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Önsöz

Taner Akçam

Aras Yayıncılık, 1909 Adana katliamı ile ilgili üç önemli kaynağı 
Türkçe okuru ile buluşturuyor: Garabet Çalyan’ın Adana Vakası ve 
Mesulleri; Artin Arslanyan’ın Adana’da Adalet Nasıl Mahkûm Oldu?’su 
ve Osmanlı Meclisi milletvekili, İttihat ve Terakki Partisi üyesi Hagop 
Babigyan’ın Adana olayları hakkında Meclis’e sunmak üzere yazdığı 
rapor. 

Her üç çalışma da 1909 yılında yayımlanmıştır ve Adana olayları 
hakkında birincil kaynak sayılırlar.

Adana katliamı, İstanbul’da 31 Mart olayı olarak bilinen 13 Nisan 
1909 askeri ayaklanmasını takip eden günlerde meydana geldi. Söz 
konusu olan iki ayrı büyük katliamdır. Birincisi 14-16 Nisan tarihleri 
arasında yaşanmış, bunu 25-27 Nisan tarihlerinde yaşanan ikinci 
büyük katliam izlemiştir. Katliamlar yalnız Adana şehir merkezi ve 
vilayeti ile sınırlı kalmamış, Halep vilayetine bağlı kasaba ve köyleri 
de vurmuştur.

Katliama ilişkin en sık sorulan soruların başında, ertesi gün 
başladığı için, 31 Mart ile arasında ne tür bir ilişki olduğudur. 
Acaba katliam, daha önceden planlanmış ve İstanbul’dan gelen bir 
haber üzerine mi başlamıştı? İstanbul ile katliamın yaşandığı veya 
yaşanmasının önlendiği yerler arasında herhangi bir organik-örgütsel 
ilişki var mıydı? Yoksa yaşananlar tamamıyla yerel dinamiklerin ürünü 
olarak mı ortaya çıkmıştı?

Özellikle bölgeden yollanan bazı Alman konsolosluk raporlarında 
(bugünkü Lübnan ve Ürdün sınırı içindeki) kimi şehirlere katliam 
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organize etmek üzere İstanbul’dan temsilcilerin gönderilmiş olduğu, 
fakat bunların yerel yöneticiler tarafından tutuklandığı yolunda 
bilgilere yer verilir.1 Bu bilgilerin doğruluğu konusunda kesin bir 
şey söylemek zordur. Konu tam anlamıyla aydınlatılamamış olup 
araştırmacıları beklemektedir.

Elimizdeki mevcut bilgilere dayanarak Adana’daki katliamın, 
İstanbul’dan gelen emirler veya gönderilen temsilciler yoluyla başladığı 
yönünde bir iddiada bulunmak doğru değildir. Fakat 31 Mart ile Adana 
katliamı arasındaki siyasi bağ tartışma götürmez. Zaten dönemin 
aktörleri de meseleyi böyle açıklamış ve buna göre tavır almışlardır. 
Burada okuyacağınız makalelerin de ana teması budur; örneğin ilk 
kitap-makalede Garabet Çalyan, Adana vakasının merkezi İstanbul’da 
bulunan bir irtica hareketi tarafından örgütlendiğini bazı örnekler de 
vererek anlatmaya çalışır ve “İstanbul’daki 31 Mart irtica hareketiyle 
Adana vakasının kesinlikle bir bağlantısı” olduğunu söyler.

Mesele esasen, 1908 devriminde ifadesini bulan Müslüman-
Hıristiyan eşitliğinin savunucularıyla, buna karşı çıkanlar arasındaki 
bir çatışma olarak algılanmıştır. Buna göre, gerek 31 Mart gerekse 
Adana katliamı, aralarında organik bir bağ bulunmasa bile, bu eşitliği 
istemeyen ve daha çok eski rejime özlem duyan güçlerin eylemleri 
olarak görülmüştür. Dönemin İstanbul basınına egemen olan hava 
da budur. Hatta Tanin, Adana olaylarının Abdülhamid’in emri ile 
gerçekleştiğini dahi ileri sürecektir.

31 Mart isyanının bastırılmasından sonra iş başına gelen yeni 
hükümet de asıl sorunun Müslümanların, Hıristiyanlarla eşitliği 
kabul etmemelerinden kaynaklandığının bilincindedir. Bu nedenle 
Şeyhülislam’dan, Kuran ve diğer İslami kaynaklardan alıntılarla, 
inanç sahibi gerçek Müslümanların Hıristiyanları kendi eşitleri olarak 
görmeleri gerektiğini ve Hıristiyanların Müslümanlarla aynı muameleye 
tabi tutulmayı hak ettiklerini açıklayan bir fetva hazırlaması istenir. 
Bu fetva İmparatorluğun en uzak köyüne varıncaya kadar müftüler 
ve hocalar tarafından dağıtılacak ve Ramazan boyunca okunacaktır.2

Adana katliamı sırasında şehirde eczacılık yapmakta olan Hagop 
H. Terzian, Adana hakkında yazdığı kitabında, “İstanbul’da, 1908 
devrimine karşı muhafazakâr bir örgütün [varlığı] haberi Adana’ya 
gelir gelmez, Adana’da da benzeri bir hareket başladı,” der. Terzian 
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muhtemelen Derviş Vahdeti’nin Volkan gazetesi ile İttihad-ı 
Muhammedi örgütünü kastetmektedir. Terzian’a göre, bu yeni 
hareket Adana’da bir de gösteri düzenler ve “Şeriat madde madde 
uygulanmalıdır; kadınlar pazara gidip alışveriş yapmamalıdır. Bu 
kurala uymayan kadınları parça parça edeceğiz,” şeklinde sloganlar 
atılır.3 Artin Arslanyan da, burada okuyacağınız makalesinde, İstanbul 
bağlantısına değinmese bile, “Adana vakası[nı] yerel hükümetin izin 
ve yardımıyla İstibdat yanlılarının düzenledi[ği]” kanaatindedir.

Adana’da saldırıya uğrayanların Ermeniler olmasının nedeni 
ise, 1908 devrimi ve Meşrutiyet rejiminin-Anayasa’nın temsilcileri 
olarak ortaya çıkmış olmalarıdır. Dönemin Ermeni aydınları da 
Adana’da Ermenilere yönelik katliamların aslında 1908 devrimine ve 
Anayasa’ya yönelik bir saldırı olduğu noktasında hemfikirdir. İttihat 
ve Terakki merkezinin kanaati de bu yöndedir. Nitekim İttihat ve 
Terakki ile Taşnak örgütü 1909 Ağustos’unda ortak bir açıklama 
yaparlar: 31 Mart ve Adana’nın, anayasal rejime yönelik bir saldırı 
olduğunu söylerler ve beş maddede sıralanan bazı ilkeler ışığında her 
iki partinin, her türlü gericiliğe karşı, Anayasa’yı, Meşrutiyet rejimini 
koruyacakları yeminini ederler.4

Babigyan da burada yayımlanan raporunda konuyu “devrim-karşı 
devrim” bağlamında açıklar. Ona göre Adana katliamının iki sorumlusu 
vardır: “irtica” ve “istibdat.”5 Raporunda katliamı kastederek, “Bu 
manasız azgınlığın asıl niteliğini iyice anlamak için, biraz geriye, 
Meşrutiyet’in ilanının ertesi sabahına kadar gitmek gerekir,” der. 
Babigyan’a göre, “Meşrutiyet rejiminin yeniden kurulması, eski 
iktidarın gayrimeşru bir güç sağladığı belli başlı insanların çıkarlarıyla 
uyuşmuyordu. Dolayısıyla bu insanlar, yeni rejime ve doğal olarak onu 
korumak için kanlarını dökmeye hazır olan Ermenilere karşı büyük bir 
husumet besliyorlardı... [ve] yeni rejime karşı saldırılarında başarıya 
giden yolu öncelikli olarak Ermenilerin yok edilişinde buldular.”

Olaylardan sonra Adana’ya gönderilen hükümet heyeti de, konu 
hakkında hazırladığı 10 Temmuz 1909 tarihli raporda benzer görüşlere 
yer verir. Rapora göre Adana olayları, Ermeni gençleri arasında var 
olan adem-i merkeziyetçilik fikri ile istibdat taraftarı Abdülhamid 
yanlıları arasındaki bir çatışmadır ve yerel yöneticilerin sessiz 
kalmasıyla katliama dönüşmüştür.6
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Katliam sırasında, 1908 devrimini ve hürriyeti temsil amacıyla 
Adana’da inşa edilmiş bir tâkın saldırganlar tarafından “Padişahım 
çok yaşa! Kahrolsun hürriyet!” sloganlarıyla yıkılması, 31 Mart ile 
Adana katliamı arasındaki ortaklığa verilebilecek ilginç bir örnek 
teşkil eder.7

Adana katliamının, 31 Mart ayaklanması ile aynı çerçeve içinde 
açıklanmasına itiraz edenler olduğunu burada eklemeliyim; ama bu 
kısa önsözde bu tartışmayı yapma şansım yok. Burada, kitapta yer alan 
üç kaynak hakkında okuma kolaylığı sağlamak amacıyla bazı ek bilgiler 
vermekle yetineceğim.

Olayların başlangıcı ve gelişimi

Adana’da bir katliam olacağı önceki aylardan belli gibidir. 
Katliamda dört önemli sosyal olgu rol oynamış gözüküyor. Birincisi 
1894-96 yıllarında Ermenilere yönelik büyük katliamlar olurken 
Adana’da herhangi bir saldırının yaşanmamış olduğu gerçeğidir. 
Eğer Müslüman-Hıristiyan gerilimini bir gaz sıkışmasına benzetirsek, 
başka yerlerde bir deprem (katliam) halinde patlayan bu sıkışma 
Adana’da patlamamıştı. Müslüman kesimde patlamaya yönelik 
birikmiş olan bu gazı 1909’da harekete geçiren ise 1908 devrimidir. 
Bu da sözünü ettiğim ikinci sosyal olgudur. Adana Ermenileri, 1908 
devrimini sevinçle karşılayarak ve buna uygun davranışlar sergileyerek 
bölgelerinde devrimin bir nevi sembolü ve temsilcisi oldular.

Ermenilerin, Türk-Müslüman topluluklarla eşit ve özgür yaşaması 
ve buna uygun davranması anlamına gelen bu değişiklik, Müslüman 
çoğunluk tarafından, “Ermenilerin şımarması” olarak anlaşıldı. 
Bugünkü resmi çizgi de bu yöndedir. Adana konusunda yazılmış, eski 
yeni tüm kitapların ortak kurgusunun “hadlerini bilmeyen Ermeniler” 
üzerine oturduğu görülebilir.

Adana’da Müslüman-Ermeni gerilimini patlamaya götüren üçüncü 
sosyal olgu, Ermenilerin Adana sosyal hayatında giderek etkin bir 
konuma yükselmeleridir. Başta büyük toprak sahipleri olmak üzere 
Adana’nın Müslüman eşrafı Ermenilerin artan sosyal ve iktisadi 
gücünden hoşnut değildir. İktidarlarını kaybetmeye başladıklarını 
hissetmektedirler ve bu nedenle de çıkarlarını tehdit ettiklerini 
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düşündükleri bu yeni çevreye karşı düşmanlık beslemektedirler. 
Katliam sırasında, Ermenilere ait iş yerlerine saldırılarak özellikle 
modern makinelerin tahrip edilmiş olması bu sınıf çelişkisinin ilginç 
bir tezahürü olarak kabul edilmelidir.

Dördüncü sosyal olgu bölgedeki nüfus ve toprak sorunudur. 
Adana bölgesi, güvenlikli yer olması itibariyle 1894-96 katliamları 
sonrası Ermeniler için önemli bir çekim merkezi haline gelmeye 
başlar. Bölgedeki Ermeni nüfusunda ciddi bir artış gözlenir. Ayrıca, 
1908’in özgürlük ortamından da cesaret alan Ermeniler, işgal edilen 
veya özellikle Abdülhamid döneminde zorla muhacir yerleştirilen 
topraklarını geri istemeye başlarlar. Ermenilerin yaşadıkları haksızlık 
gerçekten inanılması zor boyutlardadır. Arazilerine el konulması 
yetmiyormuş gibi, onlardan bir de ellerinden zorla alınan toprakların 
vergilerini ödemeleri istenmektedir. Ödemeyi reddedince de baskıya 
maruz kalmaktadırlar. Ermeniler, bu haksızlıklara karşı dini liderleri 
Muşeğ önderliğinde mücadeleye başlarlar. Bu tavır hem askeri-mülki 
idareyi hem de bu topraklara el koyan Müslümanları kızdıracaktır.8

İstanbul’da 31 Mart ayaklanması haberinin Adana’ya ulaşması 
fitilin ateşlenmesi anlamına gelmiştir, o kadar. Garabet Çalyan’da 
1908 devrimi sonrası bölgede yaşanan gelişmeleri ve katliamın nasıl 
adım adım yaklaşmakta olduğunu okuyabilirsiniz. Aslında her üç 
makalede de yazarlar, yukarıda özetlemeye çalıştığım sosyal olguları 
katliamın nedenleri arasında sayarlar ve olayların gelişimini bu 
çerçevede özetlemeye çalışırlar.

