerle namuslu kimselerden birçoğunu birer birer
hapse atarak aylarca hapiste bulundurduktan sonra yavaş yavaş mıntıka
dışına sürmüşlerdir. Mıntıka dışına sürülme işi kadınlara da uygulanıp
Kozan sancağı’nda kocaları Ermeni tehlikesine maruz kaldığı için Konya’ya kaçan ve otuz kişiden ibaret olan aileleri Konya vilayetine sürülmüştür. Bunların arasında Kozan sancağı müftüsünün kızı da bulunmaktadır. (Tabidir ki ben dini bir gereklilik olarak onların bu gibi uygulamalarında derhal sözlü ve yazılı olarak af için aracılık görevini yerine getirmekteydim. Bazen aracılığım hedefine ulaşıyordu. Bu noktadan hareketle
Kozan’dan sürülen ailelerle Cebel-i Bereket sancağından sürülen Hasan
Fehmi, Hasan Faris ve diğer arkadaşlarının affedilmelerini sağlayarak
memleketlerine dönmelerini, Adana, Ceyhan ve Erzin ahalisinden bir kaç
kişinin de hapisten kurtulmalarını sağladım. Ancak sonuç veren bu girişimlerim yapılan zulümlere oranla çok çok düşük kalmaktaydı.)
Nihayet iki ay önce Gavur Dağı’nda sekiz-on kişiden oluşan bir
Müslüman eşkıya çetesi ortaya çıkmıştır. Dikkat çekicidir ki çetenin ilk
ortaya çıkışından sonuna kadar Cebel-i Bereket Sancağı Guvernörü
André’nin bu çete ile daima temasta bulunup çetenin eşkıyalık hareketlerini teşvik ettiği halk arasında konuşulmaktaydı. Sonunda çete altı-yedi
yüz kişiye ulaştı ve siyasî bir mahiyet taşımadığı için daima Türk köylerini yağmalıyordu. Çetenin faaliyetleri esnasında Fransızlar önemsiz ve
sonuçsuz bir şekilde takibat yapıyorlardı. Çetenin yüz elli kişiden oluşan
bir bölümü Adana’ya dört saat mesafede bulunan Şeyh Murat köyüne
geldiler. Köyde Ermeniler meskûndu. Eşkıya ile onlara karşı koyan köylüler arasında çıkan çatışma sonucu ikisi kadın olmak üzere dokuz kişi
öldürüldü. Bunun üzerine köyden bir Ermeni kadını şehre giderek şehir
içinde bağırıp İslam’ın kutsal değerlerine küfrederek Ermeni Kulübü’ne
gitti. Heyecanlanan Ermeniler çarşıda Müslümanlara saldırıp dört Müslüman’ı katledip beşini de yaraladılar. Zabıta kuvvetleri ve İngiliz askerlerinin müdahalesiyle Ermenilerin esas gayesi olan Müslümanları topluca
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öldürmek düşüncesi ise sonuçsuz kaldı. O günden itibaren Fransızlar
dehşet verici idarelerini daha da şiddetlendirdiler. Ermenilerin alışılagelmiş yalan ihbarları üzerine “Eşkıya ile ilişkileri vardır” diyerek bir çok
Müslüman’ı tutukladılar ve Ermenileri silahlandırarak görünürde eşkıya
takibine, ancak gerçekte Müslüman köylerinin tahribine gönderdiler.
Derhal bendenizle birlikte ulema ve ileri gelenlerden oluşan bir heyet Baş
Administratör Brémond ile görüşme talebinde bulunduk. Valilik makamında heyetimizi kabul etti. Ermeni çetesinin eşkıya takibine gönderilmesinin adalete uygun bir sonuç vermeyeceğinden bahsederek çetenin
geriye çağırılmasını rica ettik. Çetenin bir Fransız zabitinin kumandası
altında bulunduğunu ve hiç bir olaya meydan verilmeyeceğini söyleyerek
teklifimizi reddetti. Ertesi gün Ermeni çetesi İnnaplı, Kayırlı ve Arapköy
köylerini basıp, ahalinin mallarını yağma ve birçok kimseyi şiddetli şekilde döverek tarlalarda rastladıkları çiftçileri katlettiler. Ayrıca İnnaplı
köyünün ileri gelenlerinden Mustafa oğlu Ali Ağa adında namuslu bir zat
eşkıyadan olduğu iddiasıyla elleri kelepçeli bir halde bu Ermeniler tarafından şehre getirilirken sancak mutasarrıfı Normand şehrin girişinde
bunlarla karşılaştı. Getiren Ermenilere “Bu adam kimdir ?” diye sorup,
“Eşkıyadandır” cevabını alınca derhal kurşuna dizilmesini emretti. Akabinde adı geçenin kurşuna dizildiğini haber aldık. Bunun üzerine durumu
derhal yazılı olarak İngiliz başkumandanına protesto edip, yine yazılı
olarak Baş Administratör’e şikayette bulundum. Buna cevap olarak Normand’ın mührüyle mühürlü tehdit içeren bir mektup aldım. “Eşkıyayı
kurşunla öldüren bizzat benim ve bütün kabahati olanları böyle yapacağım”cümleleri yazılıydı.
Bu mektuptan haberdar olan İngiliz İstihbarat Şubesi mektubu aldı
ve General Allenby’ye gönderdiklerini söylediler. Bu olaydan bir gün
sonra şehirde oturan ve Arapköy’de çiftlik sahibi olan Devran Ali adında
bir zat Şeyh Murad köyü olayının olduğu gün eşkıyanın yanında bulunduğuna dair bir Ermeni kadınının yalan ihbarı üzerine tutuklandı ve o gün
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kurşuna dizilmesine karar verildiği anlaşıldı. Bendeniz Baş Administratör’e bir tezkire ile adı geçen Devran Ali’nin namuslu bir kişi olup eşkıya
ile münasebeti olamayacağından başka Şeyh Murad köyü olaylarının
olduğu perşembe günü sabahtan akşama kadar Adana’dan dışarı çıkmadığı, bir çok Müslüman’ın şahitliğinden başka Ermenilerden de falan
falan şahısların şahitlikleriyle ortaya çıkacağı için serbest bırakılması
ricasında bulundum. O gün akşam namazından sonra polis müfettişi olan
bir Fransız subayı otomobille evimin kapısına geldi. Hükümete Normand’ın makamına gitmek üzere otomobile binmemi teklif etti. Bu da
saygılı bir görünümde bendenizi tehdit için idi. Normand’ın makamına
vardığımda kendisi, tezkirede isimlerini yazdığım şahitleri benim huzurumda dinlemek arzusunda olduğunu açıkladı. Şahitlikleri Devran Ali
lehinde olunca onların tutuklanması emrini verdi. Ermeni şahitler Devran
Ali ile temasta bulundukları günün perşembe olmayıp çarşamba günü
olduğunu yeni hatırladıklarını söyleyerek ifadelerini değiştirdiklerinden
serbest bırakıldılar. Müslümanlar ise ifadelerinde ısrar ettiklerinden şimdi
bile hapiste bulunmaktadırlar. Ertesi gün Devran Ali kurşuna dizilerek
şehitler kervanına katıldı. O gün ileri gelenlerden İzzet Efendi adında bir
zat çiftliğinde bulunduğu bir sırada, abluka altına alınan eşkıyaya kaçış
yolunu gösterdiği iddiasıyla idama mahkum edilip kurşuna dizilmek üzere siyaset meydanına gönderilmek üzere arabaya bindirilmişken İran
Konsolosu İsmail Âsaf Han’ın girişim ve aracılığıyla idamı on bin lira
para cezasına çevrilmiş ve İzzet Efendi’nin bu meblağı bulmaktan aciz
kalması üzerine yine aynı konsolosun ısrarlı aracılığıyla miktar üç bin
beş yüz liraya indirilmişti. İzzet Efendi bu parayı tedarik ederek hayatını
kurtarıp serbest bırakılmıştır.
Kurşuna dizmek işi sadece isimleri belirtilen şahıslarla sınırlı kalmamış olup on beş gün içinde diğer kazalardan ve köylerden getirilen
Müslümanlardan “Eşkıya yoldaşı” diye günde dört-beşinin kurşuna dizildiği gözlenmekteydi. Takip çetesi olan Ermeniler tarafından da bir hayli
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Müslüman’ın yok edildiği kesindir. Ancak Müslümanlar teşkilattan mahrum bulundukları için öldürülenlerin sayısı ve kimlikleri belirlenememiştir.
Fransızların bildirilen bu tarz uygulamalarıyla Adana’yı işgallerinden beri Ermeniler tarafından her gece gizlice birer-ikişer Müslüman’ın
katledildiği, bazen katillerin bilinmekte olduğu ve inzibat kuvvetleri
Fransızların elinde olduğu halde canileri takip edip cezalandırmadıklarından dolayı, ideallerinin Müslümanların tamamen yokedilmesi olduğu
açık bir şekilde anlaşılmaktadır.
Fransızların din görevlilerine ve İslam dinine karşı reva gördükleri
ihanet kokan uygulamalarına gelince: Yedi ay önce Dörtyol kazası müftüsünü tutuklamışlardır. Müftü bendenizin girişimleriyle serbest bırakılmışsa da derhal Osmaniye’ye sürülmüş ve bundan dolayı kaza yedi aydan beri müftüsüz kalmıştır. Daha sonra Bahçe Kazası Müderrisi Mehmed Salim Efendi, dinini ve milletini menfaatine feda etmiş bir zat olmalı ki Fransızların emellerine uyabileceği düşünülerek üç ay önce Baş
Administratör Brémond’dan bendenizin makamına bir tezkire geldi.
Bahçe Müftüsü Mehmed Emin Efendi’nin derhal azliyle yerine Mehmed
Salim Efendi’nin tayinini ısrarla talep ediyordu. Bendeniz; “Müftülerin
azil ve ataması sadece Meşihat makamına ait olduğundan, o makam azil
sebebini haklı görmezse azletmez, bundan dolayı azil ve atama imkan
dahilinde değildir” diye cevap yazdım. Hemen sonrasında Müftü Mehmed Emin Efendi azledilmiş olarak Osmaniye’ye sürülüp yerine Salim
Efendi tayin edildi ve derhal müftülük imzasıyla ve benim makamımla
resmî haberleşme yapmaya başladı. Tabiîdir ki ben cevaplamadım. İşte
bu şekilde maalesef Müslüman ülkesinde İslam alimlerinden birisinin
Fransız müftülüğünü kabul etmesi ilk defa tarih sayfamıza geçecektir.
Daha sonra, Amerika heyetinin gelişinden bir hafta önce Fransız
korumasının istenilmesine dair bir adet dilekçeyi bendenize göstererek
mühürlenmesini teklif ettiler. Tabiî olarak çok sert bir şekilde bu isteği
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geri çevirdiğim için Fransızlar bendenize kırıldılar. Amerikan heyetinin
karşısında sözlü ve yazılı olarak verdiğim vatansever hisler taşıyan cevaplar da Fransızların bana olan kırgınlıklarını arttırdı. O sırada Yafalı
Ermeniler tarafından hükümet dairesinde öldürülen Kemal Bey’in idaresi
altında ve azaları İslam alimlerinden Adana Evkaf Müdürü Trablusşamlı
Şefik Efendi ile Adana Türklerinden Defterdar Muavini Hamdi Bey ve
üç Ermeniden oluşan Fransız İkinci İstihbarat Şubesi tarafından bendenizin dinî sebatım ve vatanseverliğimden bahsedilerek Adana’da Fransız
nüfuzunun kuvvetlenmesine engel olduğuma dair Baş Administratöre bir
rapor verildiğini İngiliz İstihbarat Şubesi’nden haber aldım. Peşinden Baş
Administratör sürgüne gönderilmem için General Allenby’ye defalarca
yazmışsa da daima red cevabı almıştır. Hayli yekun oluşturan bu konudaki evrakı İngilizlerde gördüm. Son zamanlarda İngilizlerin Adana’dan
bağlarını kesmeleriyle görüşünde serbest kalan Baş Administratör sürgün
edilmeme karar vermişse de halkın başvurusu üzerine ve İran Konsolosu
İsmail Âsaf Han’ın araya girmesiyle görevden alınmam izin şekline dönüştürüldü ve vali vekili vasıtasıyla Meşihat makamından izin alınması
üzerine İstanbul’a hareket ettim.
Bir kaç ay önce Baş Administratör Müslümanlığı kabul eden hanımların Fransız memurlarına teslim edilmesi lüzumuna dair bir kararname yayınladı. Bu kararname gereği Müslümanlığı seçen kadınlar bir
hafta müddetle bir Hıristiyan evine teslim edilip daha sonra Fransız memurlarının huzurunda vicdanlarına müracaat edilecekti. Müslüman kalmak isteyenler serbest bırakılacaktı. Bunun üzerine Müslümanlarla evli
bulunan İslamı seçmiş kadınlar akıllı ve yetişkin oldukları ve Müslümanlardan çocuk sahibi bulundukları halde Ermeni polisler tarafından Müslüman evlerine girilerek zorla ve ağlayarak Ermeni murahhashanesine
götürülüyordu. Buraya gönderilen Müslüman olmuş kadınların hükümet
dairesine getirtilmesi için bendeniz girişimde bulundum. Polisle birlikte
bir Fransız subayı bu kadınları almak için gitmişse de murahhashane teslim etmekten kaçındı. Bunun üzerine ben sözü edilen kararname sonuçlarının, zorla bir Müslümanı Hıristiyan yapmakla eşit olduğundan ve hiç
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bir devletin kanununa uygun düşmediğinden bahisle kararnamenin yürürlükten kaldırılmasını talep ettim. Baş Administratör kararnamenin üst
makam emriyle yayınlanması sebebiyle yürürlükten kaldırılmasının
mümkün olmadığını ancak bundan sonra bu kadınların tarafsız bir Hıristiyan evine gönderileceğini ve benim de hazır bulunduğum bir ortamda
ifadelerinin alınacağını yazıyordu. Bu şekilde bir kısım kadınlar geri
alınmışsa da bir kısmı da zorla dinden döndürüldü. Bu arada ana-babası
olmayan pek çok Müslüman çocuk da Müslümanların elinden alındı.
Ancak girişimlerim sonucu büyük bir kısmı iade edildi ve bir kısmı da
Ermenilerin elinde kaldı.
Adana’da Ermenilerin İslam’ın kutsal değerlerine küfretmeleri bir
kural haline gelmişti. Bunun engellenmesi için sözlü ve yazılı bir hayli
girişimde bulunmuşsam da bir sonuç vermedi. Hatta Yumurtalık kazası’nın Kurtkulağı köyünde altı-yedi aydan beri Ermeni askerlerinin ezan
okumayı engellediklerini ahalinin şikayeti üzerine Brémond’a yazılı olarak bildirdim. Bunu yapanların şiddetle cezalandırılacağını yazıyordu,
ancak bir sonuç vermedi.
Fransızların Adana’ya gelmeleriyle siyasetle alakası olmayan ve
abonelerine gelen Sebîlü’r-Reşad, Hablü’l-Metîn ve Ceride-i Sûfiyye gibi
dinî gazeteleri ve hatta Meşihat’in resmi gazetesi olan Cerîde-i İlmiyye’yi toplatıyorlardı. Fransızların dine ve din adamlarına karşı yukarıda
belirtilen uygulamalarından İslam’ın yüce değerlerinin yaşatılmasına
engel olmak düşüncesinde bulundukları ve belki de İslam kaynaklarının
kurutulmasına inandıklarının açıkça anlaşıldığı arzolunur.
Mektûbî-i Meşîhat-i Ulyâ
BOA. HR. SYS. 2878/9
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Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi
Şube: 2
Numara: 4914

Hariciye Nezareti’ne
Zeytun ve Elbistan’a ait alınan bazı haberleri içeren ve On Üçüncü
Kolordu Kumandanlığı’ndan gelen şifrenin sureti ekte sunulmuştur. Bu
konuda gereği.
7 Aralık 1919
Harbiye Nazırı
Cemal
Osmanlı Ordû-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti

Diyarbakır’dan Harbiye Nezareti’ne gelen şifre suretidir.
1- Fransızların Zeytun’a on hayvan yükü silah getirdikleri, Islahiyeli Hurşit Ağa isminde bir eşkıyanın yanına üç yüz kişi alarak Fransızlara jandarma kaydettirmek üzere Maraş’a gittiği ve Fransızların aylık
500 Frank ile Maraş’ta halktan jandarma kaydettikleri haber alınmıştır.
2- Cebel-i Lübnanlı olup aslen Fransız uyruklu olan Süleymaniyeli
Kaymakam Halil Şahap Bey’in Fransızlarla devamlı temas halinde olduğundan güven telkin etmediği ve Fransız kumandanlarını misafir etmesinden dolayı ahalinin tepkisine yol açtığı Elbistan’dan bildirilmiştir. Adı
geçen bu kişinin görevden alınması konusunun temini nezaretin görüşüne
bırakılmıştır.
13. Kolordu Kumandanı
Cevdet
BOA. HR. SYS. 2543-3/4, 5
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Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
8609/436

Hariciye Nezareti’ne
Çok gizlidir.

Beyrut’tan dönen Karahisar Fransız temsilcisi Binbaşı Le Bon(?)
fırka kumandanlık dairesinde kumandan beyle bir saat kadar devam eden
bir görüşme yapmıştır. Görüşme Kilikya, Antep, Maraş ve çevresinde
İngilizlerin terk ettiği mevkilerin Fransızlar tarafından işgalinin kesinlikle
geçici bir mahiyette olduğunu, bunun geçmiş durumu ve mütareke hükümlerini değiştiren yeni bir karar gereği olarak sayılmasını, 1916 itilafnamesinin Rus çarlığı zamanında ortaya konulduğunu, eski şartlara uyarlanmış o itilafnamenin Fransızlara göre şu anda hiç bir değer ve öneminin
kalmadığını, böyle önemini yitirmiş eski yazılanları göndererek mütareke
sınırları dışında İngilizlerden teslim alınan bölgelerde Fransızlarla mücadeleden kaçınılmasının oralardaki millî kuvvetlere tebliğini rica etmiştir.
Ayrıca Adana’dan milletvekili seçilmesine engel olmak ve Ermenilerden
asker istihdam etmek suretiyle Türklerin isteklerine karşı çıkmış olan
Albay Brémond’un geri alınarak oraya başkasının tayini ve valinin Adana’ya gönderilmesinin engellenmemesi gibi konuların Fransa’nın iyi niyetinin göstergeleri olduğunu ve bu konunun Heyet-i Temsiliye’ye anlatılarak yanlış anlamaların giderilmesi için bir Fransız generalinin Beyrut’tan Sivas’a hareket ettiğini belirtmiştir. Aslında korkulacak tarafın
İzmir’in işgali olduğunu, bu vilayette bulunanlara karşı teşkil olunan
Türk cephelerindeki millî kuvvetlerin faaliyete geçerek lehlerinde konferanstan bir karar çıkmadan önce Yunanlıların İzmir ve çevresinden kovulmasının Türkiye’nin menfaatı gereği olduğunu ve Fransa’nın hatta
İngilizlerin bile bu yolda gösterilecek millî varlığa silahlı olarak kesinlik189

le karşı çıkmayacakları kanaatinde bulunduğunu ek olarak beyan etmiş,
bu durum Karahisar Mutasarrıflığı’ndan bildirilmiştir. Sivas Vilayeti’nden alınan bir telgrafta da Suriye Fevkalade Komiseri Fransız Georges Picot ile Yüzbaşı Dam ve Teğmen Filori’den oluşan bir Fransız heyetinin Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye ile görüşmek üzere evvelki akşam saat altıda Sivas’a geldiği ve doğruca Heyet-i Temsiliye’nin
bulunduğu binaya uğrayarak onları ziyaretten sonra ikametleri için seçtikleri Fransız okuluna yerleşerek iki gün Sivas’ta kaldıktan sonra doğruca Paris’e Sulh Konferansı’na gideceklerinin haber alındığı bildirilmiştir.
Karahisar Fransız temsilcisinin bu açıklaması Fransa Fevkalade Komiserliği’nin geçende Sadaret tarafından getirilen güvenceyi kuvvetlendirmiş
olması itibarıyla aslında önemli görülmekle beraber nezaretinizin de bildiği gibi siyasette menfaat esas olmasına ve devletler tarafından siyaset
gereği verilen güvencenin bu esası bozacak ve değiştirecek gerçeği ve
samimiyeti hiç bir zaman ihtiva etmediği benzer örneklerle kanıtlanmış
olup Maraş, Antep ve Urfa mutasarrıflıklarından şimdiye kadar alınan
telgraflarda Fransızların oralardaki durumlarının İngiliz işgaline benzemediği, İngilizlerin Osmanlı Hükümeti’nin varlığını onaylayarak hükümetin uygulamalarına asla müdahale etmedikleri, İslam ve Hıristiyan
bütün ahaliye gayet eşit bir şekilde davrandıkları halde Fransızların her
türlü işin ayrıntısına müdahale ile beraber mesela resmî günlerle cuma
günlerinde Maraş Hükümet Konağı ile Kalesi’ne Osmanlı sancağının
çekilmesi adet haline gelmiş iken bu uygulamayı engellemek ve askerî
kıtalar içinde çok sayıda bulundurulan Ermeni askerinin Müslüman halka
uyguladıkları tecavüz ve saldırılara izin vermek gibi Osmanlı hakimiyetini ihlal ve İslamî duyguları rencide edecek durumlara göz yummuş oldukları bildirilmiştir. Buna bakarak işi diğer bir bakış açısından iyice
düşünüp muhakeme ederek ona göre bir hareket tarzı takip etmek tedbirlilik ve ileri görüşlülük olur. Gerçekte Suriye ve Beyrut taraflarında fevkalade bir takım olayların ortaya çıkmasına dair şu günlerde yankılanan
ve Mareşal Allenby’nin Beyrut’ta General Gouraud’yu ziyaretiyle de
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ilgili görülen söylentiler abartıdan uzak olmasa bile Beyrut’tan yeni döndüğü anlaşılan temsilcinin açıklamalarıyla yine Beyrut’tan Sivas’a gelmiş
olan Suriye Fevkalade Komiserliği’nin Heyet-i Temsiliye’yi ziyaretinin
zikredilen olay ile bağlantılı olduğu ve Fransızların bu günlerde Kilikya,
Antep, Maraş ve çevresindeki mevkiilerini güç duruma düşürecek başka
bir karışıklığın ortaya çıkmasına meydan vermemek ve dikkatimizi başka
bir yöne çekmek gibi değişik bir siyasî amaç ve hedef takip ettikleri ihtimali de uzak görülemez. Bundan dolayı sözü edilen temsilcinin yazılı
açıklama ve tavsiyelerine ve Suriye Fevkalade Komiserliği’nin Heyet-i
Temsiliye’ye aynı anlamda yapabileceği hissedilen ifadelere karşı Osmanlı Hükümeti’nin son derece tedbirli bulunarak Fransızların şu andaki
durum ve eğilimlerinden başka bir şekilde yararlanılması gerektiği görüşündeyim. Bu konuda gereğinin yapılması...
8 Aralık 1919
Dahiliye Nazırı
Mehmed Şerif
BOA. HR. SYS. 2543-2/36
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Harbiye Nezâreti
Nezâret Şubesi
Şifre Kalemi

