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Önsöz
Osmanl~~ Imparatorlu~u'ndaki Ermeni "milleti", 187o'lerde patlak
veren sözde "Do~u Sorunu"nun do~u~ una dek geçen 600 y~l s~ ras~ nda bar~~, düzen, güvenlik ve gönenç içinde ya~am~~t~ r. 1877'de ba~layan TürkRus Sava~~, yetkisiz b~ rak~ lan San Stefano (Ye~ilköy) Antla~mas~'na yol
açm~~; K~ br~s Sözle~mesi (Cyprus Convention) ve Berlin Antla~mas~'na neden
olu~ turmu~tu. Bu sözle~me ve antla~malar, Osmanl~~ Ermenilerine, sözde ek
ayr~cal~ k haklar~~ sa~layacaklard~ , ama gerçekte, büyük devletlere, özellikle
Britanya ve Rusya'ya, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun iç i~lerine kar~~mak
firsat~ n~~ ve Imparatorluk çökünce, onun ganimetinden daha büyük bir pay
koparmak ümidini veriyordu.
Büyük devletler, özellikle Ingiliz muhafazakâr ve liberal yönetimleri,
Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda bulunan Hristiyanlar~ n, daha çok Anadolu'
nun dört bir yan~ nda da~~mk olarak ya~ ayan Ermenilerin yarar~ na devrim
yap~lmas~~ için ~~ 878'den sonra çe~itli giri~imlerde bulunuyorlard~ . Onlar~ n
ba~ar~s~zl~ kla sonuçlanan ilk hamlelerinden biri de, özerk bir Ermeni ili
kurulmas~~ do~rultusunda idi ve bu davran~~lar~, kimi Ermeni militanlar~n~ n ayaklanmalar~ na ve büyük devletlerin az daha silahl~~ müdahalelerine
neden olu~turuyordu.
Ingiliz Liberal Partisi, 1 88o y~l~~ Nisan~ nda Londra'da erke geçince,
yeni Ingiliz Ba~bakan~~William Ewart Gladstone, halefleri Lord Beaconsfield (Benjamin Disraeli) ve Lord Salisbury'den daha çok çaba harcayarak,
büyük devletleri, kendi dileklerine boyun e~erek, Do~u Anadolu'da geni~~
ölçüde devrim yapmas~~ için Osmanl~~yönetimine ortak bask~ da bulunmaya
inand~ rmaya çal~~~ yordu. Türk Imparatorlu~ u'nun varl~~~ na ve bizzat kendi taht~ na kar~~~bir tehlike olu~ turan bu çabalar, Padi~ah Sultan Abdülhamit II'yi, tüm güç ve yetkileri uhdesinde toplamaya zorluyor; ayr~ca,
Ermeni militanlar~ n~ n, gizli dernekler kurarak ayaklanmaya haz~ rlanma-
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lar~na neden olu~turuyordu. Bu militanlar~ n amac~, Müslümanlar~ n, toplam nüfusun yüzde 8o'ini olu~ turmalar~na kar~~n, Ermenilerin, nüfusun
yüzde 15'ini bile olu~ turmad~ klar~~ Do~u Anadolu'da özerk veya yar~~ ba~~ms~ z bir Ermeni ili kurulmas~ n~~ sa~lamakt~.
Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun ~~88o'lerde mali aç~dan çökmeye ba~lamas~~ üzerine, sözde "Ermeni Sorunu" daha bunal~ml~~ bir safhaya giriyor;
bu durum, Türklerle Ermeniler ve Türklerle Ingilizler aras~ ndaki ili~kilere
kötü etki yap~yor ve Ermenilerin ç~ karlar~ndan çok kendi bencil ç~ karlar~ n~~
sa~lamak amac~yla Türklere yaltaklanmada birbirleriyle yar~~~eden Britanya ve Rusya'ya kar~~~Ermenileri, dü~~k~ r~ kl~~~ na sevkediyordu. Buna kar~~ n,
Salisbury ve Gladstone, görünü~ te Ermenilere ek ayr~cal~ k haklar~~ sa~lamak için, ama gerçekte kendi ç~ karlar~na yard~mc~~olmak amac~yla, büyük
devletlerin, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun iç i~lerine hep birlikte ve ortakla~a
kar~~malar~ n~~sa~lamak için ellerinden geleni yap~yorlar ama ba~ar~s~zl~~a
u~ruyorlard~, çünkü büyük devletler aras~ nda ç~ kar ayr~l~klar~~ vard~.
Bu arada, d~~~ülkelerdeki Ermeni militanlar~, H~nçak (Hintchak veya
Henchak) ve Ta~nak (Dashnaktsoutioun) gibi gizli ihtilal ve tedhi~~örgütleri
kuruyor; bu örgütler, Osmanl~~ ülkeleri içinde ve d~~~ nda, hiç ayr~m yapmadan ve bizzat alelade Ermeni halk~~ aras~ nda bile bir terör, cinayet,
sabotaj, yakma, insan kaç~ rma ve zorla para toplama kampanyas~~ ba~lat~yorlard~. Ermeni terörizmine kar~~~koymak için ivedilikle davranan
Osmanl~~ katlar~, Hamidiye alaylar~ n~~ kurarak tedhi~çilere kar~~~bir bask~~
siyasas~~ uygulamaya ba~l~yor; bunu, 1894 ile 1896 y~llar~~ aras~ nda kanl~~
olaylar izliyordu.
Türklerle Ermeniler aras~ nda geni~~ölçüde ilk çarp~~ ma, 1895 y~l~~
yaz~nda, Türkiye'nin do~u illerinde bulunan Sasun bölgesinde, Ermeni
tedhi~çilerinin k~~k~ rtt~ klar~~bir isyan~n patlamas~yla ba~l~yordu. Bunu, Anadolu'nun her yan~ nda vuku bulan birçok olaylar izliyor; Türk ve Ermeni
halklar~~ aras~nda adeta bir sivil sava~~biçimini al~yor; her iki yanda birçok
ki~inin ölümüne, mal ve mülkün tahribine yol aç~ yordu. Bu arada Ermeni
patri~i, büyük devletlerin yard~mlar~ na ba~vuruyor; bu ba~vuru, Londra'
daki Liberal Parti yönetimini, silahl~~ müdahalede bulunmaya ve "ganbot
(tehdit) diplomasisi" uygulamaya k~~k~ rnyordu.
Bununla birlikte, büyük devletler, özellikle Britanya ile Rusya aras~ ndaki ayr~l~ klar, daha sonra Lord Salisbury'nin de aynen izleyece~i bu
Ingiliz davran~~lar~n~~ etkisiz b~ rak~yordu. Güçlü devletler, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun iç i~lerine kar~~arak, Istanbul'daki etkilerini tehlikeye dü~ürmeyi h~ç istemiyorlard~. Onlar~n aralar~ndaki bu ayr~l~ klar~~ ivedilikle sezen
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Abdülhamit, bu ayr~l~ klardan azami yarar sa~lamaya çal~~~yor, ama yine
de Ermeni asileri ve Genç (Jön) Türk ihtilalcileriyle bir anla~maya varmak
yolunu seçiyor; bunda bir a~amaya dek ba~ar~~ sa~l~yordu.
1894-6 olaylar~ndan sonra Türklerle Ermenileri bar~~t~ rmak amac~yla
birçok giri~imler yap~l~yordu; ama sözde "Ermeni Sorunu", 1896 ile 1908
y~llar~~ aras~nda vuku bulan her büyük bunal~m veya olay s~ ras~ nda yeniden
alevlenecekti: örne~in, 1897 Türk-Yunan Sava~~; Alman Imparatoru'nun
Istanbul'u resmen ziyareti; "Girit ve Makedonya Sorunlar~n~ n" patlak
vermesi ve I 905'te Ermenilerce Abdülhamit'e suikast düzenlenmesi s~ ras~ nda oldu~u gibi. Bu arada Ermeni ihtilalcileriyle Jön Türkler aras~ nda bir
yana~ma ve i~birli~i ba~l~yor; Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda ya~ayan ve kendi durumlar~ndan ho~nut olmayan öteki unsurlarla birle~erek, 1908 y~l~~
Temmuzunda Jön Türk Ihtilalinin patlamas~ na yard~ mc~~ oluyorlard~.
Genç Türk ~htilalinden sonra Türk-Ermeni ili~kileri

Genç Türk Ihtilalinin sonucu olarak Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda anayasa düzeninin yeniden kurulmas~ n~~izleyen evrede °, ihtilalin "özgürlük,
e~itlik ve karde~lik" gibi sloganlanyla bir süre gözleri kama~an Türklerle
Ermeniler, birbirlerine yana~maya ba~l~yorlard~. Sözgelimi, H~nçak Komitesi Ba~kan~, Kafkasya Ermenilerinden M. Sabahgülyan, 19o8 y~l~~ A~ustosunda, Beyo~lu'ndaki Surp Yervartyun kilisesinde yapt~~~~konu~mada "Biz,
H~nçaklar, art~k ihtilal çal~~malar~ na son vererek tüm varl~~~m~zla yurdun
yükselmesine çal~~aca~~z" diyordu. öteyandan, "Ta~nak" olarak bilinen
Ermeni Ihtilal Federasyonu'nun Rusyal~~ sözcüsü Aknuni ise ~u aç~ klamay~~
yap~yordu:
"Ta~nakzaganlar~ n en önde gelen görevlerinden biri de, Osmanl~~
anayasa rejimini korumak, Osmanl~~ uluslar~n~ n birbirleriyle birle~melerini sa~lamak, Ittihat ve Terakki Derne~i'yle i~birli~i yapmakt~ r" 2 .
Durumu düzenlemek için yap~lan tüm bu davram~lara kar~~ n, Istanbul'
daki Ingiliz Büyükelçisi Sir Gerard Lowther, A~ustos ortalar~ nda, Van'
daki Ingiliz Konsolos Yard~ mc~s~~ (vice-consul) Tekmen Bertram Dickson'
Düstur,, 2. tertip, C. 1, S. 1-2; Ali Cevat ve Faik Re~it Unat: ~kinci Me~rutiyetin ildr~t ve otuzbir
Mart hadisesi, Ankara, TTK, 1960, S. 108-9.
2 Ismet Parmaks~zo~lu: Ermeni komitelerinin ihtill hareketleri ve besledikleri emeller, Ankara
1980, S. 34.
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dan, hâlâ kayg~land~r~c~~ haberler al~yordu. Dickson'un bildirdi~ine göre,
Bitlis iline ba~l~~ Tiyari'de ve ~atak yak~nlar~nda, a~iret mensubu Müslümanlarla Ermeniler aras~ nda çarp~~malar ve yasa d~~~~ davran~~lar sürüp
gidiyordu. Bu olaylar, Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~nda, "son günlerde yans~ t~lan karde~lik duygulanndan sonra ba~kald~ ran reaksiyonun ba~lang~c~"
olarak görülüyordu 3. Bununla birlikte, Eylül ba~lar~nda durum epey
yat~~~yordu.
Ingiliz konsolos Yard~ mc~s~~Shipley'in Ermeni olan çevirmeni (dragoman) A. S. Safrastian'a göre, çevirmenin üslenmi~~bulundu~u tüm Bitlis
ilinde, "kamu güvenli~i, beklenildi~inden daha etkili biçimde güvence
alt~na al~ nm~~~ve ilin her yerine, e~i görülmemi~~ölçüde bar~~~ve suskunluk
egemen olmu~tu". Mu~'taki Ermeni ihtilal önderleri -Rupen, Karmen ve
ötekiler- 50 "fedai" den olu~an çeteleriyle birlikte yetkililere teslim olmu~lar ve askeri törenle kar~~lanm~~lard~. Korgeneral (Ferik) Salih Pa~a,
Ermeni önderlerini kar~~lamak için askeri bir bando gönderiyor; askerlerin
refakatindeki bu önderler, Ermeni ve a~iret Müslümanlar~ndan olu~an
büyük bir halk kitlesince co~kunca alk~~lamyorlard~. Ermeni önderleri,
kendi halklar~n~n iktisadi, ahlaki ve entelektüel kalk~nmalan için çal~~maya
söz veriyorlard~. Bu arada, yüzlerce Ermeni kaça~~~Rusya'dan Türkiye'ye
dönüyor ve yollarda Müslümanlarca çok iyi kar~~lan~yorlard~~4.
Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden J. A. Tilley'ce "inamlamayacak kadar memnuniyet verici" olarak nitelendirilen bu geli~meler, Ingiliz
büyükelçisince de do~rulan~yordu. Büyükelçi Lowther, Ingiltere D~~i~leri
Bakan~~ Sir Edward Grey'e Eylül ay~nda gönderdi~i yaz~da, Türkiye'nin
do~u illerindeki durumun büsbütün de~i~mi~~oldu~unu bildiriyordu. Harput'taki reaksiyon yat~~m~~t~; ama Ermeniler aras~nda, az da olsa, hâlâ bir
kayg~~vard~. Ittihat ve Terakki Derne~i veya yanda~lan duruma el koyarak, "en rü~vetçi ve yeteneksiz" yetkililerin birço~unun i~lerine son verilmesini sa~lam~~lard~. Onlar aras~nda görevinden çekilmesi halkça talep
edilen Ermeni piskoposu, çok miktarda para ile Harput'tan ayr~llyordu.
Malatya'da anayasa iyi kar~~lanm~~; bu münasebetle ~enlikler yap~lm~~t~. Diyarbak~ r'daki gerici (reaksiyoner) parti görünü~te ortadan kaybolmu~tu. Orada, anayasay~~ kutlamak amac~ yla, Ermeni kilisesinde, tüm
3 Ingiliz Devlet Ar~ivi, D~~i~leri Bakanl~~~~belgeleri (FO), FO 37 1 /
533/ 28405: Gerard
Lowther'den Sir Edward Grey'e kapal~~ telyaz~s~, Istanbul, 16.8.1908.
Ibid.: Konsolos yard~mc~s~~ vekili A. S. Safrastian'dan Konsolos Shipley'e yaz~, Bitlis,
1.9.1908.
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mezheplerin kat~ld~~~~bir toplant~~ yap~l~yor; düzen, etkinlikle sürdürülüyor
ve mezhepler birbirleriyle büsbütün uyum içinde ya~~yorlard~ . Yine Diyarbak~ r'da, yönetim yetkililerinin çal~~malar~n~~ denetleyecek yerel bir komite
kuruluyor, ama hepsi sayg~de~er ki~iler olan 8 Müslüman, 3 Ermeni ve 3
Katolikten olu~an bu komite, idari ayr~ nt~lara pek çok kar~~m~yordu.
Eylül ba~lar~nda, Erzurum'daki Ermeni ba~piskoposu, 1895 olaylar~ nda yitirilenlerin "ruhlar~ n~n süküna kavu~mas~~ için" dini bir ayin düzenliyor; Müslümanlardan da büyük bir kalabal~k bu ayine kat~llyordu. Müslüman önderlerden kimileri, daha sonra verdikleri söylevlerde, hayatlar~ n~~
"özgürlük yolunda" yitirenleri an~yor; geçmi~in unutularak, bundan böyle,
Türk ve Ermenilerin, ülkelerinin iyili~i için birbirleriyle karde~~gibi çal~~acaklar' ümidini dile getiriyorlard~~5. Bu bilgiyi 20 Eylülde Londra'ya
ileten Ingiliz büyükelçisi Anadolu'nun dört bir yan~ndan buna benzer
haberler geldi~ini ekliyor; bu haberler, güçlü devletleri, özellikle Britanya'y~~
memnun ediyordu 6.
Türk-Ermeni ili~kilerinde gittikçe iyiye giden o denli bir geli~me kaydediliyordu ki, bu durumu, Van'daki Ingiliz Konsolos Yard~mc~s~, Te'~men
Bertram Dickson, 30 Eylülde Ingiliz Büyükelçisi Lowther'e bir yaz~~ göndererek yans~ t~yordu. Dickson, mektubunda, "son üç ay esnas~nda bu ildeki
durumda, rejim ve politikada kaydedilen büsbütün tersine dönü~ün e~ine
rastlamak çok güç olacakt~ r" diyordu. Konsolos yard~ mc~s~ n~n iddia etti~ine göre, Temmuz ay~ nda Van'daki Ermeni kesimi askerlerce çevrilmi~ti.
Evlerde "sert" ara~t~ rmalar yap~l~yor; zindanlar "Ermeni fedaileriyle dolu
bulunuyor"; kimi Ermeniler de takibata tutuluyorlard~. Bunu, "kans~z"
geçen Jön Türk Ihtilali, anayasan~n yeniden uygulanmas~~ve tüm siyasi
tutuklular~ n serbest b~ rak~lmalar~~ buyru~u izliyordu. Halk~n bu gibi de~i~ikli~in anlam~n~~ kavrayabilmesi için biraz vakit geçiyordu, ama bunu
kavrar kavramaz, üzerlerinde ola~anüstü bir etki yarat~yordu.
Dickson aynca ~unu vurguluyordu:
"Ayaklar alt~ nda çi~nenen, köpek gibi ba~~e~en ve yüzünü Ermeni
kesiminin d~~~ nda göstermeye cesaret edemeyen en a~a~~~varl~k olan
Ermeni, ~imdi, en kötü politikac~ n~n ç~~~ rtkan, göze batan, kibirli
ve küstah bir taklitçisi olmu~tur".
FO 371/533/3323o: Lowther'den Grey'e yaz~ , Tarabya, 20.9.1908.
The Times, 8, g, 14 ve 24.8.1908; ayr. bkz. Ismail Hami Dani~ ment: Izah]: Osmanl~~Tarihi
Kronolojisi, c. 4, Istanbul 1961, s. 366.
5