Her şeyi önceden planlayan merkezi bir el

1908 devrimi sonrası bölgede Ermenilere yönelik saldırılar sanki 
merkezi bir el tarafından devreye sokulan planlı eylemler gibidir. Bu 
nedenle bazı Ermeni kaynaklarında Adana olaylarının çok önceden 
planlandığı ve tüm eylemlerin bu plana bağlı olarak, sistemli bir 
biçimde hayata geçirildiği ileri sürülür.9 Belki tüm eylemlerin merkezi 
bir örgütün işi olduğunu iddia etmek oldukça abartılıdır; ama Adana 
ve civarında Ermenilere yönelik saldırı amacıyla birtakım yerel 
örgütlerin kurulmuş olduğu kesin gibidir. Yukarıda adı geçen Hagop 
H. Terzian, bölgede faaliyet gösteren “gizli bir örgütün” varlığından 
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söz eder ve bu iddiasını yakalanan birtakım kişilerin ifadelerine 
dayandırır.10

Garabet Çalyan da elinizdeki kitapta aynı bilgileri verir. Onun 
gizli örgüte ve adlarını saydığı üyelerine dair verdiği bilgilere Türk 
kaynaklarında da rastlamak mümkün. Adana katliamından sonra 
Cebel-i Bereket mutasarrıflığı görevine atanan ve kendisi de iyi bir 
İttihatçı olan Süleyman Kâni (İrtem) konuya ilişkin kaleme aldığı 
eserinde, Haçin kazası müftüsü Ali İlmi ve ulemadan Yarpuzizade 
Mustafa Efendi gibi birtakım Müslüman önderlerin kaymakamlık 
makamına sundukları bir ihbardan bahseder. Adı geçen kişiler, 
Haçin’de aralarında eski müftü Tevfik Efendi’nin oğullarının da 
bulunduğu bir grubun bir komite kurduğunu ve Müslümanları 
hükümete karşı isyana teşvik ettiğini bildirmektedirler. İhbar sahipleri, 
söz konusu örgütün, “Hıristiyanları kesmek üzere gizli planlar tertip 
eylemekte” olduğunu ileri sürmektedirler. Hatta, bu örgütün diğer 
kazalar ile irtibat halinde olduğunun ve Haçinli iki Hıristiyan’ı 
öldürttüğünün kendilerine “gizlice söylendiğini” de iddia ederler.11 
Burada zikredilen isim ve bilgilerin Garabet Çalyan’ın aktardıkları ile 
çakışması önemlidir.

Aslında 1908 sonrası yaşanan tüm gelişmelerin arkasında ortak 
bir el ve bu elin merkezden koordine edilen faaliyetlerini aramaya 
gerek yoktur. Söz konusu olan, Müslüman topluluklarda oldukça 
yaygın nitelikteki ve her an kanalize edilmeye hazır bir Ermeni 
düşmanlığının varlığıdır. Birçok bölgede, muhtemel ki birbirinden 
bağımsız; ama aynı amaca yönelik eylem ve davranışlar söz konusudur. 
Bu gerçeklik belki de örgütlü bir faaliyetten daha tehlikeli bir duruma 
işaret etmektedir.

Olayların başlangıcında iki husus dikkati çekmektedir. Birincisi, 
kasıtlı olarak çıkartılan söylentilerdir. Söylenti veya fısıltı gazetesinin 
Adana katliamında çok önemli bir rol oynadığı anlaşılıyor. Ermenilerin 
silahlandıkları, ayaklanma hazırlığı yaptıkları, şu veya bu bölgeye 
baskın yapmaya geldikleri, Müslümanları boğazladıkları gibi bir sürü 
asılsız haberin oldukça düzenli biçimde yayıldığını anlıyoruz.

İkinci husus, merkezi bir örgüt tarafından olmasa bile belli bir 
çevre tarafından yayıldığı anlaşılan bu söylentileri çıkaranların askeri 
mülki erkan tarafından korunduğu ve desteklendiğidir. Kasıtlı söylenti 
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yayanların yakalandıkları bazı durumlarda devreye hemen üst düzey 
yetkililer girmekte ve verilen emirle bu kişiler serbest bırakılmaktadır. 
Babigyan, raporunda gerek söylenti yayan gerekse bunları koruyan 
çevre veya çevreleri mutlakiyetçi (istibdat yanlıları) olarak tanımlar 
ve katliamı bu kişilerin organize ettiğini söyler. Adana’da bu çevrenin 
kimlerden oluştuğunu neredeyse isim isim biliyoruz. Özetle, büyük 
toprak sahipleri ve askeri-sivil mülki idare... Söylediğim gibi, meseleyi 
gizli bir örgütün varlığı ile değil, toplumda son derece kuvvetli bir “eski 
rejim özlemi” içindeki istibdat yanlısı bir eğilimin varlığı ile açıklamak 
daha doğru olur.

Bu nedenle, 1908 sonrasında istibdat yanlısı büyük toprak sahipleri 
ve sivil-askeri mülki idare Adana’da kendi çıkarları doğrultusunda 
örgütlenmeye başladıklarında, arkalarında önemli bir Müslüman 
desteği bulmakta zorlanmadılar. Dernekleri ve gazeteleri ile Adana 
kamuoyunu belirlemede önemli bir güç haline geldiler. Ana düşman 
ise Meşrutiyet anayasası ve onların Adana’daki temsilcisi olan 
Ermenilerdi.

Bu resimde, İttihat ve Terakki nerede diye soracak olursanız, 
Adana katliamını da açıklamış olursunuz. Adana İttihat ve Terakki’si, 
“söz konusu vatansa gerisi teferruattır” çizgisindeydi. Burada vatan, 
“Ermeni-Hıristiyan düşmanlığı” anlamına gelmektedir. Adana 
İttihatçıları, Ermeni-Hıristiyan düşmanlığında istibdat yanlıları ile 
birleştiler. Yoğun bir savaş içinde oldukları sivil-idari mülki ekip 
ve toprak sahipleri ile, Hıristiyanlara (Ermenilere) karşı düşmanlık 
yarışına bile girdiler. Özellikle ikinci Adana katliamında, Adana’daki 
İttihatçı çevrenin önderlerinden İhsan Fikri’nin çıkardığı İtidal’in 
kışkırtıcı yayınlarının çok etkili olduğu bilinmektedir. 

Kendisi de Adana İttihat ve Terakki’nin kurucularından olan 
Garabet Çalyan, “Kurulan teşkilatta görev alanlardan biri olarak 
üzülerek itiraf ederim ki, kapıyı çok fazla açık bıraktığımızdan, 
hırsız, despot, milliyetçi, rüşvetçi ve şeriatçılardan birçoğu içeri girdi 
ve Meşrutiyet taraftarları azınlıkta kaldı” diyerek bu gerçekliğin 
altını çizer ve bir nevi özeleştiri yapar. Zaten katliamın Adana ve 
çevresinde yaşanıp başka vilayetlere yayılmamasının bir sırrı da 
burada yatıyor. Yoksa, Kayseri, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis başta 
olmak üzere daha birçok yerde de katliam yapılmak istendiğini 
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biliyoruz. Yeni ve genç İttihat ve Terakki Partisi, nerede Müslüman 
fanatizmini kaşıyan istibdat yanlılarına karşı tavır almayı başardıysa 
orada katliam yaşanmadı. 

İstanbul’dan “Katliama başlayın” diye bir emir gelmediyse de, 
istibdat yanlılarının ayaklandıkları haberi, Adana’da fişeği ateşlemeye 
yetti. 14’ünde başlayan katliam, 16’sında durdu. Bunun çeşitli 
nedenleri var. En başta Ermenilerin ciddi bir direniş göstermeleri gelir. 
14-16 Nisan tarihleri arasındaki birinci katliamda karşılıklı kayıplar 
neredeyse eşitti. Müslüman saldırganlar beklemedikleri bir direniş ile 
karşılaşmışlardı.

Bugün resmî Türk tezi, Adana’yı “silahlanıp ayaklanan Ermeniler 
ile buna tepki gösteren Müslümanlar arasındaki bir çatışma” olarak 
açıklar. Oysa ortada böyle bir etnik-dinsel çatışma yoktur. Ölen 
Müslümanların hemen hepsi Ermeni mahallelerinde, yani Ermeni 
yerleşim yerlerine saldırırken öldürülmüşlerdir.

Ayrıca saldırganların feslerinin etrafına özel beyaz türban sarmış 
olduklarını da burada eklemekte fayda var. Çünkü Adana Ermenileri 
hem Türkçe konuşuyorlar hem de giyim-kuşam bakımından 
Müslümanlardan ayırt edilmez tarzda yaşıyorlardı. Kimin Müslüman 
kimin Ermeni olduğunu anlayabilmek için saldırganların bulduğu 
yöntem, feslerinin etrafına beyaz türban sarmaktı.

Katliamın bir-iki gün içinde sona ermesinde, İngiliz, Fransız, 
Alman ve Amerikan savaş gemilerinin birbiri ardı sıra Mersin limanına 
yaklaştıkları veya yaklaşmakta oldukları haberlerinin de bir etkisi olsa 
gerek. Yabancı güçlerin Ermeniler lehine müdahale edeceğinden de 
çekinilmiş olabilir. 

Nisan’ın 16’sında duran katliam, 25 Nisan’da bir anda yeniden 
alevlendi ve bu kez birincisinden çok daha vahşi şeyler yaşandı. Bunun 
iki önemli nedeni var gibi gözüküyor. Birincisi, katliama Adana’ya 
sonradan gelen ordu birliklerinin de katılmış olmasıdır. İkincisi ise 
Ermenilerin, Osmanlı yöneticilerinin ve özellikle de İngiliz elçisinin 
sözlerine güvenerek silahlarını teslim etmiş olmalarıdır. Kaynaklardan 
edindiğim sınırlı gözlemlere göre gerek birinci gerekse ikinci katliamın 
başlama ve bitiş nedenleri üzerine daha ciddi çalışmaların yapılması 
gerektiği kanaatindeyim.

Adana katliamının sonlanması ile Hareket Ordusu’nun İstanbul’u 
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kesin kontrol altına alması arasında da ilginç bir paralellik vardır: 
İstanbul’da Meşrutiyet düzeni yeniden inşa edilince, Adana’da da 
aynısı oldu.

Kayıplar

Adana katliamında toplam kaç insanın öldüğü tam olarak 
bilinmemektedir ve farklı rakamlar verilmektedir. Bunun en önemli 
nedeni, öldürülen Ermeniler arasında diğer bölgelerden mevsimlik işçi 
olarak Adana’ya gelmiş olan çok sayıda insan bulunmasıydı. Bunlar 
hiçbir zaman kayda alınmadı.

Babigyan raporunda, “Sonuç itibariyle –ve her vilayette kesin 
rakamlar belirleninceye kadar– kurbanların sayısı ile ilgili en 
muhtemel tahmin en az 20 bindir” der. Rapora koyduğu ekte ise, 
öldürülen Ermeni sayısını 19 bin 479 olarak verir ve buna, Rum (250), 
Süryani (850) ve Keldani (422) gibi diğer Hıristiyanları da ekler ve 
öldürülenlerin 21 bin civarında olduğunu söyler.

Babigyan, 8 Temmuz 1909’da Tasvir-i Efkar gazetesinde yayımlanan 
bir söyleşisinde de benzer rakamları tekrar eder: Öldürülen Ermeni 
sayısı 18 bin 467, toplam ölüm ise 20 bin 8’dir. Ermeni Patrikliği’nin 
verdiği rakamlar da aşağı yukarı bu civardadır: 21 bin 330. Konuya 
ilişkin benzer rakamlar veren bir başka kişi, Ağustos 1909’da Adana’ya 
vali olarak atanan Cemal Paşa’dır. Paşa, anılarında öldürülen Ermeni 
sayısını 17 bin, Müslüman sayısını 1850 olarak verir.12

Resmi rakamlar ise oldukça farklıdır. İlk resmi açıklama, katliam 
sonrası göreve atanan yeni vali tarafından yapılır. Buna göre Adana 
şehrinde 3379 kişi öldürülmüştür. Bunun 1924’ü Müslüman; 1455’i 
gayrimüslimdir. Hükümet tarafından Adana’ya yollanan bir heyetin, 
Adana nüfus idaresi kayıtlarına dayanarak verdiği bilgilere göre ise 
resmi toplam kayıp 5683’tür; bunun 1487’si Müslüman, 4196’sı 
gayrimüslimdir. Buna yakın bir sayıyı, Adana olayları hakkında 
Meclis için bir rapor hazırlayan Yusuf Kemal Bey verir: Sadece Adana 
vilayetinde toplam 6429 kişi hayatını kaybetmiştir. Bunun 1186’sı 
Müslüman, 4597’si Ermeni, 418’i Kadim Süryani, 62’si Katolik 
Süryani, 133’ü Keldani ve 33’ü Rum’dur. Halep vilayetinde ise 556’sı 
Ermeni, toplam 662 kişi öldürülmüştür.13
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Aslında resmi rakamların aşırı muhafazakâr olduğunu ileri sürmek 
yanlış olmayacaktır. Yukarıda sözünü ettiğim hükümet heyetinin 
kanaati de bu yöndedir. Hazırladıkları raporda da, resmi rakamların 
Adana’daki nüfus kütük kayıtlarına göre çıkartıldığı oysa o ayda 
Adana’da on binlerce kayıtsız mevsimlik işçi bulunduğu söylenerek, 
Müslim ve gayrimüslim “Telefatın 15 bine tekarüb ettiği tahmin 
edilmektedir,” denmektedir.14

Alman makamlarının verdiği rakam da Komisyon üyelerinin 
verdiği rakama çok yakındır. 7 Haziran 1909’da Mersin’den bir rapor 
yollayan Alman konsolos, bölgede başta Alman çalışanlar da dahil 
olmak üzere birçok kişi ile yaptığı görüşmeler sonucu, kasaba kasaba 
öldürülenlerin listesini çıkartır. Buna göre Adana vilayeti dahilinde 
öldürülen Ermenilerin sayısı 15 bin 165’tir. Konsolosa göre Halep 
vilayeti dahilinde öldürülen Ermeni sayısı ise 2000 civarındadır.15 Bu 
da Cemal Paşa’nın verdiği rakamların aynısıdır.

