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1877-78 Osmanlı-Rus savaşında Ermenilerden büyük yardım gören Rusya, savaşı kazanınca Ayastefanos Anlaşması’nın 16.
Maddesini Ermenilere ayırmıştı. Bu madde
Doğu Anadolu’da bir Ermenistan hayali kurmakta olan Ermeniler için bazı tavizler verilmesini talep ediyordu. Gerçekte bu madde
Ermenilerin taleplerinin bir sonucu olduğundan Ruslar, sıcak denizlere çıkmak hayaliyle
işgal ettikleri bu topraklarda bir Ermeni Devleti kurulmasına çok da sıcak bakmadıkları
için, Osmanlı Devleti’nden buna yönelik taleplerde bulunmak yerine sadece Ermenilerin meskûn olduğu vilâyetlerde ıslahat yapılmasını şart koşan bir madde ileri sürdükleri
anlaşılmaktadır1.
Buna rağmen kendi emellerine ulaşmak için uzun yıllardan beri Osmanlı toprak
bütünlüğünü korumaya çalışan ve bir işgal
olması halinde bunu öncelikle kendilerinin
yapması gerektiğine inanan İngiltere ise Er-

menilerin Rus tarafına geçmesini kendilerine yapılan bir ihanet olarak algıladıkları için
Ayastefanos anlaşmasını tanımadıklarını ve
meselenin Berlin’de yapılacak bir konferans
ile çözülmesi gerektiğini ileri sürerek sürece
müdahil olmaya karar verdiler. Ermenilerin
hiç hesaba katmadıkları bir anda gelen İngiliz
müdahalesi, savaşan bütün tarafların Berlin
Kongresi’ne çağrılmamalarına sebep olduğu
gibi, Rusların safında kongreye sundukları
talepleri de rağbet görmediği gibi, bu defa
İngilizler tarafından korunup gözetilen bir
konuma düşmeleri ve yaşadıkları bölgelerde
kendilerine yönelik ıslahat yapılmasından
başka hiçbir çıkar da elde edemediler. Bunda elbetteki Ruslara benzer niyetlerle hareket
eden İngilizlerin, bölgeye yönelik gelecek
kaygısının da büyük etkisi olmuştur.
Bu kaygı Ayastefanos’un 16. Maddesinin değişmesine ve Berlin’de 61. Madde
olarak düzenlenmesine ve bu madde ile “Ermeni Meselesi”ilk defa uluslararası literatüre
girmiş oldu2. İngiltere bu tarihten sonra Rusların yerine Ermenilerin meselelerini takip
eder olduğu gibi, bölgedeki çeşitli Ermeni
komitelerinin yurt içinde ve yurt dışında teşkilatlandırılarak isyanlarda kullanılması için
büyük bir çaba göstermiştir. Bu çabalar sonucunda Ermeniler 1890-1897 arasında bir dizi
isyan girişiminde bulundular ve bu isyanlarda
binlerce masum Türk ve Ermeninin hayatını
kaybetmesine sebep oldular3.
Önce Rusların ve daha sonra İngilizlerin gayretleriyle bir dizi eylemlerde bulunarak Osmanlı topraklarını bir ihtilâl ve çatışma
sahasına dönüştüren Ermeniler bu defa da,
dünyanın gözlerini diktiği bu toprakları her
ne pahasına olursa olsun savunmaya kararlı
görünen devrin son İslâm halifesi olan Sultan Abdülhamid’e karşı gizli örgütlerle imparatorluğun her noktasında teşkilatlanma(*) Yrd.Doç.Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. haydarcoruh@hotmail.com
(1) Nejla Günay, “1909 Adana Olaylarından Sonra Yapılan Yardım Çalışmaları”, Akademik Bakış, Cilt 2, Sayı 4, Yaz 2009, s. 113.
(2) Seda Bayındır, Adana Ermeni İsyanı (1909), (Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi, M.Ü., TAE), İstanbul 1997, s. 2.
(3) Bayındır, a.g.t., s. 2.

1

YENİ TÜRKİYE 60/2014

1909 Adana Ermeni İsyanı
ile İlgili Tanin Gazetesi’nde
Yayınlanan İki Vesika
Hakkında Hüseyin
Cahid’in Değerlendirmesi

ya çalışan Jön Türkleri yanlarında buldular.
Jön Türkler, İttihat ve Terakki Fırkası çatısı
altında toplanarak ülkenin iktidarını ele geçirme peşinde koşarken, sultanın yönetimine
son verildikten sonra ilan edilecek gerçek bir
Meşruti yönetiminçatısı altında, Rus ve İngiliz emellerine hizmet etmek yerine, katkı sunmaları halinde beklentilerine kavuşabileceklerine dair vermiş oldukları vaatler sebebiyle
Ermeniler bu defa ülkenin iç dinamiklerine
yönelmeyi bir fırsat olarak değerlendirdiler ve
azılı birer Abdülhamid muhalifi olarak ortaya
çıktılar.
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Sultan Abdülhamid muhalifleri Paris’te
bir araya gelerek 1902 ve 1907 yıllarında Birinci ve İkinci Osmanlı Liberaller Kongresi’ni
toplamayı başardılar. Bu toplantılara Türk,
Ermeni, Rum, Bulgar, Sırp ve diğer ayrılıkçı gruplardan oluşan geniş bir eşkıya güruhu
katıldı. Birincisinde pek bir varlık gösteremeyen ancak ikinci toplantıda rüzgâr, Ermeniler
tarafına dönmüş olup, kongrenin başkanlığına kadar yükselmiş olan Ermeni çete lideri
K. Malûmyan tarafından, kongrede bütün
bu grupların ihtilâl yapmak amacıyla işbirliği içinde olmalarını temin eden bazı kararlar
alınmasını temin edildi4.
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Bu kararlar kısa zamanda yürürlüğe
konuldu. Ülkenin her tarafında çeteler, siyasi partilere dönüştürüldü. İç ve dış baskılara
dayanamayan Sultan Abdülhamid’in 23 Temmuz 1908’de ikinci defa ilan etmiş olduğu
Meşruti yönetim, bu siyasi partilerin elinde
önemli bir koz oldu ve bu defa Ermeniler
emellerini parlemento içine kadar taşıyarak,
tartışmaya açma fırsatı buldular.
Sultan Abdülhamid’in ilan ettiği Meşruti yönetim, kendi sultanlığının da sonu
oldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti, Sultanı tamamen bertaraf etmek amacıyla çeşitli fitne
ve fesatlar üretmek sûretiyle başkenti bir ateş
çemberine çevirdi. Bu fesatlardan biri olan
31 Mart Ayaklanması, padişahın sürgüne
gönderilmesini temin ederken, Ermenilere
de uzun zamandır hazırlıklarını yaptıkları ih-

tilâl projelerini bir bir yürürlüğe koyma fırsatı
sağlamış oldu.
14 Nisan 1909 tarihinde Adana’da
başlayan ihtilâl, yüzyıllardan beri kapı komşusu olan ve aynı kaderin iki ayrı cephesini
oluşturan Türk ve Ermeni toplumunu, bir
daha bir araya gelemeyecek şekilde iki ayrı
unsur haline getirmiş oldu. 15 günden fazla
süren olaylardan Mersin, Tarsus, Antakya,
Dörtyol, Cebel-i Bereket ve Maraş bölgeleri
etkilendi. Olaylar ancak hükûmetin örfi idare
ilan etmesiyle bastırılabildi5.
Oysa ki daha kısa bir süre önce Meşrutiyet’in ikinci defa ilanından duyulan sevinç
ve yapılan tebrikler arasında Ermeni toplumu
liderleri Adana’dan Tanin Gazetesi aracılığıyla İstanbul’a mesajlar göndermekteydiler. Bu
mesajlarda “Ba’is-i müfehheret ve mesudetimiz olan ‘ayd-ı millî-i Osmaniyi tebrik ve tehenniyetle idâre-i meşrûtâ-i mukaddesemizin
ila-aharü’z-zaman bekâ ve devamı hakkıda
du’âgiriz.” denilmekteydi.
Bu dileklerin sahipleri arasında Süryani ve Rum Katolik patrik vekili Filos, Süryani
Kadim Katolik Kilisesi vekili Mansur, Adana
Ermeni Protestan reis-i ruhanisi Hamporsum, Keldani patrik vekili Anastiyan, Ermeni
Katolik murahhası Berberyan, Ermeni murahhasa vekili Arsen, Adana Rum metropolid
vekili PapaAhim de vardı6.
İhtilalin hemen akabinde Osmanlı Devleti toparlanarak hadiseye müdahale
etmiş, katliamın büyümesini engelleyecek
tedbîrleri almayı başarmıştı. İhtilalin gerçek
sebeplerinin ne olduğu ve faillerinin kimler
olduğu ancak uzun süren tahkikâtlardan sonra belli olacaktı. Buna rağmen ilk aşamada
içeride ve dışarıda yazılan yazılarda, bu ihtilâlin tamamen devletin iç dinamiklerine hâkim
olanlar tarafından düzenlendiği ve Ermenileri yok etmeye yönelik planların bir parçası
olduğu iddia edildi.
(4) Bayındır, a.g.t., s. 3-4.
(5) BOA, Dâhiliye Mektubî Kalemi, nr. 2875/38.
(6) 12 Temmuz 1325, Tanin, nr. 321, s. 5.

Bu heyetin Adana’ya gelmesinden sonra gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için bir dizi
tutuklama faaliyetinde bulunuldu. Tanin Gazetesi 11 Temmuz tarihinde verdiği bir haberde; ihtilâl sırasında vilâyetin merkezinde 344
müslim ve 29 gayrimüslim, Kozan ve Cebel-i
Bereket sancaklarında 223 müslim ve 51 gayrimüslim olmak üzere toplam 567 müslim
ve 80 gayrimüslimin tutuklandığını bildirmekteydi8. Osmanlı toplumunun asırlardır
iki kardeş kitlesi olan Türkler ve Ermeniler
arasında çıkan bu kıyamda pek çok insan
telef oldu. Bununla beraber zamanın basını
ihtilâlin kurbanlarından çok, müsebbipleriyle
ilgilendi. Türk basınının bir kısmı daha hiçbir
delil ortada yokken Türkleri, bir kısmı ise Ermenileri haklı çıkarmaya çalıştı. Ermeni yayın
organları ise yazdıkları makalelerle Anadolu’da sakin Ermenilerin memleketi terk edip
Avrupa’ya gitmelerini teşvik etmekte ve “bu
vatan-ı muazzez onların himmet-i bazularına, zekâlarına muhtaç olduğu cihetle ihtiyâr-ı
azimet etmelerini”9tavsiye ediyorlardı.
Oysa ki, bir avuç ihtilâl çığırtkanının
tuzağına düşmüş olan Ermeniler, bu çetelerin
kendi emelleri için Adana’yı yaşanamayacak
hayalet bir kasaba haline getirmiş olduklarını,
kısa bir süre sonra anlamakta gecikmediler.
Adana’dan 12 Temmuz 1325 tarihinde gelen
bir telgraf bu kandırılmışlığı açıkça gözler
önüne sermekteydi. Telgrafta “…kulları Adana tüccarından olub vehime-i mü’essifeden
dolayı elyevm i͑ aneye muhtaç haldeyiz. Bankalara, barakalara, tüccarlara olan borçlarımızı tesviye edecek nesneye mâlik değiliz.

Ailelerimizin evkât-ı yevmiyelerini tedariğe
vesile bile mefkûd. Binaen͑ aleyh Ağustos nihayetine kadar te’cil-i Divânât hakkındaki
karardan kat͑ ân istifâde kâbil değil. Şimdiye
kadar namus ve i͑ tibârımızı muhafaza etmiş
olduğumuzdan taksirâtımız olmadığı halde
iflâsiyet lekesini kabul etmeyiz. Halasımız ve
mu͑ amele-i tüccariyemizin devamına acilen
bir çare-i necât irâ’e buyrulmasını Meşrutiyet
namına ricâ ve istirhâm eyleriz”10 denilmekteydi. Bu mektup tuzağa düşürülmüş olan
her iki toplumun sadece Ermeni kanadına
aitti. Ermeni ileri gelen tüccarından Ceridyan, Avadisyan, Tebiyan Temurciyan, Manuk
Ceridyan, Kaloş Kalostiyan, Ohannes İskenderyan11 içinde bulundukları acziyeti bu satırlarla anlatırken, muhtemelen kendilerine
vaad edilenin bu olmadığının da farkındaydılar. Onlar yüzyıllar önce bu topraklarda kader
ortaklığı yaptıkları bir topluma karşı girişilen
bu fenalığın içerisinde sadece bir figüran olduklarını anlamakla beraber, ihtilâl ortadan
kalkınca ne uğruna çatışmalara katıldıklarını
sorgulamak yerine, bu hengâme içinde hayatlarını yeniden nasıl idame edeceklerinin derdine düşerken, çareyi yine ortadan kaldırmaya çalıştıkları devletin himmetine sığınmakta
bulmuşlardı.
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İsyan ile ilgili olarak Osmanlı basınında
çok çeşitli yayınlar yapılmıştır. Bu yayınların
en çarpıcı örneklerinden biri Tanin Gazetesi
tarafından neşredilmişti. Gazete 19-24 Temmuz 1325 tarihleri arasında yaptığı bu yayınlarda şu sorulara cevapar amıştır: “Adana’da
kıtal niçin zuhûr etti? Nasıl Başladı? Niçin önü
alınamadı? Adana kıtalinden kimler mesuldür?
(7) Adana valiliği tarafından 17 Nisan’da İstanbul’a gönderilen
mektuba cevaben Üçüncü Ordu ve Harekat Ordusu Kumandanı Mahmud Şevket Paşa’ya gönderilen emir özetle şu hususları
içermekteydi: “Vilâyetde asayişin takrîri için idare-i örfiye ilânıyla Divân-ı Harb-i Askerî teşkili lâ-büd olduğundan bahisle icrayı icabı lüzumuna dair Adana Vilâyeti’nden vârid olan 17 Nisan
sene [1]325 tarihli telgrafnâme leffen savb-ı atûfîlerine gönderilmekle şifahen beyân buyurulduğu vechile oraya gönderilecek Divân-ı Harb Hey’eti’nin bir an evvel i‘zâmıyla neticesinin vilâyet-i
müşârunileyhâya li-ecli’t-tebliğ inbâsına himmet” (30 Nisan 1909,
BOA, Sadaret Mektubi Kalemi, nr. 3540/265427)
(8) 13 Temmuz 1325, Tanin, nr. 322, s. 4.
(9) 14 Temmuz 1325, Tanin, nr. 333, s. 3.
(10) 14 Temmuz 1325, Tanin, nr. 323, s. 4.
(11) 14 Temmuz 1325, Tanin, nr. 323, s. 4.
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Bu iddialar arasında Osmanlı Devleti
hadiselere müdahil oldu ve bölgeye iki ayrı
heyet gönderilerek olaylara son verilmeye çalışıldı. Tam bu sırada Mahmud Şevket Paşa
tarafından Selanik’ten yola çıkan Harekât
Ordusu, İstanbul’u resmen işgal ederek
hükûmeti düşürmüş ve idareyi ele almıştı.
Aynı tarihlerde Adana valiliği tarafından gönderilen bir mektup üzerine Mahmud Şevket
Paşa hazırladığı bir Divân-ı Harb-i Örfi heyetini Adana’ya gönderdi7.

Heyet-i tahkikiyye ne diyor, Divân-ı Harbler ne
diyor?”12
Tanin Gazetesi bu sorulara gerekli cevapları vermek için yine devlet kanallarına
başvurmak zorunda kalmış ve devlete ait iki
ayrı kurumun bakış açısıyla cevap bulmaya
çalışmıştır. Bunlardan biri Adana Heyet-i Teftişiyesi tarafından düzenlenmiş olan “Adana
Heyet-i Teftişiyesi Mazbatası” ve ikincisi ise
Divân-ı Harb-i Örfi tarafından düzenlenmiş
olan “Divân-ı Harbin Mazbatası” idi13.