Sivas’ta Heyet-i Temsiliye’den Harbiye Nazırı Cemal Paşa’ya gönderilen
şifre telgrafın suretidir.
Kartvizitinde “Suriye ve Ermenistan Fransız Fevkalade Komiseri”
yazılı olan Fransuva Georges Picot beraberinde Yüzbaşı Dam ve Teğmen
Filori olduğu halde 4 Aralık 1919’da Sivas’a gelerek aynı gün doğrudan
doğruya Heyet-i Temsiliyemize müracaat ettiler. 7 Aralık 1919 sabahı
İstanbul üzerinden Paris Sulh Konferansı’na gitmek üzere Sivas’tan ayrılan bu kişi kendisinin Sivas’a gelmesinin Fransa Hükümeti’nin bilgisi ve
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izni dahilinde bulunduğunu ve bizim görüşlerimizi anlamak ve kendi
görüşlerini bildirmek maksadında olduğunu, bu mülakatın özel bir görüşme olduğunu, Fransa Hükümeti adına resmî bir mahiyet taşımadığını
açıkladı.
Cevap olarak kendisine, Heyet-i Temsiliyemizin bu konuda resmî
konumu ve yetkisi olmadığı anlatılarak milletin genel düşüncelerini temsil eden görüşlerimizin de Sivas Kongresi beyannamesinde açıkça yer
aldığı bildirildi. Konuşma sırasında adı geçen kişi, Kilikya, Maraş, Antep
ve Urfa’yı tamamen mütareke hükümlerine uygun olarak işgal ettiklerini
söyleyerek bizi hayret ve şaşkınlık içinde bıraktı. Mütareke metni kendisine gösterilerek bu noktadaki gafleti anlatıldı. Picot cevap olarak şimdiye kadar hükümeti tarafından kendisine bildirilmiş olan talimat ve yorumlara göre bahsedilen mevkilerin bir hak üzerine işgal edilmiş ve alınan tedbirlerin bu maksada dayandırılmış olduğunu, eğer durum bunun
aksiyse neden mütarekeden beri görev yapan Osmanlı kabinelerinin bu
konuda hiç konuşmadıklarını, hatta millî teşkilatla anlaşmış olan şu anki
hükümetin bile protestoda bulunmamış olduğunu söyledi.
Biz de cevap olarak önceki hükümetlerin icraatını bilemediğimizi,
ancak şu anki hükümetin herhalde mütareke hükümlerine aykırı yapılmış
olan bütün haksızlıkları protesto etmiş olduğunu zannettiğimizi, yalnız bu
protestoların şiddet derecesinin bizce bilinmediğini, bununla beraber milletin ta başlangıçtan beri protesto etmiş ve hâlâ etmekte olduğunu, bundan başka Fransız Hükümeti’nin, İstanbul Fransız temsilcisinin ve diğer
siyasî memurların gerek Osmanlı Hükümeti’ne ve gerekse ahaliye karşı
bu işgallerin geçici mahiyette olduğunu ilan etmelerinin mütareke hükümlerine aykırılık manası içerdiğini söyledik.
Picot, işgalin geçici olduğuna dair bilgisi olmadığını, bu meselenin,
Paris Sulh Konferansı’nda görüşülünceye kadar geçici bir şekilde olduğunu üstü kapalı olarak anlatan siyasî bir tabirden başka bir şey olmadığını, ancak kendini aldatmak isteyenlerin bu tabirden teselli bulabilecek192

lerini, yoksa gerçeği görenler ve akıl sahibi olanlarca bu tabirdeki manayı
ayırmanın güç olmadığını söylemiştir.
Biz, kendisine bu haksız işgallerin ortadan kaldırılmasını, milletin
bütün maddî ve manevî kuvvetini sarfetmeye kararlı olduğunu anlattık ve
Ermeni mezaliminden, Fransızların Osmanlı Hükümet memurlarına karşı
yaptıkları saldırgan hareketlerden şikayet ettik.
Picot, Ermenilerin geri alınması hakkında esasen emir vermiş olduğunu, Osmanlı Hükümet memurlarına karşı hürmetkâr davranılacağını
söyledi. Buna karşı bu mıntıkalarda Fransızlar aleyhinde bir millî hareketin başlamasının önlenmesini rica etti.
Biz de, Fransızlar sebebiyet vermedikçe saldırgan hareketlerde bulunulmamasını temine çalışacağımızı söyledik. Aksi takdirde sorumluluğun tamamen kendilerine ait kalacağını da ilâve ettik.
Bizim bu görüşmelerden çıkardığımız fikir, millî duygularımızın,
bilhassa günden güne genişleyen teşkilatın Avrupa ve bilhassa Fransa
kamuoyunda son derece iyi tesirler bırakmakta olduğu ve hakkını istemesini bilen ve mukaddes vatanı uğrunda gerektiğinde hayatını fedadan
çekinmeyeceğini fiilen isbat eden milletimize artık geciken bir hürmet
gösterilmekte bulunduğu ve inşaallah hükümetimizin bu dayanaktan alacağı kuvvetle takip edeceği dürüst ve vakur siyaset sayesinde Sulh Konferansı’nda vatan ve milletin en az zararla kurtulacağı şeklindedir.
8 Aralık 1919
BOA. HR. SYS. 2543-4/2-4
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On Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’ndan Harbiye Nezareti’ne gelen 7/8
Aralık 1919 tarihli şifre suretidir.
1- Katma’da iki bölük Fransız askeriyle bir teğmen kumandasında
Arap Hükümeti’nden üç süvari ve dört jandarma bulunduğu, Halep’te
1896-1899 doğumlu kişilerin çağırılarak talimleriyle meşgul olunduğu
İngilizlerin Suriye’de pek çok silah ve cephane bıraktıkları ve Arap Hükümeti’nin sınırları içindeki köyler ahalisine silah dağıttığı Antep Kalemi’nin yazılı haberinden anlaşılmıştır.
2- Antep Kalemi’nin 12/11/1919 tarihli yazısında, esaretten dönen
subay ve askerlerin ücretsiz olarak Katma’dan Konya’ya gönderildiği
bildirilmiştir. Pazarcık’tan Besni eşrafından Hüseyin Bey’e yazılan mektubun özeti aşağıdadır: Maraş-Elbistan yolu Ermeniler tarafından kesilmiş, Maraş Ermeni ileri gelenleri Pazarcık kasabası ileri gelenlerinden
Paşo ve Tapo ağalara bir mektup yazarak Osmaniye VDRNVS nin Pazarcık’a geleceği, kaymakamlığın Tapo Ağa’ya, jandarma kumandanlığının da Paşo Ağa’ya verileceğini bildirmişlerdir. Bu mektuplar adı geçen
ağalar tarafından gösterilmişlerdir. Paşo Ağa vatanperverliğiyle tanınmaktadır. Maraş’ın Kilikya havalisine katılacağı, postahanede Mısır pulları kullanıldığı ve telgraf ücretlerinin artırılacağı haber alınmıştır.
3- Cizre’ye İmadiye eşrafından biri gelerek Kolordu’ya bir mektup
göndermiştir. Bu mektupta Musul ve Akra’nın siyasî hakiminin galeyana
gelen aşiretler tarafından öldürüldüğü ve bugün dört bin mücahidin hazır
bulunduğu ihtiyaçlarından başka eksikleri olmadığı bildirilmektedir.
BOA. HR. SYS. 2543-4/30
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93
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Şube: Asayiş
Husûsî: 1902

Hariciye Nezareti’ne
Acildir.

Çarşıda yangın çıkarmak maksadıyla kundakçılık yaptıkları tahkikat ile anlaşıldıldığından evrakıyla beraber adliyeye gönderilen üç Ermeni çocuğunun kendilerine teslimi Fransız albayı tarafından talep olunmuştur. Aslında adlî muamelelere müdahalenin kanuna aykırı olduğu
yolunda red cevabı verilmiş ise de Osmanlı Hükümeti’nin yargı bağımsızlığına zarar getirebilecek bu muamelenin hükümet çalışmalarına müdahalenin bir başlangıcı olduğuna delil olduğu belirtilerek bu konuda
gerekli teşebbüslerde bulunularak yapılan müdahalenin tekrarının önüne
geçilmesi Antep Mutasarrıflığı’ndan gelen telgrafta bildirilmiştir. Bildirilen duruma göre gereğinin yapılması ve sonucun mahalline tebliğ edilmek üzere acilen bildirilmesi nezaretinizin yüksek müsaadesine bırakılmıştır. Gereğinin yapılması için izin verilmesi...
10 Aralık 1919
Dahiliye Nazırı Adına
Müsteşar
Keşfi
BOA. HR. SYS. 2543-6/17
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94
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
8657/444

Hariciye Nezareti’ne
Acildir.

Bugünkü tarihli diğer yazıma ektir. Asayişi ihlal ve Fransız kuvvetlerine karşı silah kullanmaya teşvik suçundan dolayı eşraftan Siverekli
Ali Efendi’nin Fransız Askerî Kuvvetleri Kumandanlığı tarafından iki ay
hapis ve iki yüz Osmanlı altını para cezasına mahkum edildiği tebliğ
olunmuş, ayrıca bu hükmün yerine getirilmesine mutasarrıflık, jandarma
kumandanlığı ile savcının zorlandığı Urfa Mutasarrıflığı’ndan bu kez
alınan telgrafta bildirilmiştir. Yapılan işlemler verilen teminata aykırıdır.
Bu yüzden son derece dikkat çekici ve önemli görülmüş olduğundan gün
geçtikçe belirtileri ortaya çıkan ve artış gösteren bu gibi müdahale ve
işlemlerin önüne geçilmesi için gereğinin yapılması nezaretinizin yüksek
görüşlerine bırakılmıştır.
12 Aralık 1919
Dahiliye Nazırı
Mehmed Şerif
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Şube: Âsâyiş
Husûsî: 2006

Hariciye Nezareti’ne
11 Aralık 1919 tarih ve 444 numaralı gizli yazıya ektir. Fransız Askerî Kuvvetleri Kumandanlığı tarafından tutuklandığı daha önce bildiri196

len Siverekli Ali Efendi’nin serbest bırakıldığı Urfa Mutasarrıflığı’ndan
bu defa bildirilmiş ve Sadaret’e de bilgi verilmiştir. Arzolunur.
31 Aralık 1919
Dahiliye Nazırı Adına
Müsteşar
Keşfi
BOA. HR. SYS. 2543-4/28, 31
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Osmanlı Ordû-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti

On İkinci Kolordu Kumandanlığı’nın 16 Kasım 1919 tarihli şifre suretidir.
Adana ahalisi her an tehlike karşısında bulunduğundan bu günlerde
bir çoğu yurtlarını terketmekte olduğu gibi hâlâ Adana’da bulunan küçük
bir İngiliz müfrezesisnin bölgeden ayrılmasının ardından katliam yapılacağı söylentisi dolaşmaktadır.
BOA. HR. SYS. 2555-4/149

Osmanlı Ordû-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti

Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’nın 16 Kasım 1919 tarihli şifre suretidir.
Adana’dan alınan malumatta; Adana mebusluğuna adaylığını koyan Suphi Paşa’nın mebusluktan derhal istifa etmesi, aksi halde Fransa’ya sürgün edilip mallarının haczolunacağı Fransızlar tarafından kendisine tebliğ edilmiştir. Bu vilayette Fransızlar seçimlere şiddetle karşı
çıkmaktadırlar. Suphi Paşa istifasını vermemiştir.
Ermeniler her gün en az on, on iki Müslümanı katletmekte ve kuyulara atmaktadırlar. Cesetlerle dolmuş kuyuların sayısı on beşi aşmıştır.
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İzinli olarak ayrılan müftünün yerine halktan bir vekil tayinine yine Fransızlar engel olmaktadırlar. Hükümetin bu konuda etkili tedbirler alması,
hamiyetli ve dirayetli bir valinin derhal gönderilmesi ve mümkün olursa
Ermeni mezalimini görmek üzere uluslararası bir heyetin Adana’ya gönderilmesi acilen ve ısrarla istenmektedir. Arzolunur.
BOA. HR. SYS. 2555-4/150

Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
Tarih: 4 Aralık 1919
Numara: 19300/840

Harbiye Nezareti’ne
Adana ve çevresindeki bütün Ermenilerin Fransızlar tarafından silahlandırıldığına, Baş Administratör Albay Brémond tarafından Nusayrîlerden memur tedarik edilerek Osmanlı memurlarına yol verildiğine,
kuyuların Müslüman cesetleriyle ağzına kadar dolu olduğuna ve Müslümanların acıklı bir sona uğrayacaklarına vesaireye dair gelen 16, 20, 21
Kasım 1919 tarihli ve 4626-4690-4710 numaralı yazılarınız gözden geçirilerek bu konuda İtilaf Devletleri’nin komiserlikleri katında gerekli girişimler yapılmış ancak bu olayların nerelerde ve ne zaman yapıldığına
dair yazılarda açıklık bulunmadığından bundan sonra yapılacak girişimlerin başarıyla sonuçlanabilmesi için bu konuların da kolordu kumandanlığından öğrenilerek bildirilmesi hususunda nezaretinizin yardımları beklenmektedir.
BOA. HR. SYS. 2555-4/144

Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi
Şube: 2
Numara: 5011

Hariciye Nezareti’ne
4 Aralık 1919 tarih ve 19300/840 numaralı yazınıza cevaptır.
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Adana ve civarında meydana gelen olayları tespit etmek için nezaretimiz hiçbir vasıta ve memura sahip bulunmamaktadır. Arzedilen olaylar doğrulanmış haberlere dayanan bilgilerdir. Kolorduların, bu bilgileri
ihtiva eden şifre suretleri ek olarak sunulmuştur. Bunlardan başka içerdiği konu itibarıyla çok kuvvetli delil sayılabilecek iki belgeyi daha ekte
takdim ederim. Bu belgeler Adana vali vekilliğini yürüten Mektupçu
Esad Bey ile Albay Brémond arasında yapılan haberleşme suretleri ve
Esad Bey’in gözlemlerine dayanan bilgileri içermektedir. Bunların tarafınızdan yapılacak girişimlere yardımcı olabileceğini düşündüğümü arzederim.
14 Aralık 1919
Harbiye Nazırı
Cemal
BOA. HR. SYS. 2555-4/151

Osmanlı Ordû-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti

On İkinci Kolordu Kumandanlığı’nın 10 Kasım 1919 tarihli şifre
suretidir.
1- İngilizlerin Maraş, Antep ve Kilis’i boşaltmaları üzerine Mersin

ve İskenderun’a sekiz tabur Cezayir askeri çıkarıldığı, adı geçen bölgelere sevkettirilerek oraların Fransızlar tarafından işgal edilmeye başlandığı,
aynı zamanda etraftan getirdikleri üç bin kadar Ermeni askerini de kısmen oralara sevkettikleri, kısmen de Adana’da topladıkları.
2- Adana’da bazı köylere Kara Yusuf çetesinin saldırması üzerine

Kuva-yı Milliye saldırısından korkmaya başlayan Fransızlar’ın Adana’da
bütün Ermeni göçmenlere dahi silah dağıttıkları ve bunlardan bir kısım
kuvvetin Ceyhan-Osmaniye yönüne gittiği.
3- Bu Fransızlardan yüz bulan Adana’daki Ermenilerin Albay

Brémond’un teşvikiyle önlerine gelen Müslümanı “Bu da çete ile bera199

ber” diyerek hemen kurşuna dizdirdikleri, bu günlerde hiç bir Müslüman’ın evinden dışarı çıkamadığı ve Adana’da Müslümanların bir katliama uğramalarının an meselesi olduğu.
4- Şimdiki halde Adana merkezinde bir miktar İngiliz askeri Erme-

niler tarafından yapılacak katliamı engellemekteyse de bunların tamamen
gitmeleri durumunda derhal katliamlara girişileceği, buraya sığınmış olan
Ata ve Eşref beyler tarafından ısrarla belirtilmektedir.
Buna göre; İngilizlerin Adana’dan çıktıkları gün mutlaka katliam
yapılacaktır. Oradaki zavallı din kardeşlerimizi kurtaracak tedbirler ancak şunlardır:
a- Adana’daki Ermeni askerlerinin ve Albay Brémond’un derhal
o bölgeden uzaklaştırılmaları.
b- İngiliz askerlerinin her ne olursa olsun Adana’da bırakılmasının İstanbul vasıtasıyla acele olarak sağlanması.
c- Adana bölgesinde Müslüman ve Türk milliyetçiliği fikirlerini
canlandıran, millî hakları korumayı hedefleyen bir caydırıcı güç oluşturulmasının lazım geldiği.
BOA. HR. SYS. 2555-4/145

Osmanlı Ordû-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti

On Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’nın 11 Kasım 1919 tarihli şifre
suretidir.
1- Maraş’tan Zeytun’a giden altı Fransız subayının Ermenilere mühimmat getirdikleri, Zeytun Ermenilerinin çevre dağlarda etrafı gözetlemekte oldukları, Zeytun’un dışındaki köylerde yaşayan Ermenilerin tamamen Zeytun Kışlası’na toplanarak silahlandırıldığı, oradaki jandarma
erlerinden beşinin kaçtığı, yedisinin ise kaçmasına meydan verilmediği
Elbistan’dan alınan bilgilerden öğrenilmiştir. Arzolunur.
2- Nezarete ve civar kolordulara arzedilmiştir. 1184 numaralıdır.
BOA. HR. SYS. 2555-4/146
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Osmanlı Ordû-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti

On İkinci Kolordu Kumandanlığı’nın 11 Kasım 1919 tarihli şifre
suretidir.
1- Kolordu cephe ve mıntıkasında bir olay yoktur.
2- Fransızların Mersin’den Katma’ya cephane sevkettikleri, birçok

Ermeni askerinin Maraş’a gönderilerek işgal sahasının kuzeye doğru genişletilmekte olduğu, Müslümanlara işkence eden ve öldüren Ermenilere
Fransızlar tarafından müsamaha gösterildiği, Albay Brémond’un Adana’nın artık kendi toprakları olduğunu açıkça söylediği, Fransız emellerine hizmet etmeyen Türklerin hapsedildiği, Adana hükümet dairesindeki
Türk memurlarını kovarak kendi yandaşları bulunan Nusayrî cemaatine
mensup adamları memuriyete aldıkları, Brüksel eski elçisi Seyfeddin’in
de bu memurlar arasında olduğu Silifke’de bulunan güvenilir bir kişi
tarafından bildirilmiştir.
BOA. HR. SYS. 2555-4/147

Adana’da vali vekâletinde bulunduğum zaman cereyan eden olaylara ait
bilgileri tarih sırasıyla aşağıda arzederim:
Tarafınızdan da bilindiği gibi; Adana vilayetinde İngiliz ve Fransız
işgal kuvvetleri vardır. Orada hükümetimizin polis ve jandarmalardan
başka asayişi sağlayacak vasıtası yoktur. Bunlar adeta Fransızların emri
altındadır. Bu sebeple güvenlik ve asayişin hükümetçe istenilen derecede
sağlanması güç bir meseledir. Hele son zamanlarda Adana’ya Sivas,
Kayseri ve Suriye gibi çeşitli bölgelerden de ardarda çok miktarda Ermeninin gelmesi vilayetin önemini oldukça arttırmıştır. Aşağıda anlatılacak
olaylar, arzettiğim hususların doğruluğuna açık bir delildir. Bununla birlikte bendeniz vekâleti aldığım dakikadan itibaren gerek Adana’ya bağlı
bölgelere, gerekse polis ve jandarma idarelerine asayişin sağlanmasına
özen gösterilmesi hakkında daima etkili tebligat ve talimat verdim.
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1- Eylül sonuna doğru Ceyhan kazasının Mercin köyünden Eşkiya
Kara Yusuf adlı şahıs kırk-elli kişiden ibaret silahlı ve süvari yandaşlarıyla kazanın Burhanlı, Bakırlı ve Veysiye köylerini basıp ahaliden para,
eşya ve hayvan gaspetmiş, bazılarını da dövüp yaralayarak Bahçe taraflarından Gavur dağına kaçmıştır. O civardaki jandarmalar takip etmişlerse
de yakalamayı başaramamışlardır.
2- Ekim ayı başlarında Adana merkezinde geceleyin gasp, yaralama ve öldürme gibi bazı olaylar olmuştur. Bu hususta önemle polis idaresinin dikkatini çektim. Polisler şüpheli adamları gözetlemeye başlamışlardır. 5 Ekim pazar günü Sivas’ın Anzagar köyünden Honan ve Vartan’ın Haçator adında bir Ermeni’nin evine girip çıkması dikkat çekince
polisler tarafından ev arandığı sırada bunlar saldırgan bir tutum takınmışlardır. Verilen bilgiler üzerine gelen polisler evi kuşatmış, fakat cânilerin
teslim olmayarak ateş açmaları üzerine olay yerine jandarmalar da gelmiş, iki saat kadar devam eden şiddetli çarpışmada iki polis yaralanmış,
câniler öldürülmüştür. Bunlara yataklık eden Haçator da yaralı olarak ele
geçirilmiştir. Öldürülenlerin, olaydan iki gün önce Mühendis Zayloski’nin evine girerek para ve mücevherlerini gasbeden şahıslar oldukları
mühendis tarafından teşhis edilmiştir. Bunların diğer suçların da failleri
olduğu ve arkadaşlarının da bulunduğu kuvvetle tahmin edilerek tahkikat
ve takibin arttırılması ilgililere emir ve tebliğ olunmuştur.
3- Birinci maddede arzedilen Kara Yusuf çetesi dağa çekildikten
sonra bazı Müslüman köylerinin ileri gelenlerine; memleketi düşmanın
elinden kurtarmak maksadıyla dağa çıktıkları ve zenginlerin yardımlarına
muhtaç oldukları söz konusu edilerek istenilen paranın gönderilmesi,
fakirlerden [bir şey] alınmaması, aksi halde haklarında iyi olmayacağı
yolunda tehdit mektuparı gönderilmiştir. Biraz zaman geçtikten sonra,
yani Ekim ayı ortalarında bu çete, seksenden fazla atlı olduğu halde yine
bazı köyleri basıp ahaliden para, eşya ve hayvanat gaspetmiş, bazı kimseleri de dövüp yaralamıştır. Şeyh Murat ve Ağzıbüyük köyleriyle diğer
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bazı bölgelere saldırarak Ermenilerden onu aşkın kimseyi ve Yalnızca
köyünden de Pamukçu’nun odacısı İbrahim’i katletmişlerdir. İşte bu olay
Adana’da büyük bir heyecanın doğmasına sebep olmuştur. 16 Ekim perşembe günü ikindiden sonra ansızın yayılan bir haber Adana’yı dehşetli
bir heyecan içinde bırakmıştır. Bu heyecan; öldürülenlerin hanımlarından
bir kaçının ağlayarak, adı geçen çetenin köyü basıp Ermenileri topluca
öldürdüğünü ifade ederek şehre girmeleri, acı acı feryatlarla doğruca Ermeni Kulübü’ne giderek duyguları harekete geçirmeleriyle başlamıştır.
Bu kadınların gittikleri yer kasabanın en kalabalık yeri olduğundan halk
birbirine girmiş, dükkanlar telaşla kapanmıştır. Herkesin şuraya buraya
koşması ve o esnada Borsa(?) civarında bulunan Karakuyu köyünden
Durmuş oğlu Mustafa, İsmail oğlu Bekir, Hacı Ahmed oğlu Battal ve
Süleyman adında birinin bıçakla yaralanmaları ve bunlardan Mustafa ile
Süleyman’ın aldıkları yaralardan dolayı ölmeleri heyecanı arttırmıştır.
Bunun üzerine hükümetçe güvenlik önlemlerinin alınmasına hız verilerek, İstinaf savcısıyla birlikte bizzat olay yerine gidilmiş, ölü ve yaralılar
hakkında tahkikat yapılması, kasaba emniyet ve asayişinin sağlanması ve
hapishanenin korunması için de ilgililere kesin emirler verilmiştir. Geceleyin polis ve Fransız devriyeleri dolaşarak, güvenliğin sağlanmasına
çalışmışlardır. Ancak devriye gezen iki polis memuruna karşı Fransızların idaresi altındaki bir Ermeni askeri çok ağır sözler söyleyip süngüyle
de saldırmaya teşebbüs etmişse de bir askerin müdahalesiyle canlarını
kurtarabilmişlerdir, ancak o sırada oradan geçmekte olan bir Müslüman
yine bu Ermeni askeri tarafından süngüyle çok ağır şekilde yaralanarak
ertesi gün hastanede vefat etmiştir. O gece bundan başka bir olay duyulmamıştır. Şu kadar ki cuma günü yine dükkanlar kapanmıştır. Ermenilerin kilise ve Ermeni Kulübü’nde toplanarak silahlanma konusunda münakaşa ve mücadelede bulundukları, bazı saygın yerli Ermenilerin buna
rıza göstermemekte olduğu ve İslam alimleriyle ileri gelenlerinin de müftü efendinin yanında Fetvahane’de biraraya gelerek durum değerlendirmesi yapmakta oldukları gözlemlenmiştir. Şehrin ileri gelenleri ve alim203

leri müftü efendiyle birlikte valilik makamına davet edilip heyecanları
yatıştırılmaya çalışılmıştır.
Baş administratör de valilik makamına gelmiş, yapılan görüşmeler
üzerine her unsurun ileri gelenleri ve saygın kişileri davet edilmiştir. Ermenilerden gelen olmamıştır. Baş administratörle birlikte ileri gelenler ve
saygın şahsiyetler de bulunduğu halde çarşıya çıkılarak dükkanlar açtırılmış, tellalla duyuruda bulunulmuştur. Ardından baş administratörle
ortak beyanname yayınlanarak [gerekli yerlere] yapıştırılmış, devriyeler
de çıkarılmıştır. Daha sonra beyannamenin birkaçının bazı Ermeniler
tarafından kopartılarak yırtıldığı, baş administratör hakkında da bazı ağır
sözler kullanıldığı, bunlarla ilgili olarak baş administratörlükçe tahkikata
başlandığı haber alınmıştır. Çünkü bu beyannamede öteden beri eşkıyalıkla uğraşmış olan Kara Yusuf çetesi tarafından sırf eşkıyalık maksadıyla yapıldığı, bunların şiddetle takip ve imha edileceği belirtilmekteydi.
Halbuki gerek baş administratör gerekse Ermenilerin bir kısmı tarafından
bu çetenin siyasî olduğu kesin bir dille ve ısrarla ifade edilmekteydi. Bu
düşünceye dayanarak, Fransızlar tarafından ufak bir şüphe veya iftira
üzerine Müslüman ileri gelenlerin tazyik edilmekte oldukları görüldüğünden yeri ve fırsatı düştükçe [çetenin] kesinlikle siyasî olmadığı belirtilerek bendeniz tarafından düşünceleri düzeltilmeye çalışılmaktaydı.
Bu gibi önlem ve vesilelerle asayişin sağlanmasına ve heyecanın
dindirilmesine gayret olunmaktayken cuma günü akşama yakın bir vakitte çetenin ayrıca üç Ermeniyi katledip, cesetlerini kasabaya getirmiş olması gereği kadar kaybolmayan galeyanı alevlendirmiştir. Kilisede çan
çalınmaya başlamış, cenaze töreni yapılacağı da işitilmiştir. Baş administratöre “Asayişin önem kazandığı bir zamanda jandarmanın terhisi
uygun değildir” diye yazıldığı halde elli jandarma eri olaydan önce terhis
edilmiştir. Asayişin korunmasının polis, jandarma ve kır bekçilerine ait
olduğu, eğer bu kanunî güvenlik vasıtaları yeterli gelmezse asker sevkolunabileceği hakkında da aynı şekilde sözlü ve yazılı olarak baş administ204