Neresinden bakılırsa bakılsın, 15 ila 23 bin arasında insan Adana’da 
öldürülmüştür.

Katliam sonrası

Eğer Adana katliamı ile Abdülhamid döneminde yaşanan 1894-
96 katliamları arasındaki fark nedir diye sorulacak olursa, verilmesi 
gereken cevapların başında, katliam sonrası yaşananlar, gelmeli. Bunun 
en önemli nedeni de 1908 devrimi ile birlikte, istibdat döneminin 
son bulması, sınırlı da olsa parlamenter demokrasinin işlemeye 
başlaması ve ülkede buna bağlı bir kamuoyunun oluşmuş olmasıdır. 
1908 devriminin verdiği sözleri ciddiye alan ve takipçisi olmak isteyen 
önemli bir kamuoyu vardır. Meclis’te özellikle Türk milletvekillerinin 
de katılımı ile hükümet üzerinde ciddi bir baskı kurulmuştur.

Katliam sonrası yaşanan gelişmelerde 1908 devriminin özgür 
ortamının etkili olduğunun en önemli kanıtı hükümetin tutumundaki 
değişikliklerdir. Başlangıçta, biraz da olayların organize edilmesinde 
birinci derecede rol oynayan Adana valisi Cevad ile Cebel-i Bereket 
mutasarrıfı Asaf’ın çektiği telgrafların da etkisiyle, bir Ermeni 
ayaklanmasının söz konusu olduğunu iddia eden hükümet, suçu 
Ermenilerin üzerine yıkarak işin içinden çıkmak ister. Ama gördüğü 
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baskılar üzerine bunun imkânsız olduğunu kavrayarak tutum değiştirir 
ve yaraların sarılması ve suçluların cezalandırılması doğrultusunda adım 
atmak zorunda olduğunu fark eder. Fakat tüm süreç boyunca deyim 
yerindeyse, ayak sürüyerek ilerler. Ancak dışarıdan zorlandığında yeni 
bir adım daha atar. Bunda, Müslüman çevreleri ürkütme korkusunun 
rol oynadığını tahmin etmek zor değil.

Hükümetin attığı adımları konuya ilişkin yazılmış kaynaklardan takip 
etmek mümkündür. Önce, Adana katliamının doğrudan sorumlusu 
olan yerel asker-sivil kesim, başlarına gelecekleri önleyebilmek için 
sözde bir inceleme heyeti kurar ve her şeyi Ermenilerin ayaklanmasına 
bağlayan bir rapor hazırlarlar. Bu rapor daha sonra Ermeni ileri 
gelenlerinin tutuklanmasına zemin teşkil edecektir. 

Merkezi hükümetin aldığı ilk tedbir, bölgeye soruşturma amacıyla 
bir heyet göndermektir. Bunu Meclis-i Mebusan tarafından yollanan 
bir başka heyet takip eder. Daha sonra yardımların dağıtılması vb. 
konularda başka sorumlular da bölgeye yollanacaklardır. Gönderilen 
heyetler içinde en önemlisi Meclis’in gönderdiği heyettir ve bunun 
vereceği rapora göre hareket edileceği genel kanaattir. Babigyan, 
İttihat ve Terakki Partisi’nin Edirne milletvekili sıfatıyla heyete 
dahil olur. Burada okuduğunuz raporu bu heyetin üyesi olarak 
hazırlamıştır.

Babigyan raporunun ne ölçüde tamamlandığını bilmiyoruz; çünkü 
rapor Meclis’e resmen sunulmadan önce Babigyan, geride soru 
işaretleri bırakacak şekilde ölür. Bu bir dizi spekülasyon yapılmasına 
yol açar. Konuya ilişkin en derli toplu raporun onun tarafından 
hazırlandığını söylemek yanlış olmaz. Meclis’in yolladığı heyetin diğer 
üyesi Yusuf Kemal Bey’dir; o da raporunu Babigyan’ın ölümünden 
sonra hazırlar; Meclis’e sunar ama bu rapor üzerinde herhangi bir 
tartışma yürütülmez.

Hükümetin attığı ikinci adım, bölgeye Mayıs ayında bir divanıharp 
heyeti yollanmasıdır. Yollanan askeri heyetin olay karşısındaki tutumu, 
hükümetin başlangıçtaki tutumuna benzer. Ermeniler olayların asıl 
yaratıcıları olarak suçlanır ve hatta yukarıda bahsettiğimiz, Adana’da 
oluşturulan ilk heyetin raporlarına dayanılarak Ermeniler arasında da 
yaygın tutuklamalar yapılır. Nitekim burada yazısını okuyacağınız Artin 
Arslanyan da tutuklananlar arasındadır. Divanıharp denetiminde 
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kendisine ve diğer Ermenilere yapılan işkenceleri anlatmaktadır. 
Kendisine işkence yapan devlet görevlileri, katliamda da aktif görev 
almışlardır. Arslanyan, işkenceden kurtulabilmek için ne isteniyorsa 
imzalayacaktır.

Mahkeme, çalışmalarına ilişkin 7 Temmuz 1909’da bir rapor sunar. 
Bu raporun aslında ibretlik bir belge olarak okunmasında fayda vardır. 
Çünkü bu sadece ilk yargılamaların niteliği hakkında bilgi vermekle 
kalmaz, ayrıca bugünkü resmi Türk tezlerinin ilk kimler tarafından 
formüle edildiğini de gösterir. Bugün resmi tez olarak ileri sürülen 
fikirler esas olarak bu rapordan alınmıştır.

Rapora göre, Adana olaylarının irtica veya istibdat ile alakası 
yoktur ve olayı 31 Mart ile de ilişkilendirmek doğru değildir. Olayların 
çıkış nedeni, başlangıcı çok eskilere dayanan Ermeni ayaklanması 
planıdır. Mahkemeye göre, Ermenilerin ayaklanmayı Bitlis ve Van 
gibi yoğun olarak yaşadıkları yerlerde örgütlememiş olmalarının da bir 
nedeni vardır. Buralar nispeten ırak yerlerdir ve yabancı devletlerin 
buralara müdahalesi hemen hemen imkânsız gibidir. Bu nedenle, 
ayaklanmanın yabancıların müdahale edebilecekleri sahil boylarında 
yapılması gerekmektedir.

Mahkeme, ayaklanma için niçin Adana ve çevresinin seçildiği 
konusunda, bölgenin verimliliği, yerleşimin kolaylığı, İstanbul-Bağdat 
demiryolu hattı üzerinde bulunması ve Kıbrıs gibi yerlerden buraya 
silah ve mühimmat taşınma kolaylıkları gibi birçok başka neden daha 
sayar. Mahkemeye göre, işte bu ayaklanma planları nedeniyle, Adana 
bölgesine son yıllarda çok yoğun Ermeni göçü yaşanmıştır. 1903 
yılından bu yana bölgedeki Ermeni nüfusunun yüzde 48 civarında 
artmış olmasının nedeni budur.

Mahkeme ayrıca, Ermenilerin Adana’da cüret gösterip ayaklanmaya 
kalkmalarını 1894-96 yıllarında “hadlerini bildirmek için kendilerine 
atılan tokattan” uslanmamaları ile açıklar. Mahkemeye göre Ermeniler 
fesatların zararlı sözleriyle aldatılmış, amaçları doğrultusunda her 
fedakârlığı göze almış bir millettir.16

Burada, ayrıntı gibi gelecek önemli bir noktanın altını çizmek 
gerekir. Divanıharbin sözünü ettiğim raporu, Abdurrahman Şeref 
Efendi tarafından tam metin olarak yayımlanmıştır. Şeref Efendi’nin 
bu kitabı, 31 Mart ve Adana üzerine yazılmış eserler için çok önemli 
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bir başvuru kaynağıdır ve istisnasız hemen her çalışmada bu kaynağa 
referans verilmiştir. Fakat çok ilginçtir, bunların tek bir tanesinde bile, 
mahkemenin 1894-96’da Ermenilere yönelik sistemli katliamları “ders 
vermek-had bildirmek için atılmış bir tokat” olarak değerlendirdiğinden 
hiçbir biçimde bahsedilmez.

Özetle, Ermeniler hakkındaki kanaati böyle olan bir mahkemenin 
adil yargılama yapamayacağı ortadaydı. Arslanyan da bunları anlatır 
zaten. Bu nedenle mahkeme yoğun eleştirilere maruz kaldı. Eleştiriler 
üzerine mahkeme üyeleri istifalarını sundular ama kabul edilmedi. 
Bu arada tek bir askeri mahkemenin yeterli olmadığının anlaşılması 
üzerine iki askeri mahkeme daha kuruldu ve bunlar da çalışmalara 
başladılar. Birinci divanıharbin idam cezasına çarptırdığı 9’u 
Müslüman, 6’sı Ermeni 15 kişi, 10 Haziran 1909’da idam edildi.17

Bu arada, İstanbul’da Ermeni temsilciler hükümet yetkilileri ile 
görüşüyor ve Ermenilerin suçlu gösterilerek yargılanmalarına son 
verilmesini ve gerçek suçlulara karşı daha etkin tedbirler alınmasını 
istiyorlardı. Bu amaçla bir memorandum hazırlanmış ve Sultan’a, 
hükümete ve Meclis-i Mebusan’a iletilmişti. Ermeni temsilcilerin 
başlıca istekleri şunlardı: “Çalınan ve el konulan malların geri 
verilmesi; evleri yakılan ve yıkılanların zararlarının tanzim edilmesi; 
kaçırılan ve zorla Müslümanlaştırılan kadınların serbest bırakılması; 
yardımların eşit ve adaletli dağıtımı; sorumluluğu olan görevlilerin 
cezai kovuşturmaya tabi tutulmaları.” Ayrıca yeni atanan valinin de 
görevden alınması isteniyordu.18

Hükümetin Adana katliamlarının suçlularının yargılanması 
doğrultusundaki politikalarında Ağustos ayı itibariyle bir değişiklik 
gözlenir. Cemal Paşa Adana’ya vali olarak atanır. Cemal Paşa ile 
birlikte Cebel-i Bereket mutasarrıfı olarak atanan Süleyman Kâni 
İrtem yeni siyaseti şöyle özetler: “Vilayet halkı arasında bu derece 
büyük fenalığa meydan açan eski zihniyeti değiştirmek lazımdı. Olup 
geçeni mümkün olduğu kadar unutturmak, iki unsur arasındaki eski 
güveni elde etmek için elden geleni yapıyorduk.”19

Adana’da yeni bir divanıharp daha kurulur. Cemal Paşa’nın kendi 
ifadesiyle, bu divanıharbin verdiği kararlar ile 47 Müslüman ve 1 
Ermeni olaylara sebebiyet vermekten suçlu görülerek idam edilirler. 

Cemal Paşa’nın yaptığı önemli işlerden biri de katliam sonucu 
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yersiz yurtsuz kalanlara yapılan yardımlardır. Şehre gelir gelmez 
bir komite kuran Paşa, bizzat komitenin başına geçer ve gerek 
Osmanlı hükümetinin gerekse uluslararası diğer yardım örgütlerinin 
faaliyetlerini koordine eder.