4

Adana’da ortaya çıkan ve bütün Osmanlıları derinden yaralayarak, müsebbiblerine lânet okutan faci͑ anın meydana gelişi ve
mahiyeti hakkında hakikatın ortaya çıkarılmasını isteyen gazete müsebbiblerinin gereken cezalara çarptırılması ve daha sonra bu
gibi kanlı olayların zuhûruna meydan bırakmayacak tedbîrlerin alınmasının hükûmetin
en birinci vazifesi olduğunu ifade etmekteydi. Oysaki şimdiye kadar yayınlanan makalelerde hep var olması gereken hak ve adaletin
uygulanmasını talep ettiklerini, buna rağmen
hükûmetin hala ne sebeple sükûneti seçtiğini
bilmedikleri ifade edilmekteydi.
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Gazete kendilerine düşen vazifeyi yerine getirdiklerini ve Adana faciası hakkında iki
vesika neşrederek, bu hadisenin arka perdesini ortaya çıkarmaya uğraşacaklarını beyan
etmekteydi. Gazete bu beyanatının arkasında
durmak amacıyla Adana’ya gönderilen Teftiş
Heyeti ve Divân-ı Harb-ı Örfi tarafından düzenlenen söz konusu vesikaları aynı zamanda
ve karşılıklı olarak, gazetenin ilk sayfasında
yayınladıkları görülmektedir.
Söz konusu vesikaların 1909 Adana
Ermeni olaylarının içeriğini karşılaştırmalı
olarak ve geniş tafsilatıyla veriyor olmaları,
vesikaların Tanin Gazetesi’nde çıkan nüshalarıyla aynen yayınlanmasını önemli kılmaktadır. Bu vesikaların yayınlanması sebebiyle
Tanin Gazetesi başyazarı Hüseyin Cahit, hadiselerle ilgili olarak bir değerlendirme yazısı
yazmış olup, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin
taraftarlığını yapan bu gazetenin görüşünü de

doğrudan okuyucu ile paylaşmış bulunmaktadır14. Buna göre;
Adana Teftiş Heyeti Mazbatası
Dâhiliye Nezareti’ne hitaben yazılan bu
mazbatada; “Adana hâdise-i elimesininsebeb ve sûret-i zuhûru ve ahvâl-i umûmiyesi hakkında tahkikât ve adm-ı tekerrürü
esbâbının istikmâline dair tedkikât icrâsı zımnında Adana’ya azimetle vilâyetin
Dörtyol, Osmaniye, Bağçe, Hamidiye,
Tarsus kasabalarıyla Hasan Beyli, Haruniyeler karyelerinde bizzat Hassa ve İslahiye ve Haçin kazalarıyla da bi’l-muhâbere
malûmât-ı lâzime istihsâl kılınmakla buralarda ve nefs-i Adana şehrinde icrâ kılınan
tedkikâtdanmütehassılmutâla͑ at-ı çakeranemizber-vech-i zîr arz olunur:
Adana vâli-i sâbıkı Cevad Bey’in Adana’ya
muvâseletinden tahminen bir ay kadar sonra biri Mekteb-i Sanayi͑ müdürü Gergirli
Ali Efendi diğeri İ͑tidâl Gazetesi muharriri
İhsan Fikri Bey fırkası olarak Adana’da iki
cemiyet teşekkül etmiş. İhsan Fikri Bey
fırkası vâli-i sâbık Cevad Bey aleyhinde
Gergirli Ali Efendi fırkası ise meşhur Gökdereliyân dahi dâhil olduğu halde müşârünileyhin lehinde bulunmuşlardır. İ͑tidâl Gazetesi’nin son birkaç aylık kolleksiyonu bu
fırkalar arasındaki muhalefeti alenen gösterir. Günden güne artan bu fırka ihtilâfı
hasebiyle İ͑tidâl Gazetesivâli aleyhinde pek
ağır neşriyata başlamış hatta iki fırka arasında tertib edilip Cevad Beyin gayretiyle
men edilen mitingler ol vakit için iki fırka-i
muhalefe arasındaki müsademeyi muvakkaten def͑ etmiş ise de az zaman sonra Cevad Bey’in aleyhindeki fırka son kuvvetini
sarfa ve bu zatı isti͑ faya mecbûr edecek
her dürlü tedâbire daha doğrusu tahkire
tevessül etmekten geri durmamış. Aynı zamanda vilâyetin bir cihetinden Ermeniler
İslâmları katl edecekler diğer cihetinden
İslâmlar Ermenileri kesecekler sözleri de(12) 17 Temmuz 1325/30 Temmuz 1909, Tanin, Yıl: 1, no. 326.
(13) 17 Temmuz 1325/30 Temmuz 1909, Tanin, Yıl: 1, no. 326.
(14) Doğrudan cemiyete ait ve bağlı gazeteler olarak, Selanik’te çıkan
“İttihat ve Terakkî”, “Hürriyet”, “Rumeli” ve İstanbul’da yayınlanan “Tanin” ile “Şüra-yı Ümmet” belirtilebilir (Mevhibe Savaş,
İkinci Meşrutiyet Döneminde İttihat Ve Terâkki Ve Basın, Ankara
1998, s. 21)

Martın 27. Cuma günü bir kadın meselesinden dolayı bir Ermeni iki Müslümanı
cerh ve katl eder. Bu cinayetin failini bulmakda hükûmet ibrâz-ı faaliyet edemez.
Maktülün akrabası cemiyetle müraca͑ âtlara
ve hükûmeti tehdîde ve hatta “katili siz
bulamayacak iseniz bize bırakınız bulalım,
icâbını icrâ edelim” gibi tehdîdâta başladılar. Yine hükûmet sabır ve sükûnetini
muhâfaza ile izhâr-ı acz eder. Cevad Bey
aleyhindeki fırkanın teşvîkiyle ve belki
Cevad Bey’i mecbûr-i istifâ etmek fikriyle Müslümanlarda hükûmeti ifâ-yı vazifeye davet ve hatta tahkîr ederler. Vâli
yine hamlini, beta’etini, hiçliğini muhafaza edince galeyân artar, cühelâ silâhlanır.
Müslim ve gayrimüslim ahâli müsellâh
olarak yekdiğerine yan bakmağa başlar.
Memleket üç gün bu halde sallandıktan
sonra Mart’ın üçüncü Pazarertesi günü
Karaköseoğlu Mahmud bazı rüfekâsıyla
mahalle arasında müte͑ addid silahlar atar.
Men͑ e giden polislere bir Ermeni iki Müslümanı vurdu tutulmadı gibi sözler söyleyerek
hanelerine kaçarlar ve yine silâh endâhtında devam ederler, Mart’ın 31. Salı günü
akşam yani Çarşamba gecesi sa͑ at iki raddelerinde ahâlihükûmetkonağı civarında

ictimâ͑ eder. Bağlar cihetinde ikisi erkek
ikisi kadın olarak dört Müslümanın Ermeniler tarafından katledildiği vesilesiyle
nümâyişler yapılır. Aslı olmadığı bi’l-ahare
tahkik edilen bu sözü ilk söyleyeni polis
müdürü tuttuğu halde ahâli cebren polis
müdürünün elinden alıp götürür. Biraz
sonra hükûmet kapusu önünde ve nizâmiye askerinin bulunduğu mevki͑ in kurbunda Latifik namında bir Ermeniyi casus
diye katlederler. Yine polis müdürü katili
bildiğini söyleyen bir şahsı derdest15 ettiği
halde cebren elinden alınır. Nisan’ın 1.
Çarşamba günü ale’s-sabâh Karaköseoğlu
Mahmud derdest edilir yine ahâli tarafından cebren alınır. Bu sıralarda ne hükûmetin mülkiye ve ne de cihet-i askeriyece
eser-i mevcûdiyet ve satveti ibrâz olunamaz ve artık o sabah söz ayaga düşmüş
olduğundan herkes silah ve sopasıyla gezmeye başlar. Vâli ve kumandan memurîn-i
lâzime ve eşrâf ile çarşılarda gezindiği ve
Hıristiyanların dükkânlarını açdırmağa
ve amele takımından olan Müslümanları dağıtmağa çalışdığı sırada Ermenilerin
Tosbağı mahallesini basdıkları şayi͑ olunur.
Ailesini hanelerini kurtarmak için o tarafa
koşan ahâli-i müslimeye birçok da amele
iştirak eyler. Bu kalabalığı gören Ermeniler
kendi hanelerine hucûm edecekleri zannıyla haneleri penceresinden silah atmağa
başlarlar. Silah sesi işitilince bütün ahâlide
galeyân artarak artık fecâyi͑ baş gösterir. O
sırada Adana’da 20.000 raddesinde amele
bulunması vakı͑ ayı dehşetlendirir. Bir vatan evladı olan Müslümanlarla Ermeniler,
asırlardan beri kardaş gibi geçinmiş olan
bu Osmanlılar ma’a’t-te’essür yek-diğerini öldürmeye başlar. Hatta daire-i belediyede meclis azasından Şadirikyan Artin
katil ve hemen bütün Ermeni hane ve
dükkânları ihrâk edilir. Van’dan, Diyarbakır’dan ve Harput’dan gelmiş olan binlerce amele tarafından yağma başlar. Bu hâl
giceleri tahakkuk etmek sûretiyle üç gün
devam eder. Nihayet sükût hasıl olur. Hıristiyanların silahları toplanmağa başlanır,
muhâcim-iahâli dağıtılır, on gün kadar bu
(15) 17 Temmuz 1325, Tanin, nr. 326, s. 1.
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verâna başlamış ve hatta iş adliyeye de intikâl ettiği halde hükûmet bu bâbdasür͑ at
ve fa͑ aliyet gösteremediğinden rivayât ve
işâ͑ at bi’t-tabi͑ tezâyüdetmişdir. İslâm ve
Ermeni anasırlarını mütekabilen tedhiş
ve tahvif eden ve mütezâyir bir şümûl teşkil eden bu şayi͑ ât-ı melunanemenâbi͑ ini
tahkîk ve müsebbileri tecziye hususunda
hükûmetin pek kati davranması Ermeni gençleri arasında bulunması müsteb͑ id
olmayan adem-i merkeziyet-i muhibbânı
ile le-menfa͑ âtin devr-i meşûm istibdâda
tarafdar olan bazı İslâm sebk-i mizânının
cür’etini artırmış ve Adana’da nüfuz-ı
hükûmetin hiçe kadar tenezzülüyle izâhen
umûmiyedeki emniyetsizlikden bu mukâsid-i mahsûsa ashabının istifâdeye kıyâm
etmelerini intâc ederek her dürlü fenalığa
meydan verecek bir adem-i intizâm-ı idare
içinde bulunduğu sırada zuhûra gelmesini
mûceb olmuşdur şöyle ki:

hal devam ederse de ma͑ a’t-te’essür ayrıca
takdîm edilen fezlekede tafsîl edildiği cihetle Nisan’ın 13. Günü tekrar eden vakı’a
sarf-ı hükûmet-i mülkiye ve askeriyenin
kıyamsızlığı ile başlayarak bir nicesinden
daha vasi͑ , daha feci͑ bir sûretde neticelenir.
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Vakı͑ anın ilk günü vâli-i sâbık Cevad Beyin “Adana’da iğtişâş zuhûr etti, orayada
sırayeti melhûzdur, redifleri toplayınız”
me͑ alinde mülhakâta keşide ettiği telgrafdaki iğtişâş kelimesi ale’l-͑umûm Ermenilerin isyân ettiğini zan ettirmiş ve gelip gidenlerinde vermiş oldukları yanlış haberler
üzerine mülhakâtdada heman bi’l-cümle
Ermeni haneleri ihrâk ve eşyaları yağma ve
kendileri katil edilmişlerdir. Cebel-i Bereket Sancağı dahilinde vuku͑ a gelen hadisei mü’ellimeye mutasarrıf sâbık Asaf Bey
mecnûnca yazdığı telgrafnâmeler ve gösterdiği telaşlar sebeb olmuş ve bu meyanda katil ve nehbde bir çok menâfi͑ -i şahsiye
arayan bazı hainlerin “hükûmetden katil
için emir varimiş de memurlar bize göstermiyormuş” diyerek sa͑ dedilen ahâliyi teşvîk
ve teşcî͑ etmek sûretiyle teşdîd etmeleri ve
Erzin hapishanesiyle Payas kal’asındaki
mahkûminin tahliyesini ve bu yolda vuku͑
bulan hücûmların nizâmât-ı askeriye dairesinde def͑ edilerekahâlinin silahlanmasına sebebiyet verilmesi ve hatta Erzin’de
mutasarrıfın cibâneti ile ahâliye silah ve
cebehane tevzî͑ edilmesi ve her tarafda memûrin-i askeriyenin pek bi-taraf kalması
ahvâl-i mü’ellime ve mü’essifenin teşdîdini mûceb olmuşdur. Hadise-i mündefi͑ ada
bütün Adana vilâyetindeki maktûlinin
mikdarı jandarma ve askerde dahil olduğu halde 1.487 müslim ve 4.196’sı gayrimüslim olarak cem͑ an 5683 adedden ibaret
idüği nüfus idâresi kaydından anlaşılmış
ise de bu bâbda gayri mukayyed ve nereli
oldukları mechûl bir hayli yabancının dahi
maktûl olduğu me’mûl ve mikdâr-ı sahihi
bulmak müstehil olmakla müslim ve gayrimüslim mikdar telefatın 15.000’e mütekarib idüği tahmin edilmekdedir. Bu meyanda 30.000 kadar kadın, çocuk, büyük,
küçük, yersiz, yurdsuz her dürlü vesa͑ it-i
ma͑ işetden mahrûm muhtacin olduğu da
ayrıca zikre şayândır.

Muhterik hane ve dükkân, ma͑ bed, mektep
ve sa’irenin mikdarı 4.823 parçadan ibaret
olup bunların 386 parçası Müslümanlara,
diğerleri Hıristiyanlara aiddir.
İbtidâ-yı iğtişâşdan Haziran’ın 16’sına kadar muhtacin için komisyon-i mahsusları
tarafından sarf ve tevzi͑ olunan mebâliğin
mikdarı 1.376.177 kuruşdan ve kefalet-i
müteselsile ile Ziraat Bankası’ndan verilen
mebâliğin de 32.000 liradan ibâret idüği
musaddık pusulalarda muharrerdir. Adana
ve havâlisi muhtacinin bir kısmı hükûmet
tarafından diğer kısmı beyne’l-milel i͑ ane
komisyonundan ve ayrıca ecnebiler cânibinden gönderilmekde olan mebâliğden
i͑ aşe olunmakda ise de gerek bizzat ve
gerek bi’l-vasıta edilen tahkikâta nazaran
muhtacine karşı milletin ve hükûmetin yapacağı i͑ ane evvelâ hanesiz kalanlara başını
sokacak bir yer tedariki sâniyen anasız babasız ve bakacak kimsesiz eytâmın büyütülmesi sâlisen hiç erkeksiz kalan16 dul kadınlarla çocukların temin-i istikbâli rabı͑ ân
erbâb-ı sanayi͑ a yevmiyesini çıkartabilecek
alât ve esnafa yine ekmek parasını kazanacak kadar ufak bir sermaye ve çiftçilere
mahsulâtını idrâk ve sâir umûr zira͑ iyyesini
ifâ͑ edebilecek sûretde bir mikdar akçe ikrâzından ve sâir buna mümâsil mu͑ avenât
ve teshîlâtdan ve umûma a͑ id emâkin-i diniye ile mekâtibin doğrudan doğruya tarafı hükûmetden inşâ ettirilmesinden ibaret
ve edilen tahmine göre Adana ve mülhakâtına açılan yaranın en aşağı ve basit bir sûretle tedavisi ancak evvelce tahsîs edilmiş
olan 30.000 liradan başkaca sarf-ı i͑ âne
olarak daha 100.000 lira i͑ tâsına ve devletin ta͑ yin edeceği sûretde Osmanlı veya Ziraat bankalarından biri vasıtasıyla muhtac
kalan tüccara ikrâz olunmak üzere 50.000
lira kredi verilmesine mütevakkıfdır. Bu
bâbda ayrıca ba-telgraf arz-ı ma͑ lûmât edilmişidi.
Ba͑ dema bazı bed-havâhın mukâsıd ve
mufâsıd melanet-kâranesine meydan ve
imkân bırakılmamak üzere evvel-emirde
hükûmetin muktedir ellere tevdi͑ i ve dev(16) 18 Temmuz 1325, Tanin, nr. 327, s. 1.

Şöyleki bir nebze yukarıda dahi arz olunduğu vechile evvel-emirde vezâ͑ if-i hükûmet
muktedir ve mücerreb ellere tevdi͑ edilmeli, sâniyen kemâl-i sür͑ atle hiç olmazsa
şimdilik Adana merkeziyle mülhakâtında
vilâyât-ı selâsede olduğu gibi esaslı bir sûretde teşkilât-ı adliye icrâsı ve intihabâta
hakkıyla i͑ tina edilmesi.
Sâlisen jandarma ve polislerin tezyîd-i mikdar ve ma͑ aşlarıyla bi-hakkın ehl t namuskâr olanların bu me’muriyetlere ta͑ yînleri ve
memleketlerinin gayri mahalde istihdâm
edilmelerinin usûl-i ittihâzı bir tarafdan da
vilâyet-i selasede olduğu misillü bunlara
mahsus mektepler küşâd olunması.
Rabi͑ ân vilâyetin cihet-i mülkiye ve askeriyece müştereken ta͑ yîn edilecek mevâkı͑ da
daimi olmak üzere birer mikdar asâkir-i
nizâmiye bulundurulması.
Hamisen bazı şehr ve kasaba ve kurada ve
münâsib mevaki͑ de jandarma ve karakolhaneleri teşkîli.
Sâdisen on beş müslim ve mütebâkısı Ermeni olarak 700 haneden ibaret olan Dörtyol karyesinin sahile kurbiyeti ve ahâli ve
arazisinin terakki ve umrana fevkalâde
isti͑ dâdı hasebiyle burasının kaza merkezi
ittihâzı ve bir sa͑ at mesafedeki sahilde dahi
bir nâhiye teşkîli ve daha doğrusu vilâyetin
her tarafında liva, kaza ve nevâhi merkezlerinin bi-hakkın düşünülerek mu͑ amelât-ı
mülkeyi ve askeriye nazar-ı ehemmiyete