ratöre bildirildiği halde, eşkıya çetesinin ele geçirilmesi için Ermeni komitesinin silahlandırıldığı, Yumurtalık kazasına da yüz Rus mavzeriyle
cephanenin gönderildiği haber alınmıştır.
Bu iki ayrı yazıya “Bu emirleri ben verdim. Karışmaya hak ve yetkiniz yoktur. Jandarma kumandanlığıyla Yumurtalık Kaymakamlığı’na
jandarma erlerinin terhisi ve ahalinin silahlandırılmaması hakkında verdiğiniz emirleri iptal ediniz” yolunda cevap yazıları aldım. Ermeni komitesinin silahlandırılması konusu çok kötü bir etki oluşturduğundan ve
kasabada polisten başka kuvvet kalmadığından baş administratöre, İngiliz
İşgal Kuvvetleri Kumandanlığı’na acele ve etkili bir yazı yazılmıştır. Bir
taraftan da polis müdüriyetine asayişin sağlanması için çok fazla dikkat
gösterilmesi hususu tebliğ edilmiş, ahaliye de heyecanını dindirecek ifade
ve açıklamalarda bulunulmuştur.
Bu müracaat üzerine baş administratörden “17 Ekim 1919 tarihli
mektubunuza cevaptır. Asayiş meselesinde müttefik başkumandanlıkla
temsilcisi bulunan bize karşı daima sorumlusunuz. Bu hususta bütün vasıtalarınızı kullanmanız lazımdır. Eldeki vasıtalar yeterlidir. Sorumluluğunuz tamamen devam etmektedir” şeklinde bir cevap yazısı alınmıştır.
Bir taraftan jandarma terhisi diğer taraftan da sivil ahali ve Ermeni komitesinin silahlandırılmasından dolayı resmen dikkatleri çekildiği halde
“Müdahaleye hak ve yetkiniz yoktur. Bu konudaki emirlerinizi iptal ediniz” denilmiştir. Mevcut jandarmaların hepsinin eşkıya takibinde olmasından dolayı kasabada hükümetin polisten başka kuvveti kalmaması
üzerine zorunlu olarak vilayet, asayiş hususunda sorumluluk kabul edemez. Tekrar bir hadiseye meydan verilmemesi için gerekli devriye ve
müfrezeler gönderilmesi yolunda yapılan teklif ve müracaata karşı da
“Sorumluluğun valilik makamına ait olduğu” belirtilmektedir. Birbirine
zıt ve aykırı olan bu uygulama dikkat çekicidir.
Bununla birlikte valilikçe asayişin sağlanması hususunda yine de
mümkün olduğunca önlemler alınmasında kusur edilmemiştir. Fransız ve
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İngiliz işgal kuvvetleri tarafından da müracaat görünürde dikkate alınarak
gece müfrezeler dolaştırılıp o gece bir olaya meydan verilmemiştir. Ertesi
pazar günü sabahı bir tabur İngiliz ve Hint askeri Divanyolu’nu takip
ederek kasaba içinde bir askerî manevra yapmış, biraz sonra da Fransız
askerleri bu yolda askerî harekât yapmıştır. Gecenin olaysız geçmesi,
gündüz de askeri harekât yapılması iyi bir etki göstermiş, halk işi ve gücüyle uğraşmaya başlamıştır. Ancak o gün ikindiden sonra bir şaki jandarma müfrezeleri tarafından Adana’da Borsa(?) civarından geçirilirken
Ermeniler hücum ederek şakiyi öldürmek istemişlerse de yaralı olarak
kurtarılmış ve Ermeniler jandarma çavuşunu şiddetli bir şekilde dövüp
mavzerini gaspetmişlerdir. O gün pazar olduğu ve olay kalabalık bir bölgede cereyan ettiği halde daha fazla yayılmamıştır. Bunun üzerine saldırganların derhal yakalanması ve silahın geri alınması için ilgililere emir
verilerek silah da geri alınmıştır. Silahlandırıldığını yukarıda arzettiğim
Ermeni komitesinin bazı Müslüman köylerine saldırıp para gaspettiği ve
halkı dövüp işkence yaptığının haber alınması üzerine tekrar Baş Administratörlüğe etkili yazı yazıldığı gibi İngiliz İşgal Kuvvetleri Kumandanlığı’na da bilgi verilmiştir.
Eşkıyadan bir kısmının kaçmış olduğu söylenerek Müslüman köylerinde sıkı bir arama yapıldığının ve bazı kimselere de “Eşkıyaya yardım
etmiş” denilerek baskı yapılmakta olduğunun haber alınması üzerine kanunî bir sebep olmaksızın kimsenin zarara uğratılmaması hakkında Adana’ya bağlı bölgelere ve jandarmalara emir verildiği halde Fransızlar tarafından bu telgraflar çekilmemiştir. Yakalanan bazı kimseler de kurşuna
dizilmiştir. Hatta İnnaplı köyünden birisinin yakalanarak Adana’ya getirilmekteyken sancak askerî mutasarrıfı Normand tarafından verilen emir
üzerine katledildiği öğrenildiğinden bu konuda kanunî tahkikat yapılması
vilayet istinaf savcılığına tebliğ edilmiştir.
Osmanlı jandarmalarıyla Fransızlar tarafından takip edilmekte olan
Kara Yusuf çetesi, Tarsus ile Kara İsalı sınırında o anda çarpışmaya girip
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şakilerden üçü sağ, altısı da ölü olarak elegeçirildiği gibi ikinci çarpışmada da Kara Yusuf’un en yakın arkadaşlarından Harputlu Kara Hüseyin
öldürülmüş ve eşkıya reislerinden Şamlı Osman ve Şahin’den başka on
beş kadar da şaki yaralanmıştır. Bu çarpışma şiddetle cereyan etmiş, eşkıyanın atları vurulduğu gibi sağ kalanlar da kaçmıştır. Çete, CeyhanTarsus kazalarıyla Misis-Tuzla ve diğer bazı bölgelerde gezerek ahaliye
zarar vermektedir.
Nüfus ve mal açısından verdikleri zararın miktarını valilik şimdiye
kadar tespit etmiş olacaktır. Zira oradayken vilayete bağlı bölgelerden ve
jandarma idaresinden bu konuda mükemmel rapor istenmiştir. Baş administratör kapütilasyonun tekrar uygulanmasını, emlak ve gayrimenkullere
vergi zammını resmen istemişse de merkezî idare bunu bir emir olarak
algılamadığından uygulamamış ve durum Dahiliye Nezareti’ne bildirilmiştir. Vilayet sınırları içinde hayli göçmen olduğu halde Muhacirin İdaresi’nin ve Mersin kasabasında öteden beri bulunan idadî mektebinin
kapatılması sebebiyle Baş Administratörlük’e tezkire yazılmış ve cevap
olarak gereğine bakılacağı bildirilmiştir.
Egemenlik haklarına ait olan bu gibi meseleler hakkında yapılan
teklif ve müracaatların tabiatıyla kabul edilmemesinden ve bazı uygulamalara karşı görev gereği gerekli girişimlerde bulunulmasından dolayı
bendenize güvensizlik duyulduğu bildirilerek İstanbul’a hareket etmem
gerekli görülmüştür. Pozantı’da sıkı arama yapıldığı için bu konulara ait
belgeler emin bir yere bırakılmış olup hatırımda kalan uygulamalar hakkında isteğiniz üzere düzenlediğim bu rapor tarafınıza takdim edilmiştir.
13 Kasım 1919
BOA. HR. SYS. 2555-4/148
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Numara: 103

Kuzeyde işgal edilen bölgelerden Kilikya Baş Administratörü Brémond’a
10 Eylül 1919 tarih ve 527 numaralı yazınıza ve 11 Eylül 1919 tarih ve 126 numaralı kararnameye ektir. Yabancılara verilen ayrıcalıkların
kaldırılması sebebiyle Adana vilayetinde yabancıların karşılaştıkları zorluklardan söz edilmekte ve bunların ilgili bulundukları mülkî, cinâî ve
ticarî davaların karma mahkeme haline getirilen ticaret mahkemelerinde
görülmesi lazım geleceği Başkumandanlık’ın bu konudaki yazılı bildirisine dayanılarak açıklanmaktadır. İşgal edilen bölgelerde, yürürlükteki
kanunların barış yapılıncaya kadar olduğu gibi korunması Lahey barış
görüşmelerinde iki işgalci idare tarafından da tanınmış bir hak iken ve
Osmanlı ülkesinde yabancılara tanınan ayrıcalıklar özel kanun ile kaldırılmışken; işgal altında bile bulunsa bugün Osmanlı Hükümeti’nin emri
olmaksızın yabancılara tanınan ayrıcalıkların tekrar hayata geçirilmesine
dair hiç bir girişimi ve bununla ilgili kararnameleri kabul etmekte mazur
bulunduğumu saygıyla bildiririm. Bununla birlikte durumun hükümetimin bilgisine sunulmak üzere tebliğ buyurulan kararname ve yazıların
suretlerinin 22 Eylül 1919 tarih ve 407 numaralı ariza ile Dahiliye Nezareti’ne yazıldığını ek olarak belirtirim.
29 Eylül 1919
Adana Vali Vekili
Mektupçu
Esad
Aded: 166

Sözlü olarak da bildirildiği üzere söz konusu 11 Eylül 1919 tarihli
kararname hükmünün Başkumandanlık makamından alınan emir gereği
tebliğ tarihinden itibaren geçerli olduğu bildirildiğinden bu yazı iade
edilmiştir.
29 Eylül 1919
Baş Administratör Emriyle
Kemal
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Numara: 189

Baş Administratörlük yazısının suretidir.
Padişah tarafından yürürlüğe konulan 5 Ağustos 1886 tarihli kanunun belirttiği hususa aykırı olarak emlak vergilerinin düzenli bir şekilde
tahsil edilmediği dikkatimi çekmiştir. İşbu kanun ve altıncı maddesinde
her beş sene içinde yeni bir değer belirlenmesi emredilmektedir. Halbuki
uzun süreden beri buna benzer bir şey yapılamamıştır. İşbu değer belirlemenin uygulama şeklini belirtir padişah iradesi bir çok uygulamayı da
beraberinde getirdiğinden ve şu andaki durum dolayısıyla İstanbul ile
haberleşme de pek yavaş yürüdüğünden ayrıca defterdarlık makamından
vergilerin tahsiline hakkıyla lüzum görülmesi sebebiyle değer belirleme
işinin Adana’da genel olarak uygulanmasına karar verdim. Bununla birlikte ikinci bir takdir belirleme komisyonunun oluşturulmasıyla birlikte
her iki komisyonun uygulamalarını hızlandırması hususunun emredilmesini rica ederim.
23 Eylül 1919
Numara: 102

Albay Brémond’a
23 Eylül 1919 tarih ve 189 numaralı takririnize cevaptır. Emlak ve
arazi vergilerinin düzenli olarak tahsil edilememesinin seferberlik ve şu
andaki durum dolayısıyla ortaya çıkmış bir hal olduğunu gözönüne almak
gerekmektedir. Genel olarak tahkikata dikkat edilirse işin tabiî seyrini
kazanacağı kanaatindeyim. Yürürlükteki kanunlarda yeni düzenlemeler
konusuna gelince; bu uygulama her ne olursa olsun bu konuda bir padişah iradesinin tebliğine muhtaç olduğu gibi İstanbul ile haberleşmenin
yavaşlığına rağmen böyle önemli bir meselenin olur olmaz halli yoluna
gidilmesini yetkilerimin dışında gördüğümden telgrafla İstanbul’a ilgili
nezarete durum bildirilerek alınacak cevaba göre uygulama yapmaya
mecbur bulunduğumu saygıyla bildiririm efendim.
29 Eylül 1919
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Telgrafla bildirilmesine işgal kuvvetlerince izin verilmediğinden
durum 4 Ekim 1919 tarih ve 101 numaralı tahriratla Dahiliye ve Maliye
nezaretlerine arzedilmiştir.
Numara: 258

Baş administratör yazısının suretidir.
29 Eylül 1919 tarih ve 102 numaralı tahriratınıza cevaben yazdığım
23 Eylül tarih ve 189 numaralı yazıma ilâve olarak genel değişiklik kararımı, temsilcisi bulunduğum Başkumandanlık’ın bir emri olarak kabul
etmenizi rica ederim. Bu hususu ancak icraatın ardından İstanbul’a telgrafla bildirmenizde bir sakınca görmüyorum.
11 Ekim 1919
28919/433

Vilayet İstinaf Müddei-i Umumiliği’ne
Ek: Vali Yardımcısı Albay Normand’ın
emriyle bir Ermeni subayı tarafından katlolunmasından dolayı yazılan yazıdır.

İnnaplı köyünde Ali adlı kimsenin yakalanarak öldürüldüğü haber
alındığından sebebi ve öldürülme şekli hakkında kanunî tahkikat yapılarak haber verilmesi istenmektedir.
19 Ekim 1919
Vali Vekili
Esad

Adana’da yayınlanan Ferda gazetesinin 20 Ekim 1919 tarih ve 74
numaralı sayısında yer alan beyannamenin suretleridir.
Beyanname
Ek: Bu çetenin siyasî olduğu Baş Administratörlük tarafından iddia edilmişti. Bununla beraber siyasî olmadığına dair müşterek beyanname
yayınlanmıştır.
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Dün bazı köylerde meydana gelen olayların kaynağı bazı taraflarca
kötü yorumlanmaktadır. Yapılan araştırma neticesinde her iki unsurdan
birkaç ölüm ve yaralanmayla neticelenen bu olayın bir takım eşkıya tarafından sırf eşkıyalık kasdıyla yapıldığı anlaşılmış, esasen bilinen ve bir
müddetten beri takip edilmekte olan bu eşkıyanın bu defa bulundukları
yerde kendilerini çeviren Fransız askerî kuvvetleriyle mahallî jandarmalar tarafından yok edilmelerinin kesin olup bu konuda hizmeti görülenlerin de ödüllendirilmesi kararlaştırılmış olduğundan kötü yorumlamaya
gerek olmadığı ve herkesin işi ve gücüyle meşgul olması gerekeceği,
heyecanı artırmaya sebep olacak kötü yorumu yapanlar hakkında sert
tedbirler alınacağı ilan olunur.
Baş Administratör

Vali Vekili

Brémond

Esad

Numara:452

Jandarma Kumandanlığına
Çok acildir.

Yumurtalık kaymakamından gelen telgraf üzerine havale ile tarafınızdan yazılan derkenara cevaptır. Çetenin uzaklaştırılması için Yumurtalık eşraf ve seçkinlerinden yüz kişiyle oluşturulan çeteye verilmek üzere kaymakam tarafından talep olunan yüz Rus mavzeriyle yeterli miktar
fişenkin mahalline gönderilmediği bildirilmektedir. Bildiğiniz üzere; zabıta engeli adliye zabıtasıyla ilgili görevin yerine getirilmesi mahallî asayiş ve emniyetin muhafazası ve takviyesi polis, jandarma ve bekçilere
aittir. Şayet asayişin teminine mevcut zabıta kuvvetleri yeterli olmazsa
hükümetçe gösterilecek lüzum üzerine askerî kuvvetler istihdam olunur.
Yahut jandarma kadrosunun artırılması çareleri aranır. Kendilerinin her
türlü taarruz ve tecavüzden güvenli kalması lazım gelen ahalinin böyle
inzibat işlerine alakadar tutulması ve hele silahlandırılması konusu cidden dikkat çekicidir ve kanunen sorumluluk gerektirir. Bu husus hakkın211

da bölge kaymakamına yazılmıştır. Baş Administratörlük makamına da
durumu bildirdim. Tarafınızdan da ahalinin bu işe karıştırılmayarak verilen silahların toplattırılması, kanunî inzibat vasıtaları ile çetenin uzaklaştırılmasına çalışılması özel kanun gereğince köy ve kır bekçilerinin ihtiyaca göre artırılması, kendilerinin her türlü taaruzdan korunmasının sağlanması ve jandarma kadrosunda eksiklik varsa acilen tedarik ve tayinle
doldurulması, şayet bu mevcud yetmiyor da jandarmanın artırılmasına
gerçekten lüzüm varsa durumun acilen açık olarak bildirilmesi lüzumu
önemle bildirilir efendim.
13 Ekim 1919
Adana Vali Vekili
Esad

Baş administratöre yazılan 13 Ekim 1919 tarih ve 98860/451 numaralı
yazının cevabıdır.
Çetenin uzaklaştırılması için kurulan yüz kişiden ibaret ahaliye dağıtılmak üzere yüz Rus mavzeriyle on bin fişenkin verilen emir üzerine
Ayas’a ve daha başka mahallere gönderildiği bilgisi alınmıştır. Güvenlik
ve asayişin sağlanması polis, jandarma ve bekçilere ait olup, ahalinin
silahlandırılarak bu işte istihdamı kanunen uygun olmadığından silahların
ahali elinden geri alınarak kanunî inzibat vasıtalarıyla çetenin uzaklaştırılmasına çalışılması, köy ve kır bekçilerinin lüzum ve ihtiyaca göre artırılması, jandarma kadrosunda boşluklar varsa noksanın acilen doldurulması, şayet jandarma kadrosunun yetersizliği anlaşılıyor ise durumun
hemen bildirilmesi gereği vilayet jandarma idaresine tebliğ edildiği gibi
Ayas kaymakamına da icabı yazılmıştır. Durumu yüksek görüşlerinize
arzeder, ahaliye silah verilmemesi hakkında gerekenlere emir buyurulmasını rica ederim.
Vali Vekili
Esad
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Baş Administratörlük yazısı suretidir.
12 Ekim 1919 tarih ve 451 numaralı yazınızın cevabıdır. Jandarma
hakkındaki 2887/2 numaralı 14 Ekim 1919 tarihli yazımı teyid ederim.
Bundan dolayı bu hususta jandarma kumandanlığıyla Ayas Kaymakamlığı’na yazdığınız yazıyı iptal etmenizi ve üstün saygılarımın kabulünü rica
ederim.
Brémond

Vilayetten Brémond’a yazılan 9 Ekim 1919 tarih ve 98814/445 numaralı
yazının suretidir.
Jandarma tabur kumandanlığından aldığım yazıda jandarmalardan
elli neferin verilen emir üzerine terhis olunacakları bildirilmektedir. Halbuki jandarma kadrosunda esasen eksikler olup asayişin her zaman aşikar
olan öneminden dolayı bunların yerine münasipleri tamamen tedarik ve
tayin olunmadıkça taburdan bir erin bile ne terhis ne de diğer suretle ayrılmasının uygun olmayacağı, çünkü pek önemli olan güvenlik işlerine
zarar vereceği için buralara mahal verilmemesi önemle Jandarma Kumandanlığı’na tebliğ edilmiştir. Vilayetin bilgisi olmaksızın izin verilmemesi hakkında tarafınızdan da gerekenlere emir buyurulmasını rica
ederim.
Numara: 2887/3

Baş Administratörlük’ün cevap yazısının suretidir.
445 numaralı yazınıza cevap olarak söz konusu olan elli jandarmanın tarafımdan verilen emir ve tebliğ ile olduğunu belirtmekten şeref
duyarım. Bu mesele bana ait olup tarafınızdan müdahale edilmesine gerek yoktur. Bununla beraber bu meseleye ait olarak jandarma kumandanlığına gönderilen yazının yok hükmünde değerlendirilmesi ricasını dostluğumuzu güçlendirecek bir vesile olarak kabul ederim.
14 Ekim 1919
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Baş Administratör Brémond ve sureti İngiliz Devleti Kuzey İşgal Arazi
Kumandanı General Maç’a
Çok acildir.

Bazı eşkıyaların civar köylerde yaptıkları eşkıyalık sebebiyle memlekette dünden beri şiddetli bir heyecan mevcuttur. Jandarma, köylere
tamamen sevk olunmuştur. Mevcut polisle inzibatın sağlanmasının
mümkün olamayacağı ortadadır. Güvenliği sağlayabilmek için hükümetin
kuvveti yeterli olmadığından, şu dakikadan itibaren hükümet asayişle
ilgili konularda hiç bir sorumluluk kabul edemeyeceğinden şimdiden
lazım gelen askerî müfreze ve devriyenin dolaştırılmasının kesin gerekliliğini bildirir, bu konuda acil tedbirler alınmasını önemle rica eder ve bu
vesile ile hürmetlerimi sunarım.
17 Ekim 1919
Adana Vali Vekili Esad Bey’e
17 Ekim 1919 tarihli mektubunuza cevaptır. Asayiş meselesinde
bilgi sahibi Başkumandanlık’la temsilcisi bulunan bize karşı daima mesulsünüz. Bu hususta bütün vasıtalarınızı kullanmanız lazımdır. Bu vasıtalar yeterlidir. Sorumluluğunuz tamamen devam etmektedir.
17 Ekim 1919
Baş Administratör
Brémond
Numara: 12944

Vilayet Yüksek Makamına
Çakıt civarında İbrahim Bey müfrezesiyle eşkıya arasında meydana
gelen çatışmada esir edilen bir eşkıya Osmaniye Süvari Jardarmalarından
(Mehmed Çavuş kumandasında on dört) süvari muhafızla şehre getirilmekteyken Borsa kahvesi civarında Ermeniler üzerlerine hücum ederek
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eşkıyayı öldürmek istemişler, muhafız çavuş engel olmaya çalışmışsa da
ona da saldırarak iyice döverek silahını almışlardır. Eşkıya da başından
yaralıdır. Bilgilerinize arzederim.
19/20 Ekim 1919
Tabur Kumandanı Adına
İzzet
Not: Durum Kumandan Boriyon’a (?) sözlü
olarak arzedildiği gibi bu raporun bir sureti de sancak guvernörlüğüne verilmiştir.