Yargılamaların ve yapılan yardımların yaraları sarmakta yetersiz 
kaldığı şüphe götürmez. Özellikle olayların birinci derecede 
sorumluları hemen hemen hiçbir ceza almadan ya beraat ederler ya 
da memuriyetten men veya birkaç yıllık sürgün cezasıyla kurtulurlar. 
Ama tüm yetersizliklerine rağmen yapılan bu girişimlerin Adana 
katliamını 1894-96 katliamlarından ayıran nokta olduğunu kabul 
etmek gerekir. Bunda da, yukarıda söylediğim gibi, 1908 devriminin 
getirdiği özgürlük ortamının ve bunun ürünü oluşmuş kamuoyunun 
baskısının önemli bir rol oynadığını eklemeye gerek yoktur.

Sonuç

İlginçtir, 14-27 Nisan tarihleri arasında cereyan eden Adana 
katliamı hakkında hemen hemen gün-gün saat-saat neler yaşandığı 
hakkında bilgimiz olmasına rağmen, hâlâ ortada anlaşılmayan ve 
açıklığa kavuşturulması gereken hususlar vardır. Sorun sadece, 
elimizde bazı detaylarla ilgili yeterli bilgi olmaması ile sınırlı değildir. 
Asıl problem veya asıl zorluk katliamın nasıl açıklanması gerektiği ile 
ilgilidir. 

Şüphesiz, İstanbul ile Adana arasındaki irtibat konusunda daha 
fazla araştırma yapmak; olaylar sırasında Selanik’te bulunan İttihat ve 
Terakki Merkez Komite üyelerinin konu hakkındaki tutumlarını daha 
yakından bilmek veya katliamın niçin önce 16’sında durduğu ve ikinci 
dalgadan sonra kesildiği vb. konulara daha yakından bakmak gerekir. 
Bu bağlamda, örneğin yabancı ülkelerin Mersin’de demirlemiş savaş 
gemileri ile katliamlar arasında irtibat var mıdır sorusunun yeteri 
kadar aydınlatılmamış olduğunu söylemek yanlış olmaz. Acaba, 
birinci katliam olası bir yabancı müdahalesi ihtimali nedeniyle erken 
bitmiş olamaz mı? Ya da ikinci katliam, yabancı güçlerin müdahale 
etmeyeceklerinin belli olmasından cesaret alınarak düzenlenmiş 
olamaz mı? Bunlar cevaplanması gereken önemli sorulardır.

Fakat tüm bunlar yapılsa ve olay hakkındaki bilgilerimiz daha 
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da artsa bile temel soru değişmez: 1909 Adana katliamını nasıl 
açıklayacağız?

1894-96 Ermeni katliamları ile 1915 soykırımı arasında neredeyse 
bir ara halka gibi duran 1909 Adana katliamının bu iki büyük katliamla 
ilişkisi nedir gerçekten? Bazı Ermeni tarihçilerin 1894’ten başlayan ve 
1923’e kadar uzanan düz bir çizgiden söz ettiklerini biliyoruz. Hatta, 
1909’da, 1915’in ön hazırlığı yapıldı; 1909 bir nevi “prova” idi diyen 
tarihçiler vardır.20 Gerçekten 1894-96’dan Adana’ya, Adana’dan 
1915’e böyle düz bir çizgiden söz edebilir miyiz? Ya da birçok Türk 
araştırmacının tercih ettiği gibi 1894-96, 1909 ve 1915 birbirleriyle 
tamamen irtibatsız, farklı olaylar mıdır?

Galiba asıl tarihçilik bu üç büyük yıkımı, aralarındaki farkları 
ve benzerlikleri ihmal etmeden ortak bir perspektiften okumayı 
başarmakta yatıyor... 

Daha yapılacak çok iş var!
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Adana Ermeni mahallesi. (Sağda Protestan 
kilisesinin çan kulesi gözüküyor)
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Birinci Katliam

Yaralı İsfendiyar iki gün sonra Adana’nın Tepebağı mahallesindeki 
evinde vefat etti. Katil firar etmişti ve polis katilin tutuklanmasında 
başarılı olamadı. 31 Mart’a yavaş yavaş yaklaşılırken, gerici grup şahsi 
bir mesele sonucu ortaya çıkan bu durumdan faydalanmak istiyordu. 
İsfendiyar’ın cenazesine cahil kesimden binlerce katılımcı toplamak 
için çaba sarf ettiler. 

İsfendiyar defnedildiği sırada, iki şahsın arasında gerçekleşen olay 
toplumun geneline atfedildi; tahrik edici nutuklar atılarak tehditler 
savruldu. Bu gibi sözleri sarf edenlerin bunu nasıl bir amaçla yaptıklarını 
bilmeyen masum Türk halkı hiddete mağlup olup galeyana gelmişti. 

Bu gergin hali genel bir harekat günü olarak kararlaştırılan 31 
Mart gününe kadar sürdürmeyi amaçlayanlar birtakım uydurma 
laflar yaydılar: Bağlar arasında iki Müslüman kadının Ermenilerce 
memelerinin kesilerek katledildiği ve başka bir yerde de yine iki 
Müslüman’ın ölü bulunduğu haberiyle Müslüman halkı Hıristiyanlar 
aleyhine tahrik ettiler. Polis tarafından yapılan inceleme sonucu 
bunların gerçek olmadığı ve sırf halkı galeyana getirip karışıklık 
çıkarmak için uydurulduğu anlaşıldı. Ne ki bu söylentileri çıkarıp 
yayanlar hakkında hiçbir kanuni takip uygulanmadı. 30 Mart 
akşamı kale kapısı tarafında bulunan eczahanelerin birinde bir 
kalabalık toplanmıştı. Mahallenin önde gelenlerinden biri galeyana 
gelerek artık beklemek gerekmediğini söylemişti. Bu hengâmede 
bulunan Kaymakzade Hakkı Efendi, “Bu gibi şeyler hükümete ait 
vazifelerdendir, halkın karışmaya hakkı yoktur” deyince topluluk 
tarafından hakaret hedefi haline gelmişti. 
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Adana’nın en rezil topluluğu olarak tanınan Edilbeliler ve saireye 
yerel idare tarafından birer silah verilmiş ve güya düzenin korunması 
için şehri dolaşmaları sağlanmıştı. İdare, fesat merkezlerine bunlar 
vasıtasıyla kötü fikirlerini aşılıyordu.

27 Mart 1325 Cuma akşamı, yani Cumartesi gecesi, saat üç buçuk-
dört sularında, irtica hareketinin en kuvvetli kolu ve lanet işleme 
vasıtası olan İtidal gazetesi ofisine bitişik Salcılar mevkiinde, İtidal 
yazarları tarafından bir miting düzenlendi. Bu mitingte, tahrik edici 
fesat nutuklarla Müslüman halkın dini duyguları dehşetli biçimde 
galeyana getirildi.

Bu birkaç gün zarfında, o güne dek kötülüklerin yayılmasında 
başrolde oynayan Müslümanlara ait iki silah dükkânı sabahtan 
akşama kadar silah ve fişek satıyordu. Tüm bunlar yerel idarenin 
gözleri önünde gerçekleşmekteyken, hepsinin görmezden gelindiği de 
dikkatlerden kaçmıyordu...

31 Mart Salı gününün İstanbul irtica hareketinin belirlediği gün 
olduğunu bilen yerel gerici grup, harekatın detaylarını vali Cevad 
Bey’den alarak faaliyete girişmiştir. Gece saat üç sularında, silah 
kuşanmış birkaç yüz kişilik sarıklı grup, “Padişahım çok yaşa!” 
nidalarıyla hükümet konağının önünde toplanıp saldırı ve katliama 
başlanması emrinin hemen verilmesini talep etmiştir. Vali Cevad ise, 
kalabalığın yanına gelerek genel harekatın ertesi güne, yani 1 Nisan 
Çarşamba gününe bırakılması ve şimdilik dağılınması gerektiğini 
belirtmiştir.

Yerel yönetim, bu görüşe katılmayıp teşvik etmeseydi, bir tabur 
askerle bu silahlı grubu bastırıp önayak olanları tutuklar, karşı gelenleri 
vatanın selameti için öldürüp hükümetin gücünü göstererek her türlü 
kötülüğün bertaraf edilmesinde başarılı olabilirdi. Veyahut da, ertesi 
gün ortaya çıkma ihtimali çok yüksek olan dehşetli olayların önünü 
alabilmek için geceden etrafa askerler yerleştirir, yerlilerin manevra 
alanını daraltır ve yabancı serserilerin şehre girişini engelleyebilirdi.

Adana vilayetindeki halkın genelinin hükümetten korktuğunu, 
mesela beş bin evden oluşan bir kasabanın tek bir jandarmaya boyun 
eğecek nitelikte olduğunu da unutmamak gerekir. Böyle kuzu gibi 
bir halk söz konusuyken ve facianın önünün alınması azıcık iyi niyet 
ve gayret gösterilmesine bağlıyken, halkın heyecan ve galeyanının 



bastırılmasının mümkün olmadığının ileri sürülmesi kabul edilemez. 
Bu, Ermenilerin yanı sıra, Adana Müslümanlarına da “hükümete 
karşı bir isyan lekesi” atfedilmesi anlamına gelir, ki biz bunu Türk 
vatandaşlarımız adına kesinlikle reddeder ve bu fikri ortaya atanları 
doğrudan doğruya yalancılıkla itham ederiz.

Adana vilayeti Ermenilerinin anadili Türkçedir ve Ermenilerle 
Türkler burada beraber doğar, beraber büyürler. Yeri gelip 
birbirlerinin annelerinin sütüyle beslenmiş olan bu iki halk arasında 
doğal bir kardeşlik mevcuttur. Müslüman ve Hıristiyanların aynı tarz 
yaşayışlara sahip olduklarını kimse inkâr edemezken, böyle bir halkın 
güya durduk yere çıldırarak kendi evlerini, kendi memleketlerini 
elleriyle tahrip edip vatan kardeşlerinin cellatları olduklarını söylemek 
yine Adana Müslümanlarını cinnetle itham etmek demektir ki, bu 
noktayı da aynı şekilde Müslüman vatandaşlarımızı savunmak için 
reddederiz.

İşte bu nedenle, böyle bir halkı ahlak ve yaradılışa ters hareketlere 
sevk eden gücün ve şeytani duygular aşılayan siyasetin nereden ve 
nasıl meydana çıktığını incelemek lazımdır. Raporumuzun buraya 
kadarki kısmında beyan edilen düşüncelerin ve aktarılan olayların 
bu meselenin her rengiyle anlaşılması için yeterli ipucu sağladığını 
düşünmekteyiz.

Saldırı ve katliamlar esnasında harabeye dönen Adana Ermeni mahallesi.
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Yıkım, Ya€ ma ve Çarpışmalar

31 Mart günü, yukarıda aktardığımız olaydan sonra evlerine dönen 
kalabalığa Saathane civarında tesadüf eden Kayserili Ermeni tüccar 
Lütfig, on üç yerinden vahşi biçimde bıçaklanarak öldürülmüş, cesedi 
de polis idaresine götürülmüştü. Polis katilleri tutuklamış ve vali 
Cevad Bey’e olayı bildirmişti. Ne ki vali hiç istifini bozmamıştı. Bir o 
yana, bir bu yana koşuşturan, elinden gelen her şeyi yapan, fakat Ni
za mi ye bin ba fl› s› n›n da  flüp he uyan d› r› c› ha re ket le rin den do la y› ümi di
ni ke sen po lis mü dü rü Kad ri Bey, ça re siz ce or ta da kal m›fl t›.

Ermeni toplumu, Adana Türklerinin böy le ç›l g›n ca bir ha re ket le 
bü tün me de ni yet ale mi ni üzün tü ye bo €a cak bir fa cia ya gi rifl me ye cek
le ri ni dü flü nüyordu. Zen gin Ermeni kesim, istirahat etmek için Salı ve 
Çarşamba sabahı köylerine, çiftliklerine, bağ ve tarlalarına doğru yola 
çıkmıştı. Bu yol cu luk, za val l› la r›n yok luk me za r› na git mek su re tiy le 
yok ol ma la r› na se be bi yet ver mifl ve çoğunun ocağını söndürmüştür. 
Ba z› dul ve ye tim ler, ma tem el bi se si ne bü rün müfl, kan l› sel ler gi bi 
akan göz yafl la r›y la gökyüzünü bi le a€ la t› yor lar d›. 1 Nisan Çarşamba 
günü, sabahın erken saatlerinde her zamanki gibi dük kân la r› nı açan 
Ermeniler, büyük, küçük, memur, jandarma, her kesimden Müslüman 
halkın başlarında sarık, ellerinde sopa, bellerinde silah, şüpheli 
biçimde dolaşmakta olduğunu gördüler.

Kor ku ya ka p› lan esnaf, dük kân la r› n› ka pa t›p ev le ri ne çe kil di. Bu 
s› ra da, ‹t ti hat ve Te rak ki üye le rin den ve böl ge nin iti bar l› fla h›s la r›n
dan olan Ar tin A€a’n›n be le di ye bi na s›n da kat le dil di €i ö€ re nil di. Tel
graf ha ne nin önün de de bir Er me ni gen ç kat le dil mifl ti.

