AR~~V BELGELERI I~IGINDA ZEYTUN ERMENI
MESELESININ HALL~~*
Yrd. Doç. Dr. YA~AR AKBIYIK
Ermeni konusu XIX ve XX. yüzy~ llarda gerek iç gerekse d~~~politikada Türk komuoyunu me~gul eden meselelerden birisidir. Türklerin Anadolu'ya ayakbasmalar~~ ile ba~layan Türk-Ermeni münasebetleri XIX.
yüzy~ la kadar iyi bir seyir takip ederken, bu yüzy~ l~ n ikinci yar~s~ ndan itibaren Ermeniler taraf~ ndan tek tarafl~~ olarak bozulmas~ n~ , Osmanl~~ imparatorlu~u'nu bölme ve payla~ma faaliyetlerinden ayr~~ dü~ünmek mümkün
de~ildir. Bat~ l~~ devletler Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nu y~ kma faaliyetlerini Ermenileri kullanmak suretiyle ülke içine yaym~~lar ve gayelerini gerçekle~tirme yolunda onlar~~ masa olarak kullanm~~lard~ r. Ermeniler ise olaylar~~
gerçekci bir de~erlendirmeye tâbi tutmadan k~~k~ rtmalara alet olmu~lar ve
yüzy~llarca bütün nimetlerinden istifade ettikleri Türk devletini y~kma yolunda Bat~l~~ devletlerin saflar~ nda yer alm~~lard~ r. XIX. yüzy~ l~ n son yar~s~ nda ba~layan Ermenilerin bu faaliyetleri Osmanl~~ Devleti'nin son as~ rda
maruz kald~~~~sald~ r~ lara paralel olarak geli~me istidad~~ göstermi~~ve ülkenin her taraf~ na yay~ lm~~t~ r. Çe~itli nümayi~~ve isyanlar ~eklinde kendini
gösteren Ermenilerin bu faaliyetlerinin özellikle Anadolu'daki baz~~ Ermeni
yerle~im merkezlerinde yo~unla~t~~~~dikkat çekmektedir. Bu merkezlerden
birisi de bugün Süleymanl~~ olarak bilinen, Mara~~sanca~~na ba~l~~ Zeytun
kazas~~ idi. Toros da~lar~~ silsilesi içinde bulunan ve Mara~'~ n kuzeyine
dü~en Berit da~~n~ n güney eteklerinde yer alan, Zeytun, eski bir Ermeni
yerle~im merkezi idi.
Da~l~ k arazide sarp bir mevkide bulunan Zeytun Ermenileri, arazi
~artlar~ ndan da istifade ederek bir nevi feodal idare alt~ nda toplanm~~~
olup, "~~han" ad~~ verilen ki~iler taraf~ ndan yönetiliyorlard~. Bu idare tarz~~
1895 y~ l~na kadar devam etti. Osmanl~~ Devleti bu y~lda hem ~~hanlann
nüfuzuna hem de bu idare tarz~na son verdi . Zeytun Ermenileri vergilerin fazlal~~~ ndan ~ikayetle Devlet'e vergi vermek istemiyorlard~. Hatta, Üs* Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun 1987-1988 Ankara d~~~~ konferanslan serisinden olarak, Kahramanmara~~III. Kurtulu~~Sempozyumunda ( ~ o- ~~1 ~ubat
1988) sunulan bu bildiri geni~letilerek kaleme al~nm~~t~r.
' Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-~~ ~htiraliyesi, ~stanbul 1332, sf. 26.
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manl~~sultan~~ IV. Murat'tan vergiden muaf olduklar~na dair bir ferman ald~ klar~n~, ancak bu ferman~n 1884 y~l~nda ç~ kan bir yang~nda yanm~~~oldu~unu ileri sürmek suretiyle Devlet'e kar~~~gerçekle~tirdikleri isyanlann~~
me~ru göstermek istemi~lerdir2. Tarihi gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan
böyle bir görü~ten yola ç~kan Ermeniler Osmanl~~ Devleti'ne kar~~~zaman
zaman isyan etmi~ler ve bölgede y~llarca karga~a unsuru olmu~lard~r. Tarihte Zeytun Ermenilerinin isyan niteli~i ta~~yan ba~kald~rmalan o kadar
fazlad~r ki say~lar~ n~~ kesin olarak tesbit etmek mümkün olmam~~t~r. Geçmi~te yap~lm~~~olan bu isyanlann say~s~~ k~rk ila' elliyedi aras~nda tahmin
edilmektedir 3.
Ba