Numara:108
20 Ekim 1919

Baş Administratörlük’e ve polis müdüriyetine yazıdır.
Çakıt civarındaki çarpışmada esir edilen bir eşkıyanın Osmaniye
süvari jandarmalarından Mahmut Çavuş kumandasında süvari muhafızla
beraber buraya getirilmekte iken Borsa kahvesi civarında Ermeniler üzerlerine hücüm ederek eşkıyayı öldürmek istedikleri, muhafız çavuş engel
olmaya çalışmışsa da ona saldırarak iyice dövüp silahını aldıkları, eşkıyanın da başından yaralı olduğu, Kumandan Boriyon’a(?) ve sancak guvernörlüğüne bu konuda bilgi verildiği jandarma tabur kumandanlığından
bildirildiğinden silahın bir an evvel geri alınmasının sağlanılması ve sorumlular hakkında da gerekli tahkikat yapılarak haber verilmesi gereklidir efendim.
Vali Vekili
Esad
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Numara: 19
Baş Administratörlük’e
Bu konuda tahkikat yapılması polis müdüriyetine yazıldığından tarafınızdan da gereken işlemlerin yapılacağı kanaatinde olduğumu belirtir,
hürmetlerimi sunarım.
Vali Vekili
Esad

Harici Bölük Kumandanı Tahir Efendi’nin emri gereğince 16 Ekim
1919 tarihli ve gayet acele bölgeden gelen numarasız yazı üzerine Buruk
takımında beraberlikte karakollarda birer asker bırakarak bütün piyade ve
süvari kuvvetiyle doğruca İnnaplı takımına gelmemizi emir buyurmuştur.
Bahsedilen emri alır almaz derhal acilen İnnaplı tarafına hareket ettik.
Söz konusu takımda bölük kumandanımıza tesadüf edilememiştir. Önce
İnnaplı takımında Müfettiş Löbye (?) ile birleştik. Neticede Müfettiş Bey
“madem ki bölük kumandanının emriyle buraya geldiniz İnnaplı’da kalınız” dedi. Önce İnnaplı takımında sabaha kadar nöbetçi gezdirerek İnnaplı civarını muhafaza ettik. Dün Şeyh Murat ve Arapköy köylerine
doğru devriyeye çıktık. Sonra alınan bilgi üzerine kırk jandarma şimdi
İnnaplı tarafına gelmiştir. O esnada İnnaplı adlı köye doğru geldik. Neticede bahsedilen jandarmaların aslında jandarma olmadıkları, Adana’da
Ermeni çetesi olduğu ortaya çıkmıştır. Söz konusu çete önce de İnnaplı
jandarmalarını dövüp, tehdit ettikten sonra köy ahalisinin de zorla evlerini tahrip ve sandıklarını kırarak ev eşyalarını ve paralarını gaspetmiş,
İnnaplı süvari jandarma neferi Abdullah isimli şahsı bahsedilen köyden
İnnaplı Ali adlı şahıs alarak oradan Kayırlı köyüne elleri bağlı olduğu
halde Adana yönüne götürmüşler, diğer arkadaşlarının mihmandar yoluy-
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la Tanrıverdi köyüne gittikleri haber alınmıştır. Bu hususta ne şekilde
hareket edileceğinin bildirilmesi rica olunur.
18 Ekim 1919
Buruk Takım Kumandanı Başçavuş
Ömer Nuri
Numara: 12923

Vilayet Yüksek Makamına
İnnaplı’da bulunan Buruk takımı kumandanından dünkü tarihle alınan raporun sureti yukarıdadır. Bir sureti Albay Normand’a verilmiştir.
Bilgi için arzederim.
19 Ekim 1919
Adına
İzzet
Numara:107

İngiliz Devleti Adana İşgal Kuvvetleri Kumandanı General Mac’a
Eşkıyanın takip ve uzaklaştırması için gönderildiği bildirilen kırk
kadar Ermeni çetesinin jandarmaları dövüp tehdit ederek ve zor kullanarak köy ahalisinin evlerini tahrip ettikten başka sandıklarını da kırarak
para ve ev eşyalarını gaspettikleri, İnnaplı Ali adlı şahsın Kayır köyüne
elleri bağlı olarak gönderildiği, çetenin yandaşlarıyla beraber mihmandar
yoluyla Tanrıverdi köyüne gittikleri, bu husus hakkında Albay Normand’a da haber verildiği konusunda resmen bilgi alınmış; sivil ahalinin
özellikle çetenin eşkıya takip ve uzaklaştırılmasında bulunmasının böyle
bir çok mahzuru bulunduğu konusunun tekrar Baş Administratörlük’ün
dikkatlerine sunulduğunu saygılarımla arzederim.
20 Ekim 1919
Vali Vekili
Esad
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Numara:109

Baş administratöre yazılan yazının suretidir.
Kırk kadar Ermeni çetesi İnnaplı köyü jandarmalarını dövüp, tehdit
ve zorla köy ahalisinin evlerini tahrip ettikten başka sandıklarını kırarak
para ve ev eşyalarını gaspettiği, İnnaplı Ali adlı şahsın Kayır köyüne
elleri bağlı olarak gönderildiği, çetenin yandaşlarıyla beraber mihmandar
yoluyla Tanrıverdi köyüne gittikleri bu hususta Albay Normand’a da
haber verildiği konusunda resmen bilgi alınmıştır. Sivil ahalinin özellikle
çetenin eşkıya takip ve uzaklaştırılmasında bulunması bir çok sakıncalar
doğmasına sebep olacağından tekrar dikkatinizi çekerim. İcab edenlere
gerekli emirlerin verilerek ve neticesinin bildirilmesini temenni ederim.
Vali Vekili
Esad
Numara: 4637

Baş Administratörlük’ten alınan yazının suretidir.
Vali vekili ve mektupçuluk memuriyetlerinin uhdenizden alındığını
bildirmekten onur duyarım. İstanbul’a giden ilk trenle hareket edersiniz.
Vilayetin en büyük memuru olan vilayet kadısını vilayet valiliği görevini
yapmak için tayin ediyorum. Merkez Administrasyonu Yurd Müdürü
Kemal Bey mektupçu vekâleti görevini yapacaktır.
21 Ekim 1919

Her yönüyle iffet ve istikameti, liyakat ve iktidarı bilinen memleketimiz mektupçusu Esad Bey görevinden ayrılmayarak asıl vazifesini gereği gibi yaptığını özellikle vali vekâletinde memlekette ortaya çıkan
olaylara karşı iyi tedbirler alarak memleket güvenliğini temin ettiğini,
cins ve mezhep ayrımı yapmadan ahalinin hukukunu muhafaza eylediğini
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ve kendisinin herkesin takdir ve saygısını kazanmış pek az muktedir ve
iffetli memurlardan olduğunu içeren bu mazbatamız takdim kılınmıştır.
23 Ekim 1919
Adana Merkez Müftüsü

Cami-i Kebir Medresesi
Müdürü

Mehmed Tahir

Merkez-i Vilayet Müdürü
İslam oğlu Mahmud Celal

Mehmed Münir
Eşraftan Bağdadi oğlu

Mahkeme-i Şeriye Başkatibi

Abdurrahman

İskender Zülkarneyn

Alemdar Medresesi Müdürü

Encümen-i Vilayet Azasından

Hasan Fehmi

Kani

BOA. HR. SYS. 2555-4/152-153
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Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi
Şube: 2
Numara: 5129

Sadaret Yüksek Makamı’na
Antep, Maraş, Urfa ve Adana eski durumunu muhafaza etmektedir.
Fransızlar her gün yeni bir şekilde hükümet yönetimine müdahale etmekte, Osmanlılık bağlarını koparmaya ve işgallerini genişletmeye çalışmaktadırlar. Mesela şimdiye kadar İngilizler Maraş’dan daha kuzeye geçmemişken Fransızlar bundan bir kaç gün önce Zeytun kasabasını da işgal
etmişlerdir. Bu şekilde Fransız-İngiliz itilafı hakkında geçenlerde Matin
gazetesinde neşredilen ve Sivas’a kadar uzanan haritanın birinci merhalesine ulaşılmıştır.
Fransızların o bölgede meydana getirdikleri ikinci ve daha hayatî
diğer bir mesele de işgal ettikleri her yerdeki Müslüman yoğunluğunu
çeşitli tehditlerle imha ederek bu yoğunluğu bir Ermeni yoğunluğu ile
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değiştirmeye uğraşmakta olmalarıdır. Bu konuda tarafımızdan General
Franchet D’Esperey’e yazılan mektupların suretlerini ekte sunuyorum.
Bu girişimlerin doğrulanıp onaylanması makamınızın takdirindedir.
14 Aralık 1919
Harbiye Nazırı
Cemal
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi
Şube: 2

General Franchet D’Esperey’e yazılan yazının sureti
Adana’da 5 Aralık 1918 tarihinden itibaren belediye vergilerinin
artırılması hakkında Adana Vilayeti İdare Meclisine Mösyö Brémond
tarafından emirler verilmiştir. Bunun meclisin yetkisi dışında olduğuna
ve padişahın emri olmaksızın vergi koyup artırmanın mümkün olmadığına dair yapılan itirazlar üzerine Mösyö Brémond Fransızca bir müsvedde
yaparak bunu aynen tercüme ve imzaya tehditle zorladığı, istifaya hazırlanan üyelerin de sonunda karşı koyamayarak imzaladıkları, ayrıca herkesin yapılacak özel tören sırasında Fransız bayrağı asmak zorunda olduğu bu defa güvenilir kaynaklardan haber alınmıştır.
Tarafınızca da bilindiği gibi Adana vilayeti bugün hukuken Osmanlı Devleti’nin bir parçası sayılmakta ve yürürlükte olan mütarekede de bu
gibi icraatı haklı gösterecek bir kayıt ve şart bulunmamaktadır. Nitekim
İngiliz askerî memurları şimdiye kadar geçici olarak işgal ettikleri yerlerde sadece bu şekilde hareket etmişler ve etmektedirler. Yüce Fransa
Cumhuriyeti’nin, kendisinin de ortaklaşa imzaladığı bir anlaşma belgesine aykırı olarak kendi temsilcilerinin hareketine razı olmayacağı muhakkaktır.
Aslında tarafınızdan şimdiye kadar gösterilen iyi niyetin, nezaretimizdeki Fransız irtibat subaylığı aracılığıyla gönderilen ve Albay
Brémond ’un bir mektubunun suretini içeren yazı ile bir kez daha teyid
edilmiş olmasından cesaret alarak bu ve bunun gibi islamî duyguları
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gerçekten ve cidden rencide eden olayların tekrarının engellenmesine
ilişkin tedbirlerin alınmasını rica eder, bu vesile ile en üstün saygılarımı
sunarım.
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi
Şube: 2

General Franchet D’Esperey’e yazılan yazının sureti
Son günlerde Fransız birlikleri tarafından işgal edilen Antep, Urfa
ve çevresinde bazı Fransız subaylarının hükümet işlerine müdahaleye
başladıkları ve mütarekenin sözde herhangi bir ekinin dördüncü maddesine göre polis ve jandarmanın emirleri altında bulunduğunu sözkonusu
ederek bu teşkilatı kendilerinin yapmayı düşündükleri alınan haberlerden
anlaşılmıştır.
Bu sebeple müdahalelerin daha bir iki safhasını da izninizle arzediyorum. Meselâ:
1- Yüzbaşı Mösyö Andre Maraş’ta mutasarrıfın makamına otur-

muştur.
2- Urfa jandarma kumandanı yerinden zorla uzaklaştırılmıştır.
3- Antep’te Fransızlar jandarma ve polisin kendi emirlerinde bu-

lunduğundan söz etmişlerdir.
4- Cerablus Fransız Kumandanı Albay Kapiterel(?) Birecik’e gele-

rek memurların maaşlarının artırılacağını, durumlarının düzeltileceğini ve
her konuda kendilerine başvurulmasını söylemiştir.
5- Kilis’e gelen Fransız askerleri bazı malzemeleri alıp el koymuş-

lar ve askerlik dairesinde görevli subayı görev mahallinden kovmuşlardır.
Bunlar dışında cereyan eden olaylar tarafınızca da bilinmektedir.
Mütarekenin herhangi bir eki yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır.
Bugün yürürlükte ve geçerli olan tek anlaşma belgesi ilk imzalanmış olan
mütarekeden ibarettir. Bunun da hiçbir maddesinde sözkonusu olayları
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haklı gösterebilecek bir kayıt yoktur. Ayrıca şunu da arzetmeyi bir vazife
biliyorum: Mütarekenin başından beri bu bölgede bulunan İngilizlerin
mülkî idare işlerine kesinlikle müdahale etmemeleriyle son Fransız memurlarının belirtilen hareketleri ikisi arasında zararımıza büyük bir fark
olduğu fikrini kamuoyunda bile uyandırmıştır.
Her konuda olduğu gibi bu maruzatımın da önemle dikkate alınacağını ümid eder bu vesileyle saygılarımı sunarım.
BOA. HR. SYS. 2543-7/43-45
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Hariciye Nezareti aracılığıyla Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya devletlerinin İstanbul siyasî temsilcilerine
Memleketleri yabancı bir devletin işgaline maruz kalan ahalinin uğradıkları felaketler hakkında kısa bir fikir vermek üzere Antep Fransız
İşgal Kuvvetleri Kumandanlığı’ndan mutasarrıflığa gelen iki yazının liva
idare meclisinden tasdikli suretlerini ek olarak sunuyoruz.
Bunlardan birisi gece çarşıda yangın çıkarma girişiminden suçlu
bulunarak tutuklanan üç Ermeni delikanlısının mahkeme huzuruna çıkarılmasına dairdir. Tamamıyla kuvvete dayanarak hükümet ve milletin
nasıl bir tehdit ve hakarete maruz kaldığını göstermektedir. Sanıklar tekrar yargılanmak üzere istenmişse de iade edilmemek suretiyle kanun ve
bütün milletlerin hürmet ettiği bağımsız yargı ihlal edilmiştir. Halbuki bir
gün sonra general, ahaliye ilan için göndermiş olduğu beyannamede Suriye, Kilikya ve Doğu bölgesi üzerinde Fransız Cumhuriyeti’nin koruyuculuk görevi uzatıldığından Osmanlı Devleti’nin kanunlarını tanıyıp
hürmet ettireceğini bildirmiştir. Ancak bir gün evvel yapılmış olan kanunsuzluğun tamirine teşebbüs olunmamıştır.
Diğeri, cuma günleri usulen şehrin girişindeki karakola çekilmiş
olan bayrağımızın bir Fransız subayı tarafından indirilmesine dairdir.
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Bunun Fransız subayının beceriksizliğinden kaynaklandığı ve tekrar etmeyeceği bildirilerek olay doğrulanmıştır.
Amacımız ne Fransız general ve kumandanlığından şikayet ne de
bir kaç sanığın cezalandırılmasını istemektir. Yalnız yabancı koruyuculuk ve işgalinin kötü anlaşılması ve belki de yanlış duyulması neticesi
olarak ne gibi mahzurlar doğurabileceğini bildirmekten ibarettir. Gelecekte bu gibi durumların ve daha ağırlarının devam etmeyeceğini kim
temin edebilir ?
Halbuki bunlar maddî zarar olup milletin hissiyat ve maneviyatını
öldürmek suretiyle sebep olacağı zararlara nisbetle hiç hükmündedir.
Bundan dolayı biz generalin livamız hakkında bahsettiği koruyuculuk
hakkını protesto ediyoruz. Fransız ulusunun fazilet, irfan ve hislerini takdir etmekle beraber müdahaleleriyle millî bağımsızlık ve hürriyetimize
zerre kadar kusur ve leke gelmesine tahammül edemeyiz. Biz İtilaf Devletleri siyaset adamlarının mütarekeden evvel her milletin kendi mukadderatına hakim olacağı hakkında bütün insanlığa hitaben ilan ettikleri
kanunların tatbikini sabırsızlıkla bekliyoruz. Ümit etmeliyiz ki mütarekeden sonra ulusal çıkarlar insanlık çıkarlarından üstün tutularak bu kuralın
değiştirilmesine izin verilsin de yüzde doksan beş çoğunluğu oluşturan
bir milletin hiçbir ferdinin kesinlikle istemediği yabancı işgal ve nüfuzu
silah zoruyla memleketlerine girmesi uygun görülsün ve o yabancı da
bunu kabul etsin. Anlatılan duruma dayanarak geçici bir mahiyette bulunduğundan şüphemiz olmayan askerî işgale bir an evvel son verilerek
milletçe isteğimize göre kararlarımızın tayin buyurulmasını istirham ederiz. Bu istirhamımızın temsilcisi bulundukları devletin yüksek makamlarına ve ayrıca Sulh Konferansı’na ulaştırılması için gayretlerinizi esirgememenizi rica eder, hürmetlerimizi sunmaktan şeref duyarız.
16 Aralık 1919
Antep Cemiyet-i İslamiyyesi
BOA. HR. SYS. 2542-2/22
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Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi
Şube: 2
Numara: 5165

Hariciye Nezareti’ne
Kilis, Halep ve Rayak’daki durum hakkında bazı önemli bilgileri
içeren Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’ndan gelen telgraf sureti bilgilenmeniz için ek olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılması.
18 Aralık 1919
Harbiye Nazırı
Cemal
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi

Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’nın telgraf suretidir.
Antep’ten alınan haberlerin özeti aşağıdadır:
1-Geçen hafta Kilis’te bulunan Fransız kumandanının ısrarıyla dev-

let binaları ve büyük binalar derhal boşalttırılmıştır. Birbiri ardına Mersin, Adana yoluyla müstemleke askeri gelmekte ve yerleşmektedir. Boşaltılan binaların büyüklüğüne ve çokluğuna dayanarak bol miktarda askerin geleceği ve Kilis’in hareket üssü yapılacağı anlaşılmaktadır. Gelen
askerler Senegallidir. Sayıları iki bine yakındır. Mersin ve Adana’dan
çok miktarda askerin gelmesi beklenmektedir. Birliklerin eksiklikleri
yerli Ermenilerle tamamlanmakta, Mersin ve Adana’da Ermenilerden
oluşan birlikler teşkil olunmaktadır.
2- Pozantı’dan Katma, Müslimiye ve Cerablus’a kadar tren yolla-

rında çalışan memurların vazifeleri Fransızlar tarafından yapılmakta olup
Müslimiye’de açık ordugahta kalmaktadırlar. Tren güzergâhındaki mevkiler ile köprü ve makasların muhafazası Ermenilere bırakılmıştır. Cerab224

lus’taki bölüğün büyük bir kısmı Ermeni olup makineli tüfek ve dağ toplarıyla donatılmışlardır. Bir miktar da süvari vardır.
3- Kilis’e iki saat mesafede Azez adlı köyde yüz elli süvari ve dört

mitralyöz ve geri kalanı piyade olmak üzere bin beş yüz kadar Arap kuvveti varken bir hafta önce bu kuvvet orayı terkederek Halep’in kuzeyinde
bulunan hâkim noktalara çekilmiş ve oranın düşman saldırısına karşı sağlamlaştırılmasıyla meşgul olmaktadır. Bunlardan bir kısmı da Müslimiye
ile Hazin istasyonlarına gitmişler ve evvelce Katma istasyonunda bulunan yirmi piyade ile o kadar süvari de adı geçen istasyonu terk ederek
Halep’e dönmüşlerdir.
4- Urfa Jandarma Tabur Kumandanı Binbaşı Rıza Beyle Suruç(?)

kazası Jandarma Bölük Kumandanı Hüseyin Pertev Efendi Fransız emellerine hizmet etmeyeceklerinden her ikisi de gizli olarak sevkolunurlarken Rıza Bey Diyarbakır’a kaçmayı başarmışsa da Teğmen Hüseyin Pertev Efendi’den bir haber alınamamıştır.
5- 5 Aralık 1919 da Kilis’e bine yakın Fransız kuvveti gelmiştir.

Kasabanın durumu kötüleşmiştir. Azez köyüyle civar köylere Fransızlar
tarafından silah dağıtıldığı ve silahları alan ahalinin bu meseleyi Halep’e
bildirdikleri öğrenilmiştir. Zahle ve Muallaka civarındaki Fransızlar Muallaka civarında ve hâkim noktalarda bulunan kuvvetlerin yirmi dört saate kadar tahliyesini talep etmişler, buna karşılık ret cevabı aldıklarından
sevk olunan kuvvetlerle Rayak’a(?) kadar kadar ilerlemişlerdir. Rayak
civarında Arap kuvvetleriyle üç günden beri çarpışmanın devam etmekte
olduğu haber alınmıştır.
BOA. HR. SYS. 2543-4/35, 36
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Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti

Maraş Mutasarrıflığı’ndan gelen 18 Aralık 1919 tarihli telgrafın
suretidir.
1 Aralık 1919 tarihli şifreye ektir. Dün öğle vaktinde Antep’ten
Maraş’a gelen Fransız generali Querette ve Albay Felix Sainte-Marie,
yüksek rütbeli memurları ve bölge eşrafını karargâhlarına davet ettiler.
Gidip görüşüldüğünde General Querette kendisinin Kilikya, Maraş, Antep ve Urfa sancaklarının asayişine memur edildiğini, Fransız Devleti’nin
birçok müstemlekeleri olduğundan buraları elde ettikleri yerler olarak
görmediklerini, Osmanlı Devleti adına çalışarak yollar yapacaklarını ve
lazım olan yerlere ve fakirlere para harcayarak, memurların maaşlarını ve
jandarmaları artırarak halkın refah ve saadetini sağlayacaklarını, ayrıca
halkın paraya ve Fransa Devleti gibi bir mandaya ihtiyacı olduğunu ifade
etmiştir. Hükümetle işbirliğinden maksadın içişlerine müdahale olmayıp
bütün dairelerin işlemlerini ve yazı işlerini kontrol etmek ve adaleti sağlamak için yardımcı olmaktan ibaret olduğunu, yeteri kadar kuvvet, top
ve uçak getirterek adaleti de sağlamaya çalışacaklarını, şu halde kendilerinden korkulması için bir sebep olmadığını, Antep’e dönerek iki üç gün
sonra albayı gönderip işe başlayacağını bildirmiştir. Buna karşın memleketin asayişinin mükemmel olduğu ve yeterli miktarda jandarması da
bulunduğundan jandarma sayısının gereksiz yere günden güne artırılmasının halkı ürkütüp Ermenileri şımartmak gibi mahzurları bulunduğunu,
memur maaşları yeterli olup azlığından şikayet eden bir kişi dahi olmadığı gibi, bahsedilen yerlerin Kilikya’da olmadığı, hükümetin gerektiği gibi
adaleti sağlamakta olduğu, mandanın kabulü veya reddi ise merkezî hükümete ait olup işbirliğine hiçbir şekilde lüzum olmadığı, bu durumlar ve
işgalin aslında mütareke hükümlerine de aykırı bulunduğu herkesçe söy226

lenmiş, bir çok münakaşa ve ısrardan sonra sulhün sonuna kadar İngiliz
işgal kuvvetinin daha önce buralarda tatbik ettikleri durum ve hareketler
dışında başka durumlara razı olunmayacağı cevabıyla yanlarından ayrılmışlardır. General ve albay da ikindi üzeri Antep’e dönmüşlerdir. Fakat
bunların hükümete ve jandarmaya müdahaleye kesinlikle azmetmiş olmalarına ve yavaş yavaş asker, top ve tüfek getirterek uçak hangarı gibi bir
çok önemli teşebbüste bulunmalarına bakılarak maksatlarını zorla yapmaya kalkışmak için de albayın bir kaç gün sonra döneceği anlaşılmıştır.
Uzun zamandır gizlice Ermenilere silah dağıttıkları duyulmuş ve hatta
İngilizlerin önce el koyup sonra gözetimini kendilerinin üstlendiği silah
ve cephanemizden de birçoğunun kaybolduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine albayın dönüş ve teşebbüslerinde gereği gibi siyasî tedbirler alınması
yolunda gecikilmeyeceği tabii ise de alınacak tedbirler onların hırs ve
emellerini teskin etmeyi sağlayamazsa bunların ve memleketin şu anki
durumuna karşı icab eden tedbirlerin alınmasına izin verilmesini rica
ederim.
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
BOA. HR. SYS. 2543-5/6
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Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiye Müdîriyet-i Umûmiyesi

Adanalıların istirham mektubunun sureti
Üzerinden bir yıl geçen korkunç işgale boyun eğerek sabrettik.
Memleket düştüğü kan ağlatan felâketler içinde yuvarlanırken bizlerin de
unutulmadığını ümid ederek üzerimize çöken kâbusa karşı kanlı gözyaşlarımızı kalbimize akıtıp kurtulacağımız günleri bekliyorduk. Günler
geçtikçe boynumuza takılan esaret zincirinin gevşeyeceğine daraldığını,
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vücutlarımızdan düşürülen başlarla kalplerimizin üzüntüye boğulduğunu
ve kederimizin arttıkça arttığını gördük. Bugün son korkunç olayları son
defa arzederek mütarekeden beri unutulan Türk vatanının, Türk evlatlarının çektikleri üzüntü ve ıstıraplara artık bir son verdirilmesini arza cüret
ediyoruz. Ateşkes şartlarına ek olarak tatbik edilen işgal programının
Fransa gibi hak ve medeniyet yolunda çarpışmaya atıldığını iddia eden
bir hükümet tarafından tatbikini gördüğümüzde bir dereceye kadar
avunmuştuk. Hükümetin intizamına rağmen kontrol şekliyle kurulan bu
idare yavaş yavaş idarî şubelere birer birer istila elini uzattı. Yüce makamları işgal eden kişiler dışında hemen bütün memurlar güvenliğin korunması adı altında bu idarenin izlediği amacın kurbanı oldu. Kendilerinin meşru olmayan emellerine muhalefet ettiğinden Vali Nazım Bey iğrenç bir hile ile buradan uzaklaştırıldı. Evvela Ermenilerin intikamını
almak bunların yaptıklarının gerekçesiydi. Bu isim altında bir çok cinayetler Fransız millî bayrağının renkli gölgesi altında yapıldı. Hiçbir suç
vicdan ve adalet mahkemesinde layık olduğu cezaî karşılığı maalesef
bulamadı. Şüphesiz bunlar eski vali zamanında cereyan eden bu mezalim
defteri kulağınıza çalınmıştır. Vilayetin valisiz kaldığı zaman bir eşkıya
çetesi bahanesiyle boşa giden Türk kanı bir araya toplansa Ermeni kanlarıyla aktığı iddia olunan Seyhan ile Ceyhan’ın o hayalî görüntüsünü solduracak gerçeklerle yüzyüze gelinir. Kara Yusuf çetesi Adana bölgesinde
ortaya çıkar çıkmaz sağdan soldan bir çok vesile ve bahaneler ile toplanan Türkler hapse atılmış, sancak guvernörü olan zat mahkeme namına
bizzat hüküm vererek memleket içerisinde ırmak ve mezarlık kenarlarında otuz beş Türk kurşuna dizilerek yok edilmiştir. Bu kara defterin gözlerimiz önündeki bir sayfasıdır. O cümleden olarak çetenin faaliyet sahasına teftiş için giden sancak guvörnörü yolda Adana’ya bir çeyrek mesafede Ermeni teğmen ve askerleri tarafından bağlanmış olarak getirilmekte
olduğunu gördüğü bir şahsı ahalisinden bulunduğu İnnaplı köyü sakinleri
tarafından namus ve iffet sahibi olduğuna şehadet edilmesine rağmen
çete mensubiyeti hakkında Ermeni teğmeninin ifadesi üzerine adı geçen
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Ermeni subayına yargısız olarak kurşunla öldürtülmüştür. Bu olay adil
olmayan surette kötü bir şekilde yapılırken belde dahilindeki diğer zülüm
ve cinayetler yirminci asır medeniyetini kızartacak bir çirkinlikte vaki
olmuştur. Çeteye mensup diye getirilen bir Müslüman, jandarma korumasında Borsa (?) önünden geçişi esnasında Ermeniler tarafından hücum
edilerek jandarmaların elinden alınıp o gece öldürülmüştür. Aynı suretle
çete bahanesiyle Osmaniye’de on sekiz, Ceyhan’da dokuz masum sorgusuz sualsiz kurşuna dizdirilmiştir. Vaktiyle aman dilemiş İslam eşkıyası
birer bahane ile yok edilmektedir. Hatta Bahçe’den Osmaniye’ye sevk
edilirken Kanlıgeçit karakoluna bir çeyreklik mesafede Haruniyeli Mehmed isimli şahıs yolda firar ediyor bahanesiyle sevkine memur Ermeni
jandarması tarafından öldürülmüştür. İşte bu gibi birden çok cinayetler
bu bölgede sırf Türk ırkının yok edilmesi amacını gütmektedir. Keyfî
para cezaları, hapisler, vergi artırma Türklere karşı yapılan bütün cinayetlere yeltenenleri saklayıp gizlemeleri, bunların hepsi hiçbir esareti kabul
etmeyeceklerini bildikleri Türkleri ya göçe mecbur veyahut yoketmeye
yönelik bulunmaktadır. Bunlar saklanması mümkün olmayan gerçeklerdendir. Vilayette her yerden kafile kafile muhacir şeklinde Ermeniler
getirilmekte, Müslüman muhacirler çok şeytanca hilelerle, zorlama ve
tazyikle Adana vilayeti dışına çıkarılmaktadır. Hak ve medeniyet adına
savaştığını iddia eden Fransa yardım elini bu zavallıların idarî sızlanmalarına bir türlü uzatamıyor. Hala Adana’ya muhtelif yerlerden yirmi bini
aşkın Ermeni muhaciri getirilmiş ve getirilmektedir. Müslüman halkın
nafakası bunların yiyip içmelerine harcanmaktadır. Yeni istasyon civarında herkesin tasarruf haklarına tecavüzle arazileri üzerine inşa ettikleri
barakalarda küçük bir Ermenistan haritası çizilmektedir. Bu getirilen unsurlar memlekette bir sulh ve sükunet unsuru değil aksine bir ihtilal ve
karışıklık bolluğu doğurmaktadır. Hemen memleket içerisinde bulunan
tren istasyonuna kadar bir Müslümanın gitmesi imkân dairesinden çıkmıştır. Arabalar, hane ve kulübeler içerisinde, yollar üzerinde işkencelerle adam öldürmek artık basit işler sırasına geçmiştir. Hükümet içinde
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yapılan cinayetler de bu kara hesabın genel toplamının yanındadır. Üç
dört Ermeninin bulunduğu bir karakol mıntıkası bir iki gün zarfında hemen katlanılamayacak bir cehennem zülmü şekline dönmektedir. Pozantı
yolunda öldürülen vatandaşlarımızın adedi bir senelik işgal esnasında
birkaç yüzü gecmiş olup memleket dahilinde katledilen yetmiş seksen
müslüman bu sayının dışındadır. Bu söylediklerimizin İngiliz Devleti’nin
buradaki mümessillerince de bilinmediğini sanmıyoruz.
Dört senelik bir harpte evladının en kahramanlarını feda eden bu
memleketin günahı nedir ki milliyetler prensibini zafer bayraklarına işleyen devletler tarafından bu sonuca mahkum olsunlar. Saydığımız şu mezalim olaylarından başka mahkum olduğumuz idarenin günden güne şiddetlenen hırsı sebebiyle millî düşüncemize tamamen aykırı baskılardan
da kurtulamıyoruz. Düşman kuzey işgal arazisi (Kilikya) idarenin tesis
tarihinden bir kaç ay sonra idarenin kaldırılması talebiyle mazbata imzalamak gibi teklifler karşısında bulunduk. Amerika heyetine bütün düşüncelerimizi bildirdik. Türklüğümüzü ana vatandan ayrılamayacağımızı ilan
ettik. Şu vaziyet karşısında bir müddetten beri unutularak gizli kalan bu
gülünç kötülüğün şu günlerde yine meydana atıldığını, hatta memurlardan daha gayretli vazife yapan Osmaniye guvernörü tarafından da bazı
şahısların cehaletinden istifade ile mazbatalar imzalattırıldığını haber
aldım. İşte bir seneden beri bu gibi üzüntü ve ıztıraplar içerisinde hapis,
sürgün, katl ve eziyet gibi baskılara göğüs gererek merkezî hükümetin
kurtarma elini bekleyen bu öz evlatların artık uzun müddet kayıtsızlığa
tahammülleri kalmamıştır. Her gün İngiltere’nin müslüman dostluğu bir
çok vesilelerle beyan edilirken dört yüz bin Müslümanın katline hükmeden fermana bu yüce hükümetin ileri gelenlerinin nasıl imza koyduklarını
bilmek istiyoruz. Bu büyük devletlerin hükümet adamlarına şu anda zulüm gördüğümüz ulaştırılsa bin dokuz yüz on altı uğursuz anlaşmasının
her halde değiştirileceğine eminiz. İngiltere’nin kendi gelişme yolunda
yaşayan Türk milletini hiç bir vakit intikam fikriyle dolu bir Ermeni sün230