Merkez jandarma kumandanı binbaşı Refet Efendi tarafından 
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çarşıyı serseri bir şekilde dolanan yağmacılardan korumak amacıyla 
dizilen birlikler, jandarma alay kumandanı tarafından kaldırılmış ve 
şehir asayişsizliğe mahkûm edil mifl ti.

Va li Ce vad Bey, Ba€ da dizade Ab dül ka dir, o€ lu Ab dur rah man ve 
ku man dan Mus ta fa Rem zi Pa fla, çar fl› ya ge le rek Er me ni ile ri ge len
le rinin aklını çel mifl, dükkân la r› n açılması için H› ris ti yan la ra ha ber 
ver me le ri yö nün de on la r› ik na et mifl ler di. Bunun üzerine kimi dükkân 
ve ma €a za sa hip le ri ge lip dükkân la r› n› aç m›fl lar sa da, ge rek va li nin ve 
ge rek se di €er yet ki li le rin teh dit kar bir bi çim de kü me kü me do lafl mak
ta olan ve kim ol duk la r› bi lin me yen top lu lu €u da €› ta cak ufacık bir ted
bir da hi al ma d›k la r› n› gö re rek tekrar ev le ri ne dönmüşlerdir. Valinin, 
hemen gözleri önünde silah dükkânlarını yağmalayan bu topluluğu 
görüp şeytanca gülümsediğine tanık olan Hıristiyanlar, yetkililerin 
cid di ye tin den flüp he le ne rek ev le ri ne dön müfl ler dir. Tam bu sırada, 
meclis üyelerinden Tavit Urfalıyan Efendi’nin bir Müslüman 
tarafından öldürüldüğü haberi de yayıldı (kimilerinin söylediğine göre 
bu iş Bağdadizade’nin özel bir işareti üzerine gerçekleşmiştir; fakat 
bizce bunun doğruluk derecesi meçhuldür).

Ada na’daki kon so los luk ter cü man la r› va li ye mü ra ca at edip artan 
gerilimin düşürülerek ortaya çıkma ihtimali yükselen hazin olayların 
engellenmesi için gü ven lik ted bir le ri al›n ma s› ge rek ti €i ni ifa de et mifl
ler dir. Vali, son ola rak mü ra ca at eden Ame ri ka l› mis yo ner Law son 
Cham bers’a şu ce va b› ver di: “Ben ne ya pa bi li rim? Ma dem ki Mefl ru ti
yet var , halk nasıl is ter se öy le ya par!”

Va li nin bu ce va b› ken di si nin ruh ha lini ve hareketin nereden ve ne 
gibi sebeplerden doğduğunu anlamak için yeterlidir. Aca ba bu ce vap, 
Y›l d›z’dan bes le nen Ce vad Bey’in tam da efen di si nin fi kir le ri ne hiz
met et mifl bir hiz met çi ol du €u na işaret et mez mi? Va li, Mefl ru ti yet’in 
al n› na le ke sür mek is te mifl tir. ‹fl te böy le bir va li nin al n› na, bir daha 
silinmeyecek bir şekilde o lekeyi kazımak gerekmez mi?

*
Sa at befl te k› ya met kop tu. Her ta raf tan “Pa di fla h›m çok ya fla!” 

nidaları ifli til di. İlk olarak hü kü met ko na €› ta ra f›n dan ve son ra Ke çe
ci lerba fl›’n dan, Sal c› lar ma hal le sin den, Köp rü cad de sin den, Ko ca Ve
zir, Ku ru köp rü, Yor tan ve So fu bah çe ma hal le le ri ta ra f›n dan ay n› an da 
ge nel bir sal d› r› bafl la ya rak çar fl› ya€ ma lan d› ve uç ma hal le ler tah rip 
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edi le rek sa kin le ri kat le dil me ye bafl lan d›. Her 
yandan yükselen yangın ve kat li am lar Ada
na’y› bir mah fler ye ri ne; da ha do€ ru su bir ce
hen ne me dö nüfl tür müfl tü. 2 Nisan Per flem
be gü nü, çar fl› ya€ ma lan m›fl ve uç ma hal le ler 
zaten tah rip edi le rek in san dan ar›n d› r›l m›fl 
ol du €un dan, dört koldan gelen saldırılar 
Ermenilerin sığındığı kiliseler mahallesine 
yoğunlaştı. Ermenilerin büyük çoğunluğu 
hayatlarından ümidi kesmişti ve çok az 
bir kısmı ümitlerini koruyarak savunmaya 
geçmişlerdi. Hükümet hiçbir şekilde bir hayat 
belirtisi göstermiyordu. Savunma çabaları 
ümitsizliği git gide artırmaktaydı. Çare olarak, ki li
se ler ma hal le sin de yaşayan na mus lu Te ke li za
de Os man Bey’e mü ra ca at edil di. Ba€ da di za de 
Ab dül ka dir ve da ha başkaca ileri gelenlere hitaben yazılmış mektuplar 
ken di si ne tes lim edil di. Osman Bey, Cu ma gü nü mek tup la r› tes lim 
et mek için yo la ç›k t›.

Ha c› Os man Bey’in ay r›l ma s›n dan bir sa at son ra si lah sesleri ke
sil di ve “Vur!” deyince vuran, “Dur!” deyince duran cahil halk ge ri 
çe kil di. Dev ri yeler ka sa ba da do lafl ma ya bafl la d›. 5 Nisan günü gelen 
haberlerden, 1 Nisan Çarşamba günü Ha mi di ye, Os ma ni ye, Pa yas, 
Ayas, Yar puz, Kar san t›, Sar k›n t›, Bah çe, Has sa ve Is la hi ye ka za ve 
çev re le rin de de yağma ve katliamlar gerçekleştirildiği öğrenildi. Ay
r› ca Ada na ci va r›n da bu lu nan Mi sis, Ab d o€ lu, Hıris ti yanköy, fieyh 
Mu rad, ‹n cir lik, Mih man dar, Ge misü ren mer kez ve çev re köy le rin
de çift çi lik le u€ ra flan Er me ni le rin is tis na s›z kat le dil mifl ol duk la r› du
yul du. Katliamların ve yaşanan türlü vahşetin tasvirinden kaçınırız. 
Çün kü bi zim ama c› m›z hal k›n duy gu la r› n› tah rik et mek de €ild ir. 
Ama c› m›z, ta raf s›z bir fle kil de, olayın oluşma sebeplerini ve şeklini 
göstermektir. 

Di fli ne kan de€ mifl ve ama c› mey da na ç›k m›fl olan ‹ti dal ga ze te si, 
7 Nisan’da yayına başlayarak, insanın aklının ucundan geçmeyecek 
iftiralarla halkı bir kat daha tahrik ederek yağma ve katliamdan 
kurtulan enkazı da temizleme siyasetini güttü.

Tavit Urfalıyan Efendi
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Olay dan ev vel, vali Ce vad Bey ve po lis mü dü rü nün ik ti dar bofl lu
€un dan, Er me ni le rin gü zel ah lak ve ter bi ye le rin den bah se den ‹ti dal, 
şimdi bu nun tam ak si  yönde ha re ket ederek if ti ra lar la ne yaptığını 
bilmeyen hal k› galeyana getirmeye ko yul mufl tu. Fa kat vali Cevad 
Bey, güvenliği tesis etmek için bu gazetenin susturulması çaresini bile 
düşünmedi. Çün kü ‹ti dal bu kez ken di si nin avu ka t› ol mufl ve ken di 
da vu lu nu çal mak tay d›. 

20. yüzyılın başlarında Adana şehir 
merkezi ve Ermeni esnafa ait dükkânlar. 
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İkinci Katliam

‹ti dal ga ze te si, va tan cel la d› olan baflya za r› ‹h san Fik ri’nin yalan 
ve la net li fi kir le ri ni ya y›m la y›p Er me ni le ri is yan, di na mit ve bom ba 
if ti ra la r›y la it ham et ti. Ca hil hal k›, yaptığı yağmalar ve sebep olduğu 
faciadan dolayı cesaretlendirdi. “‹h ti la lin Ev re le ri” bafl l› €› al t›n da ya
y›m la d› €› düfl man ca fi kir ler, hal k› da ha faz la ga le ya na ge tir mek te ve 
nef ret to hum la r› n›n ço €al ma s› na se be bi yet ver mek tey di. Öte yandan, 
la net li fi kir le ri olan Ce vad Bey, on la r› az› c›k da hi ol sa uyar ma d›.

‹h san Fik ri’nin 61 bom ba, mav zer ve mar ti ni ler gi bi re zil ha yal ale
min de icat et ti €i ka s›t l› ya lan lar, Müs lü man hal k› o ka dar ze hir le mifl
ti ki, “Er me ni ler si lah la r› n› tes lim et me dik çe devamlı olarak yeni bir 
saldırı olabilir” denilerek, her an tehdit içeren bir durum oluşturuldu. 
As l›n da, ta lep edil dik ten son ra her ne varsa tes lim edil mifl ti. Ay r› ca 
bun la r›n ‹h san Fik ri’nin fley tan ca aç›k la ma la r›n da ki gi bi ya sak l› si lah
lar dan ol ma y›p, ya sal yol lar dan el de edil mifl ta ban ca lar dan iba ret ol
du €u ve iç le rin de yal n›z birkaç sıradan g› ra* bu lun du €u an la fl›l m›fl t›r. 
Mev cut si lah la r›n bun lar dan iba ret ol du €u ve hü kü me tin flüp he et ti €i 
mekân la r› arafl t›r ma da yet ki li ol du €u de fa lar ca söylenmişti.

Di €er ta raf tan, Er me ni le rin bir ya ban c› mü da ha le si ni da vet edip 
Ki lik ya Krallığı ya rat mak üze re is yan et tik le ri söy len di. ‹ti dal, Müs lü
man hal k›n mil li hak la r› n› ko ru mak için hem öl dü €ü nü hem de öl dür
dü €ü nü söy le ye rek ka mu oyu nu bafl ka bir he ye can ala n› na sevk et me
ye yö ne lik ye ni uy dur ma lar ya y›m la d›. Sö zün k› sa s›, ilk ya y›m lan d› €› 
andan iti ba ren kötülükleriyle vi la yet hal k› n›n ah la k› n› bo zan bu ga ze
te, ‹h san Fik ri’nin zih ni ye ti ni yayma aracı olmuştur. Fikri’nin ha yat 

* Tek atan kısa namlulu mavzer.
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hi kâ ye si ve ki fli li €i Reh ber-i ‹ti dal ga ze te sin de yayımlanmıştı. Bu ya z› da 
ba l›k ha ne ha mam la r›n dan bile bah se dil mifl ol du €u hal de, ‹h san Fik
ri’nin o al çak yüzünde az› c›k bir utan ma be lir ti si da hi gö rül me mifl ti. 
Bu ha li, al n› n›n da ma r› n›n vak tiy le y›r t›l m›fl ol du €u nu gös ter mek tey di.

*
İlk olaylardan sonra, Mer sin ve ‹s ken de run li ma n› na ba z› sa vafl ge

mi le ri gel mifl ti.
‹s tan bul’un birçok as ke ri birliğinin Ha re ket Or du su ta ra f›n dan 

bastırıldığını du yan vali Ce vad ve ge ri ci grup re is le ri hü zün lü bir fle
kil de do lafl mak tay d› lar.

Y›l d›z’da top la nan asi le rin di ren mek te ol du €u nu du yan ge ri ci grup, 
yi ne fa ali ye te bafl la y›p çılgın bir tah ri bat ya pa rak Ak de niz’deki savaş 
ge mi le ri ni ka ra ya as ker ç› kar ma ya zor la ma ya ça l›fl t›. Bu fle kil de, Y›l
d›z’ı ve içindeki asi le ri ku fla tan va tan kah ra man la r› n›n gü cü nü gev fle
tip II. Ab dül ha mid’i kur tar ma ve ir ti ca ha re ke ti ni ba fla r› ya ulafl t›r ma 
düşüncesi oluşmuştu.

Bu nun için bir hi le, bir fley tan l›k dü flü nüp bul mak ge re kir di ki, Ba€
da dizade Ab dül ka dir gi bi es ki til ki ler için bu çok zor bir olay de €il di.

Güvenliğin sa€ lan ma s› için Ça tal ca’dan gön de ri len as ker le rin 
Ada na’ya ulafl ma s›n dan son ra bu as ker le rin ye rel olay  ve kat li am la r›n 
amaç ve olufl ma flek li ni an la ma la r› na f›r sat ver mek si zin on la r› al da
ta rak bu fik re alet et me yön te mi, ge ri ci grup için en ko lay yol ola rak 
gö rün dü. 12 Nisan Pazar gecesi as ker Ada na’ya ula fla rak, Adana’nın 
kuzeyindeki Kumluk denilen alana çadır kurmuştu.

Bu as ker ler oyu na alet edi lir se ir ti ca yan l› la r› iki fay da sa€ la ya cak t›. 
Öncelikle, ya p›l ma s› dü flü nü len mü da he le yi ger çek lefl ti rip bun dan 
olu fla cak ma ne vi gev flek lik le ‹s tan bul ir ti ca ha re ke ti ni ba fla r› ya ka
vufl tu ra bi le cek lerdi. Ya da, bun da ba fla r› l› ola ma d›k la r› tak dir de, daha 
sonra askerin gölgesinde sorulacak hesaptan muaf tutulacaklardı.