alınmak ve yine mülkî ve askerî bir heyet-i
mahsusanın bütün vilâyeti gezmek ve görmek şartıyla tebdîl-i mevkileri ve bazılarında yeniden teşkilât icrâsı bu meyanda
Adana vilâyetinin en ilşlek ve mühim iskelesi olan Mersin’in ehemmiyet ve nezâket-i
mevki͑ iyye ve tüccariyesi i͑ tibâriyle şimdilik
orasının Adana’dan fek irtibatıyla müstâkıl mutasarrıflık şeklinde idaresi atiyen o
kasabanın mühim bir şehr halini iktisâb
etmesini temin edeceği cihetle derece-i
vucubda görülmekdedir.
Ma͑ ruzât-ı salifeye la-hakka olarak şunu
da arz eyleriz ki bu gün Adana vilâyetinde hadisede zim-duhul ad edilerek tecziye
edilen katil şahıslar bir tabancadan çıkan
kurşuna teşbîh olunabilirler. Böyle cahil ve
her dürlü cereyana bil3a tedkîk tabi͑ olabilen kimseleri tecziyeden ise mührik ve
müsebbi ve müşevviklerinden üç dördünün zahire ihrâcıyla ibreteni’l-sâirin cezalandırılması muvafık ma͑ delet ve maslahât
olacagı ve asayişin istikmâline ve bu gibi
vakayi͑ in adm-i tekrârını te’mine kifayet
edeceği mutala͑ asındayız ve bubâbdaki
evrâk merbuten arz ve takdîm kılınmağın
ol-bâbda emr ü fermân hazret-i menlehu’lemrindir. Fi 22 Cemaziyelâhir 1326 ve fi
27 Haziran 1325.
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Adana heyet-i muhtelite-i teftişiyyesinden
Şurâ-yı Devlet Bidâyet mahkemesi reisi
Faik, Selanik adliye müfettişi (fezlekede
ma͑ rûz bazı ahvâlin irtica͑ a delâlet eylediğini ilaveten arz ederim ferman) Artin Musdiciyan, Mersin Sancağı Mutasarrıfı Es’ad.
* * *
Dahiliye Nezaret-i celîlesi cânib-i sâmisine
Heyet-i çakerânemizce Cebel-i Bereket
Sancağı’nca icrâ kılınan tahkîkât neticesinde mezkûr sancağın mutasarrıf-ı mazülü
Asaf Bey Adana’nın vâlisâbıkı Cevad
Bey’denhadise hakkında mevrûd telgrafnâmenin akâb-ı vusûlünde münderecâtını ahâliye ilan ve işa͑ a etmek ve Erzin habishanesiyle Payas kalası mahkûmlarını
tahliye ve mahbusîn ile köylülere martin
mavizer tevzî͑ ettirmek ve kendisinden
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letçe tensîb edileceği vechile ta-çocukluktan itibaren hüsni mu͑ aşerete alışdırılmak
üzere müslim ve gayrimüslim evlâd-ı vatanın müştereken tahsîl-i ibtida͑ ide bulunmaları ve kezâlik Hıristiyanları bi’l-fi͑ il vazife-i
askerîlerini ifâ etmeleri her neye mutavakkıf ise bir an evvel tatbîk ve icrâsı sunûf-ı
muhtelife-i ahâli arasında zaten caygir olan
uhût-ı Osmaniyenin bir kat daha te’yîd ve
temînine medâr-ı külli olacağından şübhe
yokdur ki bütün Osmanlıları dağdar eden
ve mukaddes vatanımıza geç ve güç iltiyâm
bulur rahneler açan ahvâl-ı mü’ellime ve
mü’essifenin adm-i tekrârı için varid-i hatır olan mutala͑ ât bervech-i zîr arz olunur.
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isti͑ dad eden Dörtyol ahâli-i mahsûresi
üzerine müsellâh bir cem͑ -i fakir göndermek gibi ahvâlü harekatı Cebel-i Bereket
Sancağı dahilindevakı’a gelmiş olan nehb-i
emvâl ve ihrâk buyût ve katl-i nüfus
cinâyât-ı faci͑ asının sebeb-i müstakil idüğini göstermekde olduğu fi 30 Mart 1325
tarihli ariza͑ i telgrafnâme-i kemterânemizle
arz olunmuşidi. Cevabları Asaf Bey kendi
hat-ı destiyle muharrer olmak üzere tutulan 15 sahifeli isticvâbnâme ve mumaileyhin gerek makam-ıvilâyete ve nezaret-i celile-i ikrâmilerine ve gerek Osmaniye ve
Hamidiye ve Bağçe ve İskenderun kaimmakamlarına ve bazı müdürlüklerle redif
binbaşılığına ve Payas kalası müdürlüğü ile
zabıta memurluğuna ve mahl-i sâire jandarma zabıtânına çekmiş olduğu telgrafnâmeler mülhakât-ı livâ-yıvilâyete yazmış olduğu tahrirâtsûretleri mutâla͑ asından muhatil-i sami͑ i nezaretpenahileri buyrulacağı
üzere Payas nahiyesinde ve Eylül ibtidalarında Kasap Nuhun Hıristiyanlara hitaben
üç günlük ömrünüz kaldı ve Çemişkezekli
Silonun da satırları bileyelim didiklerine ve
Hıristiyanların şuraya buraya kaçmağa başladıklarına müteda͑ ir olub kendi tarafından
cihet-i der-aliyeye tevdi edilen evrâk-ı tahkîkiye ve yine bu misillü tehdidâta
müte͑ allik olup Bağçe kaimmakamlığından
kendisine gelen ve kendi tarafından 19 Şubat 1324 tarihli mazbatasıyla vilâyete gönderilen 18 Şubat 1324 tarihli tahrirâtın
münderecâtını nazara almasıve hadiseden
üç beş gün evvel tahrirât müdürü Alimi
Efendi aleyhine vilâyete çekmiş olduğu şifreli telgrafda hadiseyi vuku͑ undan evvel
tasvir edercesine mumaileyhin ahâli-i İslâmiye ve Hıristiyâniye arasında bir mesele
çıkarmağa bir ihtilâl husule getirmeğe çalışdığından bahs ve şikayet eylemesi ve suiniyetine vakıf olduğu mumaileyh Alimi
Efendi’yi hadise günlerinde Dörtyola göndermesi ve kezâlik hadiseden evvel Osmaniye kaimmakamlığından Dörtyol Ermenilerinin şübheli gösterilmesine cevaben ve
Dörtyolda icrâ ettirdiği tahkikâta müsteniden Dörtyol Ermenilerinin bir gunâ su-i
fikirleri olmadığı mezkûr kaimmakamlığa

ba-tahrirât bildirildiği halde biraç gün sonra 15-20 bin yağmakârlar tarafıdan muhasara edilmiş olan ve Dörtyol Ermenilerinin
üzerine hucûm ve bir çok Müslümanları
katl ettiklerine ve bazı İslâm köylerini tahrîb eylediklerine ve imdâd yetişdirilmez ve
önü alınmazsa Adana’ya da hucûm edeceklerine ve imdâd yetişdirilmesi vücûbuna dair her tarafa heceyanlı telgraflar yağdırması ve aman el aman imdâdimdâd diyerek feryadlar koparub ahâli-i İslâmiyeyi
bütün bütün tehyiic eylemesi ve hatta Erzin hapishanesiyle Payas Kalası mahkûmlarının tahliye ve teslihi için emirler vermesi ve ahâliye silah tevzi ettirmesi ve Osmaniye kaimmakamlığı ile binbaşılığına çekdiği 4 Nisan 1325 tarihlive 123 numaralı
telgarfda muhacirlere mavzer verilmesine
lüzum göstermesi ve 87 numaralı telgrafda
muharer olduğu üzere Nisanın 2. günü
Ocaklı karyesine 50-60 müsellah ahâli
göndermesi ve Erzin ahâlisi namına Hatip
Alive Hacı Mehmed Ağazâde Alimi ve
Kara Mustafazâde ve Müftizade Mustafa
imzalarıyla Osmaniyede Hacı Hüseyin
Efendiye ve Osmaniye ahâli-i İslâmiyesine
hitaben iki güdenberi Dörtyol Ermenilerinin muhacemâtına karşı amele ahâli oraya
sevk edildi pek çok telefatımız vardır Hasanbeyli Ermenileri Dörtyola iltihak ettiler
sabaha kadar imdâdımıza yetişiniz meyanında asılsız ve müheyyic telgraflar çekdirtmesi ve Maraş mutasarrıflığı ilekumandanlığa ve Halep vilâyetine çekdiği 3 Nisan 1325 tarihli ve 115 numaralı telgarflarda livânın kâmilen ateş-i ihtilâl içinde olduğundan ve Adana vilâyetinin taht-ı tehdîde bulunduğundan bahis eylemesi ve
oralarda dahi heyecan husule getirmesi
Osmaniye ve Haruniye taraflarından ikişer
üçer yüz, Hamidiye’den bir iki yüz müslim
ahâlinin üzerine gelmeleri için Osmaniye
kaimmakam ve binbaşılığından ma͑ ada eşrâfdan Hacı Hüseyin Efendiye 84 numaralı telgrafı yazması Osmaniye, Hamidiye ve
Hassa kaimmakamlarına yazdığı 4 Nisan
1325 tarihli 85 numaralı telgrafda üçer
dörder yüz efrâd-ı muavene istemesi ve
Hassa kaimmakamlığına yazdığı 4 Nisan

edilen eşhâsdan Erzine sevk olunanlardan
kâmilen ve Bağçe’ye sevk edilenlerden 11’i
kaçmış oldukları gösterilmesine göre eslihâ
ve cebehâne Bağçelilere verildiği anlaşılması gibi ahvâl ve harekatı ve işarât-ı cüretkâranesi Cebel-i Bereket sancağı dahilinde vuku͑ a gelen nehb-i emvâl ve ihrâk-ı
amakin ve dekâkin ve katl-ı nüfus cinayetlerinin sebeb-i müstakili olduğunu gösterdiği ve ber-vech-i ma͑ ruz üç dört yüz efrâdı mu͑ âvene i͑ râmı zımnında Hamidiye ve
Osmaniye ve Hassa kaimmakamlıklarına
yazdığı 2 Nisan 1325 tarihli 85 numaralı
telgrafnâmede hükûmetden emirsiz bir şey
yapmaları hususunun kendilerine tefhîmine luzum göstermesine ve Osmaniye kaimmakamlığıyla binbaşılığına çekdiği 3
Nisan 1325 tarihli 109 numaralı telgrafnâmede memleket halkı müteyakkız davransınlar toplu ve müsellah otursunlar denilmesine göre memurin-i hükûmetten sadır
olacak emr ve nehyi ne dereceye kadar
nakız olduğunu bir kat daha zahire çıkardığını ve mamafih mumaileyha Asaf Bey
bunlardan dolayı mes͑ul tutulmak lâzım
geldiği gibi vâli-i sâbık Cevad Bey de mutasarrıf Asaf Bey’den tahrirât müdürü Ali
Efendi aliyhine vurûd eden ve ahâliİslâmiye ile Hıristiyaniye arasında bir fesâd ve
ihtilâl çıkarmaya çalışıldığından bahisle ve
bi’l-vücûh câlib-i dikkat ve hâiz-i ehemmiyet olan salifü’l-͑arz şifre telgrafnâme ve
birkaç gün evvel Alimi Efendi tarafından
çekilen mutasarrıf Asaf Beyin bir heyet icrâiye teşkil etmekde olduğuna dair ve
kezâlik bi’l-vücûh hâiz-i ehemmiyet olan
telgarfa hiçbir ehemmiyet verilmemesi ve
hadise vuku͑ unda her halde mani olmak ve
zinhar meydan vermemek üzere hadiseden evvel mezkûr mutasarrıflığa bir gûnâ
tebligâtda bulunmaması ve Mart’ın 6.
günü vâli-i müşarunileyh Hamidiye kazasına gidip oranın Ermeni kilisesinde ve ibadet zamanlarında çalınan ve çan tesmiye
edildiği halde çan kabilinden olmayup 1012 santimetre arzında ve 50 santimetre
tulunda ince bir demirparçasından ibaret
tokmak parçasıyla çalınan çanı kaimmakama verdiği emri şifahi ile men eylemesine
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1325 tarihli 121 numaralı telgarfla serian
4-5 yüz kişi ile imdâdımıza yetişiniz demesi ve yine mezkür kaimmakamlığa yazdığı
4 Nisan 1325 tarihli ve 122 numaralı telgrafda redif toplamağ vakıt yokdur her kimi
bulursanız silahla beraber buranın imdâdına yetişdiriniz diyerek asılsız ve heyecanlı
ve cür’etli tebligâtda bulunması ve Osmaniye binbaşılığı ile kaimmakamlığna çekdiği 4 Nisan1325 tarihli ve 126 numaralı diğer telgarfnâme cebehane bitti nekadar
cephane var ise yetişdiriniz diyerek ve
Adana vilâyetiyle İskenderun kaimmakamlığına çekdiği 4 Nisan 1325 tarihli ve 132
numaralı telgarfdada Dörtyola mütecaver
Ocaklı karyeleri ve kura-yı sâire ahâli-i İslâmiyesinin cebehanesi bittiğinden serian
İskenderundan kapaklı martin ve vincester
cebehane yetişdirilmesini talep ederek cebehanelerin sûret-i sarfını itiraf eylemesi
ve kezâlik Osmaniye kaimmakamlığı ile
kumandanlığa çekdiği 4 Nisan 1325 tarihli
127 numaralı telgarfda ber mûceb emir
kumandanı mavzerlerin ahâliye tevzi’ini
emir eylemesi ve Osmaniye deposundaki
400’den fazla mavzerin ahâliye tevzi edilmek üzere emr itası 4 Nisan 1325 tarihli
131 numaralı telgarfda zabıtanın cebehanesi kalmadığından bahisle Payas kalasının
tahliyesini zaruri göstermesi ve aynı tarihli
ve 134 numaralı diğer telgarfda Payas
mahkûmlarına esliha ve cebehane verilerek mükemmel tabur teşkilini teklif eylemesi İskenderun kumandanlığına çekdiği
8 Nisan 1325 tarihli 138 numaralı telgrafda cebehanelerin kurâ-yı İslâmiye mu͑ 
teberânı tarafından ahz edildiğini yazması
ve halbuki tarih-i mezkûrde yüzbaşı Mahmud Hamdi efendi tarafından İskenderun
Redif binbaşılığına çekilen 143 numaralı
telgraf cebehanelerden 5 sandık Kozimli’ye 5 sandık Çaymalı’ya ve 5 sandık
Ocaklı’ya ve 5 sandık Erzin’e teslim edildiğini hakî bulunması ve işbu telgarfa nazaran cebehanelerin kendi emriyle köylülere
verildiğinin nümâyân olması ve Yarpuz
binbaşısı Fuad Efendi tarafından Adana
fırka kumandanlığına yazılan 7 Nisan 1325
tarihli ve 162 numaralı telgrafda da teslim
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ve çanın ba-husûs Paskalya günlerinde
men edilmesine bakılırsa şu mu͑ amelesinde
pek de hüsn-i niyet görülememesi ve ilân-ı
hürriyeti müte͑ akıb Haçin müfti-i sâbıkının
mahdumi Ahmed ve İzzet ve Mustatık
mu͑ avin sâbıkı Sabri efendilerin “Biz gavurlarla müsâvi ve kardaş olamayız. Hürriyet
gavurlar içindir Millî Aşireti İbrahim Paşa’da
meşrutiyeti kabul etmiyor, gavurları keselim”
diye şuna buna telkınât ve tahriren tebligât
ve efsadâtda bulunduklarına dair müfti-i
belde Ali Alimi ve eşrâfdan Ketencizade
Mustafa Faik ve Yazbozizâde Mustafa ve
Ketancizâde Mürsel efendiler tarafından 2
Eylül 1324 tarihinde vuku͑ bulan ihbâr üzerine Haçin kaimmakamlığına icrâ kılınan
tahkikât evrakı Kozan mutasarrıflığından
Adana vilâyetine bi’l-irsâl vâli Cevad Bey
tarafından Adana müdde-i umûmi
mu͑ avinliğine havale edilmiş ve yine müşarunileyh Cevad Bey cânibinden Kozan
mutasarrıflığına çekilen 13 Teşrin-i evvel
ve Haçin İttihâd ve Terakki Cemiyeti’nden
Adana İttihat ve Terakki Cemiyetine çekilen 18 Teşrin-i evvel 1324 tarihli telgraflar
dahi bu sûreti müeyyed bulunmuş ve mülhakât-ı vilâyetten ve ezcümle Cebel-i Bereket mutasarrıflığından arasıra bu misillü
şayi͑ ata mütedair makam-ıvilâyete muharrerât gelmiş olduğu halde böyle bir hadisenin zuhûrini men edecek gayet ciddi tedabir ittihâz etmemesi ve bir Ermeninin katlinden dolayı cinayetle mahkûm ve sâbıkalı takımından olub Adana habishanesinden
firâr eden ve bu kere Tarsus’da derdest
olunan Arab Mahmud’un derdesti zımnında evâmir kat͑ iyye vermemesi ve Tosbağı
mahallesinde ve hanesi önünde makam
müdafa͑ ada veyahud bi’n-nuhur iki İslâm
delikanlısını carh etmiş olan Ohannes nâm
kimesneyi akib-i vakı͑ ada ve ba-husûs mecrûhlardan birinin vefatını müte͑ akib derdest ettiremeyerek ahâli-i İslâmiyenin tezyîd-i heyecanına sebebiyet vermesi ve
Martın 31.Salı günü İtidâl Gazetesi muharriri İhsan Fikri efendinin irâs etmiş olduğu anlaşılan müheyyic nutukdan dolayı
mumaileyh hakkında bir mu͑ amele icrâsına
tevessül eylememesi ve kendi müdafa͑ 

anâmesinde dahi tasdik etmekde olduğu
üzere bağlarda Ermenilerin ikisi kadın ve
ikisi erkek olmak üzere 4 İslâm katl eylediklerine dair asılsız şayi͑ a çıkarılması mücerred tezyîd-i hiyecan için olacağı şüphesiz iken işbu şayi͑ anın asılsızlığını hiç değilse münâdiler vasıtasıyla ilan eylemesi ve
ol-vaktın polis müdürü olub el-yevm belediye riyâsetinde bulunan Kadri Bey böyle
asılsız şayi͑ a neşredenleri tutturduğu halde
bir cem͑ -i kafirin bunları polislerden almaları üzerine satvet-i hükûmet gösterilmek
lazım geleceği vâli Cevad Bey’e söylemiş
olduğu halde Kadri Bey’in şu muhakk sözüne de vâli bey tarafındanehemmiyet verilmemesive Adana İstinaf Ceza Reisi sâbıkı Şakir Efendi’nin tezkire-i cevâbiyesinde
gösterildiği üzere bazı rü’esâ-yı ruhâniye
geceleyin vâli beyin konagına bi’l-azime
ahâli-i İslâmiyenin heyecanını vahim gördüklerinden bi’l-bahs muhafazalarını ve
ol-bâbda tedâbir-i akliye ve ciddiye ittihâzını temenni etmeleri üzerine tedâbir-i lâzime ittihâz edilmişdir. Cevâbını verdiği
halde bir gûna tedbîrittihâz etmedikden
başka Salı akşamı yani Çarşamba gecesi
ahâli-i İslâmiyeden bir cem͑ -i kafirinhükûmet konağı civarında ictima͑ ına ve hatta
daire-i hükûmete gelmelerine mani͑ olmaması ve leyle-i mezkûrede hükûmet konağı
civarında katil edilen tüccar Latifin nam
Ermeninin kanlılarını derdest ettirmemesi
ve ahvâl-i armuza ertesi Çarşamba günü
için fena bir mukaddime olacağını nazar-ı
ehemmiyete almayarak hanesine gitmesi
ve Çarşamba günü sabah kendisinden
ma͑ ada büyük küçük memurin-i milliye ve
adliye ve maliye ve sâirenin başlarına birer
sarık sarmış olmalarına da nazar-ı lakaydı
ile bakması ve sabahleyin dükkânlarını açmış olan Hıristiyanlar elleri sopalı başları
sarıklı izdiham görerek ve bundan bir fenalık his ederek dükkânlarını kapadıkları
halde vâlibey ile kumandan Mustafa Remzi Paşanın ilk vazifeleri eşhâs-ı mecmu͑ âyı
kuvve-i zabıta ve askeriye ile dağıtmak olduğu halde bunları def͑ etmeyup Hıristiyanların dükkânlarını açdırmağa teşebbüs
etmeleri “dükkân açdırmak üzere Abdül-