6

1246

SALAH! R. SONYEL

Ermeni düzenleni ve gizli silah ithali sürüyor

~ngiliz konsolos yard~mc~s~~ raporunu ~öyle sürdürüyordu: Van'daki
Ermenilerin iki partisi, Ta~naklar ve Armenistler, yap~lan seçimlerde kendi
ihtilal örgütlerinden epeyi yararlanm~~lard~. O s~ralarda H~nçaklar ve s~k~~
ba~lar~~ bulunan Ta~naklar, oldukça güçlü bir parti olu~turuyorlard~~ve bu
partinin "fedai" olarak an~lan önderleri, Aram, "Doktor" (Varhad Papaziyan), Sarkis ve i~han'd~. Seçimlerde "Doktor"u kendi milletvekili aday~~
olarak gösteriyor ve delegelerini Armenistlere ve Müslümanlara kar~~~birinci seçmenler kolejine seçtirmek için açt~klar~~ ilk kampanyada büsbütün bir
ba~ar~~sa~l~yorlard~. Bu denli bir ba~ar~y~~biraz da tehdit ve benzeri usullere
ba~vurarak sa~lam~~lard~. Tekmen Bertram Dickson'un, "zeki ve sayg~de~er bir tüccar" olarak nitelendirdi~i Terziba~~yan adl~~ bir Ermeni'yi
aday olarak gösteren Armenistlerin, seçimi, rakiplerine kar~~~kazanma ~anslar~~pek azd~; oysaki, Ermeni halk~n~n daha sayg~de~er ve sakin bir bölü~ünü
olu~turuyor, Müslümanlar ve yönetimce destekleniyorlard~.
Ta~naklar, ayn~~zamanda, Müslüman a~iret mensuplar~n~n oylar~n~~da
sa~lamak amac~yla kimi a~alarla düzen çeviriyor ve "Murahhas" olan
Ermeni piskoposunu bir alet olarak kullamyorlard~. Onlar~n bu tutumu ve
davran~~lar~, Ermeniler aras~nda ayr~l~klar yarat~yor; bu durum, Ermeni
Kurultay~nda piskoposla Terziba~~yan aras~nda bir kavgaya yol açarak
doruk noktas~na eri~iyordu. Bunun sonucu olarak ç~kan skandal~~ ustal~kla
kullanan Ta~naklar, Armenistlerin sav~na büyük bir darbe indiriyorlard~.
Ayn~~ zamanda, en yetenekli muhalifleri olan Terziba~~yan'~n sürülmesini
veya hapsini sa~lamaya çal~~~yorlard~. Onlar~n iki ay önce ya hapiste veya
kaçak bulunan "fedai" önderleri, ~imdi duruma egemen oluyor ve dahas~,
vali vekiline bask~~ yapmaya çal~~~yorlard~. "Gösteri~li bir yüzsüzlük ve
~~mankl~ kla davranarak", anayasan~n, bizzat kendi çal~~malar~~sonucunda
yeniden kuruldu~unu iddia ediyor; hem Ermenilerin ço~unlu~u ve hem de
a~iret mensubu birçok Müslüman, onlar~n bu iddialar~na inan~yorlard~.
Böylece, Van ilindeki bu Ta~nak "fedai" örgütü, siyasi bir kurulu~~
olarak gücünü art~rm~~~bulunuyor; o s~ rada ilin tüm Ermeni halk~nca körü
körüne destekleniyordu. ~ngiliz Konsolos Yard~mc~s~~ Dickson'a göre, bu
örgütün Rusyal~~Ermeni olan önderleri -Aram, Papaziyan, Sarkis ve i~hanKafkasya'da amaçlar~na varmak için terörizme ba~vuran kimi s~n~flar aras~nda egemen olan ve "anar~i anlam~na gelen ileri sosyalizm" görü~lerine
sahiptiler. Yine Dickson'a bak~lacak olursa, bu adamlar, "kibirlilikleri,
küstahl~klan ve herkese buyruk vermek âdetleriyle", Ermenileri, kendi
önderliklerinde, yeni rejim içinde ve Müslümanlar aras~nda daha be~enilir
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bir unsur yapamayacaklard~. Bunu, Saray'da ç~kan bir olay kan~ tlam~~t~.
Rusya'dan gelen tamamen silahl~~ bir Ermeni "fedai" çetesi gündüzün
hududu geçerek, Müslüman a~iretlerinin ya~ad~klar~~ bölgeye s~z~yor; ordan
da Saray kentine ve Van'a giriyordu. Bu davran~~, Saray'daki Türkleri
öfkelendiriyor; bir Ermeni'nin pazarda bir Türk'e küstahl~k etmesi kavgaya
yol aç~yordu. Bu olaydan sonra, Saray'daki Ermeni erkekleri, ailelerini
geride b~rakarak toplu biçimde Van'a gidiyor, ama yönetime de~il, Ermeni
"fedai" önderlerine ~ikâyette bulunuyorlard~.
Bu Ta~nak önderlerinin küstahca davranarak hükümete ve a~iretlere
mensup Müslümanlara bask~~yapmaya çal~~malar~; buyruklar~~yerine getirilmezse, onlar~n cezaland~r~lmalar~n~~ sa~layacaklar~~ yolundaki uyar~lar~,
tüm Müslümanlar~~daha da sinirlendiriyor; Ermenilere kar~~~tehditler savurmalar~na; Van'daki duvarlara yap~~t~ rd~klar~~ afi~lerde Ermenilere ve onlar~n Rusyal~~önderlerine ihtarda bulunmaya sevkediyordu. Ermenilerin
bu tutumunu, Ingiliz Konsolos Yard~mc~s~~ Te~men Dickson da, Ingiliz
Büyükelçisi Lowther'e 30 Eylülde gönderdi~i bir yaz~da ~öyle ele~tiriyordu:
"...Gördü~üm kadanyla, uyrukluk alt~ndaki Ermeni, sevimsiz, de~ersiz, köpeklik eden, vicdans~z, yalanc~~ ve h~rs~z bir ki~idir; ona
özgürlük verilince, bu kötü niteliklerin hiçbirini yitirmez; bilakis,
bunlara ek olarak, küstah, zorba bir müstebit olur. Bu bölgedeki
cahil halk aras~nda zeki olarak kabullenilen ve aç~k kap~lardan
geçerek soygunculuk yapan bir h~rs~z~n aç~kgözlülü~üne sahiptirler".
Öte yandan, Te~men Dickson'un "hiç medenile~memi~, geri kalm~~~ve
büsbütün cahil" olarak nitelendirdi~i Van ilindeki Müslümanlar, yüzy~llarca yönettikleri Ermenileri küçük görüyor ve onlar~n (en az~ndan o nesil
boyunca), kendilerine önderlik veya emretmelerini hazmedemiyorlard~.
Esasen, Dickson'un da inand~~~~gibi, Ermenilerin politikas~~ "büsbütün
bencil" idi ve belki de daima böyle olacakt~. Ingiliz konsolos yard~mc~s~n~n
görü~ünce, Ermeniler, birle~ik bir Osmanl~~ Imparatorlu~u dü~ünmüyor,
"kendi karlar~n~~de~ilse bile", ulusal geleceklerini dü~ünüyorlard~.
Dickson, Ermenilerin ülkeye hâlâ gizlice silah ve mermi getirdiklerini
de ö~renmi~~bulunuyordu. Son günlerde Rusya ve Iran'dan çok say~da
Ermeni "fedai" Van'a geliyor; Van'dan da birço~u o ülkelere hareket
ediyorlard~. Dickson durumu ~öyle de~erlendiriyordu:
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"Yeni rejimin sürdü~ünü farzedelim. öyleyse Türkiye Ermenileri,
~imdiye dek e~i görülmemi~~bir özgürlü~e sahip olacaklard~r; oysaki Rusya'daki Ermenilerin özgürlü~ü bunun yar~s~d~r. Daha önce
Türkiye Ermenileri Rus uyru~u olmak için düzen çeviriyorlard~;
~imdi de Rusya Ermenilerinin Türk uyru~u olmak için düzen
çevireceklerini farzetmek akla yak~ n görünüyor. Rusya'daki Müslümanlar daima Türk olmay~~istemi~lerdir. Böylece Rusya, Kafkasya'daki uyruklar~~ aç~sindan güç bir durumda b~ rak~lacakt~r.
Benim görü~ümce, bu durumu düzeltmek için iki ~~ kka sahiptir:
Kaficasya'ya daha liberal bir anayasa verebilir veya Türkiye'de
düzen çevirerek ve ayr~l~klar yaratarak oradaki Ermenileri Türklere ve yeni rejime kar~~~ho~nutsuz edebilir. Rusya'n~n bu iki ~~ktan
herhangi birini izlemeyi istedi~ini söylemek için vakit henüz erkendir;
ama buradaki Ermenilerin, Müslümanlarca kabul edilemeyecek
sosyalist ideallere sahip bu Rusyal~~ "fedailerin" önderli~i alt~nda
bulunduklar~~gerçe~i unutulmamal~d~r" 7 .
Van'daki ~ ngiliz konsolos yard~mc~s~, bu yerinde görü~leriyle, Rusya'
n~n, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun do~u illerinde dengesizlik yaratmak yolunda ne denli planlar haz~ rlad~~~ n~n kehanetini yap~yor ve bir avuç Ermeni
ihtilalcisinin, Rusya'ya, bu planlar~~ uygulamak için yard~ ma haz~ r olduklar~n~~ kan~thyordu."
~ ngiliz Büyükelçisi Lowther bile, anayasa düzeninin yeniden kurulmas~ndan bu yana, Ermenilerin tutumunun "küstah ve k~~k~rt~c~" oldu~unu,
Türklerin ise "somurtkan, ba~~~e~ik ve ku~kulu" olduklar~n~~do~ruluyordu.
Ermeniler, ayn~~zamanda, eskiden "sert biçimde" toplanan vergilerin bu
toplanma usulüne son verilmesinden yararlanarak vergi ödemeye kar~~~
ç~k~yorlard~. Onlar~n bu genel tutumlar~n~n bir reaksiyona yol açabilece~ine
inanan Lowther ~öyle diyordu: "Bununla birlikte, bugünkü durum, geçici
ve tehlikelerle çevrili olmakla birlikte, üç ay önceki duruma k~yasla oldukça
daha iyidir" 8. Türkiye'nin Anadolu illerinden gelen haberler de durumun
genelde tatmin edici oldu~unu vurguluyordu 9 .

7 FO 371/560/37689: Tekmen Bertram Dickson'dan Sir Gerard Lowther'e yaz~, Van,
30.9. 1908.
8 ~ bid.: Lowther'den Grey'e gizli yaz~, Tarabya, 24. To. ~ go8.
9 FO 371 /560/3611 2: Lowther'den Grey'e gizli yaz~, Tarabya, 9.10.1908.
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Yeni Ermeni k~~k~rtmas~~

Osmanl~~ Imparatorlu~u'ndaki yeni durumdan yararlanan d~~~ülkelerdeki kimi Ermeniler ve Ermeni yanda~lar~, o ülkelerin hükümetlerine Ermenilerden yana müdahalede bulunmalar~~ için bask~~yapmaya ba~l~yorlard~. örne~in, Ambrose O. Hopkins adl~~ Ermeni sempatizan~, Ingiltere'nin
Abensychan kenti Baptist kilisesinde yap~lan, "büyük bir kitlenin kat~ld~~~~
mitingde" geçirilen önergenin bir suretini, 24 Eylül ~~9o8'de Ingiltere D~~i~leri Bakan~~ Sir Edward Grey'e gönderdi~i yaz~ya ili~tiriyordu. Bu önergede, "eza çeken" Ermeniler için Avrupal~~ devletlerce henüz hiçbir ~ey
yap~lmad~~~~iddia ediliyor ve onlar~n sorunlar~n~n, Jön Türk ak~m~~ do~rultusunda de~il de, "Ermenistan'~n, gaddar Türk'ün yetki ve etkisinden
ayr~lmas~" do~rultusunda oldu~u öne sürülüyordu. Hopkins, Jön Türk
ak~m~na güveni olmad~~~n~~ve devrimin o yandan gelece~ine inanmad~~~n~~
vurgulayarak, Müslüman Türklere kar~~~olan nefret duygular~n~~ aç~~a vuruyor, ~öyle diyordu:
"Türk, bir Muhammedidir (Müslümand~r) ve Muhammed!, elinden gelebilirse, Hristiyana tolerans göstermeyecektir. Durum yaln~z bu de~ildir; Türk, günaha batm~~t~r. Onun kalbi, dü~ünce ve
dü~leri devaml~~ surette kötüdür. Genç Türk buna istisna olu~turmaz..." I°.
Ermeni sempatizan~~kimi Ingilizlerin bu denli dinsel a~~nl~klan, onlar~,
Osmanl~~Imparatorlu~u'nda olup bitenleri göremeyecek kadar kör ediyor;
onlar~n dar kafal~l~k ve ön yarg~lar~, iktidar~~henüz sa~lamca ele geçiremeyen Genç Türklere, söz vermi~~olduklar~~siyasay~~uygulamak f~rsat~n~~ bile
vermiyordu.
Bununla birlikte, ülkeye egemen olan iyimser hava, Ekim ba~lar~nda
birden bire bozulmaya ba~l~yordu. 5 Ekimde Bulgaristan, ba~~ms~zl~~~n~~
ilan ediyor; ertesi gün, Avusturya-Macaristan, Bosna-Hersek'i ülkelerine
ilhak ediyor; ayn~~ gün Giritliler Yunanistan'a ba~land~klanm aç~kl~yorlard~~ ". Bu yeni geli~meler, d~~~ülkelerdeki kimi Ermeni tahrikçilerini
Ermeni emellerinin sa~lanmas~~do~rultusunda yine harekete geçiriyordu.
Ingiltere'de ya~ayan Garabet Hagopian (Agopyan) adl~~Ermeni tahrikçisi
Sir Edward Grey'e 7 ve 23 Ekim ~~9o8'de gönderdi~i yaz~larda, Prens
Ferdinand'~n, Berlin Antla~mas~'m imzalam~~~olan devletlerin iznini alma~° FO 371/533/33333: Ambrose O. Hopkins'ten Grey'e mektup, 24..9.1908.
Sina Ak~in: 31 Mart Olayt, Ankara 1972, S. 24; Dani~ment: Kronoloji, s. 367-8.
Belleten C. LI, 79
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dan Bulgaristan ve Do~u Rumeli'yi, beklenmedik bir s~rada ba~~ms~z ve
kendisini bu ülkelerin kral~~ ilan etti~ini; Avusturya-Macaristan ~mparatoru'nun da Bosna-Hersek'i ilhak etti~ini; bu olaylar~n yeni bir durum
yaratt~~~n~~ve bu durumun, Berlin Antla~mas~ 'ndaki ilgili maddeleri yeniden incelemek amac~ yla bir konferans düzenlemekle u~ra~t~klar~~söylenen
Britanya, Fransa ve Rusya'y~~büyük ölçüde ilgilendirdi~ini kaydediyordu.
Hagopian, yaz~s~n~~ sürdürerek, Ermenilere, Avrupa'da veya uluslararas~~hukukta tek tinsel ve hukuki himayenin ancak Berlin Antla~ mas~'mn
61. maddesi alt~ nda sa~land~~~ n~; Berlin Kongresi'nde bizzat Lord Salisbury'nin kaleme alm~~~oldu~u bu maddenin yeterli biçimde uygulanmas~n~~
sa~lamak yolunda kendi yurtta~lann~n "kan ve mülk aç~lanndan birçok
özverilerde bulunduklar~ n~" an~ms~yor; Sir Edward Grey'i, Berlin Anda~mas~~ilgili devletlerce bir revizyona tabi tutulacaksa, 61. maddenin korunmas~n~, gelecek için daha ba~lay~c~~bir biçime getirilmesini ve s~ k~~biçimde
uygulanmas~n~~ sa~lamaya ça~~r~yordu.
Hagopian, ayn~~ zamanda, ~ngiliz yönetiminin, Berlin Antla~mas~'nda
yap~lacak herhangi bir de~i~iklikte Türkiye'nin ç~ karlar~n~~ ve statüsünü
esasl~~biçimde gözönünde tutarak korurken, o antla~man~n 61. maddesi ve
K~br~s Sözle~mesi gere~ince, Osmanl~lar~n, Do~u Anadolu'daki yönetimini
"dostça göz alt~ nda tutarak denetlemeyi sürdürmesi" ümidini dile getiriyordu.
~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ nda görevli J. A. Tilley adl~~ yetkili, bu
yaz~ya yan~ t vermenin hiç de ho~~olmayaca~~n~~vurguluyor, ~öyle diyordu:
"Ermenilerden yana yine müdahalede bulunaca~~m~z ümidini vermeyi istemiyoruz. Türklerin ba~~~bir kez daha derde girerse, buna,
Rusya'dan ba~ka kimse bir çözüm bulamayacakt~ r. öte yandan biz
de hâlâ K~ br~s'a sahip bulunuyoruz" 12 .
Hagopian'~, Ermeni Piskoposu K. Utijian (Uticiyan) destekliyordu.
Bu piskopos da, 29 Ekim ~~ 9o8'de Sir Edward Grey'e Manchester'den
gönderdi~i yaz~da, Türk anayasas~n~ n Balkanlarda yeni bir durum yaratm~~~olmas~~ üzerine, Britanya'n~n, bar~~~~sa~lamak amac~yla devletler aras~nda bir konferans düzenlemeye çal~~t~~~ m kaydediyordu. Utijian'~n ö~rendikine göre, Türk yönetimi, Berlin Antla~mas~'n~ n 61. maddesinin görü~ül12 FO 371/560/36965: Garabet Hagopian'dan Grey'e mektuplar, Londra, 7 ve
23.10.1908.
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mesini önlemeye çal~~~ yordu; çünkü Ermeniler, yeni anayasaya göre özgürlük, e~itlik ve adalete sahip olacaklard~ . Ermeni piskoposu, Jön Türk thtilalinden üç ay geçmi~~olmas~ na kar~~ n, Do~u Anadolu'daki durumun eskisi
kadar kötü oldu~unu; Jön Türklerin yüksek duygular~ n~~ a~iret mensubu
Müslümanlara a~~laman~n güç oldu~unu iddia ediyor; Ermenilere e~itlik
sa~lan~ rsa, 61. maddenin kendili~inden hükmünü yitirece~ini (mürur-u
zamana u~rayaca~~ n~ ); ama Ermeniler bu denli bir i~ leme tabi tutuluncaya
dek yürürlükte kalmas~n~n zarar~~ olamayaca~~n~; esasen, Do~u Anadolu'da
yetenekli i~güderlerin pek az, a~iret mensubu Müslümanlar~n ise pek çok
olduklar~ n~~ belirtiyordu. Bununla birlikte Piskopos Utijian, Jön Türkleri,
Ermenilerin özgürlü~ünü çok istediklerini ve Ermeniler tüm Türk ~ mparatorlu~u'nda güvenlik içinde ya~arlarsa, Genç Türklerin ellerinde de güven
içinde olacaklar~n~~kabulleniyor; Sir Edward Grey'in, Balkanlarda bar~~~ve
anla~ma yolunda yapt~~~~çal~~malar~n ba~ar~l~~olmas~~ ve "çok ac~~ çeken"
Ermeni "milletinin", onun arac~l~~~yla "sürekli bar~~a kavu~mas~" için dua
ediyordu 13.
Bunu, Britanya Ermeni Misyonu mensubu Rahip Krikor Behesmiliyan'~ n 5 Kas~ mda gönderdi~i bir yaz~~ izliyordu. Bu Ermeni rahibi, "irtica
partisinin", Genç Türklerin ve Ermenilerin çal~~malar~ n~~ güçle~tirdi~i Türkiye'de herhangi bir de~i~iklik görmedi~ini iddia ediyor; bununla birlikte,
Ermeni yurtta~lar~n~ n, Müslüman meslekta~lar~ na sad~ k olduklar~n~~ve Mara~'taki dostlar~ ndan alm~~~oldu~u son mektuba bak~lacak olursa, Ermeni,
Müslüman ve H~ ristiyanlar~ n, kamunun gönenci için hep birlikte el ele
çal~~t~klar~n~~bildiriyordu. Yaz~s~ na devam eden Behesmiliyan, Sir Edward
Grey'in çal~~malar~~sayesinde, Asya Türkiye'sinin Avrupa Türkiye'sindeki
anla~mazl~klara sahne olu~turmayaca~~ na güveni oldu~unu; Avrupa Türkiye'sindeki anla~mazl~ klar ayr~~ olarak ele al~n~ rsa, çok geçmeden Asya
illerinde bar~~~ n egemen olaca~~~kehanetinde bulunuyor; ~ ngiliz yönetiminin "yeni rejime kar~~~büyük sempatisi olmas~ na" Ermenilerin sevindiklerini aç~ kl~yor ve öteki devletlerin de, Osmanl~~ imparatorlu~u'nda bar~~~ n
kurulmas~~yönünde Britanya ile uyum içinde i~birli~i yapmalar~n~~ istiyordu 14 .

13

FO 371/533/37734: Piskopos K. Utijian'dan Grey'e mektup, West Didsbury Manchester,

29.10.1908.

FO 371/533/38633: Rahip Krikor Behesmilian'dan Grey'e mektup, Newport,
5.11.1908.
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Yeni bir Ermeni patri~i seçiliyor
Jön Türk Ihtilali günlerinde görevinden çekilen Ermeni Patri~i Malahiya Ormaniyan'~ n yerine Matheos Izmirliyan'~n patrik seçilece~i, 1908 y~l~~
A~ustosunda belli oluyordu. Izmirliyan, 1894-5 olaylar~~ s~ras~nda Ermeni
Patri~i idi. Ingiliz büyükelçili~iyle olan ili~kileri ve Ermeni terör örgütleriyle çevirdi~i düzenler yüzünden, Abdülhamit onu Kudüs'e sürmü~tü.
Anayasa rejiminin yeniden kurulmas~n~~takiben Istanbul'a dönen bu Ermeni ruhani önderi, Türklerin de kat~ld~~~~bir kalabal~k tarafindan co~kuyla
kar~~lan~yordu. Ilkin Ermeniler onu, aç~ k bulunan Erivan (Yerevan) yak~nlar~ndaki Eçmiyadzin (Etchmiadzin) Katohikoslu~una (tüm Ermenilerin
ruhani önderi makam~na) atamay~~dü~ünüyorlar; ama onun ulusalc~~eylemleri oldu~una inanan Rus hükümetinin bu atamay~~onaylamaya kar~~~ç~kaca~~na inanarak onu Istanbul'a Ermeni Patri~i seçmek yoluna gidiyorlard~.
Yine de Izmirliyan, 14. Kas~mda, dünyan~n her yan~ndan Eçmiyadzin'e seyahat eden 78 üyelik sinodun 73 üyesinin oyuyla, müteveffa Katohikos M~g~rd~ ç I'in yerine Eçmiyadzin Katohikos'u seçiliyordu. Erivan
Valisi M. Tissenhausen, sinodun çal~~malar~n~~Rusya yönetimi ad~na izliyordu. Bu seçim çar~n onay~na tabi oldu~undan, yeni Katohikos, bu onay~~
almadan Ermeni kilisesinin ba~~~olarak yeni görevine ba~layamazd~ . Buna
kar~~n, Izmirliyan'~n Katohikos seçimi daha sonra onaylan~ yordu '5; ama
bu onay sa~lanmadan önce, Istanbul'da Gregoryan Ermeni Kilisesinin
Genel Kurultay~nca oybirli~iyle Gregoryan Ermenilerinin patri~i seçiliyordu.
28 Kas~mda padi~ah tarafindan Y~ld~z Saray~'nda ve daha sonra sadrazam ve öteki bakanlarca Bab-t Ali'de l 6 resmen kabul ediliyordu. Bu
münasebetle yap~lan tören s~ras~nda, Izmirliyan, padi~aha hitap ederek,
Ermeni halk~n~ n büyük sevincini ve kendisine dü~en görevi yerine getirebilmesi için padi~ah~ n ve bakanlar~n~n deste~ini sa~lamak ümidini dile
getiriyordu. Padi~ah, Izmirliyan'a büyük ölçüde iltifat ediyor; onun yeniden patrik seçilmesinden ve Türklerle Ermeniler aras~nda var olan içten
ili~kilerden duydu~u sevinci belirtiyor; kendisinin ve bakanlar~n~n Ermenilere gönenç sa~lamak için ellerinden geleni yapacaklar~~yolunda yeni patri15 FO 371/519/41393: Konsolos P. Stevens'den D~~i~leri Bakanl~~~na yaz~, Batum,
16.11.1908.
16 Bab-~~ Ali, Osmanl~~ yönetimine verilen ad; örne~in "Whitehall" da Ingiliz yönetimine
verilen add~r.
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~e güvence veriyordu. Yeni patrik hem Bab-~~ Ali'de, hem de oraya dek uzanan
yol boyunca Müslümanlar ve Ermenilerce co~ kunca alk~~lan~yordu 17.
Iki gün sonra, Izmirliyan'~ , Ingiliz Büyükelçisi Lowther ad~ na kutlamaya giden birinci çevirmen ( dragoman) G. Fitzmaurice ziyaret ediyordu.
Genel konulara ili~kin konu~madan sonra, Izmirliyan, Türkiye'de yer alan
de~i~ikli~in, Ermenilerin ayr~~ bir "millet" olmaktan ç~ karak Osmanl~~ bireyinin bir bölümü biçimine geldiklerini ima etti~ini; dolay~s~yla, yabanc~larla "politika" konusunda tart~~mada bulunmaktan kaç~ nmas~ n~ n görevi
oldu~unu, ama, Fitzmaurice, Ermeni sorunlar~yla yak~ ndan ilgili oldu~u;
ayr~ca, Ingiliz büyükelçili~i ve yönetimi, eski rejim s~ ras~ nda, kendi toplumunun al~ nyaz~s~ na özel sempati ve ilgi göstermi~~oldu~u için, kendi
halk~ n~~ ilgilendiren o günkü durum hakk~ nda görü~lerini "kesin gizlilik"
içinde Büyükelçi Lowther'e duyurmas~ m istemek zorunda kald~~~ n~~ bildiriyordu.
Ermeni patri~i sözlerine devamla, özellikle Küçük Asya'daki halk
kitlelerinin geri durumlar~~ve otuz y~ll~ k "idaresizlik ve istibdat" sonucunda
meydana gelen personel ve para yoklu~ u gözönünde tutulursa, anayasan~ n
yeniden uygulanmas~ n~ n oldukça hassas bir deney oldu~unu; onun ba~ar~l~~
olabilmesi için içeride sükünet olmas~ n~ n ve yabanc~lar~ n yeni rejime güvenmelerinin gerekti~ini vurguluyordu. Ciddi herhangi bir aksilik, kendi
halk~ na "çok büyük felaketler" getirebilirdi. Pani~e bak~lacak olursa, Ermeniler için tek salim yol, kendilerine hâkim olmak ve eski saray rejimi
s~ ras~ ndaki zararlar~ n~~ gidermek için tek ~anslar~ n~ n, özerklik ve benzeri a~~ r~~
ideallerden vazgeçip, Türklerle sad~ k bir birlik kurarak basiretli ve ölçülü
i~birli~inde bulunmak oldu~una kesinlikle inan~ yordu. Izmirliyan, kendi
toplumuna bu tutumu öneriyor; ayn~~ zamanda, H~nçak, Dro~ak veya ba~ka
herhangi bir Ermeni derne~i, a~~ r~~ eylemlerini sürdürürse, patrik olarak
görevinden çekilece~ini tüm çevreye kesinlikle duyuruyordu.
Dolay~s~yla, ilgili devletlerin, yap~lmas~~ tasarlanan Balkan i~leri konferans~ nda, Berlin Antla~mas~'n~ n 61. maddesini kald~ rmay~~ istedikleri söylentisi Izmirliyan'~~ oldukça kayg~land~ r~yor, u~ra~ t~r~yordu. Bu kayg~s~ n~~
Fitzmaurice'e yans~ tan Ermeni patri~i, bu tarz bir yönetimin kendi durumunu güçle~ tirece~ini, çünkü birçok Ermenilerin, özellikle ekstremistlerin,
anayasan~ n söz verdi~i özerklik, e~itlik ve adaletin henüz uygulanmad~~~~ve
yeni ak~ m~ n ilerideki ba~ar~s~ n~ n henüz güvence alt~ na al~nmad~~~~özürle17 FO 37 ~~ /424 /21 7: Asya Türkiye'si ve Arabistan'la ilgili ek yaz~~malar, gizli, 9482, EkimAral~ k 1908; No. 60: Lowther'den Grey'e gizli yaz~, Beyo~lu, 1.12.1908, S. 1 12.
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riyle, sessizce veya aç~kça buna kar~~~ ç~kacaklar~n~~bildiriyordu. Bu kar~~~
ç~ kmalar, Türklerin Ermenilere olan güvenlerini sarsacak ve onlar~ n daha
önce "k~~k~ rt~c~~ ve ihtilalci" olarak an~ lan gizli idealler besledikleri ku~kusunu uyand~ racakt~. Oysaki, Ermeniler, geçmi~te u~ram~~~olduklar~~felaketlerin ve onlar~ n kom~ular~~ bulunan a~iret mensubu Müslümanlar~n ve
öteki kom~ular~n~n "ya~ma ve zulüm edici eylemlerinin" getirmi~~oldu~u
zararlar~~ortadan kald~rabilmeleri ~ans~n~n ba~ar~l~~olabilmesi için Türklerle
Ermeniler aras~nda kar~~l~kl~~güven ve dayan~~ma olmas~~kesinlikle gerekiyordu. Böylece, Izmirliyan'~n, Mu~, v.s, gibi uzak ilçelerdeki Ermeni
halk~ n~ n Türklerle uyum içinde i~birli~i politikas~~izlenerek "kurtar~lmas~"
için kendi kendine vermi~~oldu~u görev tehlikeye dü~ecekti.
Sözlerini sürdüren Izmirliyan, Türk yönetimi ve halk~n~ n Ermenilere
adilâne i~lem yapmak do~rultusunda "içten ve dürüst" niyetleri oldu~unu;
kendi halk~n~n da buna mukabil olarak onlara hiç olmazsa ayn~~ kar~~l~~~~
vermesini sa~lamak için elinden geleni yapt~~~n~, ama Berlin Antla~mas~'
n~n 61 . maddesinin kald~r~lmas~n~n, o s~ralarda iki toplum aras~nda var olan
mesut ahengi bozaca~~n~~öne sürüyor; Büyükelçi Lowther'in, bu maddenin
vakitsiz olarak görü~ülmesini önlemesi için etkisini kullanmas~n~~istiyordu.
Geçmi~te göstermi~~oldu~u sempati ve yard~mdan ötürü kendinin ve Ermeni halk~n~n Ingiltere'ye çok minnettar olduklar~ n~~kaydeden Izmirliyan, bu
konuda Ingiliz yönetiminin hikmetine güvenebilece~i ümidini beyan ediyor;
bu yaz~~man~n kesinlikle "gizli" bir i~leme tabi tutulmas~n~~ve Osmanl~~
yönetiminin, onun (Patri~in) Ingiliz büyükelçisine böyle bir ba~vuruda
bulundu~unu duymamas~~gere~ini bir kez daha vurguluyordu.
Fitzmaurice, daha sonra kaleme ald~~~~"gizli" bir and~çta, Erzurum,
Van, Bitlis ve öteki yerlerden al~nan konsolosluk raporlann~n, yetkililerin
genellikle iyi niyetle davrand~klar~ , ama durumla etkin biçimde u~ra~abilmek için gerekli araçlara henüz sahip olmad~klar~n~~gösterdikleri görü~ünü
öne sürüyordu. Ona göre, ülkede huzursuzluk yaratan unsurlar~n, geçmi~teki "yasa d~~~" al~~kanl~klar~ ndan vazgeçmeleri için uzun bir zamana gereksinme vard~. O s~ralarda, merkezi hükümet, Do~u Anadolu'daki duruma el koymas~~için, Türk ve Ermenilerden olu~an özel bir komisyonu oraya
göndermek üzere idi; ama bu komisyon ancak en belirgin suistimalleri
halledebilirdi ve o bölgede normale yak~n ko~ullar~n yeniden egemen olabilmesi için aradan biraz zaman geçmesi gerekecekti 18 .
18