Ce lal Bey’in, Te peba €›’n da ki as ke ri ka rar gâ ha na z›r evi nin pen
ce re sin den ça d›r lar üze ri ne birkaç el si lah s› k›l d›. Da ha son ra Er me
ni le rin çan ku le sin den as ke re si lah s›kıl mak ta ol du €u söylendi. Bu 
yalanlar, şehre henüz o gün gelmiş olan ve silah sıkılan mahallenin 
Adana’nın neresinde bulunduğunu bilmeyen askerin galeyana gelerek 
yerli kılavuzlar eşliğinde Er me ni ma hal le si ne do€ ru yü rü me si ne se be
bi yet verdi.



Ve aynı gü nün ak fla m› sa at on su la r›n da bek len me dik fle kil de 
bir yaylım ateşi açıldı. Her kol dan, her ta raf tan bafl la yan bu saldırı 
karşısında dehşete kapılan halk yalınayak ve çırılçıplak evlerinden çıkıp 
Fransız Katolik ve Amerikan kilise ve okullarına kaçtılar. Askerler 
aralıksız havaya silah sıkmaktayken, önceki katliama katılan tabur da 
birer birer evleri soyup ateşe vermekle meşguldü. Aç›k la ma la r› bun
dan ön ce ya y›m la nan bu ikin ci ve da ha deh flet li va ka, Ada na’y› bir 
mi si na ha li ne ge tir mifl ve hal k› is tis na s›z aç›k ha va da b› rak m›fl t›.

Pa zar te si ak flam sa at le rin de yaşanan bu olaylara son veren 
askerlerden biri, yalanlara kanarak bir halkı mahvetmiş olduklarından 
dolayı hün gür hün gür a€ la m›fl t›r. Vatanperver ve dürüst Osmanlı 
askerleri, kendi elleriyle icra edilmiş olsa bile, bu haksızlık karşısında 
gerçeği gizleme çabasına tenezzül etmeden ne derece derinden 
etkilenmiş olduklarını göstermişlerdir.

Adana katliamları esnasında Mersin yakınlarında 
bulunan Fransız kruvazörü La Vérité.
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Va ka dan Son ra Divanıharp’in 
Olu flu mu na De €in Vi la yet ‹da re si

Ba€ da di za de Ab dül ka dir’in o€ lu Ab dur rah man, Bofl nak Sa lih ve 
Deb ba€ za de Ha c› Ali Efen di il idare meclisi üyesiydiler.

Sul tan Ha mid’in hal e dil di €i ve ‹s tan bul ir ti ca ha re ke ti nin bas t› r›
la rak so rum lu la r› hak k›n da ge re ken le rin ya p›l d› €› bu s› ra da, vali Ce
vad Bey ve fikirdaşları hak k›n da ne ya p› la ca €› meç hul de €il di. ‹c ra edi
len bun ca fe ci tah ri bat tan ötürü sorulacak hesabın günü yaklaşmadan 
sorumluluktan kurtulmak için bir çıkar yol düşünülmeliydi. Ne 
yapmalıydı? Bun lar esa sen Ab dül ha mid döneminin devlet adamlarından 
olup 1895 katliamlarında Abdülhamid’in izlediği yönteme katılmış 
memurlar olduklarından, hemen o dönemin programını ele almayı 
uygun gördüler. Öyle ki, bir isyan iftirası düzenlenerek divanıharbin 
oluşumundan önce her ne şekilde olursa olsun sorumluluğun atılması 
üzerine çareler üretilmeye başlandı. Bu nun için, insanlık tarihinin la
net le di €i en gi zis yon usu lü nün bi le uy gu lanıl ma s›n dan çe ki nil me me si 
ge rek ti €i kararlaştırıldı.

‹n ce le me he ye ti, is ti naf ma hke me si * ce za rei si fia kir Efen di 
(başkan), Ba€ da dizade Ab dur rah man, Deb ba€ za de Ha c› Ali, ko mi ser 
Zor Ali, jan dar ma alay ku man da n› Ahmet, ko mi ser Ur fa l› fia kir ve 
sor gu hâ ki mi Zül fü Efen di’ den olufl mak tay d›.

* Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılına damgasını vuran idari merkezileşme ve 
modernleşmeye yönelik reformların önemli bir ayağını hukuk sistemi oluşturuyordu. 
İstinaf Mahkemesi, 1864’te kurulan ve özel hukuk alanına giren davaları şer’i 
mahkemenin yargı alanından çıkaran Nizamiye Mahkemeleri’nin alt birimlerinden 
biridir (diğerleri bidayet ve temyiz mahkemeleri).



‹n ce le me he ye ti, programını uygulamak için, kendilerine rehberlik 
edecek aşağılık birine ihtiyaç duyuyordu. İşte bu şahıs, da Avedis Sis
li yan’dan bafl ka s› ola maz d›...

Ave dis Sis li yan, Na z›m Pa fla’n›n ba kan l› €› za ma n›n da polis tefl
ki la t›nda ajandı. ‹s tan bul’da Ab dül ha mid yan l› la r› n›n en öl dü rü cü 
ma ki ne le rin den di. Sis li yan’›n sön dür dü €ü ocak ların külleri göklere 
erişmiştir. Avedis Sis li yan, mefl hur Le von’un bi ra de riy di ve Ab dül
ha mid za ma n›n da Ada na vi la yet ter cü ma n›y d›. Türk çe ve Er me
ni cesi yoktu; Fran s›z cada ise an cak der di ni anlatabiliyordu. Bu na 
ra€ men uzun se ne ler Ada na vi la ye ti nin ter cü man l› €›nı yürütmüş, 
sahip olduğu bu özel konum sayesinde lanetli göğsünü türlü nişanla 
süslemişti. Sis li yan, Ab dül ha mid dev ri va li le ri nin rüfl vet ara c› s› ol
mufl; ay r› ca ba z› la r› n›n ge ce e€ len ce si ih ti yaç la r› n›n sağlanması işine 
de kal k›fl m›fl t›r. Bu ra da söy len me si uy gun ol ma yan ah lak bo zu cu al
çak l›k la r›n hep si ne me yil li ol du €u nu is pat et mifl  ve uzun sü re ca sus luk 
yaparak konumunu yükseltmiştir. Bü yük Os man l› dev ri min den son ra, 
ar t›k devlet da ire le rin de rüfl vet ve pis işler yürüten ahlaksız insanlara 

Saldırılardan kaçarak Fransız rahibelerin kolejine sığınan Ermeniler. 
(Kolej ikinci büyük katliam sırasında düzenli birlikler tarafından yıkılmıştır)
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yer kalmadığı söylenerek Sisliyan’ın işine son verilmiştir. Sisliyan, 
maa zal lah Ab dül ha mid dev ri nin tek rar  olufl ma s› için va r› n› yo €u nu 
fe da etmeye ha z›r bir ‹s tib dat yan l› s› ol du €undan, Müs lü man ve H›
ris ti yanlar bu kö tü flah sa flüp hey le yak la fl›r d›.

Ave dis ve ken di si gi bi hiz met kâr olan lar, ve li ni met le ri nin et ki ala
n› n›n s› n›r lan d› r›l ma s›y la, ağızları havada açık kal m›fl lar d›r. Ave dis, 
es ki güçlerinin kay bol ma s›n dan et ki le ne rek “Hey gi di es ki gün ler!” 
di ye  hayıflanarak va kit ge çi rir di. İrtica yanlısı esnaflara kendisinin 
sadakatinden, Ermenilerinse hainliğinden bahsettiği bilinirdi. Öte 
yandan, acaba ayrandan az da olsa yağ çıkarabilir miyim diyerek 
yavaştan Ermeni kulüplerine girebilmek için araya kimi dostlarını 
sokmaya çalışmıştı.

İnceleme heyetine atanan yetkililer, tam da verilen görevin 
adamı olduklarını, halkları birbirine karşı galeyana getirmeyi amaç 
edinmiş, varlığı en kötü mikroptan daha tehlikeli olan bu pislikten 
yararlanılabileceğini fark ederek kanıtladılar.

‹r ti ca ha re ke tin den son ra ortalık u€ur suz İstibdat mik rop la r›n
dan te miz len mifl ol du €u hal de, Le von Sis li yan hai ni nin Ro dos’ta
ki gös te rifl li evin de hayatına devam etmesine izin verilmesi, hiçbir 
cezaya çarptırılmayarak namuslu insanlar gibi toplum içine salınması 
şaşırtıcıdır. Aynı şekilde, lanetli kardeşi Avedis’in de Rodos’a giderek 
Osmanlı milletinin kanıyla tedarik edilmiş bira şişeleriyle gününü gün 
etmesi hayret vericidir.



1909 Adana Katliamı: Üç Rapor / F: 5                                                          65

Sor gu la ma la r›n Şek li

Yu ka r› da an la t› lan u€ur suz ajan Ave dis Sis li yan ta ra f›n dan ve ri len 
ilk ifa de şu şekildeydi:

Bun dan se kiz ay ön ce, ‹s tan bul’da ba s› lan Er me ni ce Pü zan ti yon ga ze
te sin in bir kopyası elime geçmifl ti. Er me ni ko mi te le ri nin is ya na ha
z›r lan mak ta ol du €un dan, Er me ni ku lüp le ri nin kötülüğün yayılmasını 
engellemek için ka pa t›l ma s› ge rek ti €in den bah se di yor du. Za ten be nim 
hü kü me te olan sada ka tim bi lin mek te dir. Der hal Er me ni ileri gelenleriyle 
görüşerek durumu iletmiş, bu kötü düşüncelerin önü nü al ma la r› ko
nu sun da on la r› uyar m›fl t›m. Ne ki Gökdereliyan, Çalyan ve Zakarya 
Bzdikyan başkanlığındaki komiteler bu isyanı düzenleyerek vilayeti bu 
hale getirdiler. Bunların amacı, yabancı devletlerin müdahale etmesini 
sağlamak ve Ki lik ya Kra llığı’nı olufl tur mak t›. Ka r› fl›k l›k an›n da pat la yan 
di na mit ve bom ba la r›n tü mü bunların marifetidir ve mem le ke tin za rar 
gör me sin in sorumluları bun lar d›r.

Ave dis’in bu ifa desi ve uydurduğu alçakça iftiralar, gericilerden 
ve olaylara maddi-manevi katılmış olanlardan oluşan inceleme heyeti 
tarafından rehber olarak kabul edilerek işe başlandı. ‹n ce le me he
ye ti Adanalı fla h›s lar dan olufl mak tay d›. Halk lar ara s›n da, Avedis 
Sisliyan gibi iftiralarda bulunacak kaç tane kötü insan bulunduğunu 
ve bunlardan nasıl faydalanacaklarını iyi biliyorlardı. Kötülüklerini 
gerçekleştirme aracı olan sorgu hâkimi Zülfü’ye, komiser Urfalı Şakir’e 
ve Kör Cabbar’a gerekli emri derhal vermekte tereddüt etmediler.

Ca hil ir ti ca yan l› la r› n›n olaylarda kullandığı kimi vatandaşlar 
davacı, kimileri de şahit yazılarak ifadeleri alındı. 

Mah ve di len bir hal k›n ge ri de kalan saf enkazına bir de cinayet ve 
isyan lekesi sürdüler.
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Tu tuk la nan Er me ni ler, ikişer-üçer zin cir vu ru la rak 
zeminleri cam kırıklarıyla kaplı polis hücrelerine 
atıldılar.
Artin Arslanyan, Dü€ me ci M› g›r diç, Mi nas Sa
lat yan, Va han Du rik yan, Zıkçı Da kes, Ka sap Ha
ço, Ka sap Mi sak, Çe ne siz Kevork ve da ha birçoğu 

işkence altında ve vicdana ters ifadeler vermeye 
mecbur edilerek halklarına iftira atmak zorunda 
bırakıldılar. Olayların tüm sorumluluğunu, 
delilsiz sözlerden ibaret olan bu ifadelerle Garabet 
Gökdereliyan’a, Zakarya Bzdikyan’a, Piskopos 

Muşeğ’e ve bana yüklemede başarılı olduklarını zannettiler. Aileleri 
sokakta aç, çıplak ve salgın hastalıklarla karşı karşıya kalan Ermeni 
tüccar, esnaf, çiftçi, doktor ve avukatları 38. alay 4. taburdan bir grup 
askerle tutuklayıp hapsettiler.

Dini önderlerin bu hak s›z l› €a kar fl› yap t›k la r› fli ka yet ler üze ri ne 
“kar ga fla an›n da vah flet ve ci na yet” et tik le rin den bazı şehirli ve köylü 
Müs lü man la r›n da tu tuk lan ma s› ge rek mifl ti. Bu na ek olarak, vali Ce
vad ve ar ka dafl la r›, divanıharbin oluflumundan önce “is yan eden ler ve 
mem le ke ti tah ri ba ta u€ ra tan lar” hak k›n da uy dur ma in ce le me ev rak
la r› düzenlemekte ba fla r› l› ol du lar.