güsü altında inletemeyeceğine emin olduğumuzdan hangi bir vasıta ile
olursa olsun devletimizin yanında, bu muazzam devletin dostane yardımı
altında hangi medeniyet mahkemesi olursa olsun huzurunda bir senelik
sıkıntılarımızı arza ve iletmeye hazırız.
(20 Aralık 1919)
BOA. HR. SYS. 2555-4/176
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21 Aralık 1919 tarihli Adana Valisi Celal Bey’in raporunun suretidir.
Albay Brémond ve General Dufieux bölgeyi Fransız sömürgesi gibi
yönetmektedirler. İdare etme yöntemleri geçici işgal niteliğinden uzaklaşmaktadır. Tam tersine, zaman ilerledikçe, ülkede kesin olarak yerleşmeye gayret etmektedirler. Fransız subaylar tarafından evlerin inşa edilmesi bu niyetin bir kanıtıdır. Fransız başkanların tüm çabaları, Türk unsurunu vilayette bir azınlık gibi göstermeyi ve diğer unsurları daha güçlü
kılmayı amaçlamaktadır. (Son zamanlarda buraya gelmiş olanlar da dahil). Bazı verilere göre 120.000 civarında Ermeni olduğu tahmin edilmekte ve hala da geleceği düşünülmektedir.
Halka Fransız bayrakları dağıtılmış ve onu asmamakta direnenler
para cezasına çarptırılmışlardır. Cezaların başkanlara ödendiğini ispatlayan belgeler sizlere gönderilmiştir.
Yusuf’un çetesinden oldukları için Albay Normand’ın emri üzerine
Adana ve Ceyhan’da kurşuna dizilen insan sayısı elli beşe yükselmiştir.
Bunların otuz üçü Adana, yedisi Ceyhan ve on sekizi Osmaniye’de öldürülmüştür.
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Türklerin maruz kaldıkları muameleler bilinmektedir. Bayan
Brémond geçtiği sırada balkondan beş yaşındaki bir kız çocuğunun tükürmesi nedeniyle çocuğun babası beş bin liralık para cezasına çarptırılmıştır. Bu türden sayısız kötülük örneği bulunmaktadır.
Nereden getirildikleri bilinmeyen memurlar vasıtasıyla Albay
Brémond çok geniş bir istihbarat servisini örgütlemiştir. Bu insanların
valinin özel kalem müdürü gibi ünvanları bulunmakta ve hükümetin yazışmalarını kontrol etmektedirler.
İmza
Celal
BOA. HR. SYS. 2555-4/121
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On Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’ndan gelen 21 Aralık 1919 tarihli
şifre suretidir.
1- 5/12/1919 tarihli Diyarbakır üzerinden gelen tahrirata göre Antep’te polis karakollarında özel günlerde çekilen bayrağımızın bir Fransız
askeri ve iki Ermeni tarafından zorla indirilmiş olması, onuruna düşkün
ahalinin heyecanına sebep olmuş ve düşmana saldıran memurların yardımıyla bayrak tekrar çekilmiştir. Bilgi almak isteyen Mutasarrıf Vekili
Başkomiser Fevzi Efendi’nin teşebbüsü zamanında meselenin halledildiği yolunda ve gerçeğe aykırı beyanı üzerine Fransız kumandanı tarafından polislerin ihtiyacına sarfolunmak üzere adı geçen kişiye yirmi beş
madenî lira gönderilmiştir. Kendisi bu parayı kabul ederek mutasarrıflık
vekâletinin reddi hakkındaki emrini de kabul etmemiştir. Bahsedilen kişi
ayyaş ve sağır olduğundan istihdamının uygun olmadığı, Fransız kumandanının hükümet dairesine gidip Başkomiser Fevzi Efendi ile Jandarma
Tabur Kumandanı Binbaşı Talat Bey’i görerek jandarma ve polislerin
bundan sonra Fransız Kumandanlığı emrinde bulunduğunu tebliğ etmiştir. Bir gün sonra mutasarrıfa mütareke hükümlerinden birine ek olarak
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İstanbul’da eski kabine tarafından kabul ve tasdik edilen kanun hükmüne
uygun olarak jandarma ve polislerin işgal kumandanının emri altında
bulunacağını yazılı olarak tebliğ etmiştir. Mutasarrıflık makamı bu konuda bir bilgilerinin olmadığını ve bir üst makamın emri olmadıkça istenilenin yapılmayacağı cevabında bulunmuş ise de Adana’dan hükümet
reisinin beyanatına bakılmayarak polis ve jandarma eksiğinin tamamlanması ve gerektiğinde fiilen müdahale edilmesi konusundaki istekleri Antep Kumandanlığı’na emir olarak iletilmiştir. Antep çarşısını yakmak
üzereyken suçüstü yakalanan üç Ermeninin tahliyesinin Fransızlar tarafından ısrarla taleb edilmesi üzerine ikisi kefaletle serbest bırakılmıştır.
Ekim sonunda Halep mitinginden bahisle Halep halkının heyecan içerisinde bulunduğu bildirilmektedir. Olaylara dair verilen bilgilerin bir kısmı eskimiş olmakla beraber Fransız kumandanının resmî açıklamaları
mahallî polis ve jandarma kumandanlığının hareket şeklini tenkid ve ne
şekilde olursa olsun güvenliğe ait işlerin hükümetin elinden çıkması ve
çıkarılması doğru bulunmadığından duruma müdahalenin kabul edilemeyeceği konusunda Osmanlı Hükümetince gerekli kişilere tebliğ edilmesi
rica olunur. Bahsedilen bölgede mevcut kıtanın yavaş yavaş geleceklerin
sayı(?) ve kuvvetlerin hareketlerinin dikkatlice araştırılarak işlerin aracı
bir merkez üzerinden irtibat kurularak yapılması mahalline bildirilmiştir.
2- Harbiye Nezareti’ne, 2., 15. ve 13. Kolordu Kumandanlıklarına
1498 numara ve 2/12/1919 tarihinde bildirilmiştir.
BOA. HR.SYS. 2543-5/7
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İstanbul’da Hariciye Nezareti’ne, sureti İtilaf Devletleri temsilcilerine,
Matbuât-ı Umumiye Müdiriyet-i Umumiyesi’ne, Sulh Konferansı’na ulaştırılması için İspanya Sefareti’ne.
Mütareke hükümlerine aykırı olarak memleketimizi işgal eden İngiltere askerî kuvvetlerinin yerine aynı vazifeyi yapmak için Fransız askerî kuvvetleri getirilmiştir. Her iki kuvvetin vazife ve yetkileri arasında
hiç bir fark olmadığı ve Osmanlı Hükümeti’nin serbest bırakılacağı konusunda İngiliz ve Fransız kumandanları tarafından sözlü olarak teminat
verildiği gibi resmî beyannamelerle de neşr ve ilan edilmiştir. Aradan az
bir süre geçer geçmez Maraş’a gelen Cebel-i Bereket Guvernör-militeri
Mösyö Andre’ye Maraş Guvernörlüğü de verilmiştir. Ortak görev yapmak üzere hükümet içerisinde daireler verilmesini ve düzenleme bahanesiyle zabıtaya karışacağını bildirmiştir. Mukaddes günlerimizden olan
cuma günü kaleden Osmanlı bandırasını indirmesi Maraş’ta heyecana
sebep olmuştur. Bunun üzerine bir kaç gün önce Maraş’a gelen General
Querette Maraş’daki mevcut kuvvetleri arttırıp toplar getirerek memleketimizi tahkim etmiştir. Bu şekilde bazı kişilerin cezalandırılacağı tehdidinde bulunmuştur.
Fransa hükümeti, Maraş’da asayişi bozan hiç bir hal ve hareket olmadığı halde daha önce de birçok yerli Ermeniyi silahlandırmış ve bugün
de çok sayıda asker, top ve mitralyöz gibi savaş mühimmatı vererek mahalle aralarındaki kiliselere yerleştirmiştir. Böylece kasabamız bir savaş
sahnesi haline sokulmuştur. Bu durum altı buçuk asırlık mevcudiyetiyle
parlak bir tarihe sahip Osmanlı Devleti’nin pek önemli bir parçası olan ve
halkının ekseriyeti yüzde doksan itibarıyla Müslüman olan livamızı hükümetten ayırmak maksadını taşımaktadır. Genel barış için tek düstur
kabul edilip İtilaf Devletleri tarafından da alkışlarla kabul edilen Amerika
Cumhurbaşkanı Mösyö Wilson’un prensiplerinin on ikinci maddesine
aykırı görülmüş olan İslâm milletinin kalbinde büyük bir heyecan ve
234

ümitsizlik uyandıran bu harekât ve lüzumsuz tahkimatı, Fransa hükümetinin bu bölgedeki işgal kuvvetleri kumandanı General Qurette’ye yazılan
protestomuzda bildirmiştik. Mütareke hükümlerine aykırı olarak ve Wilson prensiplerinin on ikinci maddesine uyularak hükümet ve zabıta işlerimize müdahale edilmemesi ve bu şekilde galeyan ve heyecan içerisinde
bulunan Müslüman halkın teskini için gerekenlerin yapılması konusunda
protestomuzun İstanbul’daki temsilcileri vasıtasıyla Sulh Konferansı’na
ulaştırılıp bütün yayın organları vasıtasıyla da uygar dünyaya duyurulmasını rica ederiz.
22 Aralık 1919
Maraş müftüsü
Mühür

Nakîbü’l-eşraf
Mühür

Ulemadan İlyas
Meşâyihden
Efendi oğlu
Abdülcelil oğlu
Mühür
Mühür

Mevlevî postnişini
Mühür

Diğer pekçok kişinin imza ve mühürleri.
BOA. HR. SYS. 2543-5/18
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On Üçüncü Kolordu Kumandanlığı’ndan gelen 21/22 Aralık 1919 tarihli
şifre suretidir.
1- İngilizler tarafından tutuklanan ahalinin ileri gelenlerinden Ali
Efendi tahliye edilmiştir. Asker yerleştirmek için Urfa Askerlik Dairesi’ni Fransızlar işgal etmişlerdir.
Fransızların Urfa’daki siyasî temsilcisi Yüzbaşı Sajeus günden güne hükümet işlerine müdahale etmekte, mutasarrıf da buna sessizce karşılık vermektedir.
14 Aralık 1919’da adı geçen yüzbaşı bir muhtıra vererek, Urfa
Merkez Jandarması’ndan piyadenin doksan kişi azaltılması ve süvarinin
üç yüz kırk dokuz kişiye çıkarılmasını talep etmiştir. Ayrıca bütün kara235

kolların mevcudunu istemiştir. Şu sırada jandarma süvarisinin üç yüz
kırk dokuz kişiye çıkarılması Urfa Jandarma Kumandanlığınca çok zor
görülmektedir. Bunların yerine Ermeni jandarmaların kaydedilip görevlendirilecekleri duyulmuştur. Jandarma kuvvetlerinin artırılıp azaltılması
işinin hükümete ait olduğu ve bu konuda siyasî teşebbüslerde bulunulması, daha önce de bildirildiği gibi Urfa’da konumuna uygun bir mutasarrıfın süratle gönderilmesi gerekli görülmektedir.
2- Cizre’deki taburdan alınan haberlerden hakimin hastalanarak
Musul’a gittiği, orada vefat ettiği ve yerine yeni bir hakimin geldiği bildirilmektedir.
BOA. HR. SYS. 2543-5/8
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Suret
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
Tarih: 23 Aralık 1919

Harbiye Nezareti’ne
İstanbul’dan gelen Fransız Teğmen De Broussy ile Kont Dubois’nın (?) Adana Başidare Memuru Kaymakam Brémond’a Kozan’da
ahaliden yasa dışı para toplattığına dair meydana gelen şikayet üzerine 9
Kasım 1919’da Kozan’daki Fransız yüzbaşı Taillardat ile meselenin araştırılması emredilmiştir. Meydana gelen rüşvet olaylarının güya Kozan
Polis Komiseri Hamdi Efendi tarafından yapıldığı ve adı geçen kişinin
tutuklandığı, durumdan Kayseri’deki ilgililerinin haberdar edilerek delillendirilmiş ve tafsilatlı şikayetnamelerinin tarafına gönderilmesi Kaymakam Brémond’dan Kayseri Mutasarrıflığı’na gelen yazıda bildirilmektedir. Halbuki Müslüman halka yapılan tazyikin tek sebebi Taillardat olduğu halde araştırmanın adı geçene havale edilmesi ve ikinci olarak bir
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Müslüman memur yerine bir Ermeni memur tayin edilmek üzere Hamdi
Efendi’nin ayrılmasının sonuçlandırılması halen Fransız idaresinde ve
Ermeni memurlar arasında vazife yapan bir Müslüman komiserin Ermeni
jandarmaları vasıtasıyla ahaliyi hapis ve tazyik ederek para toplaması
mümkün olamayacağından bahsedilen memurun mağduriyetinin giderilmesi gerektiği Kayseri Mıntıka Kumandanlığı’nın yazısına dayanılarak
arzolunur.
Yirminci Kolordu Kumandan Vekili
Mahmud
BOA. HR. SYS. 2556-1/51
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Bâb-ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Sayı: 2750 /10986
24 Aralık 1919

Fransız yüksek komiserine sözlü nota
Dahiliye Nezareti’nden alınan bilgilere göre, Adana’daki Fransız
yetkililerinin, polis görevlileri aracılığıyla konutlarına asmaları için bu
şehirdeki topluma Fransız bayrakları dağıttırdıklarını, aksi halde yüz liralık ceza uygulayacaklarını, ayrıca üst yöneticinin Fransız bayraklarını
kamu binalarına çektirdiğini öğrenmiş bulunmaktayım.
Hariciye Nezareti bu bilgileri, Fransa Cumhuriyeti Yüksek Komiserinin dikkatine sunarak, bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli
tedbirlerin alınması hususunu düşünmenizi talep etmekten onur duymaktadır.
BOA. HR. SYS. 2555-2/58
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Sivas’ta:

Üçüncü Kolordu’dan Harbiye Nezareti’ne gelen 27/28 Aralık 1919 tarih
ve 1497 numaralı şifre suretidir.
1- Aziziye vasıtasıyla Haçin kazasından alınan bilgilere göre Aziziye’den süratli bilgi alabilmek için Haçin’den Sivas ve Adana vilayeti
hududları üzerinde bulunan Şab köyüne kadar telgraf hattı çekilerek merkez yapılmıştır. Haçin Müslümanlarının silahlanması hakkında Kozan
Jandarma Kumandanı Ali Saib Bey’in gizli tertibatını Höketçe takım
kumandanı Mağara nahiyesine bağlı imam ve muhtarlarına tazyik ederek
işkence ile itiraf ettirmiştir. Ermeniler bir kaç gün önce Saidabad nahiyesinde bir muhaciri Çuruk (?) denilen yerde öldürmüşlerdir. Karakilise
nahiyesinden Haçin’e giden sekiz-on Müslüman içerisinden bir kadını
zorla kocasının yanından alarak dağa götürmüşler, bugün yanlarında bulundurdukları Mağara nahiyesinden olan bütün Müslüman kadınlara da
zorla tecavüz etmişlerdir. Daha önce Müslümanların ellerinde bulunan
silahlar Ermeniler tarafından alındığından halk her zaman tecavüze maruz kalmaktadır. Sarız’dan birkaç kişiyi öldürmüşlerdir. Halkta heyecan
yaratmak için 19 Aralık 1919 tarihinde Aziziye hududuna girmişlerse de
çeyrek saatte her hedefte seksene yakın Kuvâ-yı Milliye askerinin yetişmesiyle çekildikleri ve Kuvâ’dan korktukları bildirilmiştir.
27/28 Aralık 1919
BOA. HR. SYS. 2543-6/22
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Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi

Suret
Özet
1- İngiliz-Fransız anlaşması, Orta ve Doğu Anadolu ile Akdeniz’in
bağlantısını kesmek gayesini taşımaktadır. Karşı tedbirler alınması bir
görevdir.
2- Kolordunun önem kazanan ve Fransız işgaline açık bulunan Güney cephesi: Viranşehir-Kaynar nahiyelerini teşkil eden Uzunyayla’da
Çerkesler, Aziziye kazasında Afşarlar denilen halis ve itaatkar Türklerle
yaşamaktadır. Çerkesler süvari, Türkler koyuncu ve ziraatçidirler. Çerkesler atlarını Adana’nın Çukurovasında yetiştirirler. Türkler ürettikleri
ürünleri Adana çarşılarında satarlar. Bununla beraber, bu halk Adana ve
Maraş ile yaşarlar o olmazsa manen ve maddeten ölürler.
3- Bu düşünceyi bilen Fransızlar, Çerkesleri aleyhimize teşvik ettilerse de başarılı olamamışlardır. Fakat Haçin ve Kozan Ermenilerini silahlandırdılar. Haçin kazasında ve Mağara nahiyesinde Müslüman kadınların namus ve iffetlerine taarruz devam etmektedir.
4- Kürtlerle Ermenilerin birlikte faaliyet göstermesine çalışmaktadırlar. Emekli Kürt Kolağası Ramiz Efendi isminde bir kişi Fransızlara
vaatlerde bulunmuş, fakat yakalanacağını anlayarak Adana’ya kaçmıştır.
5- Teşkilat-ı Milliye ve halkın uyanışı Fransızların ümidini kırmıştır. Kozan Mutasarrıflığı’nda bulunup ahaliye zor kullanan ve zulüm yapan Fransız Yüzbaşısı Benarde, yaveri ve tercümanı kaldırılmış, bazı
Ermenilerin silahları alınmıştır.
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6- Maraş ve Antep livalarını işgal eden Fransızlar takviye kıtaları
almaktadır. Halkı aldatmakta, inzibat kuvvetlerini tehdit ve bazen de hırslandırmak suretiyle zabıtayı hükümet ileri gelenlerinden ayırmaktadırlar.
7- Telgrafhaneler Ermeni memurların kontrolü altındadır Sansür
memurları da tamamen Ermenidir
8- Maraş, Antep ve Urfa livalarındaki Kuvâ-yı Milliye aciz davranmazsa Fransızlar uyuşacaklardır. Ancak azınlık menfaatlerinin sağlanması ve bazı imtiyazlar koparmakla yetineceklerdir. Hükümetin eli bu
halkın üzerinden çekilmemeli ve neye imkân varsa yapmalıdır. Millî gayretler düzenlenmeli ve takviyesi esirgenmemelidir.
9- Maraş Mutasarrıflığı vekâleti tecrübesiz ellerdedir. Fransızlar
idareye hakimdir. Elbistan kaymakamı Kerküklü, Çardak kaymakamı
Lübnanlıdır. Antep livası vekâletle idare olunmaktadır. Karakollara çekilen Osmanlı bandırasını zorla indiren Fransızlara karşı mutasarrıf aciz,
polis komiseri Fevzi Efendi 25 Osmanlı altınıyla susturulmuş, polis ve
jandarma da Fransız kumandanlığı emrindedir.
10- Bu bölge fedakâr idare memurlarına muhtaçtır. Sivas vilayeti
kaymakamlarıyla Elbistan ve Süleymanlı kaymakamları yer değiştirilmelidir. Antep polis komiseri ile zabıta memuru Binbaşı Talat Bey’i değiştirmek lazımdır.
11- Göksun, Elbistan, Pazarcık, Antep, Maraş Kuvâ-yı Milliyesi
her türlü fedakarlığa hazırdır. Bunları millî arzu dairesinde yönetmek
resmî olmayan ve güçlü eller ister. Milletin aydınlatılmasını merkezî hükümet önemli görmelidir. Cebel-i Bereket üzerinde de millî teşkilat kurulursa, tehdit daha kapsamlı olur. Kısacası Üçüncü, Yirminci, On Üçüncü
Kolordu yani Sivas ve güney kısımları, Ankara, Eskişehir, Kastamonu,
Niğde, Diyarbakır, Mamuretülaziz, Bitlis bölgelerine ve çevresine bol
miktarda resmî olmayan yardım göndermeye mecburuz.
BOA. HR. SYS. 2543-6/32-33
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İNDEKS
A
Abbas, Suruç kazası Müftüsü 55
Abdi, Ahmed Ağa oğlu, Diyarbakır’da
156
Abdi, Berber, Diyarbakır’da 155

Abdülhamid Bey,
Reisi 143

Berukan

Aşireti

Abdülkadir, Buhâri oğlu, Fransız işgalini protesto için Maraş’tan telgraf çeken 82

Abdullah Bey, Hat Komiseri 14

Abdülkadir, Gürânîoğlu, Diyarbakır’da
155

Abdullah Efendi, İmam, Ermeni askerlerince evi yağmalanan 38

Abdülkadir, Kahveci, Diyarbakır’da
155

Abdullah, Adilcevaz ahalisinden 143

Abdülkadir, Malatya eşrafından 91

Abdullah, cinayet suçuyla yargılanan
121

Abdülkadir, Sükûtioğlu, Diyarbakır’da
156

Abdullah, Çermik eşrafından 145

Abdülkadir, Tüccar, Malatya'da 91

Abdullah, Ermeni askerlerince eşyaları
yağmalanan 38

Abdülkerim, Çermik eşrafından 145

Abdullah, İnnaplı süvari jandarma
neferi 201

Abdüllatif, İlikan Reisi 133

Abdullah, Müftü, Türk Cemaat Temsilcisi 111
Abdullah, Tasarruf Şirketi Müdürü 156
Abdurrahman, Bağdadî oğlu, Adana’da
eşraftan 204
Abdurrahman, Bakkal, Diyarbakır’da
156
Abdurrahman, Gürlü Muhtarı 156
Abdurrahman, Hacı lök(?) oğlu, Diyarbakır’da 156
Abdurrahman, Pamukçuoğlu, Diyarbakır’da 155
Abdurrahman, Urfa ahalisinden 55
Abdülbaki, Malatya eşrafından 91
Abdülceliloğlu, Meşayihden 220