FO 371/557/42608: G. H. Fitzmaurice'in 30.1i.~ 9o8'de kaleme ald~~~~gizli and~ç.
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~ngiliz Büyükelçisi Lowther, Fitzmaurice'in bu and~c~n~n bir suretini
Sir Edward Grey'e gönderiyor; buna ekledi~i bir yaz~da, Ermeni patri~inin, f~rsattan yararlanarak Fitzmaurice'e, kendi toplumunun yeni rejim
hakk~ndaki görü~lerini yans~tt~~~n~~ve yak~nda yap~lmas~~tasarlanan Güçler
Konferans~'nda, Berlin Antla~mas~'n~n 61. maddesinin kald~r~lmas~na ili~kin
söylentiler hakk~nda büyükelçiye "oldukça gizli bir mesaj" gönderdi~ini
bildiriyor; patri~in görü~lerini ~ngiltere D~~i~leri Bakan~'na ~öyle yans~t~yordu:
"Ermeni soyunun kurtulu~u için son ~ans, Türklerle ahenk içinde
i~birli~ine dayan~r; söz konusu maddenin görü~ülmesinin kesinlikle
yarataca~~~protestolar, bir kez daha Türklerin ku~kular~n~~kamç~layarak, bir olas~l~kla Türklerle Ermeniler aras~nda bir son çat~~maya
yol açacakt~r".
Patrik, söz konusu maddenin vakitsiz olarak görü~ülmesini engellemesi
için büyükelçiyi, etkisini kullanmaya ça~~r~yor ve bu konuda Britanya
yönetiminin yard~m~na güveniyordu. Bu durum içinde, Lowther, patri~in,
6 ~~. maddeye ili~kin görü~lerinin Britanya yönetimince ciddi biçimde dikkate
al~nmas~n~~sal~k veriyordu.
Patri~in bu ba~vurusu, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'nda biraz ilgi görüyordu. Yetkililerden J. A. Tilley, buna ili~kin olarak kaleme ald~~~~derkenarda, konferans ba~ar~l~~olmazsa, bunun, görü~ülecek konulardan biri
olaca~~n~; hangi durumda olursa olsun, Türklerin, bu konunun öne sürülmesine yanda§ olmayacaklar~n~; dolay~s~yla, hiç güçlük ç~kmadan elemine
edilebilece~ini kaydediyordu. Tilley, ayr~ca, ~ngiltere, Ermenilerden yana
her defas~nda müdahalede bulundu~unda, Ermenilerin ba~~n~~ergeç belaya
soktu~una inan~yordu. Ba~ka bir yetkili, ne kadar arzu edilirse edilsin,
sorunu ele almak için vaktin henüz uygun olmad~~~n~; 61. maddenin "kesinlikle ölü bir hüküm" oldu~unu kan~tlam~~~bulundu~unu ve ~ngiliz müdahalesinin, durumu mutat olarak daha da kötü yapt~~~n~; bu maddenin
yürürlükte b~rak~lmas~n~n istenip istenilmedi~inin ku~kulu oldu~unu; ama
kald~r~lacaksa, bunun uygulanacak devrimlerin uygulanmalanyla birlikte
yap~lmas~n~~kolayla~t~racak bir hüküm konulmas~n~n kolay olaca~~n~~ öne
sürüyordu. Bunu ~ ngiliz kamusunun da talep edebilece~ine de~inen yetkili,
"yarars~z ve uygulanmas~~güç bir maddeden" kurtulmak için meydana
gelen bu firsat~n yitirilmemesi görü~ünü vurguluyor 19; ama bu konuda
hiçbir davran~~ta bulunulmuyordu.
19

FO 371/557/42608: Lowther'den Grey'e gizli yaz~, Beyo~lu, 2. 12.1908.
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Yeni rejimde ilk genel seçim
1908y~l~~sonbahar~nda, Osmanl~~uyruklar~, kendilerini mecliste temsil
edecek olan milletvekillerini seçmekle u~ra~~yorlard~. Meclis, 17 Aral~k
9o8'de aç~l~yor 2°, bir gün önce, Padi~ah Abdülhamit, yeni atanan 39
senatörün adlar~ n~~aç~kl~yordu. 288 milletvekilinden ~ 47'si Türk, 6o'l Arap,
27'si Arnavut, 26's~~ Rum, 14.'ü Ermeni, ~~o'u Slav ve 4'ü Musevi idi 21 .
Ermeni milletvekillerinin say~s~~ ~~ 913'te 6'ya ç~kar~lacakt~~22.
Ikinci Osmanl~~Parlamentosu'nun aç~l~~~, bu olaydan çok daha önce
ba~layan ve Anadolu'nun her yan~n~~kapsayan durumun büyük ölçüde
düzelip normale dönmesine rastl~yordu. Örne~in Ingiliz Konsolos vekili
(Ermeni as~ll~ ) A. F. Safrastian, ~~Eylül'de Bitlis'ten gönderdi~i raporda,
Mu~'ta Türklerle Ermeniler aras~ nda dostluk kuruldu~unu ve yüzlerce
Ermeni'nin Rusya'dan Türkiye'ye döndü~ünü bildiriyordu 23 . Daha
sonraki raporlar~nda, do~u illerinde egemen olan güven ve gönençle ilgili
ümitlerini vurguluyordu 24. Yerel makamlar, o illerdeki durumu iyiye
götürmek yönünde ellerindeki araçlara dayanarak her ~eyi yap~yorlard~.
Haklar~nda epeyi ~ikayetler yap~lan eski suistimallerin birço~u ortadan
kalk~yordu.
Bu arada, Van'daki militan Ta~nakç~lardan kimileri, geçmi~te Ermenilerden gaspedildi~ini iddia ettikleri mallar~ n bütünüyle Ermenilere iade
edilmelerinde direnmeye ba~l~yorlard~ ; ama oradaki Ingiliz konsolos yard~mc~s~~ i~e kar~~arak, onlar~, gerçekle~mesi güç olmakla kalmay~ p, ayn~~
zamanda, a~iret mensubu Müslümanlar~~kendilerine kar~~~k~~k~ rtacak olan
bir yöntem izlemekten vazgeçmeye inand~ r~yordu. Bununla birlikte, Istanbul'daki Ermeni patri~inin müracaat~~üzerine, Bab-~~ Ali, bu hassas konuyu
inceleyecek özel bir komisyon göndermek karar~ n~~ al~yordu. Komisyon,
dürüst ve yetenekli olmayan i~güderlerin i~lerine son vermek; Hamidiye
subaylar~ n~ n sivil görevleri bulunmad~~~ n~~ saptamak; a~iret mensubu agalar~n az~ nl~klardan haraç toplamalar~n~~ önlemek ve açl~k çeken ilçelerdeki halk~, gerekirse, birikmi~~vergilerden muaf tutmak yetkilerine de sahipti. Ama çok geçmeden bu komisyonun üyeleri görevlerinden çekiliyorlard~, çünkü ülke son be~~aydan beri kar alt~ nda bulunuyordu ve bu
20 Takvim-i Vekayi, 3.1.1324 (eski takvim).
21 Feroz Ahmad: The roung Turks, Oxford 1969, s. 145.
22 Christopher J. Walker: Armenia, the survival ola nation, Londra 1980, S. 182.
23 Turkey No. t (1909), s. 89.
24 Walker, op. cit., s. 182.
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durumda onlar~n ciddi herhangi bir çal~~mada bulunmalar~~olanaks~z görünüyordu. Oysaki ~ ngiliz Büyükelçisi Lowther, onlar~n, son 30 y~l~n birikmi~~
sorunlar~n~~k~sa bir süre içinde çözümlemeye çal~~man~n ne denli ümitsiz bir
davran~~~olaca~~na inanarak görevlerinden çekilmi~~olduklar~~görü~ünü öne
sürüyordu.
Ermeni patri~i, komisyon yaln~z Erzurum'a kadar bile gitse, onun
yakla~makta oldu~u söylentisinin Bitlis, Van v.s, gibi güney illerinde yat~~t~nc~~bir etkisi olaca~~; Erzurum'a vas~l oldu~unda, açl~k çeken bölgelere
yap~lmas~~gereken yard~m~~saptayarak bu konuda bir rapor sunabilece~i
görü~lerini öne sürerek, komisyonun bir an önce Istanbul'dan yola ç~kmas~nda direniyordu. Açl~k çeken ba~l~ca bölgeler ~unlard~: Kilis, Mu~,
Bitlis ilinin öteki bölgeleri, Halep ve Adana illerinin kuzeyinde bulunan
Hacin, Zeytun ve Kayseri dolaylar~ ndaki bölgeler. Bunlar aras~ nda birçok
Ermeni ve Müslüman köyleri de vard~ . Dünyan~n dört bir yan~ndaki hay~r
cemiyetleri, açl~ k çeken halk, özellikle H~ ristiyanlar için para topluyor;
onlara yard~mda bulunuyorlard~~25 .
Ermeni a~~r~~davran~~lar~~sürüyor
Osmanl~~~mparatorlu~u'nun kimi bölgelerindeki iktisadi duruma kar~~n, Van'daki ~ngiliz konsolos Yard~mc~s~~Te~men Dickson'un da do~rulad~~~~gibi, yeniden kurulan anayasa rejimi, Ermenilerin durumunu daha
iyiye götürüyordu. Kötü ad yapan Ta~nak ihtilal derne~inin tutumu de~i~meye ba~l~yordu. Bu dernek, ~imdi etkisini Türk ülkelerinden çok Rus
ülkelerinde kullanmaya ba~l~ yordu; çünkü Rus yönetimine, Türk yönetiminden daha çok kar~~~ç~k~yordu. Rus yönetiminin, Ermeni kilisesine, daha
önce gaspetmi~~oldu~u arazilerini geri vermesi, bu örgütün çal~~malar~n~n
bir sonucu olarak görülüyordu.
Jön Türk ak~m~n~ n önderleri henüz sürgünde iken ve saray~ n idaresizli~ini ortadan kald~ rmak için her türlü kombinezonlar kurmaya çal~~~rlarken, Ermeni ihtilalcilerinin eleba~lan, Genç Türklere, bu amaçlar~n~~
gerçekle~tirmede yard~mc~~olurlarsa, sonuçta bir veya iki "Ermeni ilinin"
kurulmas~ na yol açabilecek "adem-i merkeziyetçilik" (decentralisation) sa~layabileceklerini ümit etmi~lerdi. Ama, yeniden dinçle~en Osmanl~~yönetimi, soy ve din ayr~m~~yapmadan tek bir Osmanl~~uyru~u kurulmas~n~~
hedef tuttu~undan, Ta~nakç~ lann hayal k~r~kl~~~~büyük olmu~tu.
25

FO 371 /762/327: Lowther'den Grey'e gizli yaz~, Beyo~lu, 27.123908.
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Ingiliz Konsolos Yard~mc~s~~ Te~men Dickson bile, Ta~nak Derne~i'
nin amaçlar~n~~ "mant~ k d~~~~ihtiras" olarak nitelendiriyor ve onlar~n, Türkiye, Iran ve Rusya illerinin bölümlerinden olu~acak bir Ermeni cumhuriyeti kurmay~~ ve oradaki Ermeni olmayan unsurlar~~ yava~ça ortadan kald~ rmay~~ ümit ettiklerini Büyükelçi Lowther'e bildiriyordu. Yine Dickson'a
göre, Ermeni papazlan, kendi toplum mensuplar~n~, genç ya~ta evlenip çok
çocuk yapmaya ve böylece öteki unsurlan "bat~ rmaya" üsteliyorlard~. Ayr~ca, Ta~naklar, Ermeniler aras~nda ç~ kan ayr~l~ klar~~çözümlemek için Türk
yarg~taylar~ na de~il, kendilerine ba~vurulmas~n~~sa~lamaya çal~~~yor; kendi
soyda~lar~ n~~ hâlâ haraca ba~l~yor ve ulusal duygulara zararl~~ oldu~u özürüyle yabanc~~misyonerleri te~vik etmiyorlard~. Onlar~n bu tutumu, Ta~nak
Derne~i'nin yay~nlam~~~oldu~u ve Tekmen Dickson'un bir suretini Büyükelçi Lowther'e gönderdi~i programda yans~ t~llyordu. Dickson'a bak~lacak
olursa, bu program, Bat~~ Avrupa'n~ n en a~~r~~sosyalist görü~lerini ham bir
biçimde içeriyordu.
Bu arada, ileride Do~u Anadolu'da al~nacak olan önlemler konusunda
Ittihat ve Terakki Derne~i'nin ve Bitlis Ermenilerinin delegeleri aras~ nda bir
süreden beri yap~lmakta olan görü~meler ani olarak kesiliyor, ama sonuçta
bir anla~maya yarma olana~~~ortadan kalkm~yordu. Bitlis ilinin belli ba~l~~
Ermenileri, Ermeni patri~inin de öne sürdü~ü gibi, Genç Türk Partisi'yle
i~birli~i yapmalar~n~n kendilerine en iyi ç~karlar~~sa~layaca~~; hayat ve
mallar~n~n yeterince güvence alt~na al~nmas~ nda direnmekle birlikte, a~~ r~~
taleplerde bulunarak yönetim katlar~n~~güç bir durumda b~rakmamak görü~üne yöneliyorlard~. Erzurum'daki Ta~nakç~lar da, yurtta~lar~n~, bu denli bir yöntem izlemeye güçle üsteliyor; ama, Harput'tan, oradaki halk
aras~ nda büyük bir huzursuzluk oldu~u haberleri geliyordu. O ilçedeki
Türkler, Ermenilere tan~ nan üstünlükten dolay~~ onlar~~ k~skan~yor; Ittihat
ve Terakki Derne~i'nin yerel ~ubelerine güvenmiyor; orada, muhalif bir
"Islam Komitesi" kuruyorlard~. öte yandan. Adana ilindeki durum
sakindi 26 .
Genel seçimden bu yana, genellikle tüm Ermeniler ve özellikle Ta~nakç~lar, eskisine oranla daha yat~~m~~~görünüyorlard~; ama bahusus Van
ilindeki yerel Türklerle aralar~~ hiç iyi gitmiyordu. Van'daki yerel Müslümanlar, geçmi~teki davran~~lar~ndan ötürü Ermenilerden nefret ediyor;
onlara yeni rejim taraf~ndan ayr~cal~k haklan verilmesine çok içerliyorlard~. Kolayca k~~k~rt~labilecek dü~manl~klar~n~~ daha çok Ta~nakç~lara ve
26