Garabet Çalyan
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Ba€ da di za de Ab dül ka dir

Bu fla h›s, henüz beş yaşındayken, kınacılıkla uğraşan babasıyla 
Bağdat’tan Adana’ya gelmiş ve tüyü bitmemiş bir gençken Ramazanzade 
beylerinden bir şahsın hizmetine verilmiştir. Efendisinin her türlü 
hizmetinde çalıştıktan sonra, Ermeni manifaturacı Abraham’ın yanına 
çırak olarak girmiştir.

Bun dan el li se ne ön ce, Abra ham birçok öflür il ti zam et mifl* ise 
de, Ada na’yı is ti la eden bü yük bir ko le ra  salgınından kor ka rak varını 
yoğunu Ab dül ka dir’e ema net edip Yay lak’a kaçmıştı. Ab dül ka dir bu 
f›r sat tan ya rar la na rak malları ve dükkân ı hi leyle zim me ti ne ge çir mifl
ti. Abraham döndüğünde öşürlerle ilgilenememişti. Abdülkadir ise, 
ustası Abraham’ın dükkânı açık bırakarak kaçtığını ve öşürlerin zarara 
uğradığını söylerek işin içinden sıyrılmış; çal d› €› pa ra larla kendine 
ayrı bir iş kurarak ticarete atılmıştı. Hilebaz Abdülkadir, Adanalı 
Müslüman halkın yüksek ahlakı ve saf gönüllülüğünden faydalanarak 
kendine bir konum yaratmak için Edilbeli aşiretiyle içli dışlı oluyor, 
soylu Ramazanzadelerin nüfuzundan yararlanıyordu. Bu şahıs, kirli 
işlerine Ermenileri de ortak etmeye çalışmıştır. Fakat yaradılış olarak 
Türklerle aralarında manevi bir bağ bulunan Ermeniler, amacı iki 
halkın arasına nifak tohumları ekerek servet ve güç elde etmek olan 
bu şeytana uymamışlardır. Ermeniler as la Ramazanzadelerden ay
r›l ma m›fl t›r. İşte bu sebeple, Abdülkadir hem Ermenilere hem de 
Ramazanzade beylerine karşı düşmanlık beslemeye başlamıştır.

* Öşür/aşar, Osmanlı Devleti’nin kırsal kesimden topladığı, yüzyıllar boyunca hay
van vergisi ağnamla birlikte devletin başlıca gelir kaynağını oluşturan vergi. Vergi 
toplama işi bu görevi ihale usulü ile tekeline alan yerel aracılar (mültezimler) 
yoluyla gerçekleştiriliyor, işleme iltizam düzeni adı veriliyordu.
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Ab dül ka dir, zengin Ku yum cu yan ai le si ni kan ca s› na ta k›p 
zayıflıklarından yararlanarak bütün ser vet le ri ni gad dar el le ri ne ge çir
mifl ti. Sıradan bir kınacının oğlu olan bu şahıs, Ab dül ha mid dev ri va li
le ri nin ka p› a€a la r› va s› ta s›y la va li le re ya na fla rak nü fu zu nu ar t›r d›k tan 
son ra, asil bir ai le ev la d› gi bi, Ra ma zan za de ai le siy le Er me ni hal k› n› 
bir bi ri ne dü flür me ye bafl la m›fl t›. Ya lan c› fla hit ler top la mak, hü kü met 
me mur la r› n› teh dit etmek ve şehir halklarını korkutmak aracılığıyla 
amacını gerçekleştirme yolunda ilerleme kaydediyordu. Öte yandan, 
merkezi hükümette de sözünün geçmesi için oğlu Muhammed 
Efendi’yi İstanbul’a yerleştirmeyi başarmıştı. Bu du rum inceleme he
ye ti nin ra po run da da aç›k lan m›fl t›r.

Garabet Gökdereliyan. 

Zabel Yesayan, ünlü 
Adana tanıklığı 
Yıkıntılar Arasında’da 
Gökdereliyan’dan şöyle 
bahsetmiştir: “Hakkında 
olağanüstü efsaneler 
üretilmişti. Saklı gücünün 
dehşeti ve kendisine 
atfedilen cinayetler 
sebebiyle etrafında sıkı 
güvenlik tedbirleri alınmıştı. 
Gerçekten de onun, 
efsanevi bir kahraman gibi 
dev cüssesini, gösterişli 
sakalını ve herhalde 
başında bekleyen görevlileri 
dahi tesiri altına alan 
mıknatıs gib gözlerini asla 
unutmayacağım.”
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Ga ra bet Gök de re li yan

Ga ra bet Gök de re li yan, özel bir e€i tim almamış olsa da, Allah vergisi 
zekâsıyla kendini geliştirmiş birisidir. Uzun yıllar adliye dairelerinde 
asliye ve istinaf mahkemeliği üyelikleri yürütmüş, savcılık vekaletinde 
bulunmuş ve servetini yavaş yavaş büyütmüştü. Ga ra bet’in ka le mi nin 
kuv ve ti kimi zor ba la r›n ken di si ni yol dan ç› kart ma s› na se be bi yet ver
mifl ti. Bey  ünvanı almış ol du €un dan do la y› Ba€ da dizade Ab dül ka dir ve 
mü te vef fa Kuz ma Si mo no€ lu’ nun dik ka ti ni çek mifl ti. Gök de re li yan’›n 
Yü re €ir’de bu lu nan küçük çift li €i nin ara zi si  bu iki fla h›s ta ra f›n dan ya 
da on la r›n is tek le ri do€ rul tu sun da bafl ka la r› ta ra f›n dan taciz edilmiş ve 
birbirlerine olan düşmanlıkları uzun yıllar şiddetlenerek sürmüştü.

Düşmanları, Abdülhamid devrinin baskıcı ortamından 
faydalanarak, Gökdereliyan’ın başına bir sarık geçirip Ermeni 
komitelerinin elebaşlığı görevine soyunduğu ve Hamidiye-Kozan 
taraflarında çetelerle görüşmekte olduğuna dair bir yalan haber 
çıkarmışlardı. Gökdereliyan bu iddiaya dayanılarak Adana adliyesince 
tutuklandı ve Hayguni’nin [Stepan Arzuyan] başı çektiği yalancı 
şahitler sayesinde idama mahkûm edildi. Garabet Gökdereliyan, on 
dört yılını Adana hapishanesinde geçirerek tüm gençliğini içerde 
harcamak zorunda bırakılmıştı.

Os man l› va ta n› n› hür ri yet ve mefl ru ti yet ışığına bo €an Ka nun-i 
Esa si’nin ila n› ndan sonra Gökdereliyan da öz gür lü €ü ne ka vufl mufl tu. 
Arkadaşları gibi, der hal ‹t ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti’ne katıldı, başka 
hiçbir parti için çalışmadı ve partinin emirlerine itaat ederek Türk-
Ermeni dostluğuna katkıda bulundu.

Olay dan dört gün ön ce, Ko zan’›n Bu cak köyüne yapılan saldırıların 
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ardından, validen gelen emir üzerine Kozan’a git mifl ve ken di özel ifl
le riy le mefl gul ol mufl tu. Bu ara da, olay dan bir gün ön ce, vali Cevad 
Bey’e, Gök de re li yan’›n ‹s fen di yar’›n ka ti li olan ca ni yle birlikte 
Zeytun’a kaçarken görülmüş olduğunu iddia eden bir dilekçe sunuldu. 
Vali, Gök de re li yan’›n üç gün ön ce res mi emir le Ko zan’a git ti €i ni bi
li yor olmasına rağmen, hızlıca gerekenin yapılmasını söylemiş ve 
dilekçeyi po lis mü dür lü €ü ne ha va le et mifl ti.

Po lis mü dü rü Ka dir Bey, gü ven li €in sa€ lan ma s› ve düfl man l› €›n or
ta dan kal d› r›l ma s› için ça l› flan en der me mur lar dan bi ri dir. Meselenin 
esasını açıklayan bir derkenarla dilekçeyi ia de et mifl tir. Kadir Bey, 
Kozan mutasarrıflığına yazarak Gökdereliyan’ın orda olup olmadığını 
sormuş ve üç gündür kasabada kendi özel işleriyle meşgul olduğunu 
öğrenerek bunu vilayet merkezine bildirmiştir. (Kadir Bey’in, olaylar 
esnasında, gerginliğin azaltılması ve kargaşanın yatıştırılması için 
Kozan’da büyük emek sarf ettiği; birliğin ve dostluğun korunması 
amacıyla kasabaya saldıranları durdurmaya ve uzaklaştırmaya çalıştığı 
resmen bildirilmiştir.) Bu na ra€ men, fa cia n›n so rum lu la r›, halkı 
galeyana getirmek için, Gökdereliyan’ın beş-altı bin atlıyla Adana, 
Hamidiye, Osmaniye ve Tarsus gibi, aralarında onar-yirmişer saatlik 
mesafe bulanan yerlerde, aynı saatlerde saldırı düzenlediği haberini 
yaymışlardır. Kozan’da işleriyle ilgilenen Gökdereliyan, aynı anda 
birden fazla yerdeymiş gibi gösterilmiştir. Vilayet merkezine getirilen 
Gökdereliyan “Se nin ad›n ile çok adam öl dü rül müfl tür!” de ni le rek 
hapsedilmiştir.

Olaylar esnasında Gökdereliyan’ın Kozan’da gerginliğin 
düşürülmesi için çabaladığı açık olduğu halde, kimlerin ne amaçla 
kendisine iftira attığının incelenmesi ve cezalandırılması yerine, kendi 
adıyla işlenen suçlarla itham edilmesi hayret vericidir.

Öte yandan, inceleme heyetinin raporunda, modern askerlerin 
çadırına atılarak daha dehşetli geçen ikinci katliamlara sebebiyet 
veren mermilerin Celal Bey’in Tepebağı’ndaki evinden sıkıldığı açıkça 
belirtilmiştir. Ne ki bu konuda en ufak bir inceleme yapılmadığı, Celal 
Bey’in azarlanmaktan başka bir ceza almadığı ve İstanbul’da memurluk 
yapmasına izin verildiği görülmüştür.



Ta lan Edil mifl Mal lar ve Ya€ ma c› lar

Bi lin di €i üze re, nerede olursa olsun, cahil halkı kandırıp çılgınca 
vahşet uygulamasını isteyenler, bu cahil kesimin açgözlülüğü ve hırsını 
tahrik etmeyi huy edinmişlerdir. Vali Cevad Bey ve irtica yanlısı 
arkadaşları da, masum halkı kendi kardeşlerini öldürmeleri yönünde 
cesaretlendirmek için “Şe ri at hükmünce malları› ve namusları he lal
dir” demiş, kutsal ‹s lam hu ku ku nun ya sak la d› €› düfl man l›k duy gu la r›
n›n olufl ma s› na sebebiyet vermişlerdir. 

Adana şehir merkezi haritası. Gri bölümler olaylardan 
sonra harabeye dönen Ermeni mahallelerini gösteriyor.



Kar ga fla s› ra s›n da te lef olan la r›n mal la r› ya€ ma edil mifl tir. 
Yağmacıların sözle uyarılmasının yeterli olduğu düşünülmüştür. 
Birçok yağmacının evi basılarak alıkoydukları mallar tespit edilmiştir; 
ne ki yalnızca malların iadesinin talep edilmesiyle yetinilmiş, talancı 
şahıslar serbest bırakılmışlardır.

Saldırı ve katliamlar esnasında harabeye dönen Adana Ermeni mahallesi.
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‹h san Fik ri ve Ba€ da di 
Ab dül ka dir’in Tu tuk lan ma la r›

Bi ri ken di ga ze te si, di €e ri ise nü fu zu ve çev re siy le Ada na tah ri
ba t›n da bü yük rol ler oy na m›fl olan bu iki fe sat ya yan fla h›s, ka t›l ma 
de re ce le ri ve hak la r›n da ger çek lefl ti ri len fli ka yet üze ri ne Sad ra za m’›n 
em riy le tu tuk lan d› lar ve hak la r›n da ki so rufl tur ma n›n tu tuk lu ola rak 
ger çek lefl ti ril me si için jan dar ma ta bur da ire sin de pis lik için de ki bir 
oda ya hap se dil di ler. Ben ve ar ka dafl la r›m da bir ay ay n› da ire de tu tuk
lu bu lun du €u muz dan se lam lafl mak için yan la r› na git mifl tik. Ba€ da di
za de son de re ce ke der li ve üzün tü lüy dü; ama san ki tafl k›n l› €›y la ger
çek lefl ti ri len fa ci ala r›n olufl tur du €u ha sar lar dan do la y› kan l› vic da n› 
hâ lâ doy ma m›fl gi bi gö rün mek tey di. ‹h san Fik ri ise öf key le do lu bir 
hal dey di. ‹ti dal ga ze te si kö tü ve la net li olay la r›n ger çek lefl me si ne araç 
ol du €un dan, olay dan son ra haf ta l›k tan gün lü €e dö nüfl müfl tü. Baflya
za r› tu tuk lan m›fl ol ma s› na ra€ men ga ze te ta til edil me mifl ti ve ‹h san 
Fik ri yaz ma ya de vam edi yor du. Bi raz ya n›n da otur duk tan son ra ba na 
ver di €i ev rak la r› oku dum. Telgraflardan oluşan bu ev rak lar ge nel ola
rak, Mefl ru ti yet’ te mu ha ke me siz bir fle kil de ken di si nin yet ki li ol ma
yan bir ba kan lar ku ru lu ka ra r›y la tu tuk lat t› r›l d› €›n dan, bu du ru mun 
Ka nun-i Esa si’ye ay k› r› ol du €un dan, Ada na va ka s›n dan do la y› m de 
ce za lan d› r› la cak bir fla h›s var ise onun da Bafl ve kil Hü se yin Hil mi Pa fla 
ol du €un dan ve er ya da geç ada le tin or ta ya ç›k ma s›y la bafl ve ki lin tek 
so rum lu ol du €u nun da or ta ya ç› ka ca €›n dan söz et mek tey di.