1325ve 127 numaralı telgrafnâmede bildirilmesi de eslihâ-i askeriyenin ahâliye emr-i
mahsus ile tevzi͑ olduğunu göstermesi ve
Nisan’ın12. günü mücerred temin-i asayiş
için gelmiş olan asâkir-i Osmaniyeninkarargâhına Ermeniler kilisenin Çak kalesinden silah attıklarına dair bazı sözler söyleyerek askerlerin a͑ zab ettirildiği ve şu sûretle birincisinden daha müdhiş olmak üzere
ikinci hadise vuku͑ a geldiği anlaşılmış olub
halbuki mebusandan mebus bey efendiler
dahi birlikde oldukları halde heyet-i acizanemizce Çak kalesinin en yüksek kısmına
çıkılarak icrâ kılınan keşif ve mu͑ ayene neticesinde karargâh askeri ile kilise arasında
ve şehrin yüksek tepesinde İslâm mahallesi
mevcûd olub Çak kalesinden karargâhın
ve karargâhdan da kalenin hiçbir kısmın
görülmediği nümâyân olmuş ve karargâhda kuvâ-yı mertebe kumandanı Miralay
İzzetlu Mehmed Ali Bey Efendi dahi hazır
olduğu halde Nisan’ın on ikinci günü adaya muvâselet eden asker zabıtanından lede’l-istisfâr karargâh üzerinedoğru Nisanın on ikinci günü atılmış olan birkaç el
rovelverin atıldığı pencere olmak üzere bir
İslâm hanesi penceresi gösterilmiş olmasına göre Ermeniler Çak kalesinden asker
karargâhına silah attılar diye askerin iğfâl
ve azabı cihentine gidilmesinde bir su-i
fikr olmak lâzım gelup şu yanlış fikri tashih
etmek ve vâli bey kumandan paşanın cümle-i vezâifinden olduğu halde işbu yanlış
şayi͑ ânın ve bundan muttasıl yanlış fikrin
tashihi ve asker üzerinde tabi͑ i olarak husûle gelen asabiyeti izâle için müşarunileyhin
hiçbir şey yapmamaları ve 7 Nisan tarihli
ve 33 numarolu İtidâl Gazetesi’nde görülen ve ahâli-i İslâmiyeyi Ermeniler aleyhine
tahrik eden müdhiş bir isyan? İsmail Safa
imzalı ve sefahat ihtilâl ser-levhalı ve İhsan
Fikri imzalı makalelerin izale-i mazarratı
için heman bir beyannâme neşr olunmak
lâzimeden iken böyle bir beyannâme neşr
etmemeleri ve mazisi i͑ tibâriyle su-i şöhret
erbâbından olub elyevm bir günâ saffet-i
resmiyesi bulunmayan Adana jandarma
kumandan esbakı Hasan Daim Bey insaniyeten veyahud kendi akaratını muhafaza-
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kadir Efendi ile birlikte çarşıya göndermiş
oldukları İstinaf Mahkemesi azasından
Urfaliyan David Efendi’nin katli üzerine
dahi men͑ edecek şiddet-i lâzimeyi göstermemeleri ve ayni saatde belediye dairesinde ve kezâlikvâli beyin ve kumandan paşanın gözleri önündebelediye azasından Şadirikyan Artin Efendi’yi katl eden eşhâs
haklarında da müşarunileyimanın bir gûna
mu͑ amele icrâ etmeleri ve ettirmemeleri ve
çarşuda dükkânlar üzerine Müslümandükkânı gavur dükkânı diye vaz olunan işarâtlara ehemmiyet vermemeleri ve Cebel-i
Bereket mutasarrıflıgından mevrûd ve mahiyeti ma͑ lûm yaygaralı telgraflara bir
ehemmiyet-i mahsûsa vermeleri ve Gökdereliyan 1500 atlı ile 2000 atlı ile 3000 atlı
ile geldi geliyor karyemizi kasabamızı basdı telefatımız çokdur. Zamanında ve aynı
günde yekdiğerine birer ikişer günlük
ba͑ dehu mesafesi olan mahal-i müte͑ addide
ve muhtelifeden gelen ve milli mekan
mümkün olanmayacağı cihetle ehemmiyetden ve asılsızlığı şüpheden ari bulunan
telgraflara sahih nazarıyla bakmaları ve biraz müteyakkız bulunarak Adana merkezi
fecayi͑ inin mülhakâtda olsun vuku͑ una
mani͑ tedâbir-i ciddiye ve mü’essire ittihâzı
cihetine gitmemeleri ve Adana’dan Tarsus
ve Mersin’e doğru trenin hareketini Mersin mutasarrıfı bey efendinin iş͑arına rağmen men etmeyerek Tarsus hadisesinin
vuku͑ una meydan vermeleri ve ahâlinin teslîhi lüzumuna dair Cebel-i Bereket mutasarrıfı tarafından sebk eden iş͑arât mecnunânenin ma͑ a’t-tevbîh reddi cihetine
gitmemeleri veesliha-i askeriye depolarına
hücum etmek ve mevcûd silahları kapışmak teşebbüsünde bulunanlardan bir ikincisinin itlâfı mühimmelerin dağılmalarını
temin edeceği derkar ve satvet-i hükûmet
vazife-i askeriye dahi böyle bir mu͑ amele-i
şedide icrâsından ibaret olduğu halde
Dörtyol’daki esliha-i askeriyenin yağma
edilmesini adeta ağmaz eylemeleri ve mavizerleri ahâliye tağıtmak emr kumandanı
iktizâsından olduğu Cebel-i Bereket mutasarrıflığından Osmaniye kaimmakamı ile
binbaşısına yazılan atfe’l-arz 4 Nisan
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tan kendi mahallesinde hadise vuku͑ una
yalnız başına mani ve mahalle-i mezkûre
emakin ve nüfusunu kurtarmağa muvafık
olmuş olduğu ve şu hale nazaran vâli-i vilâyet ile fırka kumandanının dahi istedikleri
takdirde hadisenin vuku͑ una behemahal
mani olabilecekleri şüpheden vareste bulunduğu halde hadisenin men͑ i cihetine gitmemeleri ve bunlardan vâli beyin mülhakâta çekdiği müte͑ addid telgrafları mücerred ecnebilerin muhaaza edilmesi lüzumuna mütedâir ve munhasır bulunması
Adana ve mülhakâtı hadise-i mü’ellimesinden dolayı müşarunileyhimanın ve İsmail
Safave İhsan Fikri efendilerin mesuliyetlerini icâb ettirmekde bulunmuş ve Mahmud Nedim Paşa’nın Bağdad’dan Adana’ya göndermiş olduğu Bağdadi Abdülkadir Efendi’nin rütbesi hakan-ı mahlulun
baş katibi Tahsin ve mabeyinci Faik efendilerin eser-i sahibleri olduğu ve hatta Mahdumi Mehmed Efendi’nin Dersaadet’de
Kanlıca daire-i belediyesi müdüriyetine
ta͑ yîni de bunların himmeti ile vuku͑ bulduğu ve Beyrut’da neşr olunan ittihad-ı Osmani Gazetesi muharrirlerinden Ahmed
Adil Arslan Bey Ermenilere tahmil mes’uliyet zemininde makale neşr etmek üzere
yevmi 1 lira üçretle Adana’ya celb edilip
gerek mezkûr gazeteye ve gerek Fransızca
Rövil Gazetesi’ne o yolda makaleler yazdığı ve 50 küsür lira ücreti Boşnak Salih
Efendi tarafından verildiği ve Salih ve Abdülkadir Efendilerin hadiseden evvel başlarına sarık sardıkları vilâyet-i muayyene
memuru Sava Efendi ve bunların hadisenin muharriklerinden ve hadise zamanında esb suvarolarak müsellehen dolaşmış
oldukları bi’l-umûm rü’esâ-yı ruhaniye ile
bi-taraf ecnebiler tarafından haber verilmiş ve ahvâl-ı ma͑ ruzaya göre ifâ-yı muktezâsı merhun-i müsa͑ ade-i celîle-i daver-i
azamileri bulunmuşdur. Ol-bâbda ferman
hazret-i veliyyunemrindir.
Fi 22 Cemaziyelâhir 1327; 27 Haziran
1325
Adana heyet-i muhtelite-i teftişiyyesinden:
Selanik Adliye Müfettişi
Şurâ-yı Devlet Bidâyet Mahkemesi Reisi17

Divân-ı Harbin Mazbatası
1325 senesi Mart’ının 31. Salı Günü
Dersa͑ adetde vuku͑ bulmuş olan hareketi irticâ͑ iye akabinde Nisan’ın birinci Salı
günü Adana’da İslâm ve Ermeniler arasında yekdiğerlerinin kanına susamışçasına mukatalat vuku͑ u bu iki vakı͑ ânın bir
yerine merbût bulunduğu ve her ikisinin
muharriki aynı yed-honin olduğu zannını
hasıl etmiş ve Ermenice münteşir evrâk
havadisler her neden ise mahiyet ü hakikat aramağa lüzum görmeksizin cerâ͑ id-i
sâireden nakl ve iktibas-ı şu͑ unata münhemin olan Dersa͑ adet Türkçe gazetelerinin neşriyatı bu babdaki şübheyi hakikat
derecesine isâl ve tahvil eylemiş ise de
Adana’ya muvaseletle-i vakı͑ ânın bir eser-i
irtica͑ olduğu nokta-i nazarından tahkikâta
ibtidâr olundukda o gibi bir serrişte elde
edilememesi üzerine bir tarafdan mahiyeti meselenin istiknâhına devam olunmağla
beraber ahâlinin izhanını teskin ve cereyanı vuku͑ ata hasr-ı nazar-ı dikkat etmiş olan
ecanibe devletin niyet ve amâl-ı hakikat
ve ma͑ delet-perverisini ira͑ e eylemek için
icrâ͑ at-ı seri͑ âda bulunmak luzümunu bi’ttakdir vuku͑ bulan ihbarât ve müstediy͑ât
üzerine if͑ âl-i cinâ͑ iyye fa͑ illerinin Dersa͑ adet
ve muhakemesiensâb ve evvelâ görerek
bu gibiler haklarında muhakemât-ı lâzime
bi’l-icrâ kanunen müstehak oldukları cezalar itâ edilmiş ve edilmekde bulunmuş
olub ancak ber-vech-i ati serd ü etyân edilecek esbâbdan dolayı şu sûret-i hareket
mülk-i millet için semerât-ı nafi͑ a temin
edemeyeceği cihetle Divân-ı Harbce kelevvel müttehiz proğram mûcebince ve kemâl-i sür͑ ât ve fa͑ aliyetle icrâ-yı muhakemeye devam olunmakla beraber ariz ve amik
ve bi’l-etraf te’emmül-i keyfiyet edilerek
işbu mazbatanın tanzimiyle hal ü zamana
münasib olduğu kaviyyen tan ve tahmin
olunan tedabirin arzına mübaderet olunmuşdur. Adana’ya muvaselet olunduğu
andan yani iki maha karib bir müddetden
beri gene ve mahiyet-i vuku͑ ât hakkında
yapılan tahkikâtın ve icrâ edilmekde olan
(17) 23 Temmuz 1325, Tanin, nr. 332, s. 1

Devr-i istibdâda Adana vilâyetinde bulunan
ve kendisine Yıldız’ı mesned ittihâz eden
vâli-i esbâk Bahri Efendi’nin umur-ı idaredeki tesvilâtı neticesi olarak ahâli-i vilâyet ba-iğtisâf altında ezilmiş ve memurin-i
hükûmet ve mütehayyizân-ı memleketin
nüfuz ve tazyikâtı tahtında bulunmuş kalmış olub ancak ahâli-i İslâmiyenin millet-i
hakime sıfatını hâiz olması ve ekserisinin
cahil bulunması hasebiyle idâre-i menfûrei mezkûrenin reva gördüğü mezalime karşı
bir hal ve hareketde bulunmamış iselerde
1311 senesi yedekleri sille-i tedibeden uslanacakları yerde anı menvi-i zamirlerinin
tarz-ı icrâsına bir ders-i ibret olmak üzere telakki etmiş ve dâima erbâb-ı fesadın
ilka͑ âtına ferrişte olarak nâ͑ il-i amâl olmak
için her bir fedakarlığı göze almış olan Ermeni milleti Van ve Bitlis gibi ecânibin nisbeten menafi͑ az olan kıt͑ atda ika͑ edilecek
şuruş ve fesadın kendilerini idâre-i Osmaniye’den çıkarmağa sebeb olacak derecede
şiddetli müdahalâtı da͑ vet edemeyeceğini
derk ve teyakkün ile nisbeten sahile karib
ve binaenaleyh menafi͑ -i ecnebiyenin kesir
olduğu bir mahallin intihabı lazımgeleceğini takdir ederek kariben inşâsı mukarrer
ve musammim olan Bağdad hat-ı kebirinin
güzergâhında olmasından ve demiryoluyla
sahile merbût bulunmasından başka hat-ı
Mısriye derecesinde münbit ve mahsuldar
olmak ve Ermeni ahâlisi kesretli bulunmak
gibi kendileri için şâyân-ı dikkat havas-ı
cami͑ bulunan Adana vilâyetini bir sahne-i
şuruş ve fezsâd olmak üzere ta͑ yîn eylediğinden sonra Ermeni anasırının bu vilâyet
dahilinde teksirine bezl-ı mukadderât ederek vilâyet-i mücavere ve ba͑ ideden bir çok
Ermenileri celb ve iskân eylemiş oldukları
ve evvelce yalnız bir ailenin ikâmet eylediği Ermeni hanelerinde dört beş familyanın
birleştiği netice-i tahkikâtda ve kaffesinin
ceride-i tefevvüşe18 kayd edilmemiş oldu-

ğu muhakkak olmağla beraber 1319 senesi
Martı’ndan sene-i haliye Mart’ına kadar
nefs-i Adana Ermeni nüfusunun %48 raddesinde artmış idüğu kuyûdât-ı resmiyeden müstebân ve müstefâd olmuş ve Adana Ermeni murahhası olub el-yevm firâren
Mısır’da bulunan müveşşiğin Mısır’da tab͑
ve neşrettirib bir nüshasını da Divân-ı Harbe göndediği mutavvel müdafa͑ anâmede
Ermenilerin kaffe-i hatayini örtülmek istenildiği halde Ermeni tezâyüd nüfusu meselesi setr edilemeyerek mü’ellilen tasdîk
ve i͑ tirâf edilmişdir.
Vech-i ma͑ ruz üzerine tezyîdine çalışılan
Ermeni anasırı mevcûdunun peyderpey
teslihi dahi nazar-ı dikkatden dûr tutulmayarak kurbiyeti hasebiyle depo ittihâz
edilen Kıbrıs’dan vilâyetin açık ve medîd
olan sahiline silah ve cebehane geçirmekden ve bunlarla Ermenilerin teslihine çalışmakdan o derece geri durulmamışdır ki
nef͑ -i memlekete göz yuman idare-i müstebide dahi bunu görmeğe mecbur olmuş
ve vilâyetin muhtelif iskelelerinde muhtelif komisyonlar teşkiline ve sahilin nukât-ı
lâzimesine mute͑ addid karakollar inşâsıyla
jandarma ve asker ikâmesine mecburiyet
his etmişdir. Ermeniler gerçi devr-i hareketinbahşettiği serbestiyetden dolayı silah
almış olduklarınıve fakat kendileri derecesinde ve belki de daha ziyade olarak İslâmların eslihâ-i mübaya͑ a ettiklerini ikrâr
ve dermeyân ve devletin gözü önünde cereyân eden şu iki anasır teslihâtından kendilerinin mu͑ atib tutulmayacağını beyan etmekde iselerde bâlâda arz olunduğu üzere
devr-i istibdadın son on senesindenberi
gerek vilâyet sahilinden bahren ve gerek
devr-i menhus-imezkûrede eslihâ kaçakçılığına Reşid Efendi ve Halil Paşa’nın
velayetleri zamanında mühim bir merkez
olmuş olan Beyrut’dan berren getirilen
mütenevvi͑ harb silahları şimdiye kadar
tamamen elde edilememiş olduğu gibi
bunu Ermenilerin ba͑ de’l-harbe hükûmete teslim etmemiş olmaları nazar-ı dikkata
alınınca anasır-ı mezkûrün İslâmlar dere(18) 17 Temmuz 1325, Tanin, nr. 326.
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muhakematın cereyanı sırasında istihsâl
edilen kana͑ at-ı fikriyenin delâletleriyle
anlaşıldığına göre Adana vakı͑ a-i mü’essifesininsebebi ve sûret-i vuku͑ ini tedkik ve
mahiyetini ta͑ yîn için devr-i istibdâda kadar
ircâ͑ -ı nazar etmek icâb eylemekdedir.

cesinde silahlı bulunmadıkları yolundaki
müdde͑ iyâtına ne dereceye kadar inanmak
ca͑ iz olacağını takdir için çok düşünmeğe
ihtiyaç kalmaz.
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Ermenilerin şu ihzaratda devamları sırasında 1324 Temmuz’unun 10. günü tulu͑
eden neyr-i hürriyet bir aralık Ermenilerin
menviyât-ı fâsidelerine-avakabe intizarenbir fasıla-i sükûn vermiş ve hele o birinci
naci ve hâmi ad eyledikleri İngiltere devlet-i
fihimesinin hükûmet-i cedide-i Osmaniye’ye
temayül ile tarafgir oluvermesi bünyân-ı
emellerini hayliden hayliye sarsmışdır. Devri meşrutiyetin teb͑ a-i Osmaniyeye seyyânen
bahşetiği hürriyet ve müsavâ-ı ale’l-umûm
vilâyet halkına geniş bir nefes aldırarak
zaten anasır-ı sâireye karşı bir gayz ü kinperverde etmeyen ahâli-i İslâmiye kemâl-i
safvet ve samimiyetle gayr-i müslim vatandaşlarıyla kucaklaşmış ve anlardan da aynı
mu͑ ameleyi görmüş iselerde devr-i hürriyete kadar millet-i mahkûme olarak yaşamış
olan Ermenilerin iktisâb eyledikleri hak-ı
hürriyet ve müsavâtdan fazlaca bir serbestiyle istifâde eylemek istemeleri İslâmların
nazarında pek de hoş görülmemiş ve evvelce inzâr-ı ammede menfûr vemerdûd
olan Hınçak ve Turuşak ve Taşnaksütyun
cemiyetlerinin vilâyetin her tarafında kulubler küşad ederek bir çok Ermenilerin
orada toplanmaları büsbütün şübhe ve su-i
zanlarını isticlâb eylemişdir.
Ahâli-i İslâmiyenin ötedenberi Ermenilere
karşı pek samimiyetle bir vatandaşlık irâe
etmiş ve anasır-ı mezkûr ile son zamanlara kadar hoş geçinmiş olduklarını inzâr
bi-tarafânede isbâta medâr hususâtda
olarak1311 senesinde civâr vilâyetlerdeki
İslâm ve Ermeni mukatelâtından Adana
vilâyetinin masun kalmış olduğu ve birhavli dahilindeki hanelerde ve hatta bazen
aynı dam altında iki anasırın birlikte yaşamış olduklarını zikr etmek kifayet eder.
İlân-ı hürriyeti müte͑ akib her yerde olduğu
gibi devr-i mefhûr-ı sâbıkın zâlime-i memurini aleyhine burada dahi bir kıyâm icrâ
olunarak başda vâli Bahri Efendi olmak
üzere muzenne-i su-i erbâbından daha

bazı memurin-i mevaki͑ iktidârdan indirilmiş ise de ma-te’essüf mehâm-ı umûr-ı
vilâyet o zalim ellerden alınarak ayadi-i
muktedireye tevdi͑ edilememişdir. Ermeniler menviyât-ı kadimelerinin husuli için
eski şiddetle çalışmak lâzım gelip gelmeyeceğini takdirde mütehayyerve İslâmlar ise
ba͑ dema takib etmeleri lâzım gelen tariki
ta͑ yînde mütereddid bulundukları bir sırada vilâyete gelen Cevad Bey tedabir-i hekimane ittihâziyle her iki anasıra sa͑ adet ve
selâmet-i vatana müntehi tarik-i hidayeti
göstermesi icâb ederken vukufsuzluğu ve
bir vilâyeti idare edecek derecede iktidarı olmaması yüzünden nüfuz-ı hükûmetin
za͑ ifine meydan vermiş ve vakı͑ a-i mü’essife bilhassa o sebebden baş göstermişdir.
Menbâ-i istibdâddan19 yetişmiş olanmüşarunileyh devr-i sâbıkda ma͑ dunundan
aldığı ma͑ lumatı mafevkine arz ve iblâğ
ve mafevkinden gelen evâmiri ma͑ dununa
izhâr ve tebliğ eyledikden ibâretzan ve
tahmin eylediği vazife-i vilâyeti o sûretle
ifâya devam etmiş ve vatanın müttehâc-ı
refâh ve terakkisi olması lâzımgelen meşrutiyet-i idare-i mahza kendisinin su-iidare
ve adem-i iktidarı yüzünden Adana vilâyeti
için külliyen ma͑ küs olarak sebeb-i nikbet
ve felaket olmuşdur.
Ekser yerlerde olduğu üzere burada dahi
hürriyeti su-i telâkki eden ve ilân-ı meşrutiyet akabinde arzuları dairesinde vâli ile
memurinden bazılarının vilâyetden azl ve
teb͑ id edilmesi üzerine hükûmete tahakküm ve umuruna müdahale için kendilerinde bir hak ve kuvvet bulunduğunu zan
ve vehm eyleyen ahâli-i İslâmiye ve Hıristiyaniye günden güne şimararak ve neticenin ne olacağını bilemeyerek gûr-i felakete
doğru ilerilemişdir.
Fırka-i Ahrar proğramında mevcûd ademi merkeziyetin kendi emelleri dairesinde
tefsirine gayret eden ve ilân-ı meşrutiyet
olunmağla beraber millet-i tecyie-i Osmaniyenin gayrimüslim vatandaşlarına temin
eylemek istedikleri hukûk-ı hürriyet ve
müsavâta adem-i emniyet izhâr eyleyen
(19) 18 Temmuz 1325, Tanin, nr. 327, s. 1.