FO 371/762/3123: Lowther'den Grey'e gizli yaz~, Beyo~lu, 18.1.1gog.
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onlar~ n Rusyal~~ önderlerine - Vramiyan, Aram ve i ~han - yöneltiyorlard~, çünkü bu önderler, geçmi~te i~lemi~~olduklar~~suçlar iddias~yla a~iret
mensubu ve öteki yerel Müslümanlar~n cezaland~ r~lmalar~n~~ sa~lamaya
çal~~~yorlar& Düzenlemekten zevk ald~klar~~ birçok aç~k toplant~lardan
birinde, Ta~nakç~lardan kimileri, halk~, Tanr~'ya inanmamaya davet etmi~lerdi. Buna büyük ölçüde k~zan halk aras~nda küçük ölçüde karga~al~klar ç~k~yor; rakipleri, Ta~nakç~lar~ n sayg~nl~~~ n~~k~skanan Armenistler ve
H~nçakç~lar, halk~~ daha da k~~k~rt~yorlard~. Bir ara, Ermeni kesiminde,
çe~itli hiziplerin birbirlerine girmeleri tehlikesi ba~~gösteriyor, ama Ta~nak
önderi Vramiyan'~n müdahalesiyle durum yat~~~yordu. Bu geli~meler ve
nedenleri, yerel Müslümanlar~n Ta~nakç~lara kar~~~olan be~enmezliklerini
bir kat daha art~r~yordu. Van'daki huzursuzluk gittikçe geni~liyordu; çünkü Ingiliz Konsolos Yard~ mc~s~~ Te~men Dickson'un da yazd~~~~gibi, oradaki Ermenilere posta ile yüzlerce tabanca gönderilmi~~oldu~u biliniyordu 27
Öte yandan, Erzurum göze çarpacak kadar sakindi. Oradaki Ermeniler de asayi~in korunmas~~ için, kendi paylar~na dü~eni ve Müslüman
yurtta~lar~n~n duygular~n~~incitmekten kaç~nmak için ellerinden geleni yap~yorlard~. Bunun sonucu olarak, iki toplum aras~nda, 1908 y~l~~A~ustos ve
Eylülünde yap~lan kutlamalarla ba~layan iyi ili~kiler memnuniyet verici
biçimde sürdürülüyordu. Bu konuda Erzurum'daki Gregoryan Ermeni
Piskoposu M. Sempad, kendi toplumu üzerindeki etkisini düzen ve asayi~ten yana kullanarak de~erli hizmette bulunuyordu.
Oradaki Ingiliz Konsolosu Albay H. S. Shipley, durumu, gelecek için
oldukça cesaret verici buluyordu; ama hudut ötesinden, Ermeni köylerine
bir süreden beri silah kaçakç~l~~~~yap~lmas~, Müslümanlar aras~nda kötü bir
izlenim yarat~yordu. Shipley, bu silah kaçakç~l~~~= belki biraz abart~lm~~~
oldu~una inan~yor; yerel kimi Ta~nak önderlerinin, halk~n asla sistemli
biçimde silahland~ r~lmad~~~~ve bu denli silahland~ rman~n programlar~ nda
olmad~~~~yolunda kendisine (Shipley'e) güvence verdiklerini kaydediyordu. Bununla birlikte, ülkeye silah sokmak bellisiz bir önlemdi; çünkü bu
silahlar rejimin dü~manlar~nca, kendi amaçlar~~ için kullan~labilirdi. Bu
durum, Ittihat ve Terakki Derne~i'nin yerel bir önderinin Konsolos Shipley'e
birkaç kez bildirdi~i gibi, iki "millet" aras~nda büsbütün anla~maya var~lmasma bir engel olu~turuyordu.
27 FO 371 / 774/ 15584: Lowther'den Grey'e gizli yaz~, Istanbul, 20.4.1 gog, ili~ikte Tekmen
Bertram Dickson'un Van'dan gönderdi~i 31.3.1gog tarihli yaz~ n~ n sureti.
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Iki toplum aras~nda anla~mazl~k yaratan bir sorun daha vard~: Buna
da Ta~nak örgütünün genç üyelerinin, Ermenilerin uygulamas~n~~sal~k
verdikleri a~~r~~politika hakk~nda vakit vakit yapt~klar~~ ç~~~rtkanl~klar neden olu~turuyordu. Bu Ermeni bo~bo~azl~klann~n Müslümanlar üzerindeki
kötü etkisi hakk~nda kimi Türk elemanlar~~Shipley'e ço~u kez yak~n~yorlar& Müslüman halk~~bu denli ç~~~rtkanl~klara önem vermemeye inand~rmak güçtü. Shipley, yerel Ermeni önderleriyle yapm~~~oldu~u görü~melerde, onlar~n, maceraya yol açacak herhangi bir siyasaya kesinlikle ve
istisnas~z kar~~~ç~kt~klanm; bir "millet" olarak durumlar~nda, birkaç y~l
öncesine oranla, büyük bir geli~me kaydedildi~ini ve kendilerine iyile~me
yönünde verilen firsattan büsbütün yararlanabilmek için sükûnu sürdürerek, her iki halk~n ç~karlann~n birbirine z~t olmad~~~n~~Türklere kan~tlamak
oldu~unu iyice kavram~~~bulunduklar~n~~aç~kl~yordu. Ermeni önderlerinden
birisi, bu konuya ili~kin olarak Shipley'e ~u görü~leri beyan ediyordu:
"Olay ç~karsa, ordu, ya bizden yana veya bize kar~~~olacak. Bizden
yana olursa, korkulacak bir~eyimiz yoktur; bize kar~~~olursa, ithal
edebilece~imiz silahlar büsbütün yarars~z olacakt~r" 28 .
Ama, maalesef, daha sonra vuku bulan Adana olaylar~n~n da kan~tlayaca~~~
gibi, kötü ö~ütlerin etkisi alt~nda kalan kimi Ermeniler, Türk yurtta~lanna
kar~~~öldürücü bir mücadeleye haz~rlan~yorlard~.
13 Nisan ~gog isyan~~(31 Mart Vak's~s~)
1908y~l~~A~ustosunda Sait Pa~a Kabinesi'nin yerine geçen Kamil Pa~a
yönetimi Ingiliz yanda~~~olarak nitelendiriliyordu. Nitekim, Kamil Pa~a'
n~n sadarete getirilmesi üzerine, Ingiliz Kral~~Edward VII'nin, Padi~ah
Abdülhamit'e bir mesaj göndererek, bu davran~~~ndan ötürü onu kutlamak
gibi uluslararas~~geleneklere kar~~t bir jestte bulundu~una inaml~yordu. Bu
durumda Ittihat ve Terakki Derne~i, Kamil Pa~a'dan yana olmamakla
birlikte, onu erkten dü~ürmek konusunda çekingen davramyordu 29 .
28 FO 371 /774/15573: Lowther'den Grey'e gizli yaz~ , Istanbul, 18.4.1909, ili~ikte
Konsolos H. S. Shipley'in 5.4.19o9'da Erzurum'dan gönderdi~i yaz~n~n sureti.
29 Tahsin Pa~a: Abdülhamit ve relehz Hat~ralar~, Istanbul 1931, s. 45; Ali Haydar Mithat:
Hahralanm, 1672-1946, Istanbul 1946, s. 199; Hilmi Kamil Bayur: Sadrazam Klimil Pa~a, Ankara
1954. Ingiliz birinci çevirmeni, Kamil Pa~a'r "ç~lg~nl~k derecesinde Ingiliz yanda~~" olarak
nitelendiriyordu. Bkz. G. P. Gooch ve Harold Temperley: British documents on the origin of the war,
Londra 1928, s. 256-7; Sina Ak~in: 31 Mart Olay~, Ankara 1972, s. 31.
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Ayn~~ y~l~n Kas~ m ay~nda, Kamil Pa~a, seçim sonuçlar~~belli olmaya
ba~lay~nca, Ittihat ve Terakki Derne~i'ne taviz olmak üzere 30 Kas~mda
kabinede kimi de~i~iklikler yap~yordu. Onu erkten dü~ürmek için yap~lan
baz~~ davran~~lara kar~~n, Kamil Pa~a, Ittihat ve Terakki'nin dileklerine
sayg~~ göstermeye söz verdikten sonra, 13 Ocak ~~ gog'da, mecliste oybirli~iyle
güven oyu almay~~ ba~ar~yordu.
1909 y~l~~ ~ubat ba~lar~ nda, sadrazam, gittikçe artan yetkisinden cesaret alarak, Ittihat ve Terakki'nin etkisini sarsmaya çal~~~yor, ama bu davran~~~~onunla bu dernek aras~ nda bir ölüm kal~ m mücadelesi ba~lat~yordu.
Ayn~~ zamanda bir kabine bunal~m~~ patlak veriyordu. Donanma Bakan~~Arif
Hikmet Pa~a'n~ n daha önce sunmu~~oldu~u görevden çekilme dilekçesi I o
~ubatta kabul ediliyor ve onun yerine, geçici olarak, Korgeneral (Ferik)
Hüsnü Pa~a getiriliyordu. Sava~~Bakan~~ Ali R~za Pa~a M~s~ r Komiserli~i'ne
atan~ nca onun da yerine 2. Ordu komutan~~Naz~ m Pa~a getiriliyordu; ama
bu oldukça önemli atamada Ittihat ve Terakki'ye ve kabinenin öteki üyelerine dan~~~lmamas~, birçok bakan~n protesto olarak görevlerinden çekilmelerine yol aç~yordu.
I I ~ubatta parlamentoya bu konuda bir gensoru veriliyor 30; Kamil
Pa~a buna yan~ t vermeye çal~~~ rken, kendi durumunu sa~lamla~t~ rmak
amac~ yla, güya Ittihat ve Terakki'nin, Abdülhamit'i tahttan indirmeye ve
Re~at Efendi'yi de ekarte ederek, tahta Yusuf Izzettin Efendi'yi getirmeye
çal~~t~~~~yolunda bas~ nda söylentiler ç~kart~yordu 31. Ama iki gün sonra,
kabine, bu söylentileri yalanl~yordu 32 . Bu arada sadrazam, orduyu Ittihat
ve Terakki'nin etkisinden uzakla~t~ rmaya ve bu derne~i daha da zay~flatmaya çal~~~yor 33 , ama bunda ba~ar~~sa~layam~yordu. Onun bu davran~~lar~, 13 ~ubatta mecliste Kamil Pa~a Kabinesine güvensizlik oyu verilmesine yol aç~yordu 34 . Böylece, Kamil Pa~a sadrazaml~ktan çekiliyor; yerini,
Ittihat ve Terakki'nin destekledi~i Hilmi Pa~a'ya b~ rak~yordu.
Burada, Istanbul'daki Alman Büyükelçisi M. Marschall'~ n 29 Nisan
gog günü Berlin'e gönderdi~i kapal~~ telyaz~s~ nda, Kamil Pa~a Kabinesinin
zay~fl~ klar~~ konusunda öne sürmü~~oldu~u görü~leri izlemek ilginç olacakt~ r.
Alman büyükelçisine bak~lacak olursa, Ingiltere, özellikle Kamil Pa~a'n~n
30 Ikdam, Istanbul, 12.2.1909.
Ak~in, s. 33; Tanin, Istanbul, 15.2. ~ gog; Ikdam, 19.2.1909.
3 2 Tanin, 14.2.1 909.
3 3 The Times, 6.2. ~ gog; Ikinci Abdülhamit'in Hat~ra Defteri, Istanbul ~ g6o, S. 134-5; Ak~in, s.
3

35.
34

Ak~in, S. 36.
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sadrazaml~~~~s~ras~nda, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun içi~lerine çok kar~~mak ve nerdeyse hükümet i~lerini sadrazamla birlikte yürütmek hatas~n~~
i~lemi~ti. Marschall'~n 3 Haziran ~ gog tarihli raporuna bak~lacak olursa
Ferit Pa~a'n~n büyükelçiye bildirdi~ine göre, Ermenilerin ya~ad~klar~~do~u
illerini tefti~~etmek üzere, ola~anüstü yetkilere sahip bir komisyonun kurulmas~n~~öngören ve Müslümanlar~n tepkisiyle kar~~la~an yasa tasar~s~n~~
bizzat Kâmil Pa~a haz~rlam~~t~. O s~ralarda Içi~leri Bakan~~bulunan Hüseyin Hilmi Pa~a, bu tasar~n~n mahzurlanndan söz edince, Kâmil Pa~a, bunu
~ngiliz Büyükelçisi Sir Gerard Lowther'le birlikte haz~rlad~~~ n~~ve parlamentoda kabul edilece~i yolunda ona söz verdi~ini söylemi~ti".
Hilmi Pa~a sadrazaml~~a atand~ktan sonra, Ittihat ve Terakki Derne~i, Mehmet Arslan'~, yeni kabinenin ~ngiliz yanda~~~bir politika izleyece~i
konusunda güvence vermek üzere ~ngiliz büyükelçili~ine gönderiyordu 36;
ama Ingilizler, Ittihat ve Terakki'ye kar~~~so~umaya ba~hyorlard~~37. O
tarihten sonra siyasi durumda kötüye do~ru bir gidi~~seziliyordu. Muhalefet, Hilmi Pa~a Kabinesini asla kabullenmemi~ ti ve din çevrelerini hem bu
kabineye ve hem de Ittihat ve Terakki'ye kar~~~k~~k~rtmaya ba~lam~~t~. Ordu mensuplar~~aras~nda da, özellikle kadro d~~~na ç~kar~lan kimi subaylar
aras~nda epeyi ho~nutsuzluk vard~~38 .
12 Nisana do~ru durum daha da kötüye gitmeye ba~l~yor, ama halk~~
yat~~t~ rmak için kimi te~ebbüslerde bulunuluyordu. ~lk deney, Ermeni Ta~nak Derne~i'nce yap~l~ yor; dernek yay~nlad~~~~bir bildiride, tüm siyasi parti
ve kurulu~lar~~toplanmaya ve "yasal olmayan" kavgalar~na son vererek
birbirlerini kar~~l~kl~~olarak saymaya ve görü~~birli~i olan noktalarda i~birli~i yapmaya ça~~r~ yordu. Oteyandan, ikdam gazetesi, karma bir yönetim
kurulmas~n~~öneriyor 39; ama tüm bu te~ebbüslerden bir sonuç al~ nam~yordu.

I 2 Nisan~~ 13 Nisana ba~layan gece yar~s~nda, Ta~k~~la'ck bulunan 4.
avc~~taburunun erleri ayaklanarak, subaylann~~ba~lad~ktan sonra, Mebusan Meclisi'ni ku~at~yorlard~. Erlerin ellerinde beyaz, k~rm~z~~ve ye~il bayraklar vard~. Ye~il bayraklar, K~br~s'l~~bir hafiz olan Dervi~~Vahdeti'nin
daha önce kurmu~~oldu~u ittihad-~~Muhammediye adl~~ a~~r~~ e~ilimli ~slam
GTOSSC Politik, no. 9600/132; Ak~in, s. 290-1.
Tanin, 15.2.1909.
37 Ak~in, s. 38.
38 Ak~in, S. 46-7.
39 Tanin ve Ikdam, 9.4. 1 909; Alg~ n, s. so.
35 Die
36
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derne~inin aç~l~~~~ s~ ras~nda kullan~lan bayraklard~~40. Çok geçmeden,
ayaklanma, ba~kentin öteki askeri birliklerine de yay~l~yordu 41 . Ayaklanma s~ras~ nda birçok genç subaylar ve anayasa ak~m~n~n çok say~da yanda~lar~~öldürülüyor; parlamentoya bask~n yap~larak birçok milletvekillerinin canlar~na k~y~llyordu. Bunun üzerine, Ittihat ve Terakki Derne~i'nin
çok say~da üyeleri kaç~ p gizleniyorlard~. Daha önce bir telgraf memuru
olan, gelece~in Içi~leri Bakan~~ Talat Bey'e, Istanbul'daki Ta~nakç~~Ermenilerin önderi Aknuni taraf~ ndan melce verildi~i söyleniyordu 42 .
Polis ve ordu, büyükelçilikleri ve kilit noktalar~n~~ korumada i~birli~i
yap~yordu; ama çok geçmeden onlarla Mahmut Muhtar Pa~a komutas~ndaki sad~k askerler aras~ nda çarp~~malar ba~l~yordu. Bu arada softalar (din
ö~rencileri) da asilere kat~l~yorlard~ . Bat~l~~ve laik ideallere dayanan "çürük
hükümete" son verilmesini; ~ eriata dönülmesini; genel af ilan edilmesini,
subaylar~n ba~kentten uzakla~t~r~ larak yerlerine yenilerinin atanmas~n~~ ve
bir donanma kurulmas~ n~~talep ediyorlard1 43. Volkan gazetesi de, bat~n~n
körü körüne taklidi ve bir "~eytanlar devri"nden söz ederek dindarlar~~
k~~k~ rt~yordu. Padi~ah ak~ls~zca davranarak asileri tutuyor; onlar~~affediyor
ve meclise, ~eriata sayg~~ göstermeyi buyuruyordu. Bununla birlikte, kimi
Türk tarihçileri, Abdülhamit'in bu ayaklanmadaki rolünü de~erlendirmenin güç oldu~u kan~s~ ndad~ rlar. Ismail Kemal, onun bunda hiçbir rol
oynamad~~~n~~ iddia eder"; ba~kalar~~ise bunun aksini öne sürerler.
Sadrazam Hilmi Pa~a, asilerin taleplerini ~eyhülislamdan ö~renir ö~renmez görevinden çekiliyor, istifas~~padi~ahça kabul ediliyordu. Bunun üzerine
padi~ah, Ahmet Tevfik Pa~a'y~~yeni kabineyi kurmakla görevlendiriyordu.
Tevfik Pa~a, kar~s~n~ n Alman olmas~na kar~~n, Ingiliz yanda~~~olarak nitelendiriliyordu 45 . ~~4 Nisanda erke geçen kabinesinde, o s~ralarda Londra'da
büyükelçi bulunan Rifat Pa~a D~~i~leri Bakan~, Ermeni as~ll~~ Gabriyel
Noradunkiyan da Ticaret ve Bay~nd~rl~k Bakan~~ olarak atan~yordu. Yeni
sadrazam illere gönderdi~i telyaz~lar~nda, Osmanl~~ uyruklar~~ aras~nda "iyi
ili~kilerin ve hukuk düzeniyle asayi~in korunmas~~ için çal~~~lmas~n~" sal~k
16.4.1 909.
Mevlânzade Rifat: ~nktlab-~~Osmaniden bir yaprak, Kahire 1329, s. 80-90.
42 Kimi Ermeni yazarlar~, hiç bir kan~t göstermeden, Aknuni'nin, daha sonra idam~n~ n
Talât Pa~a'ca imzalanan bir Ermeni önderi oldu~unu iddia ederler. Bkz. Stephen C. Savjian: A
trip through historic A~menia, New York 1977, S. 401.
43 Ak~in, s. 69.
Bkz. ~kdam, ~~5.4.1909.
45 Gooch ve Temperley, s.
4° Volkan,
41
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veriyordu 46 . Buna kar~~n, Istanbul'da patlak veren mukabil ihtilalin ertesi
günü, yani I 4 Nisanda, Adana'da kanl~~olaylar ç~k~yordu. Bu olaylar a~a~~da geni~~ölçüde incelenecektir. Burada, mukabil ihtilalin veya ayaklanman~n büsbütün ba~ar~s~zl~~a u~ramas~na ili~kin olaylar~~izleyelim.
Selanik'te bulunan 3. Ordunun komutan~, Genç Türk Generali Mahmut
~evket Pa~a, isyan~~bast~rmak için bir ordu göndermek karar~n~~al~yordu. Bu
"Hareket Ordusu'na" mensup erler, 16 Nisanda Çatalca'ya ula~~yor;
onlar~ n Istanbul'a girmelerini engellemek için yo~un te~ebbüslerde bulunuluyordu; çünkü ba~kente girmelerinin, kar~~t unsurlar aras~nda kanl~~olaylara yol açaca~~na inamhyordu; ama bu te~ebbüsler neticesiz kal~yordu.
Dolay~s~yla, "Hareket Ordusu" ilerlemeye devam ederek Ye~ilköy'e geliyor
ve orada bir parlamento delegasyonunca kar~~lan~yordu. Ermeni Ta~nak
Partisi de, 2o Nisanda Ye~ilköy'e bir heyet gönderiyor ve "Hareket Ordusu'nu" destekledi~ini aç~kl~yordu 47. Ermeni heyeti kad~nlardan olu~uyor;
"Hareket Ordusu'na" beyaz bir bayrakla bir çiçek demeti sunuyor; Ermeni
mebuslardan Vartkes Efendi ise bir söylev veriyordu. Yeniden kurulmu~~
bulunan H~nçak Partisi de bir heyet göndererek gönüllü öneriyor; buna
te~ekkür edilerek gereksiz oldu~u yan~ t~~veriliyordu 48.
Bu arada Ta~nakç~lar, Abdülhamit'e ve asilere kar~~~ortak harekâta
geçilmesi için ellerinden geleni yap~yorlard~~49. Durumu ele almak için
kurulan partileraras~~heyet (Hey'et-i Müttefika), 23 Nisanda Dr. Ibrahim
Temo'nun ba~kanl~~~ nda toplan~yordu. Ittihat ve Terakki ad~na kimsenin
kat~lmad~~~~bu toplant~da Ta~nak Ba~kan~~ Malumyan Efendi, parlamentoya ve hükümete 7 ki~ilik bir heyet gönderilmesini öneriyor ve heyetin
görevlerini ~öyle sapt~ yordu: Heyetin amaç ve görevlerini anlatmak; resmi
ve özel tüm Osmanl~~kurulu~lar~ n~n yurdun güvenli~i ve anayasan~ n korunmas~~için i~birli~i yapmalar~n~~ sa~lamak; parti çeki~meleri ve unsurlararas~~
kavgalara son verilmesini sa~lamak. Bu öneriler bas~ nda da yay~nlanmal~;
ayr~ca, orduya, anayasadan yana çabalar~ndan ötürü te~ekkür edilmeli ve
tüm ülkeye güvenlik sa~lanmallyd~~
23 Nisanda oturum yapan meclis, anayasan~n ve çe~itli soylar aras~ndaki birlik ve sükünun sürdürülmesinin önemini vurgulayan bir önerge
Ak~in, s. 89-90.
Yunus Nadi: Ihtilal ve Inkdab-: Osmani, Istanbul ~~325, S. 144 ve 157; Ikdam, 22.4.1909;
Ak~in, s. 234.
46
47

48

Ak~in, S. 249.

Ak~in, S. 264; Ikdam, 23.4.1909.
50 Ikdam, 26.4.1909; Mizan, 11.4.1909; Ak~in, s. 265-6.
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kabulleniyordu 51. Ermeni milletvekillerinden Agop Babikyan, bu önergenin hükümlerini daha sert yapmaya çal~~~yorsa da bunda ba~ar~~sa~layam~yordu 52 . Ertesi gün (24 Nisanda) "Hareket Ordusu" Istanbul'a girerek
Y~ld~z Saray~'n~~ ku~at~ yordu. Büyük devletlerden birinin büyükelçisinin
(Rusya'dan ku~kulan~ llyordu), saraya bir arac~~göndererek, Ali Cevat arac~l~~~yla padi~aha, herhangi bir dile~i olup olmad~~~ n~~(yani kendisini kurtarmak için kaçmay~~isteyip istemedi~ini) sordu~u iddia ediliyordu. Ali
Cevat'a bak~ lacak olursa kendisi, elçinin bu mesaj~n~~ padi~aha iletmi~;
padi~ah, kendine gösterilen ilgiye te~ ekkür etmi~, ama yap~lan öneriyi kabul
edemeyece~ini bildirmi~~53.
Yazar Ali Haydar'a göre, Padi~ah Abdülhamit tahttan indirilmeden
birkaç gün önce, Rus büyükelçisi onu ziyaret ederek bir Rus gemisiyle
Türkiye'den aynlmas~ n~~ önermi~. Alman imparatoru da Abdülhamit'e buna
benzer bir öneride bulunmu~~54. Yine yap~ lan iddialara göre, Ingiltere kral~,
büyükelçilik ba~çevirmeni Fitzmaurice arac~l~~~yla, Abdülhamit dilerse Ingiliz Akdeniz donanmas~n~~ Istanbul'a göndermeye haz~ r oldu~unu bildirmi~; ama Abdülhamit bu öneriyi nezaketle reddetmi~~55.
27 Nisan günü toplanan meclis, Abdülhamit II'yi tahttan indirerek
yerine Mehmet Re~at'~~ Mehmet V olarak padi~ah yapmak karar~n~~ al~yordu. ~eyhülislam Ziyaettin Efendi ve Fetva Emini Hac~~ Nuri Efendi'nin
yay~nlad~ klar~~fetvada, Abdülhamit ~öyle suçland~nhyordu: ~er'i yap~ tlardan kimi ~eyleri ç~kartmak ve bu yap~ tlardan baz~lar~n~~ yasaklay~ p yakt~ rmak; kamu kaynaklar~ n~~ harcamak; ~er'i neden olmadan insan öldürtmek, hapsettirmek ve sürdürmek gibi zulümler; do~ru yol izleyece~ine ant
içmi~ ken bu anttan dönmek ve büyük ölçüde "fitne" ve "katliam" yapt~ rmak.
Abdülhamit'e tahttan indirildi~ini resmen bildirmeye giden heyette
Aram Efendi adl~~ bir Katolik Ermeni de bulunuyordu 56. Padi~aha hal'
fetvas~n~ n tebli~ini I~kodra Mebusu Esat Pa~a (Toptani) ~u sözlerle yapm~~t~:

51 Takvim-i
52

Vekayi, 199, 20.4.1325.