Bu telfrafları Ba kan lar Ku ru lu’na, Mec lis-i Me bu san Bafl kan l›
€›’na ve di €er ma kam la ra çe keceğini söy le ye rek ne dü flün dü €ü mü 
sor du. Bir sad ra za ma kar fl› söy le nen cüm le le rin delilsiz olduklarının 
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ispatlanması durumunda sonucun va him ola ca €› n› ve e€er bel ge si  var 
ise göndermesi gerektiğini söyledim.

O ise, bel ge siz böy le aç›k la ma da bu lu na cak ka dar de li ol ma d› €› n›, 
ge rek ti €in de is pat ede cek bel ge le re sahip olduğunu ve fla yet ken di si ni 
ce za lan d›r ma ya cü ret eder ler se bun la r› aç› €a ç› ka rarak bü tün âle me 
ilan ede ce €i ni söy le di. Ve he men o gün, o telgraflar ge rek li yer le re 
çekildi. Da ha son ra ‹ti dal ga ze te sin de de ba s›l d›.

‹h san Fik ri’nin bu ko nu da ki aç›k la ma la r› n›n ne de re ce do€ ru ve
ya ya lan ol du €u biz ce net ol ma d› €›n dan bir fley söy le ye me yiz. Fakat 
çok net bir biçimde söyleyebiiriz ki, böy lesi mü him bir aç›k la ma ne 
yalanlandı ne de İhsan Fikri küçük de olsa bir soruşturmaya tabi 
tutuldu. Bu önem li nok ta n›n be lir siz b› ra k›l d› €› afli kâr d›r.

İhsan Fikri'nin yayın 
yönetmenliğinde çıkan 
İtidal'in 33. sayısı. Birinci 
katliamın ardından, 7 
Nisan 1325'te çıkan bu 
sayı, Müslüman ahaliyi 
Ermeniler aleyhine kışkırtan 
yazılarıyla ikinci katliamın 
hazırlanmasında büyük rol 
oynamıştı. 
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Müs te flar Adil Bey’in Tel gra f› 
(K› sa Özet)

“Ma li ye ye ait kurumlar ile ya ban c› yer le rin ko run ma s› ve emniyetin ko
run ma s› na dik kat edil me si...”

Bu alıntı söz konusu telgarftan alınmış bir cümleciktir sadece. 
Fakat anlamını ve gizli amacını Abdülhamid devri devlet adamları iyi 
bilir ve ona göre hareket eder. As l›n da ma li kurumlar, ya ni ban ka, re ji 
ve ya ban c› mekân la r›n ko run ma s› na dik kat edil mifl; fa kat Os man l› la
r›n kat lin de, Os man l› mekân la r› n›n ya k›l ma s› ve Os man l› ser ve ti nin 
kay nak la r› n›n yok edil me sin de az› c›k bir dik kat gös te ril me di €i ni ifl te 
bu tel graf or ta ya ç› kar m›fl t›r.

Adil Bey bu tel graf tan do la y› yal n›z iki yön den hak l› ola bi lir. Ma
lum dur ki emir denen şey, dai ma alt tan ge len bil gi len dir me ler do€ rul
tu sun da verilen talimatlardan ibarettir. Adil Bey de, Ada na va li si nin 
aktardıklarına is ti na den böy le bir tel graf ha z›r la ma zo run lu lu €u his
set mifl ola bi lir. Bu se bep ler den bi rin ci si, bir k› s›m hal k›n hü kü me te 
kar fl› is yan et mifl ol ma s› ve bu hareketin mev cut kuv vetle en gel len me
si nin müm kün ola ma ya ca €› d›r. ‹kin ci si ise, iki hal k›n ma lum bir se
beple bir bi riy le çar p›fl mak ta ol du €u ve kar ga fla n›n or ta dan kal d› r›l ma s› 
için ne gi bi yol la ra bafl vur mak ge re ke ce €i hak k›n da va li den ge len bir 
da n›fl ma ta le bi dir.

Eğer böyleyse, bu ka dar de di ko du içe ren, vah flet ve fa ci ala ra rah met 
okut tu ran bir ola y›n so rum lu lu €u nu ka bul ede rek as›r lar ve ne sil ler 
bo yu la net len mek ga yet a€›r olacağından, yukarıdan aşağıya kimsenin 
bunda payının olmadığına dair ne delil varsa derhal kamuoyuyla 
paylaşmak zorundadırlar. Sorumluluğun üzer le rin den at›l ma s› ge rek
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mek te dir. Adil Bey’in mefl hur tel gra f› n›n ne gi
bi se bep le re da yan d› €› ve ne gi bi bir ruh ha li
ne ba€ l› ola rak çe kil mifl ol du €u  aç›k lan ma l›
d›r. Ada na va li si nin de, ola y›n ne fle kil de ve 
kim ler ta ra f›n dan ger çek lefltirilmiş ol du €u nu 
aç›k la ma sı ge re kir.

Ola y›n olu flu mun dan bu gü ne ka dar ya
p› lan so rufl tur ma lar ve Ba kan lar Ku ru lu ta

ra f›n dan gön de ri len arafl t›r ma ko mis yo nu
nun ra po ru, ye rel inceleme heyetinin id di a ve 

it ham la r› n›n yap ma c›k ve ka s›t l› ol du €u nu is pat 
etmiştir. Buna rağmen, va li, halkın bir kısmının 
belli bir amaç uğruna isyan ettiğini söylemiştir. 

Eğer Adil Bey de buna aldanarak böyle bir emir vermek zorunda 
kalmışsa, masum olduğunu ispatlayabilmesi için bu konuda yaptığı 
haberleşmeleri basması veya kapsamlı bir açıklama yapması gerekir.

Biz Os man l› Hü kü me ti’nin iler le me si ve ol gun lafl ma s› na des tek 
ve ren cid di Os man l› lar ol du €u muz dan, Os man l› mil le ti ni olufl tu ran 
halk la r›n, if ti har kay na €› Mefl ru ti ye ti mi ze so nu na ka dar ba€ l› ol ma
s› n› is te riz. ‹fl te bu nun için dir ki, ‹h san Fik ri’nin iddialarından do la y› 
Bafl ve kil Hü se yin Hil mi Pa fla’n›n ve mavzubahis tel graf tan do la y› Adil 
Bey’in mantıklı aç›k la ma la r› n› bek li yo ruz.

Bu nun ya n›n da, me se le nin ken di ger çek ren giy le an la fl›l ma s› için 
talep ettiğimiz bu açıklamaların delillere dayalı olmasını istiyoruz. 
Ada nalı Müs lü man lar ve H› ris ti yan lar, hi ley le ve fley tan ca ta sar lan m›fl 
bir en tri kay la fe da edil mifl ler dir. Er me ni ler ka dar, bel ki de al da na rak 
va tan kar defl le ri ni öl dür müfl ol duk la r›n dan do la y› Er me ni ler den daha 
acınası durumda olan Adana Türklerinin masumiyetini ispatlamak 
istiyoruz. Ve bu ra da, bu gün tu tuk lu bu lu nan Müs lü man lar dan 
büyük çoğunluğu ile Ermenilerin tamamen günahsız olduklarını iddia 
etmekten kaçınmıyoruz. “Vur!” em riy le “Dur!” em ri ni verenlerin 
meydana çıkarılmasını ve halk la r›n ya ka s› n›n b› ra k›l ma s› n› ta lep 
ediyoruz.

Hüseyin Hilmi Paşa 
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Ce bel-i Be re ket Mu ta sar r› f› Asaf Esad Bey

Muşeğ Efendi’nin daha önce de değindiğimiz raporu Asaf Esad 
Bey’i fena halde sinirlendirmişti. Hat ta bu hid de ti ni Reh ber-i ‹ti dal’in 
yedinci sayısında Muşeğ Efendi’nin açıklamalarına verdiği cevapta 
açıkça göstermekten kendini alamamıştı.

Asaf Bey Ce bel-i Be re ket mu ta sar r›f l› €› na atandığı dönem, 
ortalıkta geçmişi hakkında bazı laflar dolanmaktaydı. Hat ta vi la
yette bu atamanın ka bul edil me me sinin düşünüldüğü de du yul du. 
Söylenene göre, Asaf Bey Abdülhamid döneminde kendi babasını 
ihbar ederek Fizan’a kadar sürülmesine sebep olmuştu. Yafe’deki 
kaymakamlığı sırasında belediyenin parasından beş yüz lirayı üstüne 
geçirdiği de anlatılıyordu. Bun la r›n ne de re ce ya lan, ne de re ce ger
çek ol du €u nu bil mi yor ol sak da, Asaf Bey’in ç›l g›n ha re ket le rinin ve 
Mu fle€ Efen di’yle olan hu su me tinin Cebel-i Bereket sancağının harap 
edilmesinde etkili olduğunu düşünüyoruz.

Bu flah s›n, olay la rdaki so rum luluğu res mi bel ge lerle be lir len mifl tir. 
Bu durum, mer ke zi hü kü me tin em ni yetinin garantisi olan inceleme 
heyetinin basında yayımladığı raporda bir bir delillendirilmiştir. Ne 
ki, artık ne gibi bir gücün etkisiyle bilemeyiz, Asaf Bey namuslu bir 
memur gibi gösterilmiş, toplum içine dahil edilmiştir. Öte yandan, 
inceleme heyetinin beyan ettiğinin aksine, bu şahsın olaylarda bir 
etkisinin olmadığı da farzedilebilir. Böyle olsa bile, Asaf Bey’in, en 
azından tüm işlerin başında olan bir devlet adamı olarak, kargaşanın 
engellenmesinde etki gösterememiş olmasından dolayı soruşturmaya 
tabi tutulması gerekirdi. Bunun yerine kendisinin tamamiyle serbest 
bırakılmış olması hayret vericidir.



Bah çe Ka za s› Kay ma ka m› Sa id

Kaymakam Said, devrimi takip eden günlerde Osmanlı’ya zarar 
vermeye kalkışan Arap İzzet Paşa’nın adam la r›n dan ol du €u na da
ir çıkan bir haber üzerine Ha mi di ye (Ari fi ye) ka za s› kay ma kam l›
€›n dan uzak lafl t› r› lmıştır. Vilayet merkezinde işsiz güçsüz sürünen 
bu şahsın, gü nün bi rin de, vali Ce vad Bey’in tav si yesi üze ri ne Bah
çe kay ma kam l› €› na atandığı duyuldu. Hakkında birçok şikayet çıkmış 
olmasına rağmen, vilayet merkezi bu şikayet konusu olayların gerçek 
olup olmadığını araştırma gereği duymamıştır. Olaylara kadar görevini 
sürdürmesine göz yumulan kaymakam Said, çılgın telgraflarıyla 
tahribatın Bahçe kazasında ve tüm sancakta şiddetlenmesine sebep 
olmuştur. Bahçe kazasının katliamlardan sonraki hali.



Fe rik* Mus ta fa Rem zi Pa fla

Ço cuk lu €um dan be ri as ker le re kar fl› sevgi duymuş ol du €um dan, s›
fa t› na hür me ten, bu şahıs hakkında bir fley söylemeyeceğim. Ancak en 
kut sal va zi fe olan as ker lik gö re vi ni dü rüst çe ye ri ne ge ti re me di €in den 
do la y› te es süf et me den de duramam. Bu flah ıs hakkında az çok bir ce
za da ha z›r lan m›fl ol ma s› na ra€ men Ce bel-i Be re ket mu ta sar r›fı Asaf 
Esad Bey bu ce za y› uy gu la ma m›fl t›r.

20. yüzyılın başında Cebel-i Bereket sancağı.

* Günümüzde Tümgeneral ile Korgeneral rütbeleri arasına düşen bir askeri rütbe.