Ermenilerin bu vadide sarf-ı mesaî ettikleri
sırada ahâli-i İslâmiye meyanesinde de atide ma͑ ruz-ı hususâtdan dolayı bir tefrika ve
hükûmetin aczini izhâr ve vakı͑ aimü’essifeyi
ihzâr eden bazı vakayi͑ -i mühimme cereyan
eylemişdir. Şöyleki devr-i sâbıkda Diyarbekir’e nef͑ ve tağrîb ve orada dahi tek durmadığından menafisi piyasa tahvil edilmiş
ve bir müddet sonra Adana’ya aldırılması
üzerine teehhülederek burada yerleşmiş
olan İhsan Fikri Efendi ötedenberi hidmet-i hükûmetdeistihdâma talib olarak ve
ber takrib yolunu bularak Adana Sanayi
Mektebi Müdüriyeti’ne ta͑ yîn edilmiş ve
bir müddet memuriyet mezkûrede kalmış
ise de bi’la-ahare çıkarılıb yerine Adana
eşrâfından Güğerizade Ali Efendi’ningetirilmesi üzerine vilâyete ve hilafete karşı
bir gayz ü kin beslemeğe başlamış ve ilân-ı
meşrutiyeti müte͑ akibDersa͑ adete giderek
bir müddet kaldıkdan sonra zabtiye nezaretine ta͑ yîn edilib avdetinde ala-rivayete
vapur ücreti dahi kendi kisesinden tesviye ederek birlikde getirmiş olduğu Adana
polis müdürününvâli Cevad Bey tarafından eşrâf ve mütehayyizatının tesir-i nüfuzuyla kabul edilemeyerek i͑ ade ve yerine
eşrâfdan Kadri Beynamında birinin ta͑ yîni
ve kendisine yüz verilmemesi mumaileyh
İhsan Efendiyi büsbütün ağzab etmişdir.
Hükûmetin icrâatına karşı müdahalât-

da bulunarak zaten mevki͑ i pek muhkem
olmayan vâliyi sarmak ve bu sûretle hem
ahz-ı sâr ve hem ahar ez-nüfuz eylemek
üzere ortaya Sanayi Mektebi Müdürü Ali
Efendi’nin ihtilâsı meselesini çıkardığı ve
bu fikrini kendi müdüriyeti zamanında
mektebde tanımış olduğu muhasebe memuru Hayri ve mu͑ allimlerden Vasıf Efendiler vasıtasıyla icrâ etmeyi tasmîm ile
vuku͑ bulan teşvikâtı üzerine Hayri Efendi
mumaileyh Ali Efendi’nin ihtilasatından
bahis bir istidâ ile hükûmete müraca͑ at
ederek müdürün ru͑ yet-i muhasebe ve muhakemesini taleb ve berâyı şehadet Refik
Vasıf Efendi’yi işhâd eylemişdir.
Dâima gününü belâ-i vuku͑ ât geçirmeği
düşünerek kat͑ iyyane bir belagâtla yarın
için ittihâz-ı tedâbiri zeva͑ idden ad eden
vâliCevad Bey kezâlik sevk-ı nüfuz ile bu
işde ehemmiyet verilmemiş olmasıyla İhsan Fikri’den ders almakda olan Hayri,
Vasıf efendiler işbu ihtilâs maddesini esâs
ittihâz ederek hükûmetin aczi ve vâlinin
adem-i iktidârı hakkında sokaklara imzalı
ve imzasız bir takım yaftalar yapışdırmak
sûretiyle ahâliyi hükûmet aleyhinde ademi itaata sevk ve teşvik eylemişlerdir. Gerçi
efrâd-ı Osmaniyenin serbesti-i kelâm ve
hürriyet matbu͑ atından nasibedarolması tabii ise de İhsan Fikri Efendi tarafından imtiyazı istihsal kılınmış olan İtidâl Gazetesi
mevcûd olduğu halde anınla neşriyatta bulunmayaraksokaklara acz-i hükûmetden ve
ucufatdan iltizam-ı adalet olunmadığından
bahis yaftalar ta͑ allik ettiğinin20 mumaileyhima haklarında mûceb-i töhmet ve mesuliyet bir hareket olduğu azade-i tezkârdır.
Gergiri Ali Efendi meselesinin tesir-i nüfuzuyla dâire-i adl ve hakkaniyetde hal ve fi͑ il
edilmeyerek mumaileyhin bera͑ iti tahkîk
etmesi üzerine mumaileyha Hayri ve Vasıf Efendiler tarafındanGergiri Ali Efendi
meselesi ve dolayısıyla hükûmetin icrâ͑ atı
aleyhinde umûmî bir miting yapılmasına
itâ-yıkarar ve bundan hükûmeti dahi haberdar etmeleri ve Ali Efendi tarafdaranının dahi diğer mitingcileri teneke çalarak
(20) 19 Temmuz 1325, Tanin, nr. 328, s. 1.
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Avrupa’daki Ermeni ihtilâl komiteleri ilk
neşve-i hürriyetin izhân-ıahaliye verdiği
şükr-i zamimiyet hitama ererermez yine
muzammirleri bulunan Ermeni istiklâliyeti için ilkâ͑ attan geri durmamağa başlamış
ve hurâfât kabilinden olarak Ermeni armelerinin ve muhayyel karalarla feda͑ ilerin
resimlerini neşr ü ta͑ mim ile Ermenilerin
hissiyatını galeyana getirmiş oldukları
asariyle zâhir hususâtdan olduğu gibi en
başda Adana murahhası Firari Moşeng olmak üzere vilâyet dahilindeki sâir Ermeni
müfsidlerininnetice-i emelleri olan Ermeni
istiklâli fikr-i muhayyel vehamına na͑ iliyet
için bir takım va͑ z ve nutukların her-bar
anasır-ı mezkûri teşci͑ ve teşvik eylemiş
olduklarıda muhakemât-ı cariyeden anlaşılmışdır.
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ve taş atarak terzîl etmek üzere sâbık bekçi başı Mehmed ve tahsildârlıkdan mazûl
Celil Çavuş delâletiyle bir konter miting
akdına teşebbüsleri üzerine Cevad Bey
bu defa her nasılsa bunun bir su-i neticeye
müttecir olacağını teyakkin ederek men͑ ine
teşebbüs etmiş ise de muvaffakolamamış
ve Hayri ve Vasıf tarafdaranının diğer tarafın yapacağı rezâletden korkarak mitingin
icrâsından sarf-ı nazar eylemeleri beyne’lahâli daha o zaman muhakkakü’z-zuhûr
olan bir vakı͑ a-i mühimmeyi men͑ eylemişdir. Mesele-i ma͑ rûzada zîr-destine karşı
tesir ve nüfuzunu zayi͑ etmişolan hükûmet
ahar bir cihetden daha aczini göstermişdir.
O da vakitli vakitsiz atılan silahların men͑ i
husûsundaki köşklüğü ve tarafgirlikden
bâlâda arz edildiğiüzere serbestce silahlanmakda olan ahâli-i İslâmiye ve Hıristiyaniye mübaya͑ a ettikleri eslihanın tecrübesi
bahanesiyle bağlar arasında ve şehr-i kurb
ve civarında ve hatta son zamanlarda dahil-i şehirde ve hükûmet yakınında silah
atmaları ve gönderilen Karabet Beyi bazı
Ermenilerin hanelerinde bilhassa nişangâh levhaları yaparak adeta nişan ta͑ limi
icrâ etmeleri asabiyet-i ahâliyi fevkal͑ade
gerginleşdirmiş ve vuku͑ bulan müracaât-ı
müte͑ addide üzerine bunun men͑ ine teşebbüs etmemiş olan vâli Cevad Bey silah
atanların derdesti zımnında zabıtaya emr
ita eylemiş ve bazı Ermeniler dahi derdest
edilmiş ise de mürahhas Firarimüveşşiniğin ve daha sâir Ermeni müteneffizanının
vuku͑ bulan müraca͑ atları üzerine mütecâsırların salıverilmesi bilakis İslâmlardan
ve silah endaht ederken yakalanan birkaç
kişinin habs ve tevkifi hükûmetin Ermenileri himâye ve muhafaza ve İslâmlara gadr
vü zülüm eylediğine atfolunarak ahâli-i İslâmiye hükûmetinden soğumakla beraber
anasır-ı gayri müslime hakkında da evvelki
his-müddeti beslememeğe başlamışlardır.
Adana’da mevcûd İslâm ve Hıristiyan silah tüccarının ticaretlerini geri vermek
üzere vuku͑ at-ı mü’essifenin zuhûratından
evvel geçen abd-ı sa͑ id-i azhda İslâmların,
Hıristiyanları ve Hıristiyanların İslâmları
katil eyleyeceklerine dair iki anasır-ı ba͑ ide

şayi͑ at-ı kâzibe yaparak her iki tarafı silah
mübaya͑ asına adeta ihtiyâr etmeleri ahâlinin hemen ekseriyetle ve sür͑ atle silahlanmalarına sebebiyet ve kaçak olarak ısrâr ve
idhâl edilenlerden sarf-ı nazar kuyûdât-ı
resmiye ile sabit olduğu üzere ilân-ı meşrutiyetden sonra Mersin ve İskenderun
gümrüklerinden bu havâliye imrâr edilen
eslihânın mikdarı 12.804 raddesine baliğ
olmuşdur. Vech-i ma͑ rûz üzerine Ermenilerden silah atanların mazhar-ı sehâbet
olarak serbest bırakılmalarına mukâbil
İslâmlardan tutulanların tevkif edilmesi
ahâli-i müslimeyi ağzâb ve hükûmetin emr
ü memuriyetine karşı hareketlerini isticlâb
ederek zaten son derecede duçâr-ı vehim
ve za͑ if olan nüfuz-ı hükûmet şu sûretle
büsbütün seferderekesine düşmüş ve o
aralık bir müslimi itlâf eden ve hâl-i firârda
bulunan bir Ermeninin hükûmetce derdest edilememesi ve Ermenilerden taleb
olundukda ve hayli zaman evvel bir müslimi katil ile firâr etmiş olan diğer bir müslim ele geçirilmedikçe istenilen Ermeninin
teslim edilmeyeceği yolunda mantıksız bir
cevab verilmesi hükûmetin ma͑ dûm olduğu bir sırada iki anasır beyninde tevlîd-i
nifak için en mühim bir sebeb olmuşdur.
Mart’ın 30. Pazartesi günü akşamüzeri Karaköseoğlu Ganik’in mahdûmu Mahmud
isminde birinin Tepebağı mahallesinde bir
el silah atması üzerine polis devriyesi merkûmu tutmak istemiş ise de hükûmete karşı durmağı tasmim eden ve 500 raddesinde
mütecemmi͑ bulunan ahâli-i İslâmiyeden
bazıları merkûmu yine zabıtadan firar ettirmiş ve Karaköseoğlu Mustafa ve Dağ
Mehmed mahallesinde bakkalılık eden
Bahri tarafından Ermenilerin silah atanları tutulmayarak yalnız İslâmların derdest
edilmesine razı olmayacaklarını beyan ile
orada mevcûd bulunan Müslümanlara evlerine gidib silah sıkmalarının tenbiye ve
ihtar edilmesi üzerine o civarda oldukça
sürekli silah atmışlardır. Ertesi Salı günü
akşamüzeri şimendifer İstasyonunda silah
endaht etmelerindenve serkeşlik ve emre
adem-i itaatde bulunmalarından dolayı
derdest edilip berâ-yı tevkif-ihükûmete

Kuvve-i hükûmeti hiçe sayan ve Ermenilerden bir şem͑ -i tebeddiyet ve münâferet
duyan ahâli-i İslâmiyenin ekserisi müsellah
ve müctemi͑ olarak sokakda dolaşdıkları
şu sırada Ermenilerden birinin İmamzade Nuri Efendi nâmında bi İslâmı katil
ve itlâf etmesi üzerine Nisan’ın 1. Çarşamba günü saat üç buçuk dört raddelerinde Adana vilâyetinin mûceb-i harabisi
olan vakı͑ a-i mü’essife baş göstermişdir.
Bir iğtişâş çıkarmak üzere hazırlanmış ve
Ermeni hükûmet-i kadimesinin Sivas’da
Timurlenk tarfından son Andras mahiline
dair yakın zamanlarda Adana ve Mersin’de
icrâ edilen Mehrin Aruk İsyan tiyatrolarla
pek ziyade galeyana gelmiş olan ve ahâli-i
İslâmiyenin harekât-ı ahiresinden kuşkulanmış bulunan Ermeniler bu gibi müdhiş
bir kıtalin zuhûr edeceğinden bi-haber bulunmakla beraber vakı͑ anın hudûsiyle kendilerini şaşırmayarak Adana’nın Ermenilerle meskûn mahallâtında ele geçirdikleri
İslâmları katil ve itlâf eyledikleri gibi cesaretlerini daha ziyade artırarak ve bir takım
devriyeler tertibi ve bazı sergerdelerin çavuş ve zabit ta͑ yîni gibi tertibât-ı askeriye
icrâsına kadar kıyâm ettikleri ve dâima
İslâmmahallâtına doğru ilerileyerek tevsi͑ -i

daire-i nüfuza gayret eyledikleri kezâlik
netice-i tahkikâtda ta͑ yîn ve tezahür eden
hakikatlerdendir.
Vakı͑ anın zuhûri ve Ermenilerin bu sûretle ihrâz-ı tefevvuk eylemekdebulunmaları
üzerine civar redif taburlarının teslîh ve
Adana’ya i͑ zâmı hakkındamakam-ı vilâyetden ve Adana Redif Fırkası kumandanlığından verilen evâmir üzerine her tarafdan
tehaccüm eden efrâd-ı redife ve ahâli-i İslâmiyenin ihraz-ı tefevvükiyle Ermenilerin
devâm-ı şekâvetine meydan verilmemiş
ise de ma͑ a’t-te’essüf efrâd-ı mezkûrenin vurûdi işi daha feci͑ bir sûretdekalb
ü tahvîl eylemiş ve merkezde işti͑ al eden
nâire-i fenalık tevsi͑ -i daire eyelemesine
ve bi’l-cümle mülhakâta intişâr serâyetine
işbu evâmir sebeb-i müstâkil ve yegâne
olmuşdur. Devr-i sâbıkın zaman-ı hazıra
yadigâr bırakdığı yolsuzluklarından başlıcası olmak üzere bu havâli-i redif taburlarında elbise-i askeriye bulunmasından
teslîh edilmek istenilen insan redife erbâbının taht-ı silaha alınması bir sürü başı
bozuklara silah ve cebehane tevzi͑ inden
ibaret kalmış ve zaten bir zira͑ at memleketi olmasından dolayı vilâyet-i mücâvere ve
ba͑ ideden gelmiş olan İslâm ve Ermeni bir
çok yabancı amelenin mevcûd bulunduğu
Adana vilâyetinde şu sûretle tevzi͑ i esliha
mezkûr yabancı ameleye dahi medâr-ı teşvik olarak da bunlardan bazılarına hücum
ile mevcûd esliha ve cebehane yağma edilerek ahâlinin hükûmetin rızası hilafında
teslîhine ve dolayısıyla mukatelenin iştidadına sebebiyet vermişdir. Ahâli-i İslâmiye
şu sûretle silahlandıktan sonra geçen 1311
senesindeki vuku͑ atda değil sâirvilâyetde
hatta İstanbul’da Ermenilerin karşı tarafa
İslâm üzerine mefrûz imiş gibi caniyâne bir
sûretle hareket edildiği halet-i fa͑ il ve müsebbiblerinin aranılmamış olduğunu tahattür ve bu def͑ ada yine öyle olacağını tahmin
ederek ve Ermenilerin şimarıklığından ve
beyinlerinde tahaddüs eden .. ve münâferet icâbından olarak pek hinzirâne ve hatta
divân-ı harb heyetini mecbûr bina edecek
(21) 20 Temmuz 1325, Tanin, nr. 329, s. 1.