Adam, 23.4.1909.

Ali Cevat ve Faik Re~ it Unat: Ikinci Me~rutiyetin ildm ve Otuzbir Mart Hadisesi, Ankara
1960, s. 74.
54 Mithat: Hat~ralar~m, S. 226.
55 Hasan Amca: Do~mayan Hürriyet , Istanbul 1958, s. 72; Ak~in, s. 265-7 ve 284.
56 Ikdam, 28.4.1909.
Belleten
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"Efendim, bugünkü Meclis-i Milli'nin karar~n~~ zat-~~alinize bildirmekle görevlendirildik... Bermucib-i Fetva-y~~ ~erif millet sizi hal'
etti. Mal ve can~ n~z~ n, evlâd ve ayalinizin emniyetini de tekeffül
eder".
Bu sözler üzerine bir süre afallayan Abdülhamit, üzgün ve bezgin bir
durumda ~unlar~~söylüyordu:
"Kaderim böyle imi~; ben milletime bu kadar sene hizmet ettim.
K~ymetim bilinmedi. Fakat her~ey anla~~lacakt~ r. Cenab-~~ Hak
âdildir. El-hükmü lillâh adalet-i rabbaniye tezahür eder, görevimiz
bu kadarm~~" 57 .
Abdülhamit bundan sonra Selânik'e sürülüyor; bu kentin ~~ . Dünya
Sava~~'nda elden ç~kmas~~üzerine geri getirildi~i Istanbul'da 1918'de vefat
ediyordu 58. Onun sadrazam~~Tevfik Pa~a'n~n kaderi de~i~ik bir yön izliyor;
yeni padi~ah onu 1 May~sta yeniden kurulan kabinenin ba~~ na geçiriyor,
ama bu kabine ancak dört gün erkte kal~yordu. Görevinden çekilmek için
Ittihat ve Terakki Derne~i'nce s~ k~~ t~ r~lan Tevfik Pa~a, 5 May~sta istifa
ediyor; yerini Hüseyin Hilmi Pa~a'ya b~ rak~yordu.
Adana olaylar~~
1908 k~~~~Anadolu illerinde süld~ net içinde geçiyordu; oysaki halk,
hasat~ n iyi olmamas~~ yüzünden epeyi eziyet çekiyordu. So~uk mevsimde
muhtaç ki~ilere yard~ mda bulunmak amac~yla ülkenin dört bir yan~ ndan
iane toplan~yordu. Ingiliz raporlar~ na bak~lacak olursa, anayasa rejiminin
yeniden kurulu~u, durumda pek az bir geli~meye yol açm~~t~: Müslümanlar, kendilerine hemen hemen hiçbir yarar sa~lamayan yeni düzenden
ho~nut olmamaya ba~l~yorlard~. Ingiliz Büyükelçisi Lowther'in deyimine
göre, "Türklerin eski ve soru götürmez tahakkümü", anayasan~ n yeniden
kurulu~undan bu yana ço~u kez sözü edilen özgürlük, e~itlik ve karde~lik
ilkeleriyle -görünürde bile olsa- sars~lm~~~bulunuyordu 59. öte yandan
H~ ristiyanlar, özellikle Ermeniler, kendilerine verilen daha geni~~özgürlük" Tahsin Uzer: Makedonya E~kiyal~k Tarihi ve Son Osmanl~~ Yönetimi, Ankara 1979,
S. 245 ve
298-300.
58 Ayr. bkz. ~ ngiliz Devlet Ar~ivi, D~~i~leri Bakanl~~~~belgeleri: FO 371/771/15921:
Lowther'den Grey'e telyaz~s~, ~stanbul, 27.4.1 gog.
59 FO 371/772/17612: Lowther'den Grey'e gizli yaz~, ~stanbul, 4.5.1909.
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ten yararlan~yor; "ilk a~amada kendilerini savunmak", daha sonra da "hak
iddialar~n~~sald~rgan biçimde sa~lamak" amac~yla ülkeye kolayca silah ve
mermi sokuyorlard~. Bu davran~~lar~, ayn~~zamanda onlar~, "Ermeni soyunun büyük kaderlerinden ve sonuçta bir Ermeni prensli~i kurulmas~ndan"
yana söz etmeye sevkediyordu.
~ngiliz yazarlar~ndan Telford Waugh'a göre, Ermeniler, Adana'da da
görüldü~ü gibi, yeni kazand~klar~~ e~itlikleriyle kibirleniyor, böbürlenip duruyorlard~~60. Dahas~, onlara verilen anayasa ve ulusal kurultay, Ermeni
ayd~nlann~n ~~mankl~~~n~~art~rm~~t~. Ermeni yazarlar~~bile kendi soyda~lanna, daha önce yasaklanm~~~bulunan ve Çukurova'da (yani Adana ilinde)
kurulaca~~n~~dü~ledikleri bir Ermeni devletinin ba~~ms~zl~~~n~~selamlayan
yurtsever, ulusal halk ~ark~lar~~okumak izninin verilmi~~oldu~unu kabul
ederler. Oysaki, ~ngiliz kaynaklar~na bak~lacak olursa, Ermeniler Adana
ilindeki 61 393.000lik nüfi~stan 75.00o'ini; Müslümanlar ise 29o.000'ini 62;
Türk kaynaklar~na göre, 408.563 tutanndaki nüfustan, Müslümanlar~n
341.933'lük say~lanna kar~~~ancak 57.686 ki~ilik bir toplum olu~turuyorlard~~63 .
Bu arada eli kalem tutan her Ermeni, gerçeklerle ili~i~i olmayan destanlar, ~iirler, hikayeler ve benzeri yaz~lar yazmaya ba~l~yordu. Hele Ermeni ulusal kurultay~n~n kurulu~~y~ldönümlerinde büyük ta~k~nl~klar yap~ yor
ve verdikleri sbylevlerde "yüce emel"den söz ediyorlard~. Ayn~~ zamanda,
ihtilali canland~ran piyesler sahneye koyuyor ve Türkleri k~~k~rt~c~~ulusal
mar~lar okuyorlard~~64 . Hemen hergün sokaklarda, Ermeni ev ve okullar~nda yüksek sesle ihtilal ~ark~lar~~söylüyor; Ermeni ressamlar~, Ermeni halk~n~n ulusal duygular~n~~kamç~lay~c~~resimler çiziyorlard~. Bu resimler, kartpostallarda ve posta pullar~~üzerinde kulan~l~yor; sigara paketleri, tiyatro
perdeleri ve yast~k yüzleri üzerine desen olarak çiziliyordu. Böylece Ermeni
ayd~nlan, Ermeni halk~n~~ayakland~rmak için ellerinden geleni yap~yor; yeni
düzenin ruhuna sad~k olan Osmanl~~yönetimi ise, vicdan özgürlü~üne
kan~mamak ilkesine ba~l~~kalmay~~ ye~~tutarak, gittikçe büyüyen anar~iyi
60 Sir Telford Waugh: Turk,yesterday, today and lomorrow, Londra 1930, s. 129.
6 ' David Kherdian: The road from how: the story of an Armenian gir!, Londra 1980, s. X.
62 FO 371/4239/160318: W. Childs, D~~i~leri Bakanl~~~, Co~rafya Bölümü, PID,
10.2.1920.
63 FO 371 / 4229/86552: Amiral Calthorpe'dan Lord Curzon'a yaz~, Istanbul, 24.5.1919,
ili~ikte, Osmanl~~ D~~i~leri Bakanl~~~nca gönderilen ve nüfus istatistiklerini gösteren 4.3.1914
tarihli kitapç~k.
64 Parmaks~zo~lu, s. 26; Sadi Koça~: Tarih boyunca Ermeniler ve Türk-Ermeni ili~kileri, Ankara
1 967,
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denetlemekten kaç~n~yor; bu tutumuyla, ne denli zay~f ve güçsüz oldu~unu
gösteriyordu 68 .
Ermeniler ne kadar nutuk çekip, ~iir okuyor ve silahland~nl~yorlarsa,
Türk halk~~da bir o kadar kayg~~ve tela~a kapl~yordu. Türkler, Ermenilerin
emellerinde ve onlar~~ k~~k~rtmak için çok çal~~an H~nçak ve Ta~nak derneklerinin onlara yapt~klar~~vaazlannda, Türklerden intikam almak ve
"Türk soyunu yeryüzünden silmek" amac~n~n varl~~~n~~seziyorlard~~66 . Ayn~~
zamanda, Mersin'deki Gregoryan Ermeni Piskoposu Mu~eg'in davran~~lar~ndan da kayg~laruyorlard~. Bu piskopos, tüm bölgeyi, özellikle Adana
ve dolaylann~~ dola~arak Ermenileri silahlanmaya üsteliyor; onlara silah
satarak ticari kâr sa~l~yordu. Ingiliz Büyükelçisi Lowther, bu piskoposun,
Ermeni halk~n~n ihtiraslar~n~~ve Türklerin korkulann~~lu~k~rtmada ba~l~ca
rolü oynad~~~na inan~yordu. Onun bu rolünü iyi kavrayan Mersin'deki
Ingiliz Konsolos Yard~mc~s~~Binba~~~Doughty Wylie, daha sonra, Piskopos
Mu~eg'in Mersin'e dönmesine kamu düzeni ad~na engel oluyordu 67 .
Ingiliz büyükelçili~ince kaleme al~nan bir rapora göre anayasa gere~ince herkes silah ta~~yabiliyordu. Bu yenili~in yaratt~~~~zevkle binlerce
tabanca sat~n al~nm~~t~. Okula giden erkek çocuklar~~bile, sahip bulunduklar~~tabancalanyla gösteri~~yap~yorlard~. Bunu daha kötü bir durum
izliyordu: Caka satan silahl~~Ermeni ve onun durmak bilmeyen dili, "cahil"
Türkleri sinirlendiriyordu. Her iki yan birbirlerine tehdit ve hakaretler
savuruyorlard~. Ingiliz raporuna göre, kimi Ermeni önderler'', Istanbul'dan
gelen delegeler ve Ermeni papazlan ("her Ermeni papaz~~bir otokratur")
kendi toplum mensuplann~~silah sat~n almaya üsteliyordu. Bu silah sat~n
al~m~~aç~kça, dü~üncesizce ve kimi durumlarda kötü niyetle yap~l~yordu.
Ingiliz raporu, Rusyal~~Ermeni olan bir vaizin, hiçbir "katliam" olmam~~~
Adana'da bir kilisede, "1895 ~ehitleri için" intikam al~nmas~n~~sal~k vermesine ne denir sorusunu soruyor; Piskopos Mu~eg'in ~unlar~~söyledi~ini kaydediyordu: "Intikam; cinayete kar~~~cinayet; silah sat~n al~mz. 1895'teki her
Ermeni'ye kar~~~bir Türk". Mu~eg'in bu konu~may~~yapt~~~~kilisede haz~r
bulunan Amerikal~~bir misyoner derhal aya~a kalkarak kiliseyi terkediyordu. Ilin her yan~n~~gezen Mu~eg, ceketi olan herkesi ceketlerini satarak
silah sat~n almaya üsteliyordu 68 .
KOça~, S. 139 ve 145.
FO 371 /772/17612: Lowther'den Grey'e gizli yaz~, Beyo~lu, 4.5.1909; ayr. bkz.
Christopher J. Walker: Annenia: the survival of a nation, Londra 198o, s. 183.
67 FO 371/772/17612: Lowther'den Grey'e gizli yaz~, Beyo~lu, 4.5.1909.
68 FO 424/220, no. 48, ili~ikteki belgeler; ayr. bkz. Kamuran Gürün: Ermeni Do.9an,
Ankara 1983, s. 167-8.
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Adana olaylar~ ndan sonra oraya görevle gönderilen Cemal Pa~a'ya
göre 6°, bu "genç ve muhteris Ermeni papaz~", ayn~~ zamanda H~nçak
Derne~i'nin önderlerinden biriydi. Kendi adamlar~n~~silahland~rmak amac~yla
Avrupa'dan silahlar, tabancalar getirtiyordu. Silahland~ r~lan Ermeniler,
1894'te vuku bulan olaylara benzer olaylardan art~k asla korkmayacaklar~n~; tek bir Ermeni'nin burnu kanarsa bunu ~~ o Türk'ün ödeyece~ini
ö~ünerek söylüyorlard~. Yerel yönetimin zay~f olu~u yüzünden, bu Ermeni
papaz~n~n kötü davran~~lar~~frenlenememi~~ve çok geçmeden ürün vermi~ti.
A~~r~~ e~ilimli ve reaksiyoner ajanlar~n f~s~lt~lar~, bir yang~n için haz~ rlanan ate~e katk~da bulunurken, iki soy aras~ndaki ili~kiler daha gergin bir
a~amaya giriyordu. Durumun yaratm~~~oldu~u gerginlik o kadar dayan~lmaz bir hale geliyor, tüm ilde güvensizlik duygusu ve asabiyet o kadar
yüksek bir zirveye eri~iyordu ki, yang~n~~ ba~latmak için tek bir k~v~lc~m
yeterdi. Ermeni patri~inin dile~i üzerine 1908y~l~ n~n sonbahar~nda yönetimce kurulan ve bir tefti~~turuna ç~karak, rü~vet yiyen i~güderleri görevlerinden uzakla~t~rmak, "yasa d~~~~olarak gaspedilen" mallar~~ sahiplerine iade etmek ve çe~itli idari ~slahatta bulunmak yetkisi alan devrim komisyonunun üyeleri bile, kendilerine verilen görevin ne kadar olanaks~z ve
ümitsiz oldu~unu kavrayarak görevlerine ba~ lamadan toptan çekiliyorlard~.
Bununla birlikte, 1939 y~l~~ Nisan ba~lar~nda Konya ve Ayd~n'daki
durum, d~~~görünü~~bak~m~ ndan oldukça sakindi; ancak, Mersin'deki ~ngiliz
Konsolos Yard~mc~s~~ Binba~~~Doughty Wylie, Büyükelçi Lowther'e gönderdi~i raporda, ülkeye büyük ölçüde silah getirilmesi ve yerel katlar~n
tehlike olu~turacak kadar zay~f bulunmas~~ gibi rahats~z edici unsurlar~n
sat~h alt~nda bulunduklar~n~~bildiriyordu. Konsolos yard~ mc~s~na bak~lacak
olursa, anayasan~ n yeniden uygulanmaya ba~lad~~~~tarihten bu yana, vilayete 40.000 silah, rövolver ve otomatik tabanca getirilmi~ti. Yarg~~ katlar~,
sayg~nl~klar~n~~yitirir korkusuyla, suçlar~~ ne kadar aç~k olursa olsun, suçlu
yanlar~~cezaland~rmaya kar~~~ç~ k~yorlard~. öte yandan Adana valisi, yerel
bas~n~n sert sald~r~lar~na u~ruyor; iyi bir kâtip ama kötü bir yönetmen;
dürüst, ama faaliyet gösteremeyecek kadar güçsüz bir adam olarak nitelendiriliyor; ona, Istanbul'a dönerek oradaki görevi olan memuriyetle u~ra~mas~~öneriliyordu. Binba~~~Doughty Wylie, raporuna devamla, kanunsuzlu~un yay~ld~~~n~~iddia ediyor, ama küçük ölçüde bir güç gösterisinin buna
ivedilikle son verebilece~ine inan~ yordu; yeter ki yetkililer, emirleri alt~nda
bulunan bu gücü seferber etsinler 70.
Hattralar,, Istanbul 1959, S. 345-6.
70 FO 371 /771 /26538: Lowther'den Grey'e yaz~, Beyo~lu, 27.4.1909.
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13 ve 14 Nisan günlerinde, ba~ kentte vuku bulan korkunç olaylara
ili~kin haberler ilin her yan~ na yay~lmaya ba~l~ yordu. 14 Nisan gecesi Adana'
da bir hadise oluyordu. Bir Ermeni, kar~s~n~~kaç~ rmaya çal~~t~klar~~iddias~yla
iki Türk'ü silahla vuruyor; bunun hemen ard~ ndan tüm kent karga~ aya
bo~uluyordu 71. ~ ngiliz çevirmeni, Rum as~ll~~Athanasiyos Tripanis, Adana
olaylar~ n~~ derhal Binba~~~Doughty Wylie'ye bildiriyordu. Arpa toplamak
amac~yla Mara~ 'tan birçok Ermeni geldi~i için o s~ rada Adana ve
çevresindeki köylerde normal say~ dan çok Ermeni bulunuyordu 72.
Doughty Wylie, Tripanis'in gönderdi~i mesaj~~ al~r almaz, hemen Adana'
ya gitmek karar~ n~~ al~yor ve 14 Nisan günü ö~leden sonra trene biniyordu.
Ola~anüstü tedbirler almay~~ gerekli görmedi~inden kar~s~ n~~ da birlikte
götürüyordu. Ancak, yolda giderken, durumun tahmininden de kötü oldu~una ku~kulanmaya ba~l~ yordu. Tren raylar~ na yak~ n yerlerde tek tük
cesetler ve panik içinde trene do~ru ko~an göçmenler görüyordu. 15 Nisanda
Büyükelçi Lowther'e gönderdi~i telyaz~s~ nda, Adana'da ç~kan kar~~~ kl~ klarda kimi ki~ilerin öldürüldü~ünü, ama ~ ngiliz uyruklar~ n~n tehlike içinde
olmad~ klar~n~~ bildiriyordu. ~ ngiliz konsolos yard~mc~s~ na göre, silah bulunan Ermeni kesimine henüz sald~ r~lmam~~ t~. Bununla birlikte olaylar~ n
gittikçe yay~ lmakta oldu~una ve Mersin'le Tarsus'taki durumun kayg~land~ r~c~~ göründü~üne inan~ yordu 73. Durumun oldukça bunal~ ml~~ oldu~unu
ö~renerek Mersin'den Adana'ya gitti~ini ve "yolda, öldürülen birçok ki~iler
gördü~ünü" raporuna ekliyordu.
Bu arada Bab-~~ Ali, elden gelen her ~eyin yap~ld~~~ na dair Büyükelçi
Lowther'e güvence veriyordu. Olaylara ili~kin haberlere ~a~~ran Lowther,
ertesi gün Sir Edward Grey'e gönderdi~i telyaz~s~ nda, Mersin'e bir sava~~
gemisi gönderilmesini öneriyordu. Adana'daki durum iyiye gitmemi~ti.
Büyükelçi, ayn~~ zamanda, Beyrut'ta da olaylar ç~kmas~~ olas~l~~~ ndan söz
ederek, Pire liman~ nda bir geminin haz~ r olarak emir beklemesini sal~k
veriyordu 74.
15, 16 ve ~~ 7 Nisan günlerinde Adana, geni~~ölçüde kar~~~kl~ klara sahne
oluyordu. ~ lk silah sesi duyulur duyulmaz, Ermeniler, kendi semtlerine
ko~ uyor; barikatlar kurarak Türklere ate~~aç~yorlard~ . Binba~~~Doughty
Wylie'nin iddia etti~ine göre, hocalar ve mürteciler taraf~ ndan k~~k~ rt~lan
Türkler ise, kö~e ba~lar~~ ve dam üstlerinde Ermenileri kovallyorlard~. Yine
Ayr. bkz. FO 371/772/17612: Lowther'den Grey'e gizli yaz~, Beyo~lu, 4.5.1909.
FO 371 / 242/219,5. 80.
73 FO 424/219/gizli 9532, no. 25: Lowther'den Grey'e telyaz~s~,
Istanbul, 15.4.1909.
74 Ibid., no. 29: Lowther'den Grey'e telyaz~s~, Istanbul, 16.4.1939.
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Doughty Wylie'ye göre, iyi karakterli bir adam olan ama ili yönetecek
yetene~e sahip bulunmayan Vali Cevat Bey'le ya~l~~bir ki~i olan Tümgeneral (Ferik) Mustafa Remzi Pa~a", geçirdikleri ~okun etkisiyle adeta felce
u~ruyor; Hükümet Kona~~'na s~~~n~ yor ve "güruhu" kolayca yat~~t~racak
veya ç~kan firt~nay~~dindirecek yetene~e sahip askerleri görevlendirmek
için hiçbir davran~~ ta bulunmuyorlard~. Oysa ki, Binba~~~Doughty Wylie,
Adana'ya vard~ ktan hemen sonra, Tripanis'in tren istasyonunun yak~n~nda
bulunan evine gidiyor; orada üniformas~n~~giyiyor; bir muhafiz birli~i alarak
kona~a gidiyordu. Yolda giderken kendini, Türklerle Ermenilerin birbirlerini "k~zgml~ kla kestikleri adeta bir mezbahamn ortas~ nda" buluyordu 76.
Binba~~~Doughty Wylie, yetkilileri, emrine vermeye inand~rd~~~~50'ye yakla~~ k Türk askeri ve jandarma komutamyla birlikte, borozan sesleri alt~nda
kentin sokaklar~n~~dola~~yor; yabanc~lar~~kurtanyor; yabanc~~okul ve misyon
binalanna bekçiler yerle~ tiriyor ve gitti~i her yerde çarp~~malan durduruyordu.
Daha sonra Lowther'e gönderdi~i yaz~da, "gitti~imiz her yerde çarp~~ma durdu. Bazen süngüyle sald~ rarak, bazen de kalabal~~~n ba~lar~~
üzerinden ate~~ederek sokaklar~~temizledik", diyordu 77 . Doughty Wylie bir
tedbire daha ba~vuruyordu: Bir tellal arac~l~~~ yla, herkese, evlerine dönmelerini buyuruyor; soka~~ n bir ucundan öteki ucuna dek ate~~açaca~~~
uyar~s~ nda bulunuyordu. Ama bu tedbir ancak k~smen ba~ar~l~~oluyordu;
çünkü kent oldukça büyüktü ve herhangi bir güvenlik birli~inin onu sürekli
denetlemesi olanaks~zd~.
Ö~leye do~ru kentin ba~l~ca pazar~nda yang~n ç~k~yor; Türklerle Ermeniler birbirleriyle evden eve çarp~~~yor; durumu kontrol etmek hemen
hemen olanaks~zla~~yordu. Bu s~rada, Binba~~~Doughty Wylie, birçok yaral~n~n bulundu~u tütün fabrikas~ na gitmek için acele bir mesaj al~yordu.
Orada iken , onu bir Ermeni yak~ n mesafeden silahla vuruyor ve kolunu parçal~yordu. Doughty Wylie bu olaya ili~kin olarak daha sonra ~u aç~klamay~~
yap~ yordu: "O (Ermeni), askeri üniformam~~görünce beni bir Türk subay~~
sanarak herhalde aldand~~veya ne yapt~~~m bilemeyecek kadar müthi~~bir
korku veya ümitsizlik içinde idi". Ald~~~~yara, Doughty Wylie'nin süratle
dü~ünmesine engel olmuyordu: Türkler, ~ngiliz konsolos yard~mc~s~n~n bir
Ermeni tarafindan vuruldu~u ö~renirlerse, bu, Ermeni semtine kar~~~genel
bir sald~r~ya geçmeleri için bir özür olmaz m~?
75 Cemal Pa~a: HaMalar, Istanbul 1959, s. 345-6.
76 FO 424/219, s. 80.
77 Ibid., s. 81.
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Bunun üzerine, Doughty Wylie, jandarma komutan~n~~ ivedi bir mesajla kona~a gönderiyor; orada bulunan iki yetkiliyi, olaylar~~ durdururlarsa,
herhangi bir tazminat veya ceza talebinde bulunmayaca~~~yolunda ikaz
ediyor; bir ~ ngiliz sava~~gemisi gönderilmesini telyaz~s~ yla istedi~ini onlara
hat~ rlat~ yor; olaylar sürerse, kendilerini sorumlu tutaca~~~yolunda uyar~yordu. Pratik bir çözüm olarak, Ermeni kesiminin muntazam askerler ve iyi
subaylarla çevrilmesini; bu kesime girme veya ç~ kma izninin kimseye verilmemesini; kentin geriye kalan bölgelerinde devriye gezilmesini ve gerekirse
ate~~aç~larak halk~~evlerine çekilmeye zorlamay~~ öneriyor; jandarma komutan~n~~gönderdikten sonra, yaras~n~~sarmak için evine dönüyordu. Doughty
Wylie'nin büyük ölçüde göstermi~~oldu~u cesaret ve kahramanl~ k sayesinde, herhangi bir Türk askeri birli~inin ba~~nda belirdi~i her yerde, geçici
bir süre için bile olsa, olaylar durmu~ tu 78 . Ermeni dostu yazarlardan
Marshall Lang'~ n, Mersin yerine Konya'da üslendirilmi~~oldu~unu iddia
etti~i ve bir Ermeni taraf~ ndan vuruldu~una hiç de~inmedi~i 79 Binba~~~
Doughty Wylie, bu kahramanl~~~ ndan ötürü daha sonra Ingilizlerin C.M.G.
ve Türklerin Mecidiye ni~ anlanyla taltif edilmi~ti 8°.
Adana olaylar~~sürerken, yerel katlar, ~oktan adeta felce u~ram~~lard~.
Doughty Wylie'nin anlatt~~~ na göre, komutan~ n göreve ça~~rd~~~~ihtiyat
gücü mensuplar~~sokaklarda dola~~ yor, "sonsuz zarar yap~ yorlard~". Onun
iddias~na göre, ya~mac~ l~k yapan köylüler ve "ç~ld~ ran halk" da epeyi hasar
yap~yordu 81 . Müslüman önderler ikiye bölünmü~lerdi: Kimileri kalabal~~~~
yat~~t~ rmaya çal~~~ yor, kimileri de silaha sar~larak çat~~maya kat~l~yorlar&
Bununla birlikte olaylar, 16 Nisan sabah~ na do~ru geçici bir süre için
yat~~~ yor; bunu, ~ ngiliz sava~~gemisi SzOftsure ve öteki yabanc~~ sava~~gemilerinin Kilikya (Çukurova) aç~ klar~nda dola~mas~~ da etkiliyordu.
Bir gün önce, (15 Nisanda), Ye~ ilköy'de oturum yapan Osmanl~~ parlamentosu, öteki i~leri aras~ nda, Adana'dan gönderilen ve oradaki ciddi
durumu yans~ tan telyaz~lar~n~~da ele al~ yor; halka telyaz~s~ yla ö~üt vermek
ve olaylar~~ yat~~t~ rmak için ne gibi önlemler al~nd~~~n~~yerel katlara sormay~~
kararla~t~r~ yordu. Bu s~ rada söz alan Ermeni Milletvekili Vartkes Efendi, anayasaya kar~~c~ l yetkililerin gerçek suçlular olduklar~ n~~ öne sürüyor;
FO 371/772/17612: Lowther'den Grey'e gizli yaz~, Beyo~lu, 4.5.1 gog.
David Marshall Lang: The Armenians, a people in exile, Londra 1981, S. 14.
80 H. V. F. Winstone: Gertrude Beli, Londra 1978, S. 119-20. C.H.M. Doughty Wylie,
Gertrude Bell'in yak~ n bir dostu idi; 1915'te Gelibolu'da vefat etti.
81 FO 4.24/219, S. 82.
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onlara sert uyar~larda bulunulmas~ n~; dahas~, örnek olacak biçimde cezaland~ r~lmalar~ n~~sal~ k veriyordu 82 .
Adana valisi ve Binba~~~Doughty Wylie, Müslüman e~raf~~ve hocalar~,
Ermeni papazlar~~ ve sivil halk~ yla bar~~~yapmaya ancak ~~ 7 Nisanda inand~ rabiliyorlard~ . O gün sabah kurtarma ve yard~m i~i ba~l~yordu. ~~oo
askerin Beyrut'tan geldi~i 19 Nisana do~ru Adana kenti yeniden süküna
kavu~ uyordu; ama durum bir süre daha tehlikeli olmakta devam ediyordu.
Çarp~~ malar hâlâ sürüyor; Adana'da s~ k~yönetim ilan ediliyor; oraya her
yerden asker sevkediliyordu.
Istanbul'da bir Ermeni delegasyonu sadrazam~~ görmek üzere Bab-~~
Ali'ye gidiyor; Osmanl~~yönetimi ise, Naz~ m ve Izzet pa~alar~ n da kat~ld~~~~
bir toplant~da, Adana'ya ili~kin, önemli kimi kararlar al~yordu 83 . Vali
Cevat Bey'i görevinden uzakla~t~ rarak yerine Burdur mutasarr~f~~Mustafa
Zihni Pa~a'y~~ at~ yor; yerel komutan, Tümgeneral (Ferik) Mustafa Remzi
Pa~a da görevinden uzakla~t~ r~llyordu 84. Hükümetin ald~~~~kararlardan
biri de ~uydu: Bir yerden ba~ ka bir yere asker göndermek için bundan böyle
illerden Bab-~~ Ali'ye, Bab-z A/i'den Sava~~Bakanl~~~ na (Harbiye'ye) ve oradan da komutanl~klara yaz~~ma usulünün kald~ r~larak, valilerin, asker gönderilmesini komutanlarla kararla~t~ rmalar~~ ve durumdan Istanbul'a bilgi
gönderilmesi 85 . Bu arada, Osmanl~~ Sava~~Bakanl~~~, son 24 saat içinde
hiçbir olay ç~kmad~~~ n~~18 Nisan ak~am~~aç~ kl~yordu. Buna kar~~n hükümet,
Adana'ya bir kruvazör ve bir miktar silahl~~denizci göndermek karar~n~~
al~yordu 86 .
Adana müftüsüne bir telyaz~s~~gönderen ~eyhülislam, "katliam~n" ~eriata
ve be~er hukukuna kar~~t oldu~unu hat~rlat~ yordu. Ermeni Patri~inin vekili
Ohannes Efendi de, Adana'daki Ermeni murahhas~na gönderdi~i telyaz~s~nda, çarp~~ maya son verilmesini diliyor ve "özgürlü~ün egemen oldu~u bir
evrede anayasaya kar~~c~ l bu gibi davran~~ lardan ötürü" hayretini belirtiyordu 87 . 23 Nisan günü, Ta~ nak önderi Malumyan, yap~ lan partileraras~~
bir toplant~da, Adana ve Mara~~olaylar~ na son verilerek sorumlular~n cezaland~ nlmalarm~~öneriyordu 88 . Ayn~~gün, parlamento, görevinden çekilen
Ak~in, S. ~ g ~ .
Meclis-i Vükeld Mazbatas~, c. 127, 194.1 325 (1 909)•
84 ikdam, 19.4.1909; Ak~in, s. 268.
85 Ak~in, S. 250.
86 Meclis-i Vükeld Mazbatan, C. 126, 6.4.1329; Ak~in, S. 205.
87 Adam, 20.4.1909.
88 ~~bid., 26.4. ~~ gog.
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Kilikya Katohikos'u Mgr. Sehak'~ n göndermi~~oldu~u bir telyaz~s~n~~inceliyordu. Katohikos, son iki günden beri Hacin'in, kom~u Müslümanlar~ n ve
ordunun ate~i alt~ nda kald~~~ ndan s~zlan~ yor; duruma bir son verilmesini
istiyordu. Bunun üzerine parlamento, Adana'ya bir telyaz~s~~ göndererek
oradaki yetkilileri, görevlerini yerine getirmeye bir kez daha ça~~ rmak ve
onlara sorumluluklar~ n~~ hat~ rlatmak karar~ n~~ al~ yordu 89.
Türk sular~ na gitmek üzere buyruk alan ~ ngiliz, Frans~ z, Rus ve öteki
yabanc~~ sava~~gemilerinin 25 Nisan dolaylar~ nda Mersin ve iskenderun'a
varm~~~olmalar~ , gayri Müslim halka güvenini iade ediyordu 90. Daha sonra
Alman, Avusturya ve Amerikan gemileri de kendi uyruklar~ m korumak
amac~ yla onlara kat~ l~ yorlard~~ 91 . Rusya'n~ n Burgaz ve Akp~ nar'a da sava~~
gemileri gönderdi~i bildiriliyorsa da 92, Rus D~~i~leri Bakan~~ M. ~svolsky,
hiçbir Rus gemisinin limandan ayr~lmad~~~~konusunda Türkiye Büyükelçisi
Turhan Pa~ a'ya güvence veriyordu 93 . Anla~~ lan, Rusya, Türkiye'ye kar~~~
bir donanma gösterisinde bulunulmas~~ için öteki güçlü devletlerin deste~ini
sa~lamaya çal~~~ yor; ama Avusturya ile Almanya, bu davran~~~ n, Rusya'ya,
Bo~azlardan geçme hakk~ n~~ verece~i nedeniyle bunu desteklemiyorlard~.
Dolay~s~ yla Avusturya, kendi sava~~gemilerini oldukça geç gönderiyor;
Almanya ise, kendi uyruklar~ n~ n taleplerini tatmin etmek ve öteki devletlerin davran~~lar~ na denge olu~ turmak amac~ yla gemilerini gönülsüz olarak
gönderiyordu 94. Türk sular~ na sava~~gemileri göndermede en çok gayret
gösteren Fransa ile Yunanistan olmu~ tur 95. Bu arada Frans~ z, Alman ve
~ ngiliz sava~~gemileri kaptanlar~ n~ n valiyi ziyaretleri iyi bir etki yarat~yordu 96 .
Adana'da ç~ kan olaylar kom~ u ilçelere de geni~~ölçüde yay~l~ yordu 97 .
Ayn~~ zamanda, Bahçe, Mara~, Hamidiye, Antakya, Tarsus, Payas, Hacin,
Erzin, Dörtyol ve öteki yerlerde Türklerle Ermeniler aras~ nda korkunç
olaylar vuku buluyordu 98 . Türklerle Ermeniler yaln~z Çukurova (Kilikya)
Takvim-i Vekayi, no. 200-1, Nisan 1325 (1909); Ak~ in, S. 287.
ikdam, 17.4.19439; Yunus Nadi, S. 68-9; Ali Cevat ve Unat, s. 55.
91 Die Grosse Politik, 27/1, no. 9588/37.
92 Ibid., no. 9584/ 24.
93 Hariciye, karton no. 594/6, no. 191.
94 Die Grosse Politik, 9582123, 9588137, 9589113 ve 9591 / 1 7.
95 ~~bid., 9590 / 42; Ak~ in, S. 147-8.
96 FO 37 /771/15398: Lowther'den Grey'e telyaz~s~, Istanbul, 24.4.1909.
97 Ayr. bkz. FO 371/771/14851: Lowther'den Grey'e kapal~~ telyaz~s~, Istanbul, 20.4.1909.
98 G. F. Abbott: Turkey in transition, Londra 19°9, S. 304; H. Charles Woods: The danger zone
of Europe, Londra 191 , s. 155-7.
89
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de~il, Iskenderun Körfezi dolaylar~ ndaki sahil boyunca her yanda birbirlerini öldürüyorlard~ . Bu olaylarda ölenlerin say~s~~ oldukça kabar~ kt~~99.
Halep valisi, sükûnu iade edemeyece~ini aç~kl~ yor, ama Ingiliz konsoloslu~ unda toplanan Ingiliz uyruklar~ n~n korunmas~~için emirler gönderiyordu. Duruma ancak ~eyhülislam~ n ve Ermeni patri~inin etkileriyle son
verilebilece~ine inan~hyordu. Dolay~s~ yla, Ingiliz Büyükelçisi Lowther, ~eyhülislam~n Diyarbak~ r ve Halep illeri müftüleri üzerinde etkisini kullanmay~~
denemesini ve Ermeni patri~inin de buna benzer biçimde davranmas~n~~
öneriyordu. Buna ili~ kin olarak, Ingiltere D~~ i~leri Bakanl~~~nda, Ingiliz
yönetiminin ~eyhülislama bir mesaj göndererek onu bu konuda belki uyarabilece~i görü~ ü öne sürülüyor; Ingiliz yetkililerinden biri ~u yorumda bulunuyordu: "Ermeniler bizim özel bak~ m~m~z alt~ ndad~ rlar ve bu konuda
bir~eyler söylememiz gerekti~ine inan~yorum". D~~i~leri Bakan~~Sir Edward
Grey ise ~unlar~~ekliyordu: "Istanbul makamlar~~nezdinde elimizden geleni
yapmal~y~z" 1°°. Bu arada ~eyhülislam ve Ermeni patri~i, düzensizlik
ç~ kmas~~muhtemel olan Konya'daki din yetkililerine yönerge göndermeye
tereddüt etmiyor; Diyarbak~ r ve Halep illerine de daha önce göndermi~~
olduklar~~ talimat~~ tekrarl~yorlard~~ l".
Halep, Antep ve dolaylar~ ndaki kasabalarda, Konya, Kayseri ve hatta
Beyrut'ta tehlikeli durumlar has~l oluyor; halk pani~e kap~llyordu. Ama
birçok yerlerde yerel katlar ve özellikle Mersin mutasarr~f~, alm~~~olduklar~~
sert önlemler ve göstermi~~olduklar~~sebat sayesinde, takviye gücü veya
yabanc~~sava~~gemilerinden askeri birlikler gelinceye veya padi~ah~n tahttan
indirilerek anayasa yanda~~~partinin ve Jön Türk rejiminin kesin zaferini
müjdeleyen haberler çevreye yay~ lmaya ba~lay~ ncaya kadar, kendi bölgelerinde ta~k~nl~ k veya olay ç~kmas~n~~önleyebiliyorlard~.
25 Nisana do~ru durum yat~~ maya ba~l~ yordu. Istanbul'da ordunun
geli~iyle kayg~land~ r~c~~ ve karars~z durum nas~ l sona ermi~se, ba~kentte bir
biçim yetki kurulduktan sonra, illerde de egemen olan anar~i ani olarak
sona eriyordu. Bu arada illere Rumeli Ordusundan takviye birlikleri gönderiliyor; yerel katlar, evsiz ve öksüz kalan göçmenlerin bar~nd~ r~lmalar~~
gibi ciddi ve acil sorunlar~~ele almaya ba~l~yorlard~ . Ama 25 Nisan ak~am~,
hiç beklenmedik bir anda, yeni askeri birliklerin Adana'ya var~~lar~ndan
99 Woods, s. 16o.