Abdülkerim, Orabayi Reisi 133
Abdülvahid Harun, Lazkiye eski Mebusu 105
Abdülvehhab, Cizrelioğlu,
kır’da 155

Diyarba-

Abdülvehhab, Nâbi oğlu, Tüccar, Malatya'da 91
Abdülvehhab, Yasin oğlu, Diyarbakır’da 157
Abdürrezzak, Bileyci, Diyarbakır’da
155
Abid, Hasankeyf Belediye Reisi 132
Abud, Mut eşrafından 118
Acem Mehmed Ağa, Pastacı, Adana'nın Cami-i Cedid mahallesinden 59
Adana 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26,
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27, 28, 29, 31, 32, 35, 39, 42,
44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 56,
57, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 70,
71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 82,
84, 85, 89, 94, 108, 110, 112,
114, 115, 117, 118, 119, 120,
121, 127, 129, 130, 131, 133,
134, 135, 139, 140, 141, 142,
146, 150, 151, 152, 161, 165,
166, 167, 169, 170, 171, 172,
174, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 191, 193, 194, 195,
201, 204, 205, 209, 213, 214,
216, 218, 221, 222, 223, 224
— ahalisi 29, 85, 139, 150, 182
— Asliye Mahkemesi 120
— Baş Administratörlüğü 108, 110
— Ermenileri 100
— Fransız İşgal Kuvvetleri Kumandanlığı 44, 49
— hükümet dairesi 186

Ahmed Efendi, Emlak Memuru, Fransız üniformalı Ermeni askerlerince evi basılan 18
Ahmed Efendi, Üzerli okul öğretmeni,
Ermeniler tarafından tehdit edilerek paraları gasbedilen 8, 10
Ahmed İzzet, Dahiliye Nazır Vekili 28,
31, 42, 48
Ahmed Selim Efendi, Bahçe kazasında
Orman Bekçisi Ahmed Efendi'nin oğlu 41
Ahmed Tevfik, Gürani oğlu, Diyarbakır’da 156
Ahmed, Ali Ağa'nın oğlu, Ermeni
askerlerince eşyaları yağmalanan 39
Ahmed, Cami-i Kebir Mütevellisi,
Diyarbakır’da 157
Ahmed, Cenan, Diyarbakır ahalisinden
156

— istasyonu 60

Ahmed, Dellal oğlu, Ermeni askerlerince evine saldırılan 38

— Jandarma Alay Kumandanlığı 34

Ahmed, Dumaran Reisi 133

— Merkez Müftülüğü 166

Ahmed, Gülşenî şeyhlerinden 154

— Vali Vekâleti 101

Ahmed, Hasankeyf Reisi 132

— Valiliği 14, 27, 29, 41, 47
— Valisi, bkz. Nazım

Ahmed, İbrahim oğlu, Ermeni askerlerince eşyaları gasbedilen 38, 39

— İdare meclisi 205

Ahmed, Musli oğlu, Diyarbakır’da 156

— Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Merkeziyyesi 143

Ahmed, Mustafa oğlu, Üzerli köyünden 30, 31, 32

— lılar 212

Ahmed, Mut eşrafından 118

Adilcevaz, Bitlis’de 143
Adliye Nezareti 77
Afrite (Afrin), Kilis bölgesinde 24, 25
Afşarlar 224
Ağzıbüyük köyü, Adana’da 187
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Ahmed, Salih oğlu, Kilisli, Ermeni
askerlerince paraları gasbedilen
93
Ahmed, Tüccar, Malatya'da 91
Ahmed, Tütüncü, Diyarbakır’da 155
Ahmed, Vanlı oğlu, Diyarbakır’da 156

Akdeniz 48, 224

Ali, Mut eşrafından 118

Akif, Çerçeb İmamı 156

Ali, Pastacı(?), Diyarbakır’da 156

Akif, Kilisli Hüseyin oğlu, Ermeni
askerlerince paraları gasbedilen
93

Ali, Topal Hasan oğlu, Karakese köyünden, Fransız askerlerince
kurşuna dizilen 37

Akif, Molla Bahaeddin mahallesinden,
Diyarbakır’da 155

Ali, Urfa ahalisinden 55

Akköprü, Pozantı yakınlarında 26

Allenby, Suriye-Filistin İngiliz Generali 21, 45, 46, 82, 168, 171, 175

Akra, Musul 161, 179
Ali Ağa, Çağlaklı, Karakese köyünde
kızı Ermeni askerlerinin saldırısına uğrayan 37
Ali Ağa, İnnaplı köyünden, Normand
tarafından kurşuna dizdirilerek
öldürülen 130, 168, 195, 201,
202

Ali, Urfa Belediye Meclisi üyesi 55

Alman/lar 23, 51
Altıncı Ordu Kıtaatı 52
Altınoluğu köyü, Maraş’ta 66
Amanos Amele Taburu 22
Amasya 83
Amerika/lılar 56, 97, 118, 162, 207

Ali Çolak, Ermeniler tarafından evi
soyulan 18

— askerleri 101

Ali Efendi, Siverekli, Fransız askerlerince hapse mahkum edilen 164,
165, 181, 182, 220

— heyeti 171, 215

Ali Galip, Maraş Savcısı 150
Ali Kemal, Dahiliye Nazırı 75
Ali Rıza Bey, Urfa Jandarma Kumandanı 160
Ali Saib Bey, Kozan Jandarma Kumandanı 223

— gazeteleri 140
— Koleji 159
— temsilcisi 25, 140
Amet, Amiral, Fransız Yüksek Komiseri 7, 16, 17, 18
Anadolu 67, 68, 73, 85, 117, 139, 144,
153
— sahilleri 109

Ali, Çavuş oğlu, Diyarbakır’da 156

— ve Rumeli Müdâfaa-i Hukûk
Cemiyeti 83, 126

Ali, Elazığ'da eşraftan 96

Anay-Pazarı, İçel Vilayeti 135

Ali, Hacı Mehmed oğlu, Ayas kazasından, Misis’te Ermeni askerlerinin yaptığı olaylara şahit olan
40, 57

Andre, Fransız Yüzbaşı, Cebel-i Bereket Sancağı Askeri İdarecisi
158, 159, 167, 206, 219

Ali, Kilisli Hacı Osman oğlu, hücum
takımı neferlerinden, Ermeni
askerlerince katledilen 24, 25

Ankara 225

Ali, Anay-Pazar Belediye Başkanı 136

Anfre, Fransız Guvarnörü 111
Antakya 13, 103, 104, 105, 106
Antalya
245

— Mutasarrıflığı vekaleti 150
Antep 13, 83, 84, 86, 90, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 113, 114,
117, 118, 122, 123, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133,
135, 136, 139, 141, 143, 144,
153, 159, 160, 174, 175, 176,
177, 184, 204, 206, 209, 211,
212, 217, 224
— Cemiyet-i İslâmiyyesi 208
— çarşısı 218
— Fransız Askerî Kuvvetleri 123
— Fransız İşgal Kuvvetleri Kumandanlığı 207
— İngiliz İrtibat Zabitliği 93
— Kalemi 158, 179
— Kumandanlığı 218
— Kuvâ-yı Milliyesi 225
— Mutasarrıflığı 86, 88, 91, 99,
158, 180
Anzagar köyü, Sivas 187
Arap/lar 98, 102, 103, 104, 111

Artin Efendi, Polatyan, Islahiye’de
Fransız-Ermeni askerlerinin saldırısına şahit olan 60
Artin, Kiragossian, cinayet suçuyla
yargılanan 121
Asaf, Elbistanlı, Maraş’ın Uzunoluk
çarşısında karısı Ermenilerin
saldırısına uğrayan 146
Asya vilayetleri 68
aşiretler 97, 105, 113, 138
Ata, Adana’da Ermenilerin katliama
girişeceklerine dair bilgi veren
185
Avadis, Tütüncü, Ermeni çeteci 94
Avrupa 127, 134, 143, 178
— gazeteleri 83
Ayas kazası, Adana 40, 57
— Kaymakamlığı 197, 198
Aydınlı aşireti, Ayas kz., Adana 40
Ayşe, Karakese köyünden, FransızErmeni askerlerinin saldırısına
uğrayan 37

— bayrakları 105, 106

Azez köyü, Kilis, Gaziantep 210

— hükümeti 98, 102, 104, 105, 179
— kıtaları 3

Aziz Efendi, Pamukçu oğlu, Adana’da
166

— kuvvetleri 210

Aziziye, Kayseri’de 80, 81, 223, 224

— müfrezesi 139
Arapça 71
— gazeteler 127
Arapköy, Adana’da 168, 201
arazi vergileri 194
Arif, Bitlisli 156
Arif, Elazığ'da esnaftan 96
Arot, İstepan oğlu, hakkında yasal
takibat yapılan 57
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B
Baba Hasan, Karakese köyünde, kızı
Ermenilerin saldırısına uğrayan
37
Bacil kazası, Yemen’de 137
Bahçe kazası, Cebeli-i Bereket 40, 41,
170, 187, 214
— istasyonu 40
Bahri, Malatya eşrafından 91
Bahriye Nezareti 103, 106

Bakırlı köyü, Ceyhan kz. Cebel-i Bereket 187

Bitlis 141, 225

Basravî, Suruçlu, eşkiya 55

Borsa (?), Adana’da 188, 191, 199,
200, 214

Basri, Halife oğlu, Diyarbakır’da 156
Baş Administratör, bkz. Bremond
Baş Administratörlük 101, 102, 110,
189, 191, 192, 194, 195, 197,
198, 200, 201, 202, 203
Başkumandanlık 109, 193, 195, 199
Battal, Hacı Ahmed oğlu, Ermenilerce
yaralanan 188
Batum 100
Baytara (Baytar), Nizip kz., Gaziantep
24, 25
Baznaval, (Gümrük Kontrol görevini
yapan kişiye verilen unvan) 107
Bedosaki, Rum Taciri, Erzak Müteahhitliği yapan 109
Begos, Ermeni Jandarma bölüğünde
kumandan 80
Bekir, Harputlu Hacı Mevlüt oğlu,
Fransız askerlerince av tüfeğine
el konulan 58
Bekir, İsmail oğlu, Ermenilerce yaralanan 188

Boriyon, Kumandan 200

Boşnak Hüseyin Ağa, Zerdalık köyünden 58
Brémond, Albay, Baş Administratör,
Kilikya Genel Valisi 27, 47, 48,
71, 72, 73, 77, 78, 79, 117, 119,
120, 121, 134, 139, 142, 166,
168, 170, 172, 174, 183, 184,
185, 186, 189, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 203, 205, 216,
217, 221
— Madam 166, 217
Burhaneddin Efendi, İhtiyat Mülazımı,
Pozantı’daki olaylara şahitlik
eden 52
Burhanlı köyü, Ceyhan kz., Cebel-i
Bereket 187
Bursa Vilayeti 68
Buruk takımı, Adana’da 201, 202
Bünyan, Kayseri 151
Büyük Cami, Antalya’da 109

C

Belemedik, Karaisalı kz., Adana 26

Cafer Efendi, Fransız üniformalı Ermeni askerlerince hayvanları
gasbedilen 18

Belen (Beylan ), İskenderun 13, 105

Cahid, Diyarbakır ahalisinden 156

Bekir, Siirt'te Müdâfaa-i Hukûk-ı Milliye üyesi 128

— fırkası 103, 106

Calthrope, İngiliz Amiral 7

Benarde, Fransız Yüzbaşı 224

Cebel, Mersin 104

Bestami, Mahmud'un oğlu, Karakese
köyünden 37

Cebel-i Bereket, bkz. Osmaniye

Beykoz 50

Cebel-i Carmel 77

Beyrut 120, 159, 174, 175, 176

Cebel-i Ekrad, Lazkiye 105

Birecik, Urfa’da 206

Cebel-i Lübnan 173

— Mutasarrıflığı 4
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Cebel-i Musa 103

Cizre 179, 221

Celal Bey, Adana Valisi 216, 217

Cûdî, Siverek Müdâfaa-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti’nden 122

Celal, Elazığ'da Tüccar 96
Cemal Bey, Polis, Normand'ın yanında
bulunan 131
Cemal Paşa, Harbiye Nazırı 54, 100,
135, 173, 176, 184, 205
Cemal, Ferik, Yıldırım Kıtaları Müfettişi 26, 53
Cemil, Debbağ oğlu, Diyarbakır’da
157
Cemil, Hacı Muharrem oğlu, Diyarbakır’da 156

Ç
Çakıt, Karaisalı kz., Adana 199, 200
Çarçabuk (?) mahallesi, Adana'da 131
Çardak, Göksun kz., Maraş
— kaymakamı 225
Çaylı, Dörtyol kz. 35
Çerkes/ler 80, 159, 224
— gençleri 80

Cemil, Mavili oğlu, Diyarbakır’da 157

Çevlik, Süveydiye'nin güney kısmında
103

cephane 75, 76, 190

Çiftehan, Konya Vilayeti 25, 26, 131

Cerablus, Nizip kz., Gaziantep 206,
209, 210

Çormuk Ahmed, Karakese köyünde
hanımı Ermeni askerlerinin saldırısına uğrayan 37

— istasyonu 113
Ceride-i İlmiyye, Meşihatın resmi gazetesi 172

Çukurovası 224
Çuruk (?), Saidabad nahiyesi 223

D

Ceride-i Sûfiyye 172
Cevdet, 13. Kolordu Kumandanı 173
Cevdet, Belediye kâtibi, Diyarbakır’da
156
Ceyhan kazası 5, 10, 130, 131, 142,
167, 184, 187, 192, 213, 214,
216

Dahiliye Nezareti 9, 21, 29, 50, 69, 78,
85, 102, 141, 142, 165, 166,
192, 193, 195, 222
Dam, Yüzbaşı, Fransız heyetinden 175,
176
Damat Ferid Paşa, bkz. Ferid

— ırmağı 7, 9

Danub, Fransız Kruvazörü 111

— istasyonu 40

Darende, Malatya

Cezayir

— Kaymakamlığı 115, 125

— askeri 184

Davud Bey, Mardinli 155

— li 100, 101, 116, 126, 137

De Broussy (?), Fransız Mülazım 221

Chimon (Şimon) Musa, Katolik Süryani 127
Cisr-i Şuğur kazası, Halep Vilayeti
105, 106
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Defter-i Hâkâni 109, 110
Dersaadet Fransız Fevkalade Komiserliği 29

Derviş Efendi, Neciboğlu, Maraş Uzunoluk’ta 147
Derviş, Baytar müfettişi, Diyarbakır’da
155
Devran Ali, Arapköy'de çiftlik sahibi
168, 169
Dikran, İngiliz Tercüman 66

El-cezîre 134
Eleni, Adana Taşçıkan'da Fransız askerlerinin yaptıklarına şahit olan
59
Elife, Maraş’ın Uzunoluk çarşısında
Ermeni gönüllülerinin saldırısına uğrayan 146, 147, 149
elviye-i selâse (Kars, Ardahan, Artvin)
100

Divan-ı Harb 108
Divanyolu 191
Diyarbakır 91, 96, 97, 98, 113, 127,
133, 141, 152, 160, 173, 210,
217, 225
— lılar 154

Emin, İmam Paşa, Diyarbakır’da 156
Emin, Malatya'da ulemadan 90
Emin, Mut eşrafından 118
Emin, Müsteşar 44

Doğu Anadolu 224
Doğu vilayetleri 67, 139, 207

Emine, Tavil Hüseyin'in hanımı, Karakese köyünden 37

Dörtyol, Cebel-i Bereket 3, 4, 6, 7, 9,
18, 30, 32, 34, 35, 120, 170

Emlak vergisi 194

— Ermenileri 34
— Jandarma Kumandanlığı 34, 35

Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti 212
— Kalem-i Umûmi Müdiriyeti 59,
61, 65, 67

— Kaymakamı 39

Ereğli, Konya 53

— Kaymakamlığı 3, 5, 32, 35

Ergani Madeni, Mamuretülaziz 144

Dubois, Kont 221
Duer(?), General 89
Dufieux, Fransız General 216
Durdu, Kızıl Osman'ın hanımı, Karakese köyünde Ermenilerin saldırısına uğrayan 30, 37

E
Edhem, Musa oğlu, Malatya eşrafından
91
Edward, İngiltere Kralı 90
Elbistan 90, 116, 162, 173, 179, 185
— kaymakamı 225
— Kuvâ-yı Milliyesi 225

Ermeni/ler 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41,
42, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66,
67, 68, 75, 76, 79, 80, 81, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94,
95, 96, 98, 100, 101, 107, 111,
114, 115, 116, 117, 120, 122,
124, 125, 126, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 146,
147, 148, 150, 151, 152, 153,
154, 158, 159, 160, 161, 162,
165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 174, 178, 179, 180,
182, 183, 184, 185, 186, 187,
249

188, 189, 191, 199, 200, 204,
207, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219,
222, 223, 224, 225
— askerleri 3, 9, 10, 14, 17, 29, 30,
32, 36, 38, 44, 46, 51, 52, 66,
70, 87, 89, 93, 98, 99, 100, 115,
117, 125, 130, 131, 137, 145,
146, 147, 148, 149, 152, 158,
172, 175, 184, 185, 186, 188
— bayrağı 14, 19
— birlikleri 17, 19, 20
— çeteleri 80, 84, 90, 94, 98, 141,
168, 201, 202, 203
— Fransız askerleri 20, 30, 32, 58,
67
— göçleri 84
— göçmenler 45, 184
— gönüllü intikam ordusu 104

Ermenice 71
Ermenistan 13, 27, 48, 50, 56, 125,
139, 154
— haritası 214
Ervad adası, Trablusşam 106
Erzin nh., Dörtyol kz., Cebel-i Bereket
167
Erzurum 100, 101
Esad, Adana Vali Vekili, Vilayet Mektupçusu 184, 193, 196, 197,
199, 201, 202, 203
Esad, Urfa ileri gelenlerinden 55
Eski İstasyon Komiser Muavinliği,
Adana’da 58
Eskişehir 225
Eşref Bey, Adana’da Ermenilerin katliama girişeceklerine dair bilgi
veren 185

F

— gönüllüleri 113, 146, 147, 149
— jandarma bölüğü, Haçin’de 80

Faik, Elazığ'da ulemadan 96

— jandarmalar 214, 221, 222

Faik, Tüccar, Malatya'da 91

— komitesi 190, 191

Fatma, Baba Hasan'ın kızı, Karakese
köyünden 37

— köyleri 103
— Kulübü 167, 188
— mahallesi 41
— memurlar 222, 225
— mezalimi 90, 178, 183
— murahhasahanesi 171
— okulu 50
— polisler 171
— rahibi 3, 5
— subayı 3, 5, 195, 125, 214
— tüccar 108
— uyruklular 16

Fatma,

Çormuk Ahmed'in hanımı,
Karakese köyünden 37

Fatma, Gülekçi Halil'in karısı, Ermenilerin saldırısına uğrayan 147,
149
Fatma, Haralı Musa oğlu Mehmed'in
hanımı, Karakese köyünde Ermenilerin saldırısına uğrayan 37
Fazlı, Dellalbaşı oğlu, Diyarbakır’da
155
Felix Saint-Marie, Antep Fransız Askeri Kuvvetleri Kumandanı 92, 98,
123, 159, 211
Fellah cemaati 111
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Ferda, Adana'da yayınlanan gazete 195
Ferid, Damat, Sadrazam 78
Ferid, Harbiye Nazırı 49, 52
Fethi, Boyacı oğlu, Diyarbakır’da 156
Fethullah, Nakşi Tarikatı Postnişini,
Midyat 132
Fettah Efendi, Ceyhan kazası eşrafından, kurşuna dizilen 131

— askerî kıyafeti 6, 8, 10, 21, 40,
41, 51, 53, 57, 60, 61, 62, 63,
64, 70, 88, 92, 93, 95, 125
— askerler 9, 10, 14, 21, 22, 29, 30,
31, 32, 33, 39, 50, 56, 57, 58,
59, 60, 65, 66, 86, 87, 93, 95,
99, 101, 106, 113, 116, 125,
126, 129, 130, 132, 134, 137,
146, 153, 179, 206, 217

Fevzi Efendi, Başkomiser, Mutasarrıf
vekili 217, 225

— bandırası 11, 159

Fikri, Gazze oğlu, Eski Mutasarrıflardan 154

79

Filori, Teğmen, Fransız heyetinden
175, 176
Franchet D’Esperey, General 114, 205,
206
Fransa/Fransız/lar 4, 6, 9, 11, 12, 13,
18, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 33,
34, 35, 36, 39, 41, 42, 45, 46,
49, 50, 51, 53, 56, 57, 74, 80,
82, 83, 84, 86, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
106, 107, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 119, 124, 125,
127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 137, 139, 141,
142, 151, 152, 153, 154, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163,
166, 167, 168, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 178, 180,
182, 183, 184, 186, 188, 189,
190, 191, 204, 206, 207, 208,
209, 210, 213, 214, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 224,
225

— baş administratör, bkz. Bremond
— bayrağı 111, 151, 159, 163, 205,
213, 216, 222
— Cumhuriyeti Yüksek Komiseri
67, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 78,
118, 151, 222
— Cumhuriyeti Yüksek Komiserliği 67, 68, 69, 70, 72, 76, 78,
158, 175
— deniz subayı 107, 110
— devriyeleri 160, 188
— dili 110
— -Ermeni askerleri 30, 31, 33, 34,
35, 58, 59,60, 65
— gönüllü askerleri 24, 25, 71, 72,
94
— Guvernörlüğü 107, 108, 109,
110
— harp gemileri 104
— heyeti 27, 175
— Hükümeti 68, 106, 117, 128,
176, 177

— Cumhuriyeti 69, 205

— idaresi 110, 219, 220, 222

— Devleti 211

— İkinci İstihbarat Şubesi 171

— kamuoyu 178

— irtibat subaylığı 205

251

— işgali 82, 91,92, 96, 97, 100,
117, 224
— jandarma askerî kanunları 112
— jandarması 76
— kıtaları 83, 98, 99, 125, 137, 158

Fransuva Georges Picot, Suriye ve
Ermenistan Fransız Fevkalade
Komiseri 175, 176, 177, 178
Fuller, General, İstanbul Muhafızlığı
İrtibat Subayı 75, 76

G

— kontrol kalemi 108
— kontrol subayı 108, 109
— Kumandanlığı 14, 39, 98, 99,
113, 136, 145, 157, 181, 217,
225
— kuvvetleri 9, 15, 16, 17, 20, 21,
23, 29, 41, 42, 46, 49, 81, 82,
84, 86, 87, 88, 90, 91, 100, 113,
114, 115, 118, 122, 123, 124,
131, 136, 149, 152, 153, 158,
160, 161, 181, 186, 196, 206,
210, 219
— memurlar 106, 171, 207
— müfrezeleri 7, 17, 25
— nüfuzu 171

Gaffar, Çermik eşrafından 145
Gavur Dağı 167, 187
gayrimüslim/ler 92, 154
Giritliler mahallesi, Adana’da 58
Gouraud, General, Suriye-Kilikya
Fransız Baş Mümessili 159, 175
Göde Ali, Maraş’ta 148, 149
Göksun, Maraş’ta 81
— Kuvâ-yı Milliyesi 225
Gördos (Gördes) kazası, Manisa 54
Gülek, Tarsus kz., Mersin
— İstasyonu 65

— okulu 175

Gülekci Halil, Maraş’ın
mahallesinden 147

— ordusu 24, 25, 126, 141

gümrük

— polisi 75, 76

— idaresi 109

— sansürü 83

— ithalat vergisi 109

— Siyasî Temsilciliği 102
— siyasi yönetimi 119, 120, 121

Begtutiye

Güney cephesi 224

H

— sömürgesi 216

Hablü’l-Metin, 172

— subayı 8, 14, 27, 28, 81, 91, 92,
152, 153, 154, 160, 172, 185,
206, 207, 216

Hacı Ahmed, Bozo(?) Halife oğlu,
Diyarbakır’da 156

— temsilciler 21
— torpidosu 106
Fransızca 205
— öğretmeni 110

Hacı Ahmed, Hacı Şeyh Efendi oğlu,
Diyarbakır’da 156
Hacı Ahmed, Medine mültecilerinden,
Ermeniler tarafından malları
zorla gasbedilen 8, 10
Hacı Ahmed, Urfa Belediye Reisi 55
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Hacı Ali Efendi, Üzerli köyünden,
Fransız Ermeni askerlerince evi
basılan 30, 31, 32, 35

Haço, Hüveyri Aşiret Reisi 133

Hacı Evliya, Urfa ahalisinden 55

Hafız Ali Rıza, Fransız işgalini protesto için telgraf çeken, Maraş'ta
82

Hacı Hafız, Malatya’da ulemadan 91

Hafız Kadri, Tabur Kumandanı 34, 35

Hacı Hasan, Tüccar, Malatya’da 155

Hafız Mahmud, Han oğlu İmamı, Diyarbakır’da 156

Hacı Hüseyin, Atmalı oğlu, Malatya’da
ulemadan 90
Hacı İbrahim, Hacı Kadir Ağa oğlu,
Diyarbakır’da 156
Hacı İmam, Sütçü, Maraş’ta 146, 147,
148, 149, 150
Hacı Kadir, Elazığ'da esnaftan 96
Hacı Kahya oğulları, Gördos kazasının
Kılınçlar karyesinden 54
Hacı Mehmed, Çukadar oğlu, Fransız
işgalini protesto için Maraş’tan
telgraf çeken 82
Hacı Mehmed, Tüccar, Tarsus kapısında Fransız askerlerince silahına
el konulan 65
Hacı Mustafa, Kirişçi oğlu, Diyarbakır’da 155
Hacı Sadık Mehmed Ağa, Adilcevaz
ahalisinden 143