17

YENİ TÜRKİYE 60/2014

gönderilen21 üç müslimi esnâ-yı rahda ahâli-i İslâmiye polis ve jandarmanın ellerinden
almış oldukları gibi gece sa͑ at ikide yine bir
cem͑ -i kafirin hükûmet civarında tecemmü͑
etmeleri ve fesâd-ı ceveyâne tefevvühâtda bulunmaları üzerine bunları dağıtmak
ve kaçırılanmevkufinin kimler olduğunu
tahkik etmek istenilen polis müdürünü de
tahkîr ve ma͑ lûmâtı olmasındandolayı elde
edilmek istenilen bir çocuğu kaçırmaları da karibü’z-zuhûr mühim bir vakı͑ anın
nişanesinden ibâret bulunmuş ise de mateessüf şu hakikât-ı vilâyetin ve Tepebağı
civarında silah atan Muhmud Nisan’ın 1.
Çarşamba günü bir bekçi tarfından müsellah olduğu haldederdest edilerek polis müdürünün hanesine getirilmesi üzerine gice
hükûmet pişgâhında tecemmü͑ eden ahâlibu defada müdür mumaileyhin evi önünde
toplanarak merkûm Mahmud cebren tahliye ve tahlîs olunmuşdur.
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derece ve haşiyane .. mücaseret eylemiş
ve ba͑ zen kadınları ve memedeki cocuklarıfena ve bir gaileyi bir ferd kalmayıncaya
kadar imha eylemek gibi icâbât-ı insaniye
ile katiyen tevafuk edemeyecek gaddarlıklarda bulunmuşlardır. Nefs-i Adana’da
vech-i ma͑ ruz üzerine çarşanba günü başlayan mukatele iki vatandaş-ı anasır arasında
yekdiğerinin kanına susmamışcasınaakşama kadar bu sûretde devam ettiği gibi ertesi perşenbe günü kıtal ile beraber yağma
ve anın icâbâtındanolarak yangın baş göstermiş ve Adana’nın kıymet-i cihetiyle hemen beşde üçü ve kemiyet itibariyle sekizde biri mahv22 ü tebâh olmuş olduğu gibi
tahkikât-ı mükemmele ve mute͑ avvele icrâ
edilmekle beraber sebeb ve suret-izuhûru mevsukiyyetine itimâd edilemeyecek
kadar mantıksız bir rivâyet derecesinde
kalan ve Nisan’ın 12. Pazar günü tekrar
eden kıtalü nehb ve ihrâk dahi Adana’nın
harabiyetini ikmâl ve itmâm eylemişdir.
Vakı͑ anın zuhûr ve devâmı sırasında umûr-ı
idâre ve asayişe memur bulunanların tarzı hareketleri hakkında tahkikât-ı cariyeden anlaşılan ba͑ zı hakayiki zikr ve etyân
fa͑ ideden hâli olmayacağı ve vilâyet-i emr-i
mühim-iasayişin ne gibi gayr-i muktedir ellere tevdi͑ ve teslim edilmiş oludğunu göstereceği cihetle zeva͑ idden ad olunmaz. Vâli-i vilâyet Cevad Bey ve kumandan paşa
Çarşamba gicesi bazı mahallâtı dolaşmış
iselerde vakı͑ anın zuhûriyle beraber derhal
hükûmete kapanarak orada ita-yı emredildikleri ve ahâliye berâ-yı nasihât celb edilen belediye azasında Şadırikyan Efendi
belediye dairesinde elçi Mahmud namında
biri tarafından gözünün önünde katil eylediği halde vâlinin o esnâda mahal-i mezkûrde bulunan iki Amerikalı misyonerlerin
arkasına saklanarak bi’l-vasıta olsun men͑ e
kıyam etmediği şuhûdun şehadetinden
ve jandarma kumandanının nöbetçi neferimakamında olmak üzere vakı’a günü
kumandan paşanın arkasında dolaşdığıve
polis müdürünün dahi vakı͑ adan korkarak
hanesine kapanıp kaldığı kendi ikrâr ve
i͑ tirâflarından müstebân olmuş hakâyik-i
garibedendir.

En adi bir çanhanın vuku͑ ini istihbar eder
etmez derhâl mahal-ı vakı͑ aya yetişerek bir
zabt varakası tanzim etmesi lâzım gelen
polis ve jandarma idareleri tarafından koca
bir kıtal için ma͑ a’t-te’essüf iki satırlık bir
şey yazılmamış ve Cevad Bey Adana’dan
azimetinden bir iki gün evvel vilâyet sermüstantikine emir vererek bir zabıtnâme
kaleme aldırmış olub ba͑ de’l-iğtişâş memurin-i zabıta ve adliyenin gördüğü hidmet ve
ittihâz ettiği yegâne tedbîr bir takım suçlu
ve suçsuz Ermenileri (Erbab-ı fesâddan)
olduğu gibi gülünç bir tedbîr ve ihtimâmla
habse tıkmakdan ve bunları isticvâb eylemekden ibâret kalmışdır. Vakı͑ a-i mü’essifenin zuhûruna sebebiyet verenleri kemâl-i hakkaniyet ve bi-tarafi ile söylemek
icâb ederse şehri 300 kuruşla bir polis ve
80 kuruşla bir jandarma istihdâm ederek
zabt ü rabt-ı belediyenin temini ve asâyiş-i
mahalliyenin idâmesi kabil olamayacağını
pek alâ takdîr eylediği halde muzayaka-i
maliyenin ta͑ addüdi havfiyle asayiş dahili
gibi en mühim bir vazifenin haricde en adi
bir iş bulamayarak uşak ma͑ aşından dûn
bir aylıkla ve kemâl-i meskenetle polis ve
jandarmalık sülküne duhûl eden yerlilerin
en pispaye takımına tevzi͑ ine göz yuman
ve Cevad Bey gibi tecrübesiz ve icrâ͑ atda
te’sirâta tabi͑ bir zatı Adana vilâyetine layık
görmüş olan Dâhiliye Nezâreti başta olmak üzere ahvâl ve icrâ͑ atı yukarıdan beri
tafsilen arz edilen vâli ve Cevad Bey ve
murahhas Muşeng Efendi Ermeni istiklâliyetini istihsâle gayret eden ve isimleri bir
dereceye kadar mazbut olan Ermeni ihtilâlcilerinin ve İtidâl Gazetesi sahibi İhsan
Fikri ile rüfekasını ve hasmı bulunan Gergirizâde Ali ve tarafdaranı ve Abdulkadir
Efendi’yi ve jandarma kumandanı ile polis
müdürü sâbıkı Kadri Beyi ve Adana redif
fırkasıkumandanı Remzi Paşa’yı ve merkez
vilâyetde mevcûdsâir memurin-i zabıta ve
adliyeyi zikr eylemek iktizâ eder. Suçlu olduğu halde kabahatı üzerlerinden atmak
için İslâmların en küçük ve ehemmiyetsiz
bir hareketini arzuları dairesinde i͑ zâm ve
su-i tefsîr ve kendilerinden sudûr etmiş
(22) 21 Temmuz 1325, Tanin, nr. 330, s. 1.

Makam-ı istitradde şurasını arz etmek icâb
eder ki ba͑ zı Ermeni hanelerinde bomba ve
eslihâ-i memnu͑ a ve evrâk-ı muzırra zuhûru
ve hatta birkaç yerde su borularının üzerleri

tahta kaplanub çenberlenmek sûretiyle vücuda getirilmiş ve arabaların üstüne bindirilmiş
toplar elde edilmesi gibi göz önünde duran ve
gayr-i kabil-i red olan delâil bazı Ermeni eşrâfının bir fikr-i hamme kapılarak ötedenberi
hazırlanmakda bulunmuş olduğunu gösterdiği ve anasır-ı mezkürün katiyyen bir fikr-i
fâsid-i perverde etmeyup sırf Müslümanların ta͑ assub ve kıyamına hedef ve kurban
oldukları ve kendilerinin pek bi-suç bulundukları yolundaki müddeiyyât-ı vahiyeyi
esasından red ve çarh eylediği gibi asl-ı
mü’essir yegâne yağmacılık ve ahz-ı sar olduğu halde meşâhir-i fesededen Gökdereliyan Karabet 5-6 atlı ile baskın vermek için
gelmekde olduğuna dair kura ve kasabâtda intişâr eden şayi͑ a-i müheyyecenin te’siri
ve bazı mahallerde muhafaza-i nefskaydı
yüzünden vakı͑ anın nasıl olduğu hakkında
İslâmlartarafından dermeyan edilmek istenilen ma͑ zeret dahi şayân-ı kabul ve iltifât
olamayub ancak Müslümanları muhafaza
etmiş ve iğtişâşı teskine çalışmış Ermenilerin ve kendisine ilticâ eden Ermeni
vatandaşlarını himaye için hayatını tehlikeye koymuş Müslümanların mevcûdiyeti
muhakemâtın cereyânı esnâsında tahkîk
ve ta͑ yîn eylemiş olmasına nazaran Ermenilerin kaffesini müfsidve düşman-ı vatan
ve Müslümanların cümlesinimüteassib ve
honehavar ad eylemek ve muvafık-ı nısfet
ve ma͑ delet olamaz. Mesrudât ve meşhudât-ı anifeden rehin ilm ü alî buyrulacağı
üzere Ermenilerden bazılarının bir fikr-i
fasid-i perverde eylemeleri ve meşrutiyet
ve serbestiden fazla bir şımarıklıkla istifadeye kalkışmaları ve hükûmetin son derece zaif ve eciz bulunması ve ahâli-i İslâmiyenin bilhassa cehâlet göstermeleri gibi
esasen ve müteferriden bu dereceye azim
netâyic ve hayme-i tevlîd etmiş ve me’mûl
olmayan müessirânın aynı bir noktada ve
aynı bir zamanda tasaddum ve telahakkı
devr behin-i hürriyetde anasır-ı Osmaniyenin neşv’-ü ittihâdını tellâh eden Adana
vakı͑ a-i feci͑ a ü şeni͑ asının vücud bulmasına
ba͑ is olmuş ve daha doğrusu zemin ü zaman hadise-i mezkûreyi tevlid eylemişdir.
Cerâ͑ im-i cinaniyye faillerinin yegân yegân
(23) 22 Temmuz 1325, Tanin, nr. 331, s. 1.
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olan cerâim-i azîmeyi işlerine gelecek sûretde te’vîl ve tasgîr eyleyen Ermeni milleti
Kasab Haço ve rüfekası gibi kemâl-i vahşetle katl-ı nüfusa mucaseretleri gelinmesi
zahir ve ayan olanlar hakkında isdâr edilen
ahkâm-ı kanûniyye ve yine kendi milletdaşlarının şehâdetleriyle ve katl-i müfsid
olmak töhmetiyle maznunen mevkûf bulunanların devâm-ı muhakemelerine itiraz
ile dâimaİslâmlara atf-ı kabahat ve anların
duçar-ı mücazât olmasını talep eylemekde
ve akrabasından maktûl düşmüş olan ve fakatadem-i mevcûdiyeti dolayısıyla Divân-ı
Harbe ihkâk-ı hak için müraca͑ at edemeyen veyahut katilleri bilemeyen Ermenilere
mahzan İslâmların pençe-i kanuna teslimi
için en başda rü’esâ-yı ruhaniye olduğu
halde şahid tedarik ederek ve arzuhal yazarak teshîl-i müraca͑ at edilmekde bulunması ve dâima işi irtica͑ a atf ile İslâmların
siyaseten te’dîbini ve bu sûretle inzâr-ı ammede anasır-ı İslâmın zalim ve kendilerini
mazlûm göstermelerini taleb eylemeleri ve
İslâmlar ise arzuları hilafına olarak sevk-ı
kaza ve cehalet ile irtikâb ettikleri cinayet-i
müte͑ addidenin daha şimdi takdîr edebilmekde bulundukları dehşetden kalben
hirâsân23 ve müteneffir olmakla beraber
Ermenilerin ta͑ kîb ettiği ma͑ sumiyet davasını red ederek müsebbib yegâne Ermeniler
olduğunu bi’l-beyan kendilerinin cezaya
çarpılmaları muvafık-ı ma͑ delet olamayacağını iddi͑ âetmekdebulunmaları delâletiyle
her iki anasır hasbe’l-cehale salîk oldukları râh-ı delâletin ne kadar yanlış bir yol
olduğunu artık takdîr eyleyerek kabahati
yekdiğerine tahmile çalışmakda ve idare-i
örfiye ileanın lâzım-ı gayr-ı mefariki bulunan Divân-ı Harb-iÖrfi’nin icrâatından
ürkmekde bulundukları anlaşılmakda ve
hatta rivayet-i müte͑ addide-i mevsukaya
nazaran İslâm ve Ermeniler geçmişi unutarak kendilerini pek ziyade duçâr-ı havf
ve tazyîk eden İdare-i Örfiye’nin ref͑ i için
kariben makamât-ı adliyeye müraca͑ at teşebbüsünde bulunmakdadırlar.
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zahire ihracıyla haklarında kanûna müstehak oldukları cezalarının tertîb ve icrâsı sûretiyle hükûmet-i aile-i meşrûtanın ihkak-ı
hak teb͑ aya ve umûm içün bir ders tertib
i͑ tâsına müsare͑ ât eylemesi lâzımeden olub
ancak el-yevm Adana Divân-ı Harbinde
500’ü mütecâviz-i cerâ͑ im-i cinâniyyeye
mütedâir evrâk istidâ ve istihbârât-ı mevcûd olması ve her birinin tedkiki sırasında
la͑ akl üç beş kişinin mücâzat-ı terhiyyeye
çarpılması lüzûmunun tezahür eylemekde
bulunması nazar-ı dikkata alınca idare-i
örfiyenin değil üç hatta on Divân-ı Harble
bu işi bir iki senede lâyıkıyla tasviye edemeyeceği ve bu yüzden evlâd-ı vatandan
pek çoklarını idam ve kürek cezalarına
mahkûm etmeğe mecbur kalacağı tezahür eder. Ber-muktezâ-yı ma͑ delet katl-ı
nüfus nehbe-i emvâl ihrâk-ı buyût misillü
cerâim-i cinâ’iyye ile fi͑ il-i katl-ı teshîl ve
emvâl-i menhûbeyi ahz ve madde-i ihrâkı
şeni’icrâ eylemek gibi derecâ0t-ı saniye ve
sâlisede mûceb-i töhmet ve tecrim-i if ’al
kalanlarının cezalandırılmasından dahi bittabi’ insirâf-ı nazar câ’iz olamayacağından
ve halbu ki buna kıyâm etmek sâ’ime-i vuku’atda mevcûd anasır-ı muhtelife bi’l-istisnâ ve fi’ilenin zuhûr ve cereyânında cüz’i
ve külli müdâheledar oldukları cihetle vakı’a-i mü’essifenin icrâ edildiği ve bilcümle
kura ve kasabât etrafına kordon vaz’ıyla
bir habs-ı umûmi yapılmasını intâç ettireceğinden kâbil olamayacağı ve bâlâda arz
edildiği üzere mücazât-ı terhibiyeyi müstelzem if ’al-i fa’illerinin ihzâriyle cezâdide
edilmeleri evvelki kıtalin mütememmi olarak la-’akl 5-6 yüz kişinin i’dâmı sûretiyle
ahar bir kıtal icrâsına ve hirâset ve zira’atla
vatana hidmet edecek birçok24 zinde kulların zencir bend-i atalet olmasını icâb ettireceği çihetle hükûmethükûmetle kabil-i
tevfik görülemeyeceği ecilden bu bâbda
ahar bir tedbîr-i sâ’ib ittihâzi zarûriyyâtdan
ad edilmekde ve ancak İdare-i Örfiye’nin
ve Divân-ı Harbin icrâ’atını yalnız şimdiye
kadar icrâ edilmiş olan 15 cezâ-yı i’dâm ile
5-10 kişinin muhtelif müddetlerle habsine
karar vermekden ibaret bırakmak ahâliyi
devr-i hazır-ı meşrûtiyetde idâre-i makhûre-i sâbıka misillü her işi yapmak ipliğine

bağlamakda olduğunu iknâ’ eylemek dimek olacağı cihetle gayri-caiz görülmekde
idüğinden Adana civarında ika’ edilmiş
olan bazı cinayât-ı müdhişe mütecâsirleriyle el-yevm Adana’da mevkûf olub Ermeni
fesadının fâ’il ve amilleri olmağla maznûn
bulunanlar hakkında kanûnen müstehâk
oldukları cezâların ta’yîn ve icrâsı ve melfûf mazbatada arz edildiği üzere müseyyib
ve müessir-i vakı’a olanların örfen ve idâreten tertib-i mücâzâtı ile iktifâ ve harekât-ı
sâbıkalarına nedâmet eden her iki anasırın mâziyi feramuş ile beyinlerinde eski
müveddet ü muhâbbeti iâde eylemekden
ibâret bulunan arzu ve mesulleri isâf edilerek Temmuz’un 10’una şeref-müsadif olan
ayd-ı millî-i Osmanide anasır-ı mezkûrenin
beyninin te’lifiyle ve mevcûd kuvve-i askeriyenin daha bir müddet temdid-i ikâmeti
şartıyla hayat ve iktisâd-ı memleket üzerine te’sir-i küllisi bulunan idare-i örfiyenin
ref ’i ensâb ve evlâ görülmekdedir.
Elminnetullah şimdiye kadar hiçbir tesire
tabi’ bulunmayarak ve kat’an ve katbeten
cins ve mezheb farkına bakmayarak sırf
kana’at-ı fikriye ve vicdâniyesine itinâ’en
ifâ-yı vazife etmiş ve etmekde bulunmuş
olan divân-ı harb heyeti esas ve cereyân-ı
vakı’a hakkındaki istidlâlâtın ve selâmet-i
vatan için lazımü’l-ittihâz gördüğü tedabîrin arzını ferizâ-i zimmet bilerek yine aynı
adl ve bi-tarafi ile işbu mazbatayı tanzîm
ve takdîm eylemiş ve bunun takdîr-i kıymet ve mahiyeti ile icâbının icrâsı menût
ve mütevakkıf-ı arâ-yı sâ’ibe-i ulyâ-yı umûr
bulunmuşdur.
Fi 24 Haziran 132525.

1. Hadiselerin Sonuçlanması ve
Sükûnetin Sağlanması
10 Temmuz’da başlayan hadiseler her
ne kadar devletin aldığı tedbirler ile bir iki
gün içerisinde sona erdirilmiş olsa da, hadi(24) 23 Temmuz 1325, Tanin, nr. 332, s. 1.
(25) Adana Divân-ı Harb-ı Örfi Reisi Mirlivâ Yusuf Kani’an, azadan
Miralay Abdürrahman Ziya bin Vehbi, Miralay Ömer Nâili bin
Mehmed, Kaimmakam Osman, Kolağası Ahmed Lütfi, Kolağası
Mustafa Şükri bin Mehmed, Yüzbaşı Ahmed Ziya bin Osman,
Yüzbaşı İsmail Refi bin Mehmed Raşid (24 Temmuz 1325, Tanin,
nr. 333, s. 1).