i°° FO 371/771 /15o13: Lowther'den Grey'e gizli telyaz~s~, Istanbul,

21.4.1909.

'ol Ibid., belge no. 15155: Lowther'den Grey'e telyaz~s~, Istanbul, 22.4.1909; ~kdam,
19.43909.
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hemen sonra, Ermeni kesiminden silah sesleri geliyor; kimi Ermeni gençleri
askerlere ate~~aç~yorlard~~102 ; oysaki, Ermeni yanda~~~kaynaklar, ilk ate~~
edenlerin Türkler oldu~unu iddia ederler 103.
Kentteki durum yeniden alevleniyor; olaylar tüm gece sürüyordu.
Binba~~~Doughty Wylie, yabanc~~müdahalesi tehdidiyle, ertesi gün validen
yard~m sa~layana kadar, kentin yar~s~~ yan~ yordu. Yanan binalar aras~nda
~ ifa evleri, kiliseler, camiler ve misyon binalar~~ da bulunuyordu. Doughty
Wylie, olaylar s~ ras~ nda Adana'y~~dola~~ rken, yanan evlerin içinden birçok
fi~ek sesleri geldi~ini ve sokaklar~ n enkazla dolu oldu~unu anlat~yordu 104.
Ingiliz yazarlar~ ndan M. Woods, yang~ nlar~n ço~unun "kasten" ba~ lat~ld~~~ na inan~yordu 105 .
Adana'da vuku bulan bu yeni olaylarda Rumeli askerlerinin parma~~~
oldu~u yolunda çevrede çirkin söylentiler dola~~ yor, ama Ingiliz Büyükelçisi Lowther bu söylentilerin gerçek olmad~~~ na inan~ yordu. Bu olaylar~~
ba~latanlar, her~ eyi göze alan kimi H~ nçak Ermeni tedhi~çileriydi. Yabanc~~
devletleri müdahaleye tahrik eder ümidiyle, Adana'ya henüz gelmi~~bulunan ve Ermeni kesiminde devriye gezen Rumeli askerlerine ate~~açarak 15
eri öldürüyorlard~ . Lowther, yeni ç~ kan olaylarda ölenlere veya yaralananlara ili~ kin kesin rakamlar verememekle birlikte, Adana'da 2.000 ölünün
gömülmü~~oldu~unu ve bunlar~ n 600'ünün Müslüman oldu~unu sapt~yordu. Türk yönetiminin daha sonra yay~nlad~~~~resmi rakamlara göre, tüm
ilçede 5.400 ki~ i ölmü~ tü; ama Lowther bu rakam~~ pek dü~ ük buluyor ve
bunun ~~5.000 ile 20.000 aras~~oldu~una ve ~~5.000 Ermeni'nin yoksul kald~~~na inan~yordu 106. Cemal Pa~a, ölenlerin ~~7.000'inin Ermeni ve 1.85o'
sinin Müslüman oldu~unu öne sürer 107. Edirne'nin Ermeni Milletvekili
Agop Babikyan, Osmanl~~ Parlamentosu için haz~rlad~~~ , ama vefat etti~i
için incelenmeyen raporunda bu rakam~~ 21.001 olarak verir 1°9. Cemal
Pa~a'n~ n rakamlar~~ daha gerçekçidir 109.
Cemal Pa~ a, S. 345-6.
s. 185.
104 FO 424/219, s. 93.
105 Woods, s. 138; Abbott, S. 305.
106 FO 371 / 77 t /15394: Lowther'den Grey'e telyaz~s~
, Istanbul, 23.4.1909 ve belge no.
15478: Lowther'den Grey'e telyaz~s~ , Istanbul, 25.4.1909; ayr. bkz. FO 371/4974/E 2404: R.
McDonell'in 25.3.1920 tarihli and~c~~ - 15.000 Ermeni'nin öldürüldü~ünü kaydeder, ama
öldürülen Müshimanlann say~s~na de~inmez.
10 Shaw'lar bu görü~ ü destekler; bkz. S. J. Shaw ve E. K. Shaw: Histo9,
of the Ottoman Empire
and Modern Turkey, Cambridge Üniversitesi Bas~ mevi, 1977, s. 281.
208 Birle~ik Amerika Ulusal Ar~
ivleri, 353 / 43, no. 87, 4016 / 13.
109 Gürün, s. 176; Ak~in, s. 123.
102