Hafız Mehmed Efendi, İstihkam İhtiyat
Mülazım-ı Sânisi, Pozantı’da
Fransız Ermeni askerlerince
çantası gasbedilen 65
Hakkı Eendi, Mersin Gümrük Başkatibi 107
Hakkı Efendi, İskenderun eski Liman
Reisi 106
Hakkı, Attar oğlu, Diyarbakır’da 155
Hakkı, Bekçi, Giritliler mahallesinden,
Fransız askerlerinin saldırısına
uğrayan 58
Hakkı, Sarraf oğlu, Diyarbakır’da 156
Hakkı, Siirt Belediye Başkanı 128
Halep 13, 24, 25, 60, 66, 83, 104, 114,
130, 131, 137, 141, 160, 179,
210, 218
— Divan-ı Harbi 137

Hacı Yusuf, Halife, Berukan Aşireti
Reisi 143

— mitingi 218

Hacı, Kolağası- oğlu, Tüccar, Malatya’da 91

— -Şam treni 137

— Müslüman ahalisi 137
Halid, Elazığ'da eşraftan 96

Hacı, Kök Ahmed oğlu, Karakese köyünden, hanımı Ermeni askerlerince öldürülen 37

Halil İbrahim, Apak oğlu, Ermeni askerlerince evi yağmalanan 38

Haçan, Musul'da siyasi hakim 137

Halil İbrahim, Ermeni askerlerince
evine girilen 38

Haçator, Ermeni, Sivas'ta 187
Haçin (Saimbeyli), Adana 80, 81, 120,
223, 224
— kaymakamı 80

Halil Şahap Bey, Süleymaniyeli Kaymakam 173
Halil, Diyarbakır’da, Tüccar 155
Halil, Elazığ'da eşraftan 96
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Halil, Eyüboğlu, Ermeniler tarafından
evi yağmalanan 38

Hasan Fehmi, Cebel-i Bereket sancağından sürülen 167

Halil, Mahalli Aşiret Reisi, Midyat 133
Halil, Maran Reisi 133

Hasan Fehmi, Re'sü'l-Ayn Müdâfaa-i
Hukûk Heyeti Reisi 134

Halil, Müftü, Siirt Müdâfaa-i Hukûk-ı
Milliye Reisi 128

Hasan Hulusi, Dörtyol Takım Kumandanı 34, 35

Hamamkurbu mahallesi, Adana’da 66

Hasan Onbaşı, İşgal kuvvetleri askerlerince yaralanan 9

Hamdi Bey, Defterdar Muavini, Adana
Türklerinden 171

Hasan Sabri, Siverekli 155

Hamdi, Midyat Belediye Reisi 132

Hasan, Ayyaş Mehmed oğlu, Afyonkarahisarlı, Pozantı’da Ermeniler
tarafından paraları gasbedilen
54

Hamdi, Vaiz oğlu, Malatya'da Tüccar
91

Hasan, Cami-i Kebir Muhtarı, Diyarbakır’da 155

Hamid, Hacı Çerçi Ağa oğlu, Diyarbakır’da 155

Hasan, Cephane ağası oğlu, Uzunoluk’tan 148, 149

Hâmid, Zülfi oğlu, Diyarbakır’da 156

Hasan, Dir Memekan Reisi 133

Hamir Efendi, Adana eşrafından 130

Hasan, Elazığ'da eşraftan 96

Hamza, Siirt'te Müdafaa-i Hukuk-ı
Milliye üyesi 128

Hasan, Elazığ'da Tüccar 96

Hamdi Efendi, Kozan Polis Komiseri
221, 222

Harbiye Nezareti 20, 23, 25, 29, 44, 52,
54, 74, 75, 83, 114, 118, 136,
141, 142, 152, 160, 173, 179,
183, 218, 221, 223
Hariciye Nezareti 3, 13, 15, 27, 29, 41,
44, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 68,
72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 96,
98, 101, 113, 114, 118, 122,
123, 128, 129, 136, 139, 143,
145, 151, 152, 157, 161, 162,
165, 173, 174, 180, 181, 183,
207, 219, 222, 67, 85, 86

Hasan, Gülemez oğlu, Ermeniler tarafından yaralanan ve sonradan
ölen 37
Hasan, Kadıköy Muhtarı, Diyarbakır’da 156
Hasan, Kaycı oğlu, Diyarbakır’da 157
Hasan, Keferzi Reisi 133
Hasan, Kundakçı Mustafa oğlu, Islahiye’de Ermenilerin saldırısına
uğrayan 54
Hasan, Meyve oğlu, Diyarbakır’da 155

Hasan Ağa, Güllü Beyzade, Islahiye’de
koyun tüccarı 94

Hasan, Mezizah Reisi 133

Hasan Faris, Cebel-i Bereket sancağından sürülen 167

Hasan, Urfa Müftüsü 55

Hasan
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Fehmi, Alemdar
Müdürü 204

Medresesi

Hasan, Sarraf oğlu, Diyarbakır’da 156
Haşim, Elazığ'da Tüccar 96

Hatice, Çağlaklı Ali'nin kızı, Karakese
köyünden, Fransız Ermeni askerlerinin saldırısına uğrayan 37
Hatice, Hamamkurbu mahallesinden,
Fransız Ermeni askerlerince götürülen 66

Höketçe, Saimbeyli kz., Adana 80, 223
Hudeyde 138
Hurşit Ağa, Islahiyeli eşkiya 173
Hüseyin Avni Bey, Binbaşı, Adana’nın
Hamamkurbu mahallesinde oturan 66

Hatice, Kara Ali'nin hanımı, Karakese
köyünden 37

Hüseyin Bey, Besni eşrafından 179

Havva, Karakese köyünden, Fransız
Ermeni askerlerinin saldırısına
uğrayan 37

Hüseyin Çavuş, Zülüfdar oğlu, Maraş’ta Ermeni askerlerinin saldırısına uğrayan 148

Havva, Kök Ahmed oğlu Hacı'nın
hanımı, Ermeniler tarafından
öldürülen 37, 38

Hüseyin Daim Bey, Adana'da Döşeme
mahallesinden 63

Hayali, Urfa ahalisinden 55
Hayfa 77
Hayri Bey, Mersin’de Belediye Tabibi
110
Hayriye Hanım, Adana'nın Hamamkurbu mahallesinden 66

Hüseyin Hüsnü, İmam oğlu, Diyarbakır’da 155
Hüseyin Hüsnü, Şeyh Musa Efendi
oğlu, Diyarbakır’da 155
Hüseyin Pertev Efendi, Suruç kazası
jandarma bölük kumandanı 210
Hüseyin Süleyman, Mut eşrafından 118

Hayrullah, Muallim, Elbistan 164

Hüseyin, Çermik eşrafından 145

Hazin İstasyonu 210

Hüseyin, işgali protesto için Diyarbakır’dan telgraf çeken 156

Heyet-i Teftişiye Riyaseti 12
Heyet-i Temsiliye 84, 174, 175, 176,
177
Hıristiyan/lar 5, 11, 45, 67, 68, 100,
103, 123, 158, 167, 171, 172,
175
— memurlar 45
— tacirler 112
Hıristiyanlık 5

Hüseyin, Koyun tüccarı, Diyarbakır’da
155
Hüseyin, Malatya eşrafından 91
Hüseyin, Malatya Müftüsü, işgali protesto için Malatya’dan telgraf
çeken 90
Hüseyin, Müderris, Midyat'ta 132
Hüsnü, Cebel-i Bereket Mutasarrıfı 33,
36

Hızır, Hacı Hasan Ağa oğlu, Çermik
eşrafından 145
Hilâl-ı Ahmer 6
Hint askeri 191
Honan, Sivas'ın Anzagar köyünden
Ermeni 187

I
Irak 98
Islahiye, Cebel-i Bereket 47, 54, 60,
94, 130
— Jandarma Kumandanlığı 80
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Isparta 110

İbrahim, Urfa ahalisinden 55

İ
İbrahim Edhem Bey, Mutassarrıf, Antakya'da(?) 104, 105
İbrahim Hakkı, Müftü, Hâmidî oğlu,
Diyarbakır’da 154
İbrahim Sadık Efendi, Tüccar, Adana'nın Döşeme sokağında oturan, Ermeniler tarafından paraları gasbedilen 60, 61, 63, 64
İbrahim Tahir, Kerboran Reisi 133

İbrahim, Vehbi oğlu, Diyarbakır’da
156
İbrahim, Yusuf'un oğlu, Fransız Ermeni askerlerince trenden atılan 65
İbrahim, Yüzbaşı, Fransız subayı tarafından propoganda amaçlı Aziziye'ye gönderilen 80
İhsan Bey, Gümrük Başmüdürü 107
İhsan Bey, Maraş eşrafından 159

İbrahim, Başefendi oğlu, işgali protesto
için Diyarbakır’dan telgraf çeken 155

İhsan Efendi, Düyûn-ı Umûmiye eski
memuru, Fransız üniformalı
Ermeni askerlerince paraları
gasbedilen 8, 10

İbrahim, Beşan oğlu, Diyarbakır’da 82

İkinci Ordu Kumandanlığı 7, 218

İbrahim, Çermik kazası müftüsü 145

İlifgin köyü, Ulukışla kz., Niğde 131

İbrahim, Dereki oğlu, Diyarbakır’da
156

İlyas Efendi oğlu, Ulemadan 220

İbrahim, Durmuş Ali oğlu, Ermeni
askerlerince eşyaları yağmalanan 38

İnce

İbrahim, Estil Belediye Reisi 132

İngiltere/İngiliz/ler 13, 14, 20, 21, 23,
26, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 54,
56, 70, 81, 90, 91, 92, 93, 96,
97, 99, 111, 113, 114, 118, 122,
124, 126, 131, 133, 136, 138,
139, 149, 158, 162, 168, 171,
174, 175, 179, 184, 185, 186,
191, 204, 205, 207, 212, 215,
219, 220

İbrahim, Gercüş Aşiret Reisi 132
İbrahim, Hanik Reisi 133
İbrahim, Hasan Efendi oğlu, Diyarbakır’da 155
İbrahim, Karabilanlı(?), Fransız Ermeni
askerlerince Üzerli köyünde yaralanan 35
İbrahim, Kefevi oğlu, Diyarbakır’da
156
İbrahim, Mut eşrafından 118

İmadiye, Musul 179
Ağa, Adana jandarmasından,
Ermeni çetelerinin saldırısına
uğrayan 94

— askerî idaresi 124
— askerleri 1, 24, 107, 116, 123, 125,
168, 185

İbrahim, Müfrezesiyle Çakıt'ta bulunan
199

— Devleti 199, 202, 215

İbrahim, Odacı, Ermeniler tarafından
katledilen 188

— heyeti 89, 94, 95, 138

İbrahim, Salâhi, Diyarbakır’da 155
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— generali 49, 86
— İrtibât Zâbitliği 23, 88, 92, 93

— İstihbarat Şubesi 168, 171
— İşgal Kuvvetleri Kumandanlığı 14,
136, 190, 191
— işgal kuvvetleri 42, 81, 82, 85, 95,
123, 137, 191, 212
— işgali 86, 157, 163, 175
— karargâhı 92
— kıtaları kumandanı, Antep’teki,
bkz. Weir
— kıtaları 83, 98
— müfrezesi 135, 182
— subayları 55
— vapuru 12
— -Fransız anlaşması 224
İnnaplı köyü, Adana’da 130, 168, 191,
201, 202, 203, 213
— jandarmaları 201
İrakli, Rum ahalisi idare heyetinden 51
İrfan, Tahir Ağa oğlu, Diyarbakır’da
155

— muhacirleri 159
— nüfusu 83
İsmail Âsaf Han, İran Konsolosu 169,
171
İsmail Hakkı, Maraş Liva Jandarma
Kumandanı 150
İsmail Hakkı, Mut kazası Belediye
Reisi 118
İsmail Mehmed Ali, Mut eşrafından
118
İsmail, Hacı Halil Ağa oğlu, Diyarbakır’da 157
İsmail, Hassar Reisi 133
İsmail, Mevzuz oğlu, Elazığ'da 96
İspanya Sefareti 219
İstanbul 21, 30, 39, 43, 46, 53, 67, 73,
74, 77, 78, 101, 106, 107, 109,
140, 150, 151, 162, 176, 185,
192, 194, 195, 203, 218, 219,
220, 221
— Fransız temsilcisi 177

İshak, Adliye Müfettişi 12

— postaları 97

İskender Zülkarneyn, Adana Mahkeme-i Şeriye Başkatibi 204

— siyasi temsilcileri 207

İskenderun 3, 5, 7, 8, 9, 13, 18, 19, 24,
25, 102, 106, 184
İslam 144, 152, 153, 154, 165, 171,
172, 175

— Temyiz Mahkemesi 120
İstinaf Mahkemesi, Adana'da 120
İstinaf Müddeî-i Umûmiliği 195

— ahali 80, 95, 146, 153, 165

işgal kuvvetleri 4, 5, 6, 9, 10, 13, 22,
27, 28, 42, 124, 135, 142, 164,
195

— alimleri 170, 188

İtalya 118, 207

— dünyası 128

— kralı 90

— halifeliği 160

— Siyasî Temsilcileri 162

— kadınları 145

İtalyan 50

— kavimleri 134

İtilaf devletleri 21, 23, 27, 28, 47, 48,
50, 53, 83, 84, 89, 124, 126,
132, 139, 153, 183, 208, 219

— kaynakları 172
— milleti 219
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— temsilcileri 96, 143, 161, 165, 219
İtilaf kuvvetleri 3, 47, 52, 123

Kamil Onbaşı, Pozantı'da Ermenilerin
saldırısına uğrayan 52, 54
Kamil, Urfa ahalisinden 55

— kumandanları 25, 76
İzmir 68, 82, 90, 109, 113, 127, 143,
144, 150, 174

Kani, Adana Vilayet Encümeni üyesi
204

İzzeddin, Dellalbaşı oğlu, Diyarbakır’da 156

Kanlıgeçit karakolu, Bahçe kz. 214

İzzeddin, Habzenebi Reisi 133

Kapiterel(?) Albay, Cerablus Fransız
Kumandanı 206

İzzeddin, Tabur kumandanı adına rapor
sunan 200

Kara Ali, Karakese köyünde hanımı
Ermenilerin saldırısına uğrayan
37

İzzet Efendi, Ceyhan kazasından, Ermeni askerlerince tutuklanan
130

Kara Hüseyin, Harputlu, Kara Yusuf'un
kardeşlerinden 192

İzzet

Efendi, Ermenilerce
dizilmek istenen 169

kurşuna

İzzet Efendi, Mülazım 66

Kara İsalı, Adana’da 191
Kara Yusuf, Eşkiya, Ceyhan kazasının
Mercin köyünden 140, 187, 192,
216

İzzet, Narlı oğlu, Diyarbakır’da 156,
202

— çetesi 134, 135, 184, 187, 189,
191, 213

İzzettin Efendi, Nusayri Şeyhinin oğlu
104

Kara Yusuf, Tüccar Hanife oğlu, Adana’nın Döşeme mahallesinden
Ermeni askerlerince evi basılan
63

J
jandarma 3, 9, 10, 45, 69, 71, 186, 189,
196, 197, 198, 199, 206, 218,
221, 225

Karabet, Akyol mahallesinden, Ermeni
çeteci 94

— Kumandanlığı 35, 165, 181, 190,
196, 198, 200, 218

Karabet, Bahçe kazasında Ermeni mahallesinden 41

K
Kabataş 50

Karabet, Ermeni Jandarma bölüğünde
kumandan 80

Kadir Paşa, Maraş’ta eşraftan 158, 159

Karacurun, Urfa’da 113, 137

Kadiroğlu, Kayserili, Adana’da Fransız
Ermeni askerlerince paraları
gasbedilen 59

Karadeniz 48

Kadri, Mustafa Efendi oğlu, Diyarbakır’da 156

Karakese köyü, Dörtyol kz. 30, 33, 34,
35, 36, 37

Kadri, Tabur Kumandanı, bkz. Hafız
Kadri

Karakilise nahiyesi, İçel 223
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Karagöz çarşısı, Antep’te 93
Karahisar (Şarki), Sivas 174, 175

Karakuyu köyü, Adana’da 188

Kastamonu 225
Kataroğlu, Adana'nın Çarçabuk mahallesinden 58
Katma, Islahiye civarında 179, 186,
209, 210
— istasyonu 131

Kerâmi, Musa Paşa oğlu, Diyarbakır’da
156
Kerkük 225
Keşfi, Müsteşar 56, 57, 70, 82, 129,
146, 150, 180, 182

Katolik kilisesi, Yarbaşı’nda 116

Keto Osman, Sakar Kıyalı oğlu, Ermeni askerlerince yaralanan 148

Katolik Süryani 127

Kıbrıs 104

Kayırlı, Adana’da 168, 201, 202, 203

Kılınçlar karyesi, Gördes kz. 54

Kaynar nahiyesi, Urfa’da 224

kır bekçileri 189, 197

Kayseri 84, 142, 143, 186, 221

Kısm-ı Adlî Riyaseti 58

— Mıntıka Kumandanlığı 222
— Mutasarrıflığı 85, 221
Kazım, Dereki oğlu, Diyarbakır’da 157
Kazım, Muhtar oğlu, Diyarbakır’da
156
Kefre, Gaziantep 24, 25
Kel Ali, Maraş’ta 148, 149
Kelebek, Konya civarında 20
Kemal, Adana’da Ermenilerce öldürülen 60, 61, 62
Kemal, Beyrutlu, Tercüman, Ermeni
askerince öldürülen 131, 171
Kemal, Hacı Çerçi Ağa oğlu, Diyarbakır’da 157

Kızıl Osman, Fransız-Ermeni askerlerinin saldırısına uğrayan 30, 37
Kigork, Kahveci, Uzunoluk’tan 148
Kigork, Ocaklı Bodrum oğlu, Karakese
köyünde Ermenilerin saldırısına
uğrayan 38
Kilikya 26, 27, 43, 47, 48, 55, 73, 77,
78, 107, 110, 119, 125, 142,
151, 174, 176, 177, 179, 193,
207, 211, 215
Kilis, Gaziantep 85, 86, 93, 124, 139,
165, 184, 206, 209, 210
— ahalisi 24
— Bölük Kumandanlığı 24
Kirkor, Ermeni Jandarma bölüğünde
kumandan 80

Kemal, Merkez Administratörlüğü
Yurt Müdürü, Mektupçuluk vekaleti görevine tayin edilen 203

Kivork, Hamparsum'un oğlu, Cinayetle
suçlanan 121

Kemal, Osman oğlu, Diyarbakır’da 156

Kokonaki(?) Fabrikası, Adana’da 67

Kemal, Paşa oğlu, Diyarbakır’da 155
Kemal, Refi Bey oğlu, Diyarbakır’da
156
Kemo, Antep’te Ermeni çetesince evine saldırılan 94

Konya 23, 25, 26, 52, 70, 130, 167, 179
— istasyonu 20
Kozan, Adana’da 167, 221, 223, 224
— Mutasarrıflığı 224

Kenan, Elazığ'da Tüccar 96
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Köroğlan Mehmed, Üzerli köyünden,
Fransız-Ermeni askerlerince tutuklanan 30, 31, 32
Kumkapı 75, 76
Kurtkulağı köyü, Yumurtalık kz. 172
Kuruköprü mahallesi, Adana’da 60, 61
Kuvâ-yı Milliye 130, 184, 223, 225
Kuyumcuyan Efendi, Islahiye’de Fransız-Ermeni askerlerinin yaptıklarına şahit olan 60
Kuzey Askerî Mahkemesi 164
Küçük Ali oğlu, Ermeniler tarafından
eşyaları yağmalanan 38
Küçük Asya 13, 23
Kürt/ler 224

Magda(?) vapuru, Fransız bandıralı 150
Mağara nahiyesi, Adana’da 223, 224
Mahmud Celal, İslam oğlu, Adana
Merkez Vilayet Müdürü 204
Mahmud Çavuş, süvari jandarmalarından 200
Mahmud, Karakese köyünde oğlu Ermenilerin saldırısına uğrayan 37
Mahmud, Malatya’da Aşiret Reislerinden 91
Mahmud, Süleyman oğlu, Adana'nın
Hacı sofu mahallesinden, Gülek
istasyonunda arkadaşı trenden
atılan 65
Mahmud, Yirminci Kolordu Kumandan Vekili 222

— beyleri 55

Makam-ı İbrahim, Urfa'da 137

— ileri gelenleri 81

Malatya 100, 101, 122

Kürt Mehmed, Bahçe kazasında 41

L
Lahey barış görüşmeleri 193
Lazkiye, Suriye’de 104, 105, 106
— Liman Riyaseti 102
Le Bon(?), Binbaşı, Karahisar Fransız
Temsilcisi 174
Legion d’Honour 164
Löbye, Müfettiş, İnnaplı takımında 201
Lübnanlı 225
Lütfü, Çermik eşrafından 145
Lütfü, Eczacı, Maraş’tan işgali protesto
için telgraf çeken 82
Lütfü, İlyas oğlu, Malatya eşrafından
91

M
Mac, İngiliz Devleti Kuzey İşgal Arazi
Kumandanı 199, 202
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— Müdâfaa-i Hukûk Cemiyeti 90
Malik, Katolik Süryani 127
Maliye Nezareti 74, 195
Mamure, Adana’da 66
Mamuretülaziz 141, 225
Manuto Efendi, Rum ahalisi idare
heyetinden 51
Maraş 13, 66, 70, 81, 82, 83, 84, 86,
87, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
113, 114, 115, 116, 117, 122,
124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 135, 136,
137, 139, 141, 143, 144, 145,
146, 152, 153, 154, 158, 159,
160, 173, 174, 175, 176, 177,
179, 184, 185, 186, 204, 206,
211, 219, 220, 224, 225
— Ermenileri 81, 125, 179
— Guvernörlüğü 219
— hükümet konağı 157, 175

— Jandarma Kumandanlığı 124, 125
— kalesi 116
— Kuvâ-yı Milliyesi 225

Mehmed Efendi, Mersinli Hasan oğlu,
Adana Taşçıkan’da Fransız askerlerinin saldırısına uğrayan 59

Mardin 126

Mehmed Emin Efendi, Bahçe Müftüsü,
azledilerek Osmaniye'ye sürülen
170

Mari, Adana Taşçıkan'da Fransız askerlerinin baskısına uğrayan 59, 66

Mehmed Emin, Siverek Belediye Başkanı 122

— olayları 159

Maruf, Karakese köyünde kızı Ermenilerin saldırısına uğrayan 37
Matbuât-ı
Umûmiye
Umûmiyesi 219

Müdiriyet-i

Matin 204
Meclis-i Vükelâ 47, 114, 142, 152, 166
— azaları 161
Medine mültecileri 10
Mehmed Ağa, İmamoğlu, Adilcevaz
eşrafından 143
Mehmed Ali Efendi, Amanos Hattı
eski Baş Müfettişi, Misis’te
Fransız askerlerince paraları ve
eşyaları gasbedilen 66
Mehmed Ali, Bekir Ağa oğlu, Diyarbakır’da 156
Mehmed Ali, Canbaz, Diyarbakır’da
157
Mehmed Ali, Hafız, Camiü'l usul imamı, Diyarbakır’da 155
Mehmed Bâki, Paşa oğlu, Diyarbakır’da 155
Mehmed Çavuş, Osmaniye süvari jandarmalarından 199

Mehmed Hamdi, Belediye Başkanı 127
Mehmed İzzet Çavuş, Jandarma Karakol Kumandanı, Ermenilerin
saldırısına uğrayan 94
Mehmed Mehdi, Yasin Efendi oğlu,
Diyarbakır’da 155
Mehmed Mirza(?) Ağa, Sarız'ın Üzerlik köyünden 81
Mehmed Münir, Cami-i Kebir Medresesi Müdürü 204
Mehmed Nuri, Maraşlı 70
Mehmed Sabri, Oturakçı oğlu, Diyarbakır’da 157
Mehmed Sadık, Hafız Tahir Efendi
oğlu, Diyarbakır’da 155
Mehmed Said, Halife oğlu, Diyarbakır’da 155
Mehmed Salih, Hasan Mahallesinden
155
Mehmed Salih, Muhtar oğlu, Diyarbakır’da 155
Mehmed Salim Efendi, Bahçe Kazası
Müderrisi 170
Mehmed Şerif, Dahiliye Nazırı 87, 97,
137, 158, 176, 181

Mehmed Edib, Vehbi Efendi oğlu,
işgali protesto için Maraş’tan
telgraf çeken 82

Mehmed Tahir, Adana Merkez Müftüsü 204

Mehmed Efendi, Ermeni askerlerinin
saldırısına uğrayan 38

Mehmed, Bardakçı oğlu, Diyarbakır’da
157
Mehmed, Elazığ Belediye Reisi 96
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Mehmed, Emin, Diyarbakır’da 155
Mehmed, Ermeni çetelerinin saldırısına
uğrayan 94
Mehmed, Esma oğlu, Karakese köyünde Ermeni askerlerince öldürülen 30, 37
Mehmed, Hacı Ali Efendi oğlu, Fransız-Ermeni askerlerince öldürülen 30, 31, 36