Böylece hem Adana’nın merkez vilayetinde ve hem de mahallelerinde yapılması
gereken işlerin bir düzene girmesi sağlanmıştı. Cemal Bey öncelikle haneleri harap olan
ve ötede beride perişan halde bulunan ahalinin hanelerinin onarılmasıyla işe başlamıştı. Ancak bu mesele o kadar da basit olmadığından, bütün vilayet ve mülhakatının işe
el atması gerektiğine karar vermiş ve Adana
vilayet merkezinde umumi bir komisyonun
kurulmasına karar vererek, kazalarda da bu
komisyona bilgi aktaracak ve gerekli tahkikatları yaparak sonuçlandıracak yeni komis-

yonların kurulmasını kararlaştırdı. İkinci olarak iğtişaştan dolayı işini gücünü kaybetmiş
olan, ötede beride boş gezen vatandaşları da
yeniden iş güç sahibi yapabilmek için bir başka komisyonun da kurulmasını temin etti.
Bütün bu hususları bir düzene koyan
Cemal Bey’in icraatlarından sonuncusu ve
belki de en önemlisi, Ermeniler ile Türkler
arasında var olan husumeti ortadan kaldıracak bazı tedbirler almak oldu. Cemal Bey bu
hususu temin edebilmek amacıyla Ağustos
ayının 9. gecesi Müslümanların ileri gelen
ulemâ ve eşrâfını İttihad ve Terakki Kulübü’ne davet etmiş ve davete icabet eden 250300 civarındaki halka seslenerek, iğtişaşın
Osmanlı vatandaşları üzerindeki karabulutların ortadan kaldırılabilmesi için hükûmetin
olduğu kadar vatandaşın da önemli vazifeleri
bulunduğunu anlatmak suretiyle ahalinin itaatini temin eylemişti. Bu toplantıya katılan
ahali Cemal Bey’in konuşmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirirken, Adana’da tesis
olacak Ermeni Eytamhanesi’ne gerekli yardımı yapmak hususunda da söz vermişlerdi.
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Bunun üzerine Vali Cemal Bey, Müslüman cemaati içine çekmeyi başardığı haleti
ruhiyeyi, bu defa Ermeni cemaat üzerinde de
denemek ve böylece Ermeni ileri gelenlerini
de bir toplantıya çağırarak gerekli tedbirleri
almalarını sağlamak üzere yeni bir davet düzenledi. Bir iki gece sonra Ermeni cemaat ileri gelenleri de İttihad ve Terakki Kulübü’nde
toplantıya davet edildi. Cemal Bey’in nutku
(26) 24 Temmuz 1325, Tanin, nr. 333, s. 3.
(27) 24 Temmuz 1325, Tanin, nr. 333, s. 3.
(28) Sadrazam Hüseyin Hilmi tarafından Dâhiliye Nezâreti’ne gönderilen bir mazbatada geçen şu ifade “Adana’da bâ-husus Dörtyol
ve havalisinde vuku‘a gelen hâdise-i ahîrenin esbâb ve suret-i zuhuruna dair bazı ifadâtı hâvî Hey’et-i Teftişiye’den vârid olan 3
Haziran sene [1]325 tarihli telgrafnâmenin sureti leffen savb-ı âlî-i
fahîmânelerine irsâl kılınmış ve Vali-i sâbık Cevad Bey ile Cebel-i
Bereket Mutasarrıf-ı sâbıkı Âsaf Bey’in ve mûcib-i mücâzât hâlleri
tebeyyün edecek diğer memurînin derhal taht-ı muhakemeye aldırılmaları için icra edilecek tahkikât-ı ibtidâiyenin netice-i kat‘iyesine intizâr edilmekde bulunduğu cihetle Adana’ya muvâsalatla
beraber tahkikâtın ikmâliyle fezlekesinin muvazzahan ve serî‘an
iş‘ârı lüzumu hey’et-i mezkûra cevaben yazılmış olmakla nezâret-i
celîle-i âsafânelerince de iktizâsının ifası hususuna himem-i aliyyei dâverîleri sezâvâr buyurulmak bâbında emr u irâde hazret-i men
lehü’l-emrindir. Fî 29 Cumâdelûlâ sene [1]327 - Fî 5 Haziran sene
[1]325” (BOA, DH. MKT, 2854/6). Cevad Beyin bu tarihlerde
azledilerek yerine Cemal Paşa’nın vali olarak tayin edildiğini göstermektedir.
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senin akisleri yer yer devam etmekteydi. 22
Temmuz tarihinde Tanin Gazetesi’ne yansıyan bilgiler iğtişaşın son 24 saata kadar devam ettiğini ancak bu tarihten itibaren Adana
merkezinde ve yakın mahallerinde herhangi
bir problemin ve vukuatın meydana gelmediği anlaşılmaktadır26. Bununla beraber meseleye taraf veya gözlemci olarak katılan bütün haber kanallarının konuyla ilgili haberler
yapmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. Tanin
Gazetesi küçük havâdisler başlığı altında konuyla ilgili yayın hayatına devam ederken,
iğtişâşdan dolayı merkez vilâyette 335 müslim ve 28 gayri müslim ve Kozan ve Cebeli Bereket sancaklarında 344 müslim ve 45
gayrimüslim olmak üzere toplam 679 müslim
ve 73 gayrimüslimin telef olduğunu bildirmekteydi27. Yine Tanin Gazetesi’nin Adana
Havadisi başlıklı bir başka yazısından, iğtişaşın müsebbibi olarak gösterilen Cevad Bey,
valilikten alınarak yerine tayin edilen yeni
Adana valisi Cemal Bey’in vilayet merkezine
ulaşmasından itibaren yürüttüğü faaliyetler
hakkında malumat verilmekteydi28. Cemal
Bey, Adana’ya gelir gelmez şehirde görev
yapmakta olan tevzi-i i’âne komisyonu dışında
şehir merkezinde beyne’l-milel i’âne komisyonu adı altında görev yapmakta olan bir başka
komisyonun olduğunu tespit edince, bu iki
komisyonu birleştirmek suretiyle yardım işlerinin tek elden yürütülmesini planlamış ve
Adana’nın ileri gelenlerinden iki kişiyi de bu
komisyonun başına tayin etmiş idi.

Ermeni cemaat tarafından da iştiyakla dinlendi ve gerekli tesiri gösterdi.
Cemal Bey her iki tarafı bu şekilde sukünete davet ettikten sonra hükûmetin aldığı
tedbirleri ve kendisinin icra edeceği hukuku
bir ferman ile Ağustos ayının 10. günü bütün
Adana ve mülhakatı ahalisine tebliğ ettiği
gibi, devletin gücünü göstermek amacıyla
vilayette asker tarafından bir de resmi geçit
yapıldı.
Cemal Bey, vilayette huzur ve sükünu
temin için çok hızlı hareket edilmesi gerektiğini biliyordu ve bu maksatla ilk iş olarak
gündeme alınan hanelerini kaybeden şahıslara yeni haneler inşa işine başlandı. Bunun için
ilk resmi tören Cumartesi günü yapılarak, ilk
etabın teslimi gerçekleştirildi.
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Cemal Bey, bu tedbirleri alırken, Adana ahalisi arasında yeni bir fesadın çıkması
muhtemel görüldüğünden, hükûmetin icraatlarının yanlış anlaşılmaması için Müslüman
cemaat tarafından biri Sadarete ve diğeri Dâhiliye Nezâreti’ne olmak üzere iki telgraf çekildiği görülmüştür. Bu telgraflarda şu hususa
dikkat çekilmekteydi:
“Her yerde olduğu gibi Adana’da dahi
ahâli-i İslâmiye fezâil-i ahlâkıye muktezâsına
tevfikân bi’l-cümle vatandaşlarıyla kardaş
gibi geçinir iken nasılsa bazı tesvilât üzerine
zuhûr eden bir hadise-i mü’ellimeden cereyân eden ahvâl-i mü’essifeden mes’ûl ve
mu’atab olması lâzım gelenlerin yalnız bir
tarafa aid olmadıkları tahrirât-ı resmiyenin
mefâdi dahi bu cihetin ta͑ yînine münhasır
bulunuduğu halde işin yanlış telâkkı edilmesi
her halde su-i tefehhümden münba’is olacağından ve heyet-i hükûmet-i meşrûtamızın
esas maksadı her husûsda ka’ide-i müsâvâta
ri’âyetle her meselede menâfi’-i mühimme-i
memleketi muhafaza ve müdafa’a noktasına
ma’tûf bulunduğundan i’şârât-ı resmiyenin
ba-husûs ehl-i İslâm nezdinde başka dürlü
telâkki edilmesine mahal görülemeyeceği ve
Adana’da ahâli-i müslime ve Hıristiyaniyenin

ba’dema bir dâire-i vifâk ve ittihâd içinde
yaşayarak vazife-i mühimme-i vatanperveriyi
hüsn-i ikâ’ eyleyecekleri cümlesinin hâiz oldukları şemâ’il-i cemile-i Osmâniye iktizâsından olduğundan şüphe yoktur” denilmiştir29.
Aynı şekilde Ermeni cemaati ileri gelenleri tarafından da İstanbul’a bir arzuhal
gönderilerek suçluların cezalandırılması istenilmiş ve buna dair 9 madde ve bir haşiye
tanzim edilerek, açıkça Divân-ı Harb-i Örfi
tayin edilmesi istenilmekteydi30. Bu çağrı,
aşağıda da görüleceği üzere Hüseyin Cahid’in Divân-ı Harb tarafından hazırlanan
mazbataya sahip çıkmasının ve Ermenilerin
zülme uğradığı yönünde neden bu kadar
ısrarcı olduğunun da bir göstergesi olsa gerek, ki makalesinde de bu çağrıya ve Divân-ı
Harb-i Örfiye açıkça taraftardır.
Devlet Adana vilayetindeki kıyam ve
katil hadiselerinin önünü almaya çalışırken,
Osmanlı basını kendi arasındaki mücadeleyi
de bu iğtişaş üzerinden sürdürmeye devam
etmiştir. Tanin Gazetesi’nin Adana iğtişaşını
ve perde arkasını ortaya koymak maksadıyla
başlatmış olduğu kampanya, bir süre sonra
hükûmet ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin
karşılıklı mücadele alanına dönüşmüştür. Bu
itibarla cemiyetin yayın sözcülüğünü yapan
Hüseyin Cahid de kendisini görevli addederek, olaylarda devletin nasıl bir gaflet ve
dalalet içerisinde olduğunu ortaya koymak
ve Ermenilerin sözde uğradıkları haksızlıkları
cümle âleme duyurmak maksadıyla hadiseyi
bir de kendi kalemiyle açıklamak ve yorumlamak gereği hissettiği görülmektedir.
Tanin başyazarı Hüseyin Cahid’in bu
makalesinde en fazla üzerinde durduğu hususun hükûmetin tayin etmiş olduğu vali ve
diğer kazalarda bulunan yöneticilerin hadiseler hakkındaki yanlı ve tarafgirane tutumları
olmuş olmakla beraber, bu hususda biraz da
aşırıya kaçtığı aşağıda verdiğimiz kendisine
ait makaleden tetkik edilebilmektedir.
(29) 12 Ağustos 1325, Tanin, nr. 352, s. 2.
(30) 2 Mayıs 1909, BOA, Sadaret Mektubi Kalemi, nr. 3543/265707-2.

Hüseyin Cahid, Adana iğtişaşını kastederek, böyle bir meselenin ortaya çıkarılabilmesinin vilâyetin iç dinamiklerinin müsait bir
zemine sahip olunduğuna dikkat çekmekte
ve yukarıda bahsi geçen vesikaların değerlendirilmesi esnasında bu hususun da dikkate
alınması gerektiğini savunmaktaydı.
Hüseyin Cahid, Adana’da ortaya çıkan fenalıkların üstesinden gelinebilmesi için
yukarıda metinleri verilmiş olan iki vesikanın
sunduğu çözümün dikkate alınmasının yerinde olacağı fikrindedir. Ancak bu vesikalardan
Divân-ı Harb-i Örfi’nin çözümü onun için
daha elzemdir. Ona göre ortaya konulan bu
çözüm Ermeni vatandaşların uğradığı haksızlıkları ortadan kaldırmaya muktedir görünmektedir. Öyle ki askerler arasında mazur
görülebilecek “kat’i ve şedîd bir ifâde ile bazı
harekâtı tekbîh etmişse de bu harekât sırf mâziye, eski devreye ait olduğu cihetle” bundan
Ermeni vatandaşların müteessir olmalarına
mahal olmadığını ileri sürmektedir. Hüseyin Cahid, aynı fikrin Bâb-ı âlî’nin yumuşak
ve çelebi uslubuna alışık bir kâtip kalemiyle
ifade edilmiş olsa idi (ki, Heyet-i Teftişiye
raporu kastedilmektedir) zerre kadar itiraz
olmayacak, bilakis Divân-ı Harbin hissiyatının
adil olduğu kadar insani açıdan da son derece
mükemmel olduğu iddia edilecek kabilden olduğunu belirterek, hükûmet tarafından da
alkışlanacağını ileri sürmekteydi.
Hüseyin Cahid, hem hükûmet tarafından bölgeye gönderilen Heyet-i Teftişiyeye
ait vesikayı, hem de Divân-ı Harb’e ait vesikayı gazetesinde yayınlarken, hiçbir tarafın
müdahalesine fırsat verilmediğini ve vesikaların orijinal haliyle yayınlanmak suretiyle, hadisenin içeriğinin herkes tarafından doğru bir
şekilde öğrenilmesi için gerekli mücadeleyi
vermiş olmanın rahatlığı içerisinde olduğunu
bildirmekteydi.

Bu iki vesikanın orijinal haliyle yayınlanmış olmasıyla muhakkak ki Adana iğtişaşında sonradan ortaya çıkacak olan dedikoduları da ortadan kaldırmak amacıyla önemli
bir hizmet yapmış olduğunu iddia etmekteydi. Bunu yaparken, Hüseyin Cahid, özellikle
Divân-ı Harb’in meselenin halli yolunda ileri
sürdüğü fikrin bir tarafı koruduğu yolunda
ileri sürülen iddialara bir cevap olarak, vesikaların birlikte yayınlanmasına karar verildiğini belirtmekteydi. Bu sayede şayi͑ ânın
sadece şekle ehemmiyet verenler tarafından
ortaya atılmış olduğunun tespit edilebildiği
gibi, gerçekte iğtişaşın sebep ve ehemmiyetinin vesikalar sayesinde daha iyi tahlil edilmiş
olduğu ve cezalandırılanlarla alakalı olarak
zerre kadar bir taraftalık veya tarafgirlik gösterilmediği de böylece ispat edilmiş oldu.
Hüseyin Cahid, bir başka meseleye
daha dikkat çekerek, Bâb-ı âlî’nin gönderdiği
heyetin eskiden beri sürdürüle gelen alışkanlıklar ile resmi usullerin müsaade ettiği daire
çerçevesinde tahkikatını yaparak raporunu
sunarken, Divân-ı Harb raporunda bazı köylerde Ermeni vatandaşların uğradığı zülümün
raporu düzenleyenleri ağlatacak kadar ileri derecelerde olduğunu ifade ederek, hükûmete
olan muhalefetini de açıkça ortaya koymuştur.
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Hüseyin Cahid, iğtişaşın ortaya çıkışını Adana mahalli hükûmetinin aczi ve idare
bilmezliğiyle izah etmeye çalışırken, hükûmetin gönderdiği heyetin bunu gizlemek için
elinden geleni yapma gayreti içinde olduğunu, buna mukâbil Divân-ı Harb raporunu
tutan askerlerin ise açık bir dil ile bu hakikati
ortaya koyma yolunda büyük gayret sarfettiklerinin gözlendiğine işaret etmekteydi.
Hüseyin Cahid, Divân-ı Harb’e ait
ifadeleri sunarken; “Vakı’â-i mü’essifenin ortaya çıkış sebebplerini verenleri tarafsızlıkla
söylemek icâb eder ise; bir ay üç yüz kuruşla
bir polis ve seksen kuruşla jandarma istihdâm
ederek zabt ü rabt-ı beldenin ve mahalli asâyişin idâmesi kâbil olamayacağını pekâlâ takdir
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2. Tanin Başyazarı Hüseyin
Cahid’in Mukatele Hakkındaki
Değerlendirmesi

eylediği halde müzâyâka-i maliyenin teşdîdi
öyle asayiş dâhili gibi en mühim bir vazifenin,
en adi bir iş bulamayarak uşak ma’aşından bir
aylıkla ve kemâl-i meskenetle polis ve jandarmalık vazifesine giren yerlilerin en pis piyâde
takımına girmesine göz yuman ve Cevad Bey
gibi tecrübesiz birinin icrâatında tesirâta tabi’
bir zatı Adana vilâyetine layık görmüş olan
Dâhiliye Nazırı başda olmak üzere “falan
falan kimseleri ve merkez vilâyetde mevcûd
sâir memurin-i zabıta ve adliyeyi zikr etmek
iktizâ eder.” ifadesine yer vermiştir.
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Hüseyin Cahid, iğtişaşın sebebini aramak için fazla yorulmaya gerek olmadığını,
hadisenin Adana vilayetinde hükûmetin nüfuzunun bulunmamasından doğduğunu, ortaya çıkan katil olaylarının ise bunu fırsat bilenlerin Müslümanlar ile Ermeniler arasında
fitne çıkarmak suretiyle tahriklerde bulunmalarıyla meydana geldiğini ifade etmiştir. Oysa
ki kuvvetli bir hükûmet ve nüfuz sahibi bir
mahalli idare olması halinde, hadiseler daha
başlar başlamaz memurların gerekli tedbirleri
alarak bu raddeye gelmeden olayları önleyebileceğini bildirmektedir.
Meşrutiyetin ilanından sonra yeni
hükûmeti kurma konusunda gösterilen tereddüt, bütün bu iğtişaşatın esas sebeplerinden biri olarak tarihe geçecektir diyen Hüseyin Cahid, vilayetteki jandarma, zabıta ve adliye memurlarının durumunun Divân-ı Harb
raporuyla açıkça ortaya konulduğunu belirterek, devletin bu gibi durumların bir daha
meydana gelmemesi için tam bir ıslahata ve
kati olarak idareyi teslim alabilecek kabiliyetli bir hükûmete ihtiyacı olduğunu ifade etmekteydi. Halbuki mevcut hükûmet 6 aydan
beri devleti işgal etmiş olup, milletin içinde
bulunduğu bu yeni heyecanı tüketmiştir. Kamil Paşa kabinesinin sahip olduğu kudretin
ancak Adana havadisi gibi olaylara sebebiyet
verebilecek kabilden olduğunu ifade etmiştir.
Hükûmet idarelerinde yapılan hataların bir başka hadise ile de ortaya çıkabileceğini belirten Hüseyin cahid, bundan sonraki

dönemde hükûmetin başına iyi niyet sahibi,
hamiyetli, fedakâr ve çalışkan bir kabinenin
gelmesi halinde bu tür hadiselerin önünün
alınabileceği gibi bu hükûmet sayesinde
Meclis-i Mebusan açıldığı zaman ıslahatların temelinin de atılmış olarak bulacağını
iddia etmekteydi. Halbu ki bundan önceki
kabinenin bütün işlerin görülmesini Meclis-i
Mebusan’a bırakarak memleketin ahlâkının
bozulmasına sebep olduğunu, ahalinin hükûmete karşı itaatsizliğe sevk edildiğini, zabıta
kuvvetinin ıslahının ise hiçbir şekilde düşünülmediğini ifade etmiştir.
Vilayetlerin sükünetini ve güvenliğini
sağlayacak olan jandarma ile ilgili ıslahat ve
düzenlemelerin ise ancak Hareket Ordusu’nun İstanbul’u işgalinden sonra düşünülüyor olması, daha önce Jandarmanın ve polisin
ne halde olduğunu bilinmesine rağmen, bu
zamana kadar neden bir şeyler yapılmadığını
sorgulayan Hüseyin Cahid, adliye memurları
gibi zabıta memurlarının da ihmal edildiğini, Anadolu’ya seyyar muharrirlerin gönderilmesinin ahalinin hemen her tarafta adliye
memurlarından nasıl şikayetçi olduğunun
da bir göstergesi olarak ortaya koymaktaydı.
Buna rağmen adliye memurlarının, eski durumlarından daha kötü durumda olduklarını
söyleyenlere, şu son günlerde ise Adliye Nezareti’nin sanki memleket çapında lağvedildiğini söylemek ne kadar yanlış olabilir diye
sormaktaydı.
Bunun en iyi göstergesinin valiler ve
mutasarrıflar olduğuna dikkat çeken Hüseyin Cahid, hükûmetin belki de bunları ahali
ayaklanarak kovsun diye beklediğini, hatta
bir taraftan ahalinin def ettiği yöneticileri,
hükûmetin başka yerlerde yeniden idari makamlara atadığının da tespit edildiğini yazmaktaydı. Buna mukabil halkımızın terbiyesi ve kabiliyeti sayesindedir ki bunca acz ve
kötü niyet sahibi bir idare altında dahi bundan daha büyük fenalıklara kalkışılmamıştır.
Bütün bunlara rağmen umumi durumun bir tasvirini vermek isteyen Hüseyin

Buna mukabil memurların esaslı olarak ıslahının en kısa zamanda yapılmasının
şart olduğuna dikkat çeken Hüseyin Cahid,
bir iki ay evvel Dahiliye Nazırı ile yapılan görüşmelerde valinin bu iktidarsız davranışından bahsedildiğini, yerine muktedir birinin
arandığı halde bulunamadığı ifade edilmesine rağmen, aynı valinin hala o vilayette görev
yapıyor olmasının hiçbir şeyin değişmediğinin
bir göstergeci olarak kabul edilebileceğini ifade etmiştir. Hüseyin Cahid, “İki aydan beri
Dâhiliye Nâzırı mühim bir vilâyetin idaresini
iktidârsızlığını i’tirâf ettiği bir vâlide bırakmak mesuliyeti hala şu zamanda derûhde
ediyor. Fakat niçin etmesin? Madem ki mesûliyet kelimesi bir lâfz-ı bi-mânadan ibârettir!”31 diyerek, yöneticilerin gösterdiği duyarsızlığa dikkat çekmek istemiştir.

3. Sonuç ve Değerlendirme
Hüseyin Cahid’in hükûmete yönelik
eleştiri dolu bu yazısı hiç şüphe yok ki devletin içinde bulunduğu durumu açık bir şekilde
ortaya koymakta olup, asayişin neden ve nasıl
ihlâl edildiğine dair önemli ipuçları vermektedir.
Hüseyin Cahid, bu eleştirel yazıyı
yazarken daha ziyade hükûmet tarafından
“Adana’ya gönderilen Teftiş Heyeti’nin Hazırladığı Mazbata” yı dikkate aldığı gözden

kaçmamaktadır. Öyleki mazbataya yönelik
yaptığı atıfların tamamı hükûmet görevlilerinin içinde bulunduğu aczi ortaya koymaya
yöneliktir. Böylece Adana ve diğer kazalarda
meydana gelen iğtişaşın tek sebeplisi olarak
dönemin hükümeti gösterilmeye çalışılmaktadır.
Mazbatanın en dikkat çekici yeri katil olayıyla ilgili verilen bilgilerdir. Buna göre
Adana vilayetinin tamamında jandarma ve asker de dâhil olmak üzere toplam 1.487 müslim ve 4.196 gayrimüslim olmak üzere 5683
kişinin telef olduğu ifade edilmektedir. Bu
bilgiye ilaveten nüfus dairesi kayıtları incelendiğinde söz konusu telefat arasında kimliği tespit edilememiş olan yabancıların da dikkate alınması halinde toplam telefatın 15000
civarında olabileceği iddia edilmiştir. Bu
sayının doğru olması halinde ortada 30.000
kadar kadın, çocuk, büyük, küçük, yersiz,
yurdsuz birçok insanın mahcup ve muhtaç
hale düşmüş olduğu dile getirilmekteydi.
Teftiş heyetinin verdiği bilgilere bakıldığında Adana muhtacini için yabancı misyonların da birçok yardımlarda bulunduğu
belirtilmekle beraber, bu yardımlardan ziyade Ermenilerin gönlünün alınabilmesinin ancak ve ancak milletin ve hükûmetin yapacağı
yardımlarla mümkün olabileceği üzerinde
durulmaktadır.
Teftiş heyeti bunun için de birkaç hususa özellikle dikkat çekmekteydi, öncelikle
hanesiz kalanların, ikinci olarak anasız, babasız ve bakacak kimsesi olmayan yetimlerin,
üçüncü olarak erkeksiz kalan dul kadınlarla
çocukların, dördüncü olarak her şeyini kaybetmiş olan esnafın, çiftçilerin ve son olarak
da emlâk, mektep, ibadet merkezleri gibi
yerlerin geleceğinin teminat altına alınarak,
gerekli yardımların yapılmasının doğrudan
doğruya hükûmetin yükümlülüğünde olduğu
üzerinde durulmaktaydı.
Bu vazifenin yerine getirilebilmesi için
daha önce bahsi geçen 30.000 Liralık yardı(31) 17 Temmuz 1325/30 Temmuz 1909, Tanin, Yıl: 1, no. 326.
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Cahid, ülkenin durumunun karanlık ve korkunç olmadığını, insanların kalplerinde iyi niyet hislerinin hala mevcud olduğunu, ıslahat
yapılmamasına rağmen yine de bir şeyler yapılmaya çalışıldığını, bu itibarla bir Jandarma
Mektebi’nin açıldığını, bu sayede jandarmanın tavır ve davranışlarını belirleyecek yeni
esasların hazırlanmakta olduğunu, bir müddet sonra memleketin her tarafında ciddi bir
zabıta kuvvetinin olmasını ümit etmekteydi.
Bununla beraber ortada var olan bütün bu
emniyetli durumun hükûmetin becerisinden
değil, İstanbul’daki İdare-i Örfi’nin tesis etmiş olduğu korkunun eseri olduğunu ifade
etmektedir.

ma ilaveten en az 100.000 liralık bir tahsisatın
ayrılması halinde kerhen de olsa bu muhtaçların yaralarına çare bulunabileceği ifade edilmekteydi. Heyet ayrıca bu yardımlara ilaveten muhtaçlar arasında olmakla beraber hali
vakti yerinde olup, sermayesinden mahrum
kalmış olan tüccar sınıfının da gözetilerek en
az 50.000 lira tutarında bir kredi açılmasının,
bu sınıfın da Adana ve diğer kazalarda var
olan yatırımlarını devam ettirebilmeleri için
elzem görülmekteydi.
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Hüseyin Cahid’in bütün eleştirilerine
rağmen, Heyet-i Teftişiye’nin ortaya koymuş olduğu bu acı tablo karşısında hükûmet
bölgeye acilen 15 doktor göndermişti. Buna
ilave olarak, söz konusu rapordan Ermeni
patrikliğinden ve diğer misyonlardan da doktorlar bölgeye ulaştırıldığı anlaşılmaktadır.
Hükûmet acil ihtiyaçların karşılanabilmesi
için 13 Mayıs’ta Maraş, Haçin, Cebel-i Bereket ve diğer mahallere 800 lira göndermiş;
Antakya, Kesb, İskenderun, Beylan ve Maraş’ın Göksun Kazası’nın Andırın Nahiyesi’ne bağlı Anacık Köyü’nde de muhtaçların
olduğu hususu gündeme gelince, bölgeye 120
bin lira ödenek ayrılmasının bütün muhtaçların ihtiyaçlarını ancak karşılayabileceği karara
bağlanmıştı32.
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Hüseyin Cahid’in hükümete yönelik
eleştirileri daha ziyade memleket idaresiyle alakalı olmuştur. Buna karşılık yaraların
sarılması hususunda herhangi bir tavsiyede
bulunulmadığı gibi, eleştirel bir yaklaşım da
görülmemiştir. Hüseyin Cahid’in yaklaşımı
dikkate alındığında makaleyi bu gün dahi
okuyanlar, bu hususta da bir nebze olsun duyarlı bir yaklaşım sergilenmiş olmasını haklı
olarak bekleyecektir.
Halbuki dönemin hükümeti Heyet-i
Teftişiye’ye rapor düzenletirken, geçmişte yapılan tahrirlerin mantığıyla hareket etmekte
ve ahalinin içinde bulunduğu her hali tek tek
incelemek ve bunlara çareler aramak zaruretini hisseden bir anlayışla hareket etmek
zorundaydı. Kaldı ki, Hüseyin Cahid’in “aynı

fikrin Bâb-ı âlî’nin yumuşak ve çelebi uslûbuna alışık bir kâtip kalemiyle ifade edilmiş
olsa idi zerre kadar itiraz olmayacak, bilâkis
Divân-ı Harbin hissiyatının adil olduğu kadar
insani açıdan da son derece mükemmel olduğu”
şeklinde hükümetin, kendi askerinin karşısında bir azciyet içerisinde olmadığını göstermektedir. Aynı anlayış ile Halep’teki tüccarların meselesi de yine hükümet tarafından ele
alınmıştır. Divân-ı Harb-i Örfi ise bu hususa
hiç değinmemiştir. Mesele Meclis-i Mebusan’a taşınınca yapılan incelemeler iğtişaşın
kasıtlı olarak Halep’e siyaret ettirilmek istendiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Hükümet
zaman içinde meselenin arka perdesini, yapılan yayınların neyi hedef aldığından tahmin
etmeye başlayınca, her önüne gelenin iğtişaştan zarar gördük, bizim de zararımızı tazmin
edin fırsatçılığının önünü almak için sadece
Adana’daki tüccara yönelik tedbir alınmasına
karar vermişti. Bu karar sonucunda bir dizi
tedbir alınması gündeme geldi: Buna göre;
evvelâ, karışıklıklar sırasında yanan mabet,
mektep ve meskenlerin inşası, açıkta kalanların korunması ve ziraat ve sınaî erbabının
ihtiyacı olan alet ve edevatın temini amacıyla
Halep Vilayeti’ne 20 bin ve Adana Vilayeti’ne
100 bin liralık ödenek tahsisine karar verdi.
İkinci olarak, olaylar sırasında zarar gören zanaat, ticaret ve ziraat erbabının işlerini yeniden yürütebilmeleri için hükûmet tarafından
ayrıca 100 bin lira daha verilmesi kararlaştırılmıştı33.
Adana tüccarına tahsis edilen bu
100000 liranın kredi olarak verilmesi için
Osmanlı Bankası Adana şübesine emir verildiği görülmektedir. Kesb kazasında haneleri
yıkılanlara ve Antakya’da zarar gören halkın
bir kısmına 60 ila 40 para arasında yevmiyeler dağıtıldı. Ayrıca Antakya’da tahrip edilmiş
olan Protestan ve Latin kiliselerinin tamiri
için de yaklaşık 9000 kuruş harcandı. Halep
Valiliği 1 Haziran 1909’da Dâhiliye Nezareti’ne gönderdiği raporda, “Antakya’da tamir
edilmekte olan 71 Ermeni hanesinden 50’sinin
(32) Günay, aynı makale, s. 117.
(33) Günay, aynı yer.

Adana iğtişaşının bütün bu vahim yüzü
bir yana gerçekte ortaya çıkış nedenleri üzerinde durmak gerekirse, söylenebilecek pek
fazla bir şey olmadığı, Hüseyin Cahid’in özellikle İttihad ve Terakki Cemiyeti taraftarlığı
gayretkeşliğinden anlaşılmaktadır. Olayların
cemiyet taraftarı birkaç kişinin yaymış olduğu
fitne ve fesadın bir sonucu olduğu, hadiselerin gidişatından ve Tanin gazetesinde yapılan
yayınlardan anlaşılmaktadır. Buna mukabil
cemiyetin adeta sözcülüğüne soyunmuş olan
Hüseyin Cahid, hadiseleri hükûmetin bölgedeki idarecilerinin beceriksizliğine yormakta,
Osmanlı Devleti’nin meşruti bir yönetime
geçmesinin ortaya çıkardığı boşluktan faydalanmak isteyen ve hazırlıklarını dış mihrakların da teşvikiyle bu yönde tamamlamış
olan Ermeni isyancılarının iğtişaştaki rolu ise
görmezlikten gelinmekteydi. Hatta Ermeniler masum kurbanlar olarak nitelendirilirken,
Müslümanlar/Türkler ise caniler olarak vasıflandırılabilecek kadar ileri gidildiği görülmektedir.
Oysaki hadiselerin ortaya çıkış nedenleri daha önceden tasarlanmış ve fırsat
doğduğunda uyggulamaya konulacak bir tertipten ibaretti. Bu hususla ilgili olarak Nejla
Günay;
“Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 yılından
itibaren örgüt üyesi olduklarının Osmanlı
hükûmetince tespit edilmesinden dolayı
yurt dışına kaçan çok sayıda Ermeni yurda
döndü. O sırada hükûmet “her şeyi serbest
bıraktığı gibi” silah ticaretini ve ithalatını
da serbest bırakmıştı. Bu, Ermenilerin
hızla silahlanmalarına zemin hazırladı. Ermeniler, Meşrutiyet idaresinin kendilerine
verdiği geniş özgürlükten yararlanarak,
“ilk aşamada kendilerini savunmak”, daha
sonra da “hak iddialarını saldırgan biçimde elde etmek” amacıyla ülkeye kolaylıkla silah ve mermi sokabiliyorlardı. Büyük

Devletler Akdeniz ve Bağdat Demiryolu
nedeniyle stratejik önemi olan Çukurova’da bir Ermeni devleti kurulması konusunda Ermenileri tahrik etmişlerdi. Öte
yandan Bulgar, Sırp ve Girit hareketleri
ve iç isyanlar Ermeni komiteleri tarafından bir fırsat olarak kabul edildi. Onların
yaptıkları plana göre; Ermeniler ayaklanıp
olaylar çıkaracaklar ve hükûmete karşı
direneceklerdi. Bunun üzerine Avrupa
devletleri olaylara müdahale ederek zırhlılarını Mersin’e gönderecekler ve Kilikya’yı
Ermenilere vereceklerdi. Hatta böylece
“Büyük Ermenistan”ın kurulması Avrupa
Devletleri tarafından onaylanacaktı.
Komiteler, bu amaçlarına ulaşabilmek için
Doğu illerinden Adana’ya nüfusa kaydettirmeksizin birçok Ermeni göç ettirdiler.
Adana’ya yurt dışından gelen Ermeniler
de köylere dağıtılarak yerleştirilmekteydi.
Öte yandan mevsimlik işçi oldukları bahanesiyle Maraş, Harput ve Diyarbakır’dan
çok sayıda Ermeni bölgeye getirilerek işgal
edilen boş arsalarda ya da kasabalardaki
Ermeni evlerinde barındırıldılar. Adana
Ermeni Marhasası Episkopos Muşeg,
Meşrutiyet’in getirdiği serbest ortamın da
etkisiyle gizlenme gereği duymadan kilise,
okul ve meydanlarda konuşmalar yaparak
halkı ayaklanmaya ve Kilikya Krallığı’nı
kurmaya davet etti.”35
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ifadeleriyle konuya açıklık getirmekte ve Hüseyin Cahid’in bütün gayretlerine rağmen,
gerçekte iğtişaşın Türklerin çabalarıyla değil,
öteden beri hazırlıklarını tamamlamış olan
Ermenilerin planlarından kaynaklandığını
göstermektedir.
Ne hazindir ki 1909 Adana İğtişaşı, bu günlerde sergilenmeye çalışılan ve bir
nevi meşruti yönetimin tesisi anlamına gelen
(34) Günay, aynı makale, s. 118. Tanin Gazetesi’nde ise Adana ve diğer kazalarda yanan dükkân, hane, mektep, mabed olmak üzere
4.823 binanın tahrip edildiği, bunların ise ancak 386’sının Müslümanlara ait olduğu, kalanının ise gayrimüslimlere ait olduğu
belirtilirken, bütün bu iğtişaşta muhtaç duruma düşenler için kurulmuş olan komisyon tarafından dağıtılan yardımların yekününün
1.376.177 kuruş olduğu belirtilirken, kefalete bağlanarak Ziraat
Bankası’ndan dağıtılan meblağın ise 32.000 liradan ibaret idi (18
Temmuz 1325, Tanin, nr. 327, s. 1).
(35) Günay, aynı makale, s. 114-115.
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tamiratının bittiğini, geriye kalan 21’inin tamirinin üç güne kadar bitirileceğini ve sahiplerinin
evlerine yerleştirilmeye başlandığını” bildirmişti34.

“Çözüm Süreci”ne vurulmak istenen darbenin bir benzeri olarak planlanmıştır. O gün
Adana’daki hadiseler bugün ise sınırlarımızın dışında olan ve ülkemizle hiçbir bağlantısı olmadığı halde, bir iç savaşı tetiklemek
amacıyla bahane olarak ortaya sürülen Kobani Meselesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100
yıl önce olduğu gibi yeni bir Adana olayı ile
karşıkarşıya bırakılarak, bu defa Ermenilerin
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yerini alan Kürtlerin bağımsızlığına ve devlet
kurmasına zemin hazırlanılmaya çalışıldığı
görülmektedir.
Bu hadisede de görülmektedir ki, yüzyıl önce var olan muhalefet ile bugün var olan
muhalefet arasında hükümet devirme ve devlet idaresi üzerinde vesayet kurma mantığı
arasında hiçbir farklılık yoktur.