103 Walker,
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Osmanl~~yönetimi, olaylara sahne olan bölgelere yard~m amac~yla ilk
ödenek olarak 30.000 TL. ay~ nyor; meclis de, yanan kesimin yeniden
onar~ m~~için 200.000 TL. ba~~~ta bulunuyordu 1".
Olaylara neden olanlar
Ingiliz Büyükelçisi Lowther'in görü~ünce, ilk evrede yap~ld~~~~gibi,
sorumlulu~u Abdülhamit'in üzerine atmak olanaks~zd~. Padi~ah~~suçlay~c~~
herhangi bir kan~t öne sürülmemi~ti. Gerçekte, Istanbul'daki Ingiliz Maslahatgüzar~~Charles Marling'in 1912 y~l~~ Temmuzunda kaleme ald~~~~gizli
bir rapora göre, en muhtemel teori, bu olaylar~n, Abdülhamit'i gözden
dü~ürmek için ç~ kar~lm~~~oldu~udur. Marling, aynca, ~u görü~ü öne sürüyordu: "Ne olursa olsun, padi~ah~n en kötü dü~manlar~~ bile, onu, tahttan
indirilmesini hakl~~gösterece~ini kavrayacak kadar kurnaz oldu~u bir davran~~tan ciddi biçimde suçlayamazlar" n . Vali Izzet Pa~a aleyhinde de
kan~t yoktu; gerçi, kimi hocalar ve gericiler, kolay heyecanlanan baz~~
Müslümanlar~~ k~~k~rtmak için ellerinden geleni yapm~~lard~.
Büyükelçi Lowther, Ermenilerin bir isyana haz~rland~ldann~~veya Müslümanlar~ n önceden bir "katliam" planlad~klar~ n~~farzetmek için ortada bir
neden olmad~~~na inan~yor; olaylara neden olu~turan faktörleri ~öyle sapt~yordu: "Teoride" hepsi de ihtilalci olan ve özerklik pe~inde ko~an kendini
be~enmi~~Ermeni gençlerinin e~itlik konusundaki ~arlatanl~klar~; onlann
tutumlar~n~n, kesinlikle sald~rgan davran~~larda bulunacaklar~~konusunda
Müslümanlar aras~nda yaratm~~~oldu~u korku -hem de bu korku, gayri
Müslim halk~n kullanabilece~i çok say~da silah~n devaml~~ surette ülkeye
sokulmas~yla hakl~~gösterilebilirdi; her iki yandaki konu~mac~lar~ n söylevlerinde kullanm~~~olduklar~~ kayg~land~ r~c~~ sözler; ve hükümet yetkisinin
ac~ nacak kadar c~l~z olu~u- idi. Tüm bu nedenler, ba~kentte 13 Nisan (31
Mart) olaylar~ na neden olu~turuyor ve Adana'da bir Ermeni'nin iki Türk'ü
öldürmesi, olaylar~n patlamas~ na yol aç~ yordu. Lowther'in iddia etti~ine
göre, olaylar patlay~ nca, "valinin korkakl~~~" ve "tümgeneralin (ferikin)
ihtiyat erlerini silahland~ rrnas~", Müslümanlar~, "hükümetin, Ermenileri
cezaland~rmalar~~ için kendilerini te~vik etti~ine" inand~rm~~t~. Oysa ki,
Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~sorumlular~ndan R. McDonell, olaylardan ii
y~l sonra kaleme ald~~~~bir derkenarda, Adana olaylar~n~ n, Ta~nak
11° FO 371 itoo2/4235; ayr. bkz. FO 424/220, no. 48: Türkiye ~ gop Y~ll~ k Raporu;
Lowther'den Grey'e gizli yaz~, Istanbul, 31.1.1g~ o.
~ ii FO 371/1496/32933: Marling'den Grey'e yaz~, Istanbul, 29.7.1912.
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Derne~i'nin yapt~~~~propagandan~ n ve Ermenilerin silahla direni~ te bulunmaya k~~ k~ rt~ lmalar~ n~ n bir sonucu oldu~una hiç ~üphe olmad~~~ n~"
aç~ kl~ yordu 112.
Öte yandan, Cemal Pa~a, tüm suçu, Adana'n~ n Ermeni piskoposu Mgr.
Mu~eg'e ve onun "kötü çal~~malar~ na" engel olmayan yerel yönetime yükler 113. Ingiliz gizli belgelerine göre, Piskopos Mu~ eg, Bahri Pa~a'dan rü~vet
alm~~; Ermenileri silah sat~ n almaya üstelemi~; onlara k~ r~ k silahlar satarak
epeyi kâr sa~lam~~t~ . Ayn~~ zamanda k~~k~ rt~c~~ nutuklar çekmi~; silah ve fi~ek
kemeri tak~ narak çevrede dola~m~~~ve Ermenilerin eski çete reislerinin giydi~i k~ yafetle resim çektirmi~ti. Ingiliz büyükelçisi de, 4 May~s ~~ gog'da
kaleme ald~~~~bir yaz~da, Piskopos Mu~eg'in olaylar~ n ç~ kmas~ nda büyük bir
sorumlulu~u oldu~unu kabulleniyordu 114.
Re~at Ileri'ye bak~lacak olursa, Mgr. Mu~eg, "özel tar~ m okulu" ad~~
alt~ nda bir örgüt kurmu~ tu. Bu okulun aç~l~~~töreni s~ ras~ nda yapt~~~~konu~mada Osmanl~~ Imparatorlu~u için dua ediyor ve okulun amac~ n~ n Ermeni
gençlerine modern tar~ m metodlar~~ ö~retmek oldu~unu iddia ediyordu;
oysaki gerçekte bu okul, Ermeni çeteci ve tedhi~çilerini e~itmede kullan~l~ yordu. Okula kaydolunan Ermeni gençlerine Türk dü~manl~~~~a~~lamyor;
onlara silah kullanma ve sabotaj usulleri ö~retiliyordu 115.
Mu~eg'in bizzat kendisi, Adana olaylar~~ ve suçlular~~konusunda, 19139'
da Kahire'de yay~ nlad~~~~ Les Vepres Ciliciennes adl~~ yap~ t~ nda, Adana ilindeki Ermeni komitelerinin, Ermeni halk~ n~ n silahland~ r~lmas~ na önem verdi~ini ve bizzat kendisinin ve öteki Ermeni önderlerinin, köyleri dola~arak,
Ermeni halk~ n~, "anayasay~~ korumak ad~ na" k~~k~ rtt~ klar~ m aç~ klar. Ermeni Go,snak gazetesinde de yay~ nland~~~~gibi, Amerikal~~misyoner Mgr. Krillman'
a göre 116, duygular~ na kap~lan kimi dü~üncesiz Ermeniler, Adana ve
Mersin'i dola~arak eski Ermeni ~ark~lar~~ okuyorlard~. Onlar~, Adana ovas~ ndaki köyleri dola~arak, daha az yemek yeme~e ve her~eylerini satarak silah
sat~ n almaya üsteleyen "genç ve deneysiz, Ermeni Piskoposu Mu~eg" destekliyordu. Piskopos Mu~eg, ortam~~ bu biçimde haz~ rlad~ ktan sonra, M~s~ r'a
hareket ediyor ve o ayr~l~ r ayr~lmaz, Adana olaylar~~ ba~l~ yordu 117.
FO 37 1 /4974"E 2404: R. McDonell'in 25.3.1920 tarihli and~c~.
Hatzralar, Istanbul 1959, s. 345.
114 FO 424/219, no. 83.
113 "Ermeni Dosyas~", Hürriyet, Istanbul, 24.9.1982.
116 New rork Times, 23.10.1909.
117 Koça~, s. 168.
112

113
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Adana'daki Ermeni militanlar~ n~ n önderlerinden biri de Garabet Gökdereliyan'd~. Bu ki~i, uzun y~llar Türk yarg~ taylar~ nda yarg~çl~ k etmi~ti.
Buna ek olarak, Cebel-i Bereket ad~ yla da an~lan Kozan sanca~~ ndaki
Ermeni kilisesi Adana'daki Ermeni ayaklanmas~ nda önemli bir rol oynam~~t~. Bu kilise, Ermenilerin s~ k s~ k ziyaret ettikleri en önemli din kurulu~lar~ ndan biriydi ve oraya Amerika'dan bile Ermeniler geliyordu. Ermeni isyan~~
haz~ rlan~ rken, bu kiliseye yap~lan ziyaretler daha da s~ kla~maya ba~l~ yordu.
Birçok Ermeni tedhi~çisi bu kilisede bar~ nd~ nl~ yor; isyan~ n gününü bekliyorlard~~ 1t8.
Öte yandan, yerel katlar, Müslümanlar~ , silahlar~ na sar~larak isyan~~
bast~ rmaya ça~~rmada ihtiyats~zca davranm~~lard~. ~ ngilizlere göre, hükümet kona~~ndan ayr~ lmak cesaretini gösteremeyen Kozan Sanca~~~Valisi,
Asaf Bey, dört bir yana uyar~c~~ telyaz~lar~~ göndererek, Müslümanlar~, karde~lerinin yard~m~ na ça~~nyor; silahl~~Ermenilerin, sanca~~n merkezi Erzin'e
gitmek üzere Dörtyol'dan hareket ettiklerini bildiriyordu "9 .
Birçok Türk tarihçileri, anayasan~ n yeniden uygulanmas~ ndan sonra
Ermenilerin hareketsiz kalmad~ klar~; bilakis, Çukurova (Kilikya)'da bir
Ermeni devleti kurmak gibi "kutsal emellerini" gerçekle~tirmek için tüm
kaynaklar~ n~~seferber ettikleri görü~ünde direnmektedirler. Re~at ~leri'ye
göre, bu ba~~ms~z Ermeni devleti, Adana, Içel, Hatay ve Mara~'~~ da kapsayacak topraklar üzerinde kurulacakt~. Bu serüvenlerinde Ermenilere
yaln~z Frans~zlar de~il, Ingilizler ve Amerikal~lar da yard~ mc~~ olmu~lard~.
Ayn~~ yazar~ n kan~ t göstermeden yapt~~~~iddiaya göre, silah yüklü Amerikan
gemileri, Frans~z sava~~gemilerinin koruyuculu~unda, Ermeni tedhi~çileri
için ülkeye gizlice silah ta~~yorlard~. ~ ngilizler de, Ermeni çetelerine da~~t~lmak üzere K~ br~s'tan silah ve mermi getiriyorlard~. Bunlara ek olarak,
Ermeniler, Hacin'de kurduklar~~ bir silah atölyesinde tüfek, tabanca ve
mermi imal ediyorlard~ . Ermeniler, en büyük deste~i, Akdeniz'e inmeyi
dileyen Rusya'dan görmü~lerdi.
Adana'da ba~gösteren ak~ m~ n en önemli tahrikçileri, oradaki Ermeni
kilisesi ve o kilisenin piskoposlanyd~. Türkler, 1909 y~l~~Nisan~ nda Ermeni
çetelerinin Türk kesimlerine sald~ rarak, daha önce, intikam almak için
içmi~~olduklar~~ ant gere~ince Müslümanlar~~ katliama tabi tutmaya ba~lad~ klar~ na inan~ yorlard~ . Bunun üzerinedir ki, ellerine silah geçirebilen her
118 Hürriyet, 24.9. 982.
1" Ayr. bkz. Mehmet Asaf: 1909 Adana Ermeni Olaylar: ve An~lar~ m, Ankara 1982; Gürün, s.
176; Cemal Pa~a, s. 168.
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Türk, Ermenilere kar~~l~ k vermeye ba~lam~~t~ ; ama bu olaylar, Avrupa
~
bas~n~ na, Türklerin Ermenileri imha ettikleri biçiminde yans~ t~lm~~t~~ 2O.
Burada ilginç bir aktarma yapaca~~ z. Ermeni yazarlardan David
Kherdian, 1909 y~l~~ Adana olaylar~ na ili~kin olarak babas~n~ n ~u demeçte
bulundu~unu kaydeder:
"Bir kahvehanenin giri~inde, kan~m~~beynime s~çratan bir~ey gördüm.
Duvara küçük bir kart çivilenmi~ti; bu kart~ n üzerinde Kilikya
(Çukurova)'mn bir haritas~~ ve Ermenice yaz~ lar bulunuyordu.
Kömürle kirletilmi~~olan kart~n üst k~sm~ nda, acemi bir elle yaz~lm~~~ ~u sözcükler göze çarp~ yordu: 'Hangi Ermenistan, dinsiz köpek?' Kart~ n arka k~sm~n~~ çevirerek, Ermenice yaz~l~~ ~unlar~~ okuyordum: 'Gelecekteki Kilikya Ermeni K~rall~~~' ".
Kherdian, devamla, bir mollan~ n, babas~na ~unlar~~söylemi~~oldu~unu
kaydeder:
"O (kart) ~~gog olaylar~~kadar eskidir. Bildi~iniz gibi, Abdülhamit,
gog'da tahttan indirildi~inde, Genç Türklerin yeni yönetimi, Ermenilere ve öteki uyruk soylara kimi özgürlükler vaat etmi~lerdi.
Ermeniler, bizzat kendileri için dahi ahmakl~ k olan ç~lg~ n ta~k~ nl~klarda bulunarak kendi kulüp ve toplant~~ merkezlerinde, yak~nda
sahip olacaklar~~ özgürlük hakk~nda gürültü ç~ karmaya ba~lam~~lard~. Sizin sordu~unuz o kartlar~~maalesef i~te o s~ ralarda posta ile
gönderiyor ve 'Küçük Ermenistan'~ n bayraklar~n~~ ta~~yarak yollarda yürüyü~~yap~yorlard~ . Hatta daha sonra, Hacin ve Zeytun
da~lar~ nda gizli bir kraliyet ordusundan söz etmeye ba~l~yorlar«
ama hiç ~üphesiz ki bu bir blöftü...
Çok ac~ nacak bir durumdur. H~ ristiyanlar ve Müslümanlar
daima dost olmam~~larsa kom~u olmu~lard~ r. Türk'ün, Ermenilere
dini nedenlerden ötürü eziyet yapt~~~~yolundaki suçlamalar Bat~~
gazetecili~inin bir yap~t~d~ r. Bugüne kadar Ermeni kilisesine kar~~~
sayg~s~zca tek bir davran~~ta bulunulmam~~t~ r... Sorunu inceledim.
Ermeniler, ilkin misyonerlerle yava~ça, daha sonra, e~itim görmek
üzere Fransa'ya giden ayd~nlar~n~n k~~k~ rtmalar~~üzerine, Bat~'n~n
120

Ayr. bkz. Mithat Serto~lu: "Türk-Ermeni dostlu~u dü~manl~~a nas~l dönü~türüldü",
Hürriyet, I 7.11.1981; Sezai Orkunt: "Güçlülerin oyunca~~~Ermeniler", Milliyet, 5.1 o. ~ 981.
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ba~la~~~~~olmaya ba~lam~~lard~. Bu Ermeni ayd~nlar~, özerklik ve
nihilistlerin görü~leri 'özgürlük' idealleriyle ülkeye dönüyorlard~;
~öyle ki, sava~~ülkemize geldi~i vakit, onlar, Bat~l~~devletlerce aldat~llyor, zavall~, cahil H~ ristiyanlar~, bize küfretmede kullan~yorlard~. Ayn~~ zamanda, ülkemize kar~~~sava~a girmeyi gerekli gördükleri takdirde, kendi kamular~n~~ da bize kar~~~k~~k~ rt~yorlard~.
Bize yöneltilenlerin ço~u kesinlikle yaland~r. Insanl~~~ n yüce yarg~tay~~huzurunda bize adil biçimde dinlenilmek f~rsat~~hiçbir zaman
verilmemi~tir...~~~ 121
Bu al~nt~~ herhangi bir yorumu gerektirmez.
Adana olaylar~n~~soru~turma komisyonu

Bu arada, ba~kentteki ~~3 Nisan olaylar~n~n darbesi alt~nda sendeleyen
Osmanl~~Mebusan Meclisi, May~s ba~lar~nda toplanarak, Adana'daki olaylar~n nedenlerini ve geli~imini soru~turmak karar~n~~al~yordu. Gürültülü bir
oturum s~ ras~nda, tan~nm~~~Ermeni milletvekillerinden Zohrab Efendi, yerel
katlar~n, düzensizli~i kontrol etmek için erken ve etkin önlemler almamada
göstermi~~olduklar~~ "suç olu~turucu dikkatsizlikleri" yüzünden hükümeti
ele~tiriyordu. Sonunda parlamento, Adana'ya, en erken vakitte askeri bir
mahkeme göndermek karar~n~~ al~yor 122 ve kendi üyeleri aras~ndan bir
soru~turma komisyonu at~yordu. Bu komisyon, Tekirda~~Milletvekili, Ermeni as~ll~~Agop Babikyan, Kastamonu Milletvekili Yusuf Kemal (Tengir~enk)'den ve hükümetin atad~~~, Dan~~tay Ba~kâtibi Arif Bey'le yine Ermeni
as~ll~~ Yarg~ç Musdikyan Efendi'den olu~uyordu. Komisyona, Adana'ya
giderek yerinde, esasl~~ bir soru~turma yapmas~~öneriliyordu 123 .
Bir süre sonra komisyon Adana'ya ula~~yor, ama komisyon üyeleri,
yerel yetkililerin de çal~~malar~~hakk~nda soru~turma yapacaklar~n~~aç~klayarak, o yetkililerce konuk edilmeye kar~~~ç~k~yorlard~. Ilk görevleri, yaral~lar~~ziyaret etmek ve ihtiyac~~olanlara yard~mda bulunmakt~. Ikinci görevden sorumlu bir komisyon kurulmu~tu, ama bu komisyona kar~~~birçokyak~nmalar olmu~tu. Adana olaylar~ ndan zarar görenlere yard~m etmek
amac~yla Istanbul'da kurulan yard~m komisyonuna üye atanm~~~bulunan
Kherdian, S. 65-8.
FO 371 /772/17775: Lowther'den Grey'e gizli yaz~ , Istanbul, 4.5.1909; 4.5. 1 909 tarihli
Türk has~n~.
123 Yusuf Kemal Tengir~enk: Vatan Hizmetinde, Istanbul 1967, s. 120.
121

122

Belleten C. LI, 81
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Yusuf Kemal, yerel Ermeni ve Rumlar~n önderlerini, Frans~z ve Ingiliz
konsoloslanyla birlikte bu komisyonun toplant~lar~na kat~lmaya ça~~r~yordu.
Hükümet kona~~nda yap~lan ilk toplant~da, Yusuf Kemal, orada haz~r
bulunanlara, komiyon üyelerinin görevlerine son verdi~ini aç~kl~yor; Ermeni ve Müslümanlar~~üçer yeni üye seçmeye ça~~r~yor; bu ça~r~s~~kabul
ediliyordu. Bunun üzerine, toplant~da haz~r bulunan Ingiliz Konsolos Yard~mc~s~~Binba~~~Doughty Wylie'ye dönerek, onu, komisyonun onur ba~kan~~
olmaya davet ediyor; Ingiliz konsolos yard~mc~s~~bu daveti k!bulleniyordu.
Yusuf Kemal, Doughty Wylie'nin olaylar s~ras~nda yapm~~~oldu~u iyi i~ler
hakk~nda ve hatta onun bir Ermeni tarafindan kolundan yaraland~~~~konusunda bilgi sahibi olmu~tu. O tarihten sonra aralar~nda içten ili~kiler
kuruluyordu 124 .
May~s~n ikinci haftas~na do~ru, Adana'n~n yeni valisi, parlamentoda
Ba~dat milletvekili ve Tanin gazetesinin yaz~~ i~leri yönetmeni bulunan
Ismail Hakk~'mn babas~, Mustafa Zihni Pa~a'n~n Adana olaylar~na ili~kin
tüm suçu Ermenilere yüklemeye meyilli oldu~unu gösterecek belirtiler ba~gösteriyordu. Vali, Istanbul'a gönderdi~i telyaz~s~nda, olaylar s~ras~nda
1.924 Müslüman~n ve 1.455 H~ristiyan~n öldü~ünü; 533 Müslüman~n ve
382 H~ristiyan~n yaraland~~~n~~bildiriyordu. Anla~~lan bu rakamlar tüm ili
kaps~yordu, ama Binba~~~Doughty Wylie'nin Ingiliz Büyükelçisi Lowther'e
bu konuda göndermi~~oldu~u bilgiye uymuyordu. Lowther, 1 I May~sta Sir
Edward Grey'e gönderdi~i yaz~da, bunun, yerel Türkler aras~nda egemen
olan ve Ermenilerin birle~erek Müslüman kom~ulann~~ imha etmek için
büyük bir komplo kurduklar~~yolundaki inançlann~n bir tepkisi olabilece~ini bildiriyor; H~nçaklann ve Piskopos Mu~eg'in davran~~lar~n~n bu inanca
bir gerçeklik görünü~ü verdi~ini; "ne kadar yersiz olursa olsun", Türk halk~~
aras~ndaki korkunun kesinlikle gerçek oldu~unu ve hükümetin davran~~lar~n~n, Ermeniler aras~ndaki kayg~lar~~henüz yat~~t~rmad~~~m bildiriyordu.
Adana'daki yerel katlar, olaylarla ili~i~i bulundu~u iddia edilen ~ o4
Müslümam ve 89 H~ristiyam tutukluyorlard~~125. Bu tevkiflerin sonucu
olarak kentteki durum yava~ça yat~~maya ba~l~yordu. Askeri mahkeme,
suçlular~~cezaland~rmaya kararl~~oldu~u görünü~ünü veriyordu ve bu, Ermeni
yanda~~~yazar Christopher Walker'in, bu mahkemenin "Ermenileri suçlu
göstermek için komplo kurmaktan ba~ka pek az i~~ba~ard~~~" biçimindeki
124