Mehmed, Naki oğlu Fazıl Efendi Mahdumu, Diyarbakır’da 155
Mehmed, Nebi oğlu, Maraş’ta Jandarma, Ermenilerin saldırısına uğrayan 148
Mehmed, Şeyh, tüccardan, Diyarbakır’da 156
Mehmed, Şeyhun oğlu, Üzerli köyünden, Fransız-Ermeni askerlerince tutuklanan 30, 31, 32

Mehmed, Haralı Musa oğlu, Karakese
köyünde hanımı Ermenilerin
saldırısına uğrayan 37

Mehmed, Urfa ahalisinden 55

Mehmed, Haruniyeli, Ermeni Jandarmalar tarafından öldürülen 214

Mercin Köyü, Ceyhan kz., Cebel-i
Bereket 187

Mehmed, İhtiyat zabiti, Diyarbakır’da
156

Mersin 4, 6, 11, 12, 13, 19, 47, 48, 65,
101, 108, 110, 112, 117, 119,
120, 150, 184, 186, 192, 209

Mehmed, Jandarma 148

Mekke şerifi 105

— Fransız Guvernörlüğü 110

Mehmed, Kara Ali oğlu, Karakese
köyünden, Ermeni askerlerinin
saldırısına uğrayan 37

— körfezi 16

Mehmed, Kasap oğlu, Diyarbakır’da
155

— limanı 14

Mehmed, Kürt oğlu, Karakese köyünde
hanımı Ermenilerin saldırısına
uğrayan 37
Mehmed, Malatya'da Tüccar 91
Mehmed, Maraş Elbistan Teşkilat-ı
Milliye Reisi 164
Mehmed, Molla Bahaeddin imamı,
Diyarbakır’da 155
Mehmed, Molla Gafur oğlu, Diyarbakır’da 155
Mehmed, Musa oğlu, Ermeni askerlerince öldürülen 38

— Liman Reis Muavinliği 106
— mutasarrıfı 47
Meryem, Gülemez Hüseyin'in kızı,
Karakese köyünden, FransızErmeni askerlerinin saldırısına
uğrayan 37
Mesud, Kirişçi oğlu, Diyarbakır’da 155
Meşihat 170, 171, 172
Mevlevî post-nişini, Maraş’ta 220
Mevlüd, Elazığ'da esnaftan 96
Mısır
— ahalisi 111
— parası 108
— pulları 179

Mehmed, Mut eşrafından 118

Midhat, Dörtyol Kaymakamı 39

Mehmed, Müftü, Anay-Pazar’da 136

Mihmandar 201, 202, 203
millî kuvvetler 174
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Misis, Adana’da 57, 66, 192
— İstasyonu 59

Mustafa, Çiftçilerden Katip oğlu, Maraş’ta 82

— Köprüsü 40

Mustafa, Çukadar oğlu, Maraş’ta 82

Mişel Yil, Musul'da Haçan'ın Riyaset-i
Müşirliğine getirilen 137
Mosto, Harati oğlu, Ermenilerin saldırısından kaçarak kurtulan 38

Mustafa, Debbağ oğlu, Diyarbakır’da
156

Muallaka 210
Muhacirin İdaresi 192
Muharrem Efendi, Zor eski telgraf
Müdürü 70
Muharrem, Bekçi, Fransız Ermeni
askerlerince evi basılan 58
Muhyiddin,
156

Kahveci,

Mustafa, Darendeli Ahmed oğlu, Maraş'ın Altınoluğu mahallesinden,
Fransız askerleri tarafından dövülen 66

Diyarbakır’da

Mustafa, Doktor, Fransız işgalini protesto için Maraş’tan telgraf çeken 82, 164
Mustafa, Durmuş oğlu, Karakuyu köyünden , Ermenilerce yaralanıp
öldürülen 188
Mustafa, Elazığ'da eşraftan 96

Musa Yahya, Karakese köyünden,
Ermeni-Fransız askerlerince evi
basılan 30, 37

Mustafa, Gürani oğlu, Diyarbakır’da
156

Musa, Çolagan İmamı, Diyarbakır’da
156

Mustafa, Hacı Muharrem oğlu, Diyarbakır’da 156

Musa, Hacı Halil Ağa oğlu Şeyh, Diyarbakır’da 155
Musa, Şeyh, Lebenci oğlu, Diyarbakır’da 155
Musa, Şeyh, Koyun tüccarı, Diyarbakır’da 155
Musevî 23
Mustafa Abdülhâluk Bey, Müsteşar 14
Mustafa Çavuş, Mustafa oğlu, Gördes
kazasından, Pozantı'da Ermeniler tarafından dövülerek parası
gasbedilen 54
Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye Reisi 84, 175
Mustafa Reşid Paşa, Hariciye Nazırı 7,
16, 17, 18, 19, 151
Mustafa, Çakal Mahallesi Muhtarı,
Diyarbakır’da 157

Mustafa, Hasan Ağa oğlu, Diyarbakır’da 156
Mustafa, Kavalcı oğlu, Diyarbakır’da
157
Mustafa, Nesip Efendi oğlu, Çolanğaz
Karyesi Muhtarı, Diyarbakır’da
156
Mustafa, Ramazan Hoca oğlu, Diyarbakır’da 155
Mustafa, Sarraf, Diyarbakır’da 157
Mustafa, Serdar oğlu, Diyarbakır’da
155
Mustafa, Şeyh Musa Ağa oğlu, Diyarbakır’da 155
Mustafa, Terzi oğlu, Diyarbakır’da 155
Mustafa, Tüccar, Malatya’da 91
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Mustafa, Yüzbaşı, Pozantı’da ErmeniFransız askerlerince katledilen
30, 39, 51
Musul 137, 161, 179, 221
Mut 117
Mümtaz, Ermenilerin saldırısına uğrayan 70
Münevvera (?) Efendi, Eski Kafkas
Süvari Livasında Kumandan
olan Süvari Yüzbaşısı 80
Münir, Attar oğlu, Diyarbakır’da 155
Münir, Cizreli oğlu, Diyarbakır’da 156
Müslimiye 160, 209, 210
Müslim, Şeyh, Urfa İdare Meclisi üyesi
55
Müslim, Urfa ahalisinden 55
Müslüman/lar 10, 11, 30, 32, 34, 36,
38, 44, 45, 68, 76, 79, 80, 81,
82, 84, 87, 88, 89, 92, 93, 94,
95, 99, 115, 116, 120, 123, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 135, 139, 140, 144,
146, 152, 153, 154, 160, 162,
163, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 182, 183, 184, 185,
186, 188, 189, 204, 214, 215,
219, 222, 223, 224
— ahali 30, 32, 34, 36, 41, 42, 45,
76, 80, 81, 83, 87, 88, 90, 98,
99, 113, 114, 115, 116, 117,
126, 129, 131, 139, 147, 158,
160, 214, 221

mütareke 26, 27, 83, 89, 92, 100, 114,
115, 124, 136, 141, 144, 153,
177, 205, 206, 207, 208
— hükümleri 7, 83, 85, 90, 99, 124,
126, 128, 134, 135, 136, 144,
162, 174, 177, 211, 217, 219,
220
Müttefik kuvvetler 19, 69, 70, 122
— Yüksek Komiserlikleri 68, 76

N
Nâfiz, Kullar Ağası oğlu, Diyarbakır’da 155
Nail, Müdâfaa-i Hukûk Cemiyeti Başkanı 151
Nakîbü’l-eşraf, Maraş’ta 220
Nazım Bey, Fransız elbiseli Ermeni
askerlerince evine baskın yapılan 63
Nazım, Adana Valisi 5, 11, 13, 21, 71,
72, 73, 213
Nazmi Efendi, Polis Komiseri 110
Nazmi, Doktor, Elazığ'da 96
Necati Bey, eski Kaymakam, FransızErmeni askerlerince parası gasbedilen 8, 10
Necib Efendi, Komiser Muavini 61, 63,
64
Necib, Adilcevaz ahalisinden 143
Necmeddin Efendi, Polis Memuru,
Adana’da Ermenilerin saldırısına uğrayan 66

— çeteler 131, 137

Necmeddin, Müderris, Midyat'ta 132

— kadınlar 99, 101, 128, 147, 152,
160, 223, 224

Neşet, Urfa ileri gelenlerinden 55

— köyler 168, 187, 191

Niğde 84, 225

— mahallesi 40

Nihad Paşa, Halep'te Ordu Kumandanı
104

— muhacirler 214

Nihad, Cansız oğlu, Diyarbakır’da 156

Müslümanlık 154, 171
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Nihad, Eyüp Ağa oğlu, Diyarbakır’da
156

Ortodoks 111

Nihad, Yıldırım Kıtaları Müfettişi 20,
22, 23

Osanna, Karabet kızı, Adana’da Fransız-Ermeni askerlerince tehdit
edilerek parası gasbedilen 58

Nimet, Uşak karyesi muhtarı, Diyarbakır’da 156

Osman Ağa, Fransız üniformalı Ermeni
askerlerince evi basılan 18

Niyazi, Pozantı Müdürü 40

Osman Basri Efendi, Midyat Müfreze
Kumandanı, Adana’da trende
Ermeni askerlerince eşyalarına
el konulan 66

Niyazi, Siirt'te Müdâfaa-i Hukûk-ı
Milliye üyesi 128
Normand, Fransız Albay, Adana’da
Sancak İdare Memuru 27, 28,
129, 130, 131, 142, 168, 169,
191, 195, 202, 203, 216.

Osman Efendi, İlkokul Müdürü, Mersin’de 110

Nureddin, Deksuri Aşiretleri Reisi 132

Osman Vasıf, Kilis Belediye Başkanı
86

Nureddin, Dellalbaşı oğlu, Diyarbakır’da 156

Osman(?), Polis Müdiriyet-i Umûmiyyesi Muavini 51

Nuri Bey, Tarla-yı Atik mahallesinde
oturan 94

Osman, Alikan Reisi 133

Nuri, Cenanbaşı, Diyarbakır’da 155

Osman, Elazığ'da Tüccar 96

Nusaybin 53

Osman, Hasancık oğlu, Manisa'nın
Turgutlu kasabasından, Pozantı’da Ermeniler tarafından paraları gasbedilen 54

Nusayri/ler 103, 104, 111, 134, 183,
186

O
Ocaklı, Dörtyol kz. 18, 32
Ohram, Haci İstepan oğlu, Bursa'nın
Kuyucak köyünden, Adana’da
tehditle para gasbeden 58

Osman, Derhaf Reisi 133

Osman, Hizmetçi, Adana’da Sabri
Bey’in evine yapılan saldırıya
şahit olan 62
Osman, Kahveci, Diyarbakır’da 156

On Beşinci Kolordu Kumandanlığı 218

Osman, Özdemiroğlu, Diyarbakır’da
155

On Beşinci Fırka Ahz-ı Asker Kalemi
Riyaseti 84

Osman, Pamukçu oğlu, Diyarbakır’da
157

On İkinci Kolordu Kumandanlığı 136,
139, 182, 184, 186

Osman, Tatar, Diyarbakır’da 156

On Üçüncü Kolordu Kumandanlığı
100, 113, 114, 123, 137, 141,
158, 161, 173, 179, 185, 217,
218, 220, 225
Ordu kazası 100
Orta Anadolu 224

Osman, Tuzcu, Diyarbakır’da 156
Osman, Urfa ahalisinden 55
Osmaniye (Cebel-i Bereket) 22, 51, 66,
130, 158, 159, 170, 179, 184,
214, 216, 225
— guvernörü 215
— İstasyonu 70
265

— Jandarma Taburu Kumandanlığı
33
Osmanlı/lar 19, 48, 49, 51, 54, 55, 56,
63, 76, 77, 86, 90, 100, 108,
109, 112, 119, 120, 127, 128,
134, 140, 144, 177, 193, 204,
225
— Anayasası 71

— mutasarrıflık makamı 108
— okulları 110
— ordusu 53
— Ordû-yı Hümâyûnu Başkumandanlığı Vekâleti 173
— polisi 64

— askerleri 24, 25, 29, 49

— sancağı 99, 103, 111, 125, 128,
154, 157, 175,

— askerî fırkası 102

— sivil yetkililer 7

— bandırası 219, 225

— tebaası 57, 127

— bayrağı 151, 159

— topluluğu 97

— birlikleri 8, 17

— toprakları 47

— Devleti 23, 28, 67, 68, 85, 119,
144, 205, 207, 211, 219

— vatandaşları 16

— Ermenileri 17
— hakimiyeti 175
— halkı 90
— Hâriciyesi 67
— Hükümeti 13, 16, 67, 68, 69, 70,
78, 79, 84, 86, 98, 108, 119,
124, 126, 135, 151, 159, 175,
176, 177, 180, 193, 218, 219
— idaresi 47, 73
— ihtilalcileri 164
— İkinci Ordu komutanı 18
— İmparatorluğu 122, 127
— Jandarma Tabur Kumandanlığı 34
— jandarması 18, 19, 191
— kağıt parası 149
— kanunları 107, 109, 110
— Kıtaatı Müfettişliği 22
— kuvvetleri 27, 47
— mahallî idarecileri 119
— memurları 35, 102, 106, 178, 183
— milli bayramı 112
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— yasaları 142
— yetkilileri 16, 120, 121
Osmanlılık 55, 134

Ö
Ökkeş Efendi, Ali Efendi'nin oğlu,
Bahçeli, Trende Ermeni askerlerince paraları gasbedilen 30, 40,
57
Ökkeş, Aşık Mustafa oğlu, Ermeni
askerlerince öldürülen 145
Ömer Efendi, Hafız Ömer Efendi oğlu,
Diyarbakır’da 155
Ömer Nuri, Buruk Takım Kumandan,
Diyarbakır’da ı 202
Ömer Onbaşı, İmam oğlu, Diyarbakır’da 156
Ömer, Cemil Paşa oğlu, Diyarbakır’da
155
Ömer, Cenan Hacı, Diyarbakır’da 156
Ömer, Diyarbakır’da ahaliden 156
Ömer, Kocabaş, Maraş'ta, Fransız işgalini protesto için telgraf çekenlerden 82

Ömer, Sarraf oğlu Hacı Bekir Ağa
oğlu, Diyarbakır’da 156
Ömer, Şecar oğlu, Diyarbakır’da 156
Ösenli, Adana'da Taşçıkan'da Fransız
askerlerinin yaptıklarına şahit
olan 59

P
padişah iradesi 194
Paris
— İtilâf Meclisi 123
— Sulh Konferansı 92, 132, 144,
145, 175, 176, 177, 178, 208, 219,220
Paso(?) Himayak Efendi, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde görevli
50
Paşo Ağa, Pazarcık kasabası ileri gelenlerinden 179
Pavlo, Buruk köylü, Fransız askerlerince paraları gasbedilen 59
Pavlos, Adanalı Bodos oğlu, Hırdavatçı, Fransız askerlerince paraları
gasbedilen 59
Payas, Dörtyol kz., Cebel-i Bereket 4,
7, 9, 10, 18
— istasyonu 6
Pazarcık kazası, Maraş Vilayeti’nde
137, 179
— Kuvâ-yı Milliyesi 225

Q
Querette, Fransız Generali 211, 219,
220

R
Rabika, Artin kızı, Adana’da FransızErmeni askerlerince tehdit edilerek parası gasbedilen 58
Radikian, Ermeni 120
Rahimiye mahallesi, Adana’da 58
Râif, Hazrol oğlu, Diyarbakır’da 155
Raif, Şeyh İmamı, Diyarbakır’da 155
Ramiz Efendi, Emekli Kürt Kolağası
224
Rasih Efendi, Kasımpaşalı Emekli
Yüzbaşı, eski Mersin Liman Reisi Muavini 101, 102
Rasim, Ulemâdan, Diyarbakır’da 154
Resü’l-Ayn 133
— Müdâfaa-i Hukûk Heyeti 134
Re’sü’l-hazîr 102
Recep, Elazığ'da Tüccardan 96
Recep, işgali protesto için Diyarbakır’dan telgraf çekenlerden 155
Recep, Tüccar oğlu, Diyarbakır’da 156
Reşid Efendi, Adana Maliye Katibi,
Ermeni askerlerince parası gasbedilen 66
Reşid Paşa, bkz. Mustafa Reşit Paşa

Polis 3, 45, 71, 186, 189, 196, 197,
199, 206, 218, 225

Rıza Bey, Binbaşı, Urfa Jandarma
Tabur Kumandanı 210

— Müdiriyeti 60, 72, 190, 200, 201

Rıza, Koyun Muhtarı, Diyarbakır’da
156

Pontus 100
Pozantı, Adana’da 13, 22, 25, 26, 30,
47, 51, 52, 54, 65, 131, 192,
209, 215

Rıza, Lebenci oğlu, Diyarbakır’da 156
Rıza, Mut kazası Müdâfaa-i Hukûk-ı
Milliyesinden 118
Ribak 210
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Rifat, Müsteşar 114, 153
Rifat, Selim oğlu, Malatya eşrafından
91
Romieu, Kilikya İşgal Kuvveti Kumandanı Kaymakam 44, 49
Rum/lar 50, 75, 76, 100, 111

Ermeni askerlerinin saldırısına
uğrayan 60
Sadık, Balmumu İmamı, Diyarbakır’da
157
Sadık, Çermik Belediye Reisi 145

— ahalisi 50

Sadullah, Feyzi Ağa oğlu, Diyarbakır’da 155

— muhacirler 100

Sahyun kazası, Şam yakınlarında 105

Rupen, İşgal Kuvvetleri Kumandanı 36
Rus
— çarlığı 174
— mavzeri 190, 196, 197

Said, Çakmakçı oğlu, Ermeni askerlerinin saldırısına uğrayan 99,
125, 148, 149
Said, işgali protesto için Diyarbakır’dan telgraf çeken 155, 156
Said, Kasap, Diyarbakır’da 155

Rusya 100

Said, Tuzcu oğlu, Diyarbakır’da 155

Rüsumat
— Dairesi 14, 15

Said, Urfa ahalisinden 55

— Müdüriyeti 15

Said, Vehbi oğlu, Diyarbakır’da 155

Rüştü Efendi, Fransız üniformalı Ermeni askerlerince hayvanları
gasbedilen 18

S

Saidabad nahiyesi 223
Saidiye, Cebel-i Bereket 34
Sajeus, Yüzbaşı, Fransızların Urfa'daki
siyasi temsilcisi 164, 165, 220

Sabır, Yasin Efendi oğlu, Diyarbakır’da 155

Salih Efendi, Polis 64

Sabri Bey, Mensucat Fabrikası Müdürü, Fransız üniformalı Ermeni
askerlerince evine girilerek paraları gasbedilen 60, 61, 62, 67

Salih, Adana’da Ermeni askerlerince
eşyaları gasbedilen 66

Sabri Efendi, Polis Memuru, Maraş’ın
Uzunoluk çarşısında meydana
gelen olayları soruşturan 147,
149

Salih Hulusi, Bahriye Nazırı 102

Salih, Arnas Reisi 133
Salih, Cuma oğlu, hücum takımı neferlerinden, Ermeni askerlerince
katledilen 24, 25
Salih, Tüccar, Diyarbakır’da 156

Sabri, Ulemadan, Diyarbakır’da 155

Salihan Reisi, Maraş’ta 133

Sadâret 6, 29, 55, 85, 87, 89, 91, 95,
97, 99, 114, 117, 122, 126, 127,
132, 133, 135, 142, 165, 166,
175, 182, 204

Salim Bey, Islahiye Jandarma Kumandanlığına tayin edilen 80

Sadık Paşa, Süvari Mirlivalığından
emekli, Islahiye’de Fransız-

268

Salim Efendi, Mehmet, Müftü, Bahçe
Müftülüğüne tayin edilmesi 170
Salim Efendi, Turaç oğlu, Ermeni askerlerince işçilerinin parası gasbedilen 62

Salim, Lebenci oğlu, Diyarbakır’da 156
Sami, Elazığ'da eşraftan 96
Sami, Hacı İbrahim Ağa oğlu 157

Silvan, Kürt oğlu Mehmed’in hanımı,
Karakese köyünde Ermenilerin
saldırısına uğrayan 37

Samsatkapı, Urfa’da 161

Simon Vahram, Adana’da tehditle para
gasbeden 58

Samuel, Maraş’ın Uzunoluk çarşısındaki olaylara şahit olan 148

Sis (Kozan) 80, 84

Sarız nahiyesi, Aziziye kz., Kayseri 81

Sivas 57, 100, 101, 122, 166, 174, 175,
176, 186, 187, 204, 223, 225

Sarkis, İsani oğlu, Bahçe kazasından 41

Sivas Kongresi beyannamesi 177

Sebilü’r-Reşad 172
Seksanlar mahallesi, Maraş'ta 145

Subhi Efendi, Maraş’ta devriye memuru 145

Selahattin, Üçüncü Kolordu Kumandanı 21

Suphi Bey, Rifat Ağa oğlu, Antakya'da
eşraftan 104

Selim Efendi, Mevlevî Şeyhi 82
Senegalli 209

Suphi Paşa, Adana mebusluğuna aday
182

Sepo, Sucu, Beykoz'da Kavakdere
caddesinde , Ermenilerden 50

Suriye, 91, 98, 108, 109, 115, 137, 175,
176, 179, 186, 207

Serkis, Beykoz’da Osmanlı aleyhine
konuşma yapan 50

— devrimi 102

Server, Belediye Reisi, Adilcevaz 143

— geçiş belgeleri 108

seyahat varakası 84, 85

— hadisesi 103

Seydo, Karakese köyünde Ermenilerce
evi basılan 38

— hududu 83

Seyfeddin, Brüksel eski Elçisi 186

— jandarması 159

Seyfeddin, Çermik eşrafından 145

— limanları 108

Seyhan 213
— nehri 23
Seyyid Mehmed, Seyyid Kasım oğlu,
Tüccardan 155
Sıdkı, Halfe oğlu, Diyarbakır’da 156
Sıdkı, Pirinççi oğlu, Diyarbakır’da 155
Sıdkı, Tevfik Efendi oğlu, Diyarbakır’da 156

— Fevkalade Komiserliği 176

— İngiliz Kumandanlığı 25, 114

Surop, Haçinli, Ermenilerin baskınına
uğrayan 38
Suruç kz., Urfa’da 55, 210
Süleyman Efendi, Balatlı, Mersin Liman Reisi 106
Süleyman Şefik Paşa, Harbiye Nazırı
79

Siho, Malatya’da Aşiret reislerinden 91

Süleyman, Debbağ oğlu, Diyarbakır’da
155

Siirt 128

Süleyman, Elazığ'da eşraftan 96

Silifke 109, 186

Süleyman, Ermenilerce yaralanıp öldürülen 188
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Süleymanlı, Maraş Vilayeti 225

Şükrü, Helvacı oğlu, Diyarbakır’da 156

Sütçü Hacı İmam, bkz. Hacı İmam

Şükrü, Kadri Paşa oğlu, Maraş eşrafından 158, 159

Süveydiye, Antakya 102, 103, 105

Ş
Şab (?) köyü, Sivas ve Adana vilayeti
hududları üzerinde bulunan 223

Şükrü, Meşayihden, Diyarbakır’da 154

T

Şaban, Diyarbakır’da aşiretten 156

Tahir Efendi, Harici Bölük Kumandanı
201

Şahin, Eşkiya 192

Tahir, Diyarbakır’da Tüccar 156

Şakir, Müftü, Midyat Müdâfaa-i Milliye Heyeti'nden 132

Tahsin, Malatya eşrafından 91

Şamlı Osman, Eşkiya Reisi 192
Şefik Efendi, Mersin’de Gümrük Müdürlüğü Muhasebe katibi 107
Şefik, Adana Evkaf Müdürü 131, 171
Şemseddin, Tacir oğlu, Tüccar, Diyarbakır’da 155

Taillardat, Fransız Yüzbaşı 80, 81, 221
Talat Bey, Binbaşı, Jandarma Tabur
Kumandanı 217, 225
Tanrıverdi köyü 202, 203
Tapo Ağa, Pazarcık kasabası ileri gelenlerinden 179
Tarsus 77, 191, 192

Şeref, Müftü oğlu, Diyarbakır’da 155

— Kapısı 65

Şevki, işgali protesto için Diyarbakır’dan telgraf çeken 157

— Yetimler Kasası 78

Şevki, Yasin Efendi oğlu, Diyarbakır’da 155
Şeyh Ebubekir, Sudanlı Mehmed oğlu,
Fransız Ermeni askerlerince eşyaları gasbedilen 59
Şeyh Hacı Ömer, Sudanlı Süleyman
oğlu, Fransız Ermeni askerlerince eşyaları gasbedilen 59

Tartus mevkii, Suriye’de 106
Taşçıkan, Adana’da 59, 66
Tavil

Hüseyin, Karakese köyünde
hanımı Ermenilerin saldırısına
uğrayan 37

Tekye camii, Kilis’te 86
Telgrafhaneler, 225
Tell el-Ebyad, Suriye’de 113

Şeyh Maruf Efendi, Nusayri Şeyhi 104,
105

Temur, Erdi Reisi 133

Şeyh Mehmed, Sudanlı Ömer oğlu,
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Yirmi dördüncü alay 54

Zerdalık (Zerdali) köyü, Adana’da 58

Yirminci Kolordu Kumandanlığı 53,
225

Zeynel-abidin, Malatya'da ulemadan 90
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