ibid., S. 120.
371/ 772 / 19552: Lowther'den Grey'e telyaz~s~, Istanbul, 24.5.1909.
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iddialar~n~ n ne kadar as~ls~z oldu~unu gösterir 126. Yine Walker'in,
"(Komisyon) üyelerinin, gerçe~e ula~mak için her a~amada yapm~~~olduklan at~l~mlar, anla~~lan, Istanbul'dan gönderilen emirlerle kösteklemi~tir" 127
~eklindeki iddialar~n~~ da do~rulayacak kan~t yoktur.
Askeri mahkeme önünde tan~kl~ k yapan M. Gibbons ve M. Chambers
adl~~~ngiliz tan~klar~, Ermeniler aras~nda "nasyonalist" (ulusalc~) bir komplo
bulundu~una inan~yorlard~. Dahas~ , Istanbul'daki Amerika diplomatik temsilcisi, Ingiliz Büyükelçisi Lowther'e, Anadolu'da bulunan "en yetenekli"
Amerikal~~ misyonerlerden rahip Dr. Christie'nin bir raporunu sa~lam~~t~.
Olaylar~n nas~l ba~lad~~~~konusunda aynnt~l~~ bilgi veren Dr. Christie, bu
raporunda, Adana'daki genç Ermenilerin hemen hemen tümünün ihtilalci
olduklar~n~ ; orada aylardan beri silah ve mermi sat~ld~~~n~~ve her iki yan~n bunlar~~depolarda gizlediklerini aç~kl~ yor; "oldukça zararl~~bir adam"
olarak nitelendirdi~i Ermeni piskoposunun, "kötü ö~ütleriyle" olaylarda
büyük bir pay~~ oldu~unu kaydediyordu. Dr. Christie'nin bu yorumlar~n~n da aç~kça gösterdi~i gibi, ba~lannda Piskopos Mu~eg bulunan kimi
Ermeniler aras~nda ayaklanmaya yönelik bir komplo vard~~118 .
Adana'da soru~ turmalar sürerken, 30 Haziran günü, aralar~nda Gregoryanlar, Protestanlar, Katolikler, Süryaniler, Rum Katolikleri v.s, bulunan,
kentin H~ ristiyan önderleri, anayasa ve devlete ba~l~l~k beyan eden ve orada
asla bir ihtilal ç~ karmak niyetinde olmad~klar~n~~vurgulayan bir deklerasyon
yay~nl~yorlar; bu beyanname, çe~itli hükümet dairelerine da~~t~llyordu. Öte
yandan, askeri mahkeme ve Yusuf Kemal, Ingiliz Konsolos Yard~mc~s~~
Binba~~~Doughty Wylie'den, görgü sahibi oldu~u olaylara ili~kin bir rapor
haz~ rlamas~ n~~ ve olaylann nedenleri ve ard~ ndaki siyasal etkenleri kendi
görü~ünden yans~tmas~n~~istiyorlard~. Doughty Wylie, bu konuda kaleme
ald~~~~raporda, anla~mazl~~a yol açacak herhangi bir soruna de~inmemek
için olanak içinde elinden geleni yapmaya çal~~~ yordu. Kendi görü~ünce, mümkünse iki soy aras~ nda daha iyi duygulann egemen olmas~~için
çal~~mak, ilk kur~unu kimin s~kt~~~~gibi gereksiz bir iddiaya giri~mekten daha
önemli idi. Doughty Wylie, ayn~~zamanda, Ermeni patrikhanesinden gelen
ve hiç olmazsa üyeleri aras~nda ruhani s~n~ftan olmayanlan makul görünen
yeni heyete, kendi halklan aleyhinde sahte tan~kl~ k yaparak, hayatlar~n~,
126 Walker, s. 186.
127 Ibid., s. 187.
128 Ibid., belge no. 21 ~ go: Lowther'den Grey'e gizli yaz~, Beyo~lu 1.6.1gog.
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bir skandal olu~turacak biçimde kazanan "onursuz Ermeni tan~klar~ n~ n"
üzerinde etkilerini kullanmalar~n~~ öneriyordu ' 29.
Bu arada, soru~turma komisyonunun Ermeni üyesi bulunan Agop
Babikyan, Adana'daki s~caklardan yak~narak, k~sa bir süre sonra Istanbul'a
dönüyordu. Yusuf Kemal ise üç hafta daha Adana'da kal~yor ve soru~turmalar~ n~~ tamamlad~ktan sonra tüm belgeleri Ingiliz konsolos yard~mc~s~na sunuyor; ondan, bunlar~~inceledikten sonra kendi (konsolosun) raporunda yapmay~~ gerekli gördü~ü de~i~iklikleri yapmas~ n~~ istiyordu. Bundan
sonra Yusuf Kemal Istanbul'a dönüyor ve mecliste Agop Babikyan'la görü~erek, raporlar~n~~yeniden yaz~ p meclise sunmalar~ n~~öneriyorsa da Babikyan devaml~~ surette kaçamak yap~yordu. Yusuf Kemal, I A~ustos sabah~,
Mente~e Milletvekili Halil Bey'in ve dostlar~n~n yar~mda, Babikyan'a, Doughty
Wylie'nin Frans~zca olan raporunun suretini veriyor; bu raporun sonuç
bölümüne de~inerek, bunu Türkçeye çevirip imzalamalar~m ve meclis ba~kan~ na sunmalar~n~~ Babikyan'a öneriyordu. Babikyan, raporu okumay~~
istedi~ini söylüyor ve onu Yusuf Kemal'den al~yordu.
Ertesi gün raporu bir zarf içerisinde getirerek, ayn~~ ki~ilerin huzurunda Yusuf Kemal'e iade ediyordu. Rapor, daktilo edilmi~~sekiz sayfadan
olu~uyordu. Yedi sayfas~~olaylara ili~kindi; sekizinci sayfa ise olaylarla ilgili
sonuç bölümünü olu~turuyordu. Yusuf Kemal zarf~~aç~nca, Ingiliz Konsolos
Yard~mc~s~~ Doughty Wylie'nin imzas~n~~ ta~~yan sekizinci sayfan~n eksik
oldu~unu görüyordu. Bu sonuç bölümünde, Ingiliz konsolos yard~ mc~s~,
yabanc~~ yard~m~yla ayr~~ bir krall~k kurulmas~ n~~ amaç güden bir Ermeni
ihtilaline inanmad~~~ n~~ safdillikle beyan ediyordu. Ona göre, Ermenilerin
bu kadar emelleri olsayd~, kendilerini kolayca savunabilmek için toplu
olarak da~lara çekilir ve ço~unlu~u kendi karde~leri ve yak~nlar~~ olan
tarlalardaki binlerce silahs~z çiftçileri savunmas~z b~ rakmazlard~. Anla~~lan,
Doughty Wylie, Ermeni tedhi~çilerinin, devletlerin dikkatini çekmek için
~~8go'larda kulland~ klar~~ usulleri bilmiyor veya bilmemezlikten geliyordu.
Bu Ingiliz konsolos yard~ mc~s~, ayn~~ zamanda, yaln~z tabanca ve av tüfekleriyle silahl~~bulunan Ermenilerin Osmanl~~ordusuna kar~~~direneceklerini
sanman~n aptall~k olaca~~na inan~yor; yabanc~~müdahalesine gelince, böyle
bir görü~ün de~ersiz oldu~unu öne sürüyordu.
Raporunu sürdüren Ingiliz konsolos yard~mc~s~, Müslümanlar~n ço~unlu~unun, kendi hükümetlerinin, ya~ant~~ve dinlerinin tehlikede oldu~una
129

FO 424/220, no. 24: Lowther'den Grey'e yaz~, ~stanbul, 14.7.1909, ili~ikte, Binba~~~
C.H.M. Doughty Wylie'nin Adana'dan gönderdi~i 6.7.1939 tarihli yaz~s~n~n sureti.
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gerçekten inand~klar~n~; bunun "olanald~~olamayaca~~n~" anlamayacak
kadar cahil olduklar~n~; birço~unun, Ermenilerin yapm~~~olduklar~~k~~k~rt~c~~konu~malarla tahrik edildiklerini, çünkü bu gibi konu~malar~n kendilerine abart~lm~~~bir biçimde anlat~ld~~~ m; dahas~, ya~ma yapma olana~~n~ n birçok "haydutlar" üzerinde çekici ve etkin oldu~unu öne sürüyordu.
Doughty Wylie, olay~~önceden sezerek bast~rmak için etkin önlemler almad~~~~iddias~yla, sorumlulu~un büyük bir bölümünü hükümete yüklüyor;
k~~k~rt~c~~konu~malar yapanlar~ n ivedilikle tutuklan~ p, henüz ilk belirtilerinde, ayaklanman~ n, askeri seferber ederek, basur~labilece~i görü~ünü
belirtiyordu.
Yusuf Kemal, raporun sekizinci sayfas~n~n eksik oldu~unu görünce,
Babikyan'a onun nerde oldu~unu soruyor; öteki de, "bana raporu bu
biçimde vermediniz mi?" diye soruyor; sonra sekizinci sayfarun eksik oldu~unu kabulleniyor ve "Tokad~ yan'da" yemek yerken raporu inceledi~ini;
sayfay~~orada dü~ürmü~~olmas~~olas~l~~~na de~iniyordu. O ak~am lokantaya
giderek eksik sayfay~~aramay~~kararla~t~nyorlard~. Yusuf Kemal, Babikyan'
dan çok önce lokantaya var~yor; bir süre sonra da Babikyan, H~nçak
Derne~i'nin Ba~kan~~Muradiyan'la birlikte oraya geliyordu. Yusuf Kemal'
in daha sonra anlatt~~~ na göre Babikyan, kendisiyle gizlice görü~erek ondan, çocuklar~na ac~mas~n~~diliyordu; yani Babikyan, Doughty Wylie'nin
raporunun son sayfas~n~~kasten kaybetmek zorunda b~rak~lm~~t~. Yusuf
Kemal onu teskin ediyor ve raporun bir sureti kendisinde bulunan askeri
mahkemenin ba~kan~ na telyaz~s~~göndererek sekizinci sayfamn bir suretini
göndermesini isteyece~ini aç~kl~ yordu. Bundan sonra Babikyan Ye~ilköy'
deki evine gitmek üzere ayr~l~ yor ve ayn~~gece kalp krizi geçirerek vefat
ediyordu.
K~sa bir süre sonra, Yusuf Kemal, raporunu meclise sunuyor, ama
bunu Babikyan'~n da imzalayamam~~~olmas~~nedeniyle rapor mecliste görü~ülmüyordu 13°. ~ ngiliz Büyükelçisi Lowther'in 4 A~ustosta Sir Edward
Grey'e gönderdi~i bir yaz~dan ö~rendi~imize göre, Babikyan, (muhtemelen
Ermeni a~~r~~ e~ilimlilerinden) tehdit yaz~lar~~ al~yordu. Ku~kulu ko~ullar
içinde (belki de zehirlenerek) öldürüldü~ü yolunda ~üpheler olmas~na kar~~n, yap~lan otopsi sonucunda bu ~üphelerin as~ls~z oldu~u saptan~yordu; 131
ama Babikyan ölmeden önce bas~na demeç vermi~~ve demeci 9 Temmuz
1909 tarihli Tasuir-i Efkdr gazetesinde yay~nlanm~~ t. Bu demecinde, kimi
130 Tengir~enk, S. 120-5.
131 FO 424/220, no. 43: Lowther'den Grey'e gizli yaz~ , Tarabya, 4.8.1909; Walker, s. 187.
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yerel yetkilileri suçluyor; keskin ve abart~lm~~~sözler harc~yor ve askeri
mahkemenin üyelerini öficelendiriyorclu 132 . Bunun ilk sonucu olarak, askeri
mahkemedeki subaylar toptan istifa ediyorlard~; ancak, Ingiliz Konsolos Yard~mc~s~~Doughty Wylie'ye balulacak olursa, Babikyan'~n demecinde öne sürmü~~oldu~u iddialar~n ço~una onun meslekta~~~Yusuf Kemal kar~~~
ç~kabilecekti.
Babikyan, Ermenilerin, ç~kan olaylara hiç neden olmad~klar~n~~öne
sürmü~tü. Doughty Wylie'ye göre Babikyan, bunu söylemekle, Ermenilerde
hiç kusur olmad~~~n~~ima etmi~se -ki görünü~~buna i~aret ediyordu- bunda
çok ileri gitmi~ti. Ülke ve halk göz önünde tutulursa, hâlâ oldukça genel
olan ~iddetli ve tahkir edici dil kullan~lmas~n~n yaratm~~~oldu~u k~~lurtma
egemendi. Buna, silah sat~n al~m~~için yap~lan propaganda da eklenmeliydi.
Babikyan'~n "masum ve çok kötülenmi~~bir adam" olarak nitelendirdi~i
Piskopos Mu~eg'in, vilayeti dola~arak kendi toplum mensuplar~n~~ve öteki
ki~ileri, ne pahas~na olursa olsun, silah sat~n almaya üsteledi~i kan~tlanabilirdi. Bu Ermeni piskoposu tehlikeli bir ki~i olmasayd~, bizzat kendi halk~, onu Adana'dan uzak tutmas~n~~Ingiliz konsolos yard~mc~s~ndan niçin
istemi~lerdi?
Görüldü~ü gibi, Babikyan'~n söz konusu demeci Türkleri oldukça
tiksindiriyor; Ermenilere kar~~~duyduklar~~ho~nutsuzlu~u derinle~tiriyor;
olaylar~n ç~kt~~~~ildeki sorunlar~n sempatiyle ele al~nmas~n~~bir o kadar daha
güçle~tiriyor; itidal gazetesince, Türklere ve devletin dinine kar~~~onur k~r~c~~
bir sald~r~~olarak nitelendiriliyordu. Doughty Wylie; Babikyan'~ n öne sürmü~~oldu~u noktalardan baz~lar~n~n yanl~~~oldu~una inan~yor ve bunu
"üzülecek bir durum" olarak nitelendiriyordu 133 . Babikyan'~n demecinin
ikinci bir etkisi olarak, Ermeni patri~i, olaylar~n, ba~~ms~z bir prenslik
kurmak amac~ na yönelik bir Ermeni komplosu sonucunda meydana geldi~ini öne süren hükümet, bu iddialar~n~~geri çekmezse, görevinden çekilmek tehdidinde bulunmaya ba~l~ yordu 134.
Bu arada hükümet, çe~itli "milletler" aras~nda siyasi örgütler kurulmas~n~~yasaklayan bir "Kurulu~lar Yasas~~(Cemiyeder Kanunu)" geçiriyor; sadrazam ve sava~~bakan~, yeni bir ba~kan atanmas~~ve Babikyan'~n
sald~r~lan sonucunda, askeri kurultay~n toptan istifa eden üyelerini, istifa132 Ayr. bkz. FO 371/777/28694: Garabet Hagopian'~n 28.7. ~ 9o9'da Sir Edward Grey'e
gönderdi~i ve Adana olaylar~n~~Ermeni aç~s~ndan yans~tan yaz~s~.
133 FO 424/220: Binba~~~Doughty Wylie'den Lowther'e yaz~lar, Adana, 19.7.1909, s. 63-5.
134 Ibid., no. 43: Lowther'den Grey'e yaz~, Tarabya, 4.8.1 gog.
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lann~~geri çekmeye inand~nyordu 135 • öte yandan, Adana'n~n yeni valisi,
bir ak~am, ~ngiliz yetkililerinden M. Chambers'in evinde yap~lan ve Ermeni
ve Süryani kiliselerinin önderlerinin de haz~r bulunduklar~~bir toplant~da,
onlar~~ilgilendiren ve birkaç saat süren içten ve nazik bir konu~ma yap~yor;
tüm dinleyicileri üzerinde iyi bir izlenim b~rak~yordu. ~ngiliz Konsolos
Yard~mc~s~~Vekili R. E. Chafy, bu davran~~~n, giri~mi~~oldu~u devrim
çal~~malar~nda valiye büyük ölçüde ba~ar~~sa~layaca~~na inan~yordu. Vali,
ayn~~zamanda, Ermeniler aras~ndaki kimi söylenti kaynaklar~n~~ve Adana'
daki sözde "haberleri" bastraca~~n~~ aç~kl~yor; bu davran~~~yla ~ngiliz
konsolos yard~mc~s~~vekilini memnun ediyordu; çünkü o s~ralarda Adana
kaynakh ve oldukça zararl~~sonuçlar getiren "gülünç derecede yanl~~"
raporlar ve gazete haberleri çevreye yay~l~yordu 136.
1909 y~l~~Eylül ba~lar~nda, kimi Türk ve Ermenilerin Adana'da ölüme
mahkûm edildikleri yolunda bas~nda ç~kan haberler büyük bir sansasyon
yarat~yordu. Ölüm cezas~na ç'arpt~nlm~~~olan Ermenilerin say~s~~ 4 ile 9
aras~nda gösteriliyordu; ama Ingiliz Konsolos Yard~mc~s~~Vekili Chafy'nin
Büyükelçi Lowther'e bildirdi~ine göre, Ermenilerin hiç birisi, Adana'da
Kenan Pa~a'~un ba~kanl~~~nda bulunan askeri mahkemece mahkûm edilmemi~lerdi. Chafy, 4o'a yakla~~k Müslüman~n ölüme mahld~m edildiklerine inan~yordu. Bu arada Ermeni Patri~i Mgr. Turiyan'~n istifas~n~, 7
Eylülde sadrazama göndermesi, sansasyonu bir o kadar art~r~yordu. Patri~in iddia etti~ine göre, olaylar~n ç~kmas~na neden olanlara ili~kin suçlamalar konusunda, hükümet, Ermenilerin masum olduklar~n~~resmen kabul
etti~ine göre herhangi bir Ermeni, Müslüman öldürmü~se, bunu kendi
nefsini savunmak için yapm~~t~; dolay~s~yla onlar~~ölüme mahküm etmek
adilane bir davran~~~olmazd~. Olaylardan sorumlu olan eski valiyi ve öteki yetkilileri a~~r surette cezaland~rmak ve ki~i olarak olaylara kat~lan
Müslümanlar~~bile affetmek daha adil bir davran~~~olacakt~. Eski valinin ve
öteki ilgililerin çarpt~nlm~~~olduklar~~cezalar oldukça yetersizdi.
Bu arada, Ermeni Ulusal Kurultay~~da Ermeni patri~ini izleyerek istifa
etmek tehdidinde bulununca, durum daha bunal~ml~~bir kerteye geliyor;
Patrik Turiyan'~n dileklerini tatmin edici bir uzla~maya varmak amac~yla,
Bab-~~ Ali'yi temsil eden Içi~leri Bakan~~Talat Bey ve Adalet Bakan~~
Necmettin Bey'le patrik aras~nda görü~meler yap~l~yordu. Talat Bey, ilkin
uzla~maz bir tutum izliyordu. Bir bas~n mensubuna verdi~i demeçte, askeri
Ibid., ayn~~ yaz~.
FO 371/774/34994: Lowther'den Grey'e gizli yaz~, Istanbul, 8.9.1909, ili~ikte konsolos
yard~mc~s~~vekili R. E. W. Chafy'nin Adana'dan gönderdi~i 1.9.1909 tarihli yaz~s~n~n sureti.
135
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mahkemece H~ ristiyanlara ve Müslümanlara verilen cezalar~n yans~z
biçimde aynen yerine getirileceklerini bildiriyordu. Talat Bey, an~lar~nda,
Adana olaylar~na ili~kin raporu esasl~~ biçimde inceledi~ini aç~klar. Ona
göre, Adana olaylar~n~, Ermeni tan~klar~n da bildirdikleri gibi, Ermeniler
ba~latm~~lard~. Olaylar~~ara~t~rmaya gönderilen delegelerden biri olan Agop
Babikyan bile bu konuyu Talat Bey'e aç~kça izah etmi~ti. Olaylardan
maksat, halk~, karga~a ç~karmaya k~~k~rtmak; Avrupa'n~n dikkatini çekmek
ve Çukurova (Kilikya)'da özerk bir Ermeni devleti kurmakt~~137.
Talat Bey'in sabit tutumuna kar~~ n, birkaç gün sonra, suçlu bulunarak
ölüme mahküm edilmi~~olan 29 Ermeni'nin canlar~~ ba~~~lanarak cezalar~~
ebedi hapisli~e çevriliyor 138 , ölüme mahkûm edilen 40 Müslüman ise idam
ediliyordu 139. Olaylardan sonra Adana'ya atanan Cemal Pa~a, bu konuda
~unlar~~ yazar:
"Adana'ya geli~imden 4 ay sonra, yaln~z Adana ~ehrinde, ~orfi
Harp Divan~~ mahkûmlanndan 30 Müslüman~~ idam ettirdi~im
gibi, ondan iki ay sonra da Erzin kasabas~nda ~~7 Müslüman~~idam
ettirdim. Bunlarla beraber yaln~z bir Ermeni idam olunmu~tur.
Idam olunanlar aras~nda... Bahçe kazas~~ müftüsü de vard~... Çok
teessüf ederim ki, Adana vakas~n~n ikinci günü bir ecnebi vapuru ile
iskenderiye'ye kaçan Monsenyor Mu~eg o zaman elime geçmedi.
Yine hakl~~olarak Harp Divan~~ taraf~ndan g~yaben idama mahkürn
edilmi~~olan bu zat elime geçseydi, onu da Bahçe müftüsünün
kar~~s~ na ast~ r~ rd~ m" 140
Askeri mahkemece ebedi kürek ve sürgün cezas~ na çarpt~ r~lan Kirkor,
Nazaret, Bedros ve Mihran adl~~ 4 Ermeni'nin padi~ahça A-edildikleri ve
olaylardan sorumlu olarak ölüme mahkûm edileceklerin cezalar~n~ n
bundan böyle ebedi kürek cezas~na tahvil edilece~i, ~~ gog y~l~~Aral~k ay~nda
aç~ klan~yordu 14°. Oysaki, Adana Ermenileri, vakit vakit gösterildikleri

Talat Pa~a: Tali Pa~a'n~n Hat~r-alan, Istanbul 1958, s. 14 vd.
FO 371/774/35805: Lowther'den Grey'e gizli yaz~, Tarabya, 16.9.1909.
139 Ibid., belgeler no. 45105 ve no. 46733: Marling'den Grey'e kapal~~ telyaz~s~, Istanbul,
12. ~~2.1909; ayr. bkz. FO 424/ 219, S. 195 ve 21.12.1909 tarihli yaz~, ili~ikte, R. E. W. Chafy'nin
Adana'dan gönderdi~i 15.12.1909 tarihli yaz~n~ n sureti.
140 Gürün, s. 176.
141 FO 37 1 /774/46068: Marling'den Grey'e gizli yaz~, Istanbul, 15.12.1909.
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gibi, eza çeken, pasif masumlar de~illerdi. Gizli Ingiliz belgelerininde
kamtlad~klan gibi, dayan~lmaz biçimde ve nezaketsizce gevezelik ediyorlar;
piskoposlan Mu~eg ise, sonuçta kendisini "Kilikya kral~" ilan edebilmek
için, yabanc~~devletleri müdahaleye zorlamaya çal~~an "sersem bir
k~~k~rt~c~" idi 142.

142

FO 424/220, S. 70; Walker, s. 187.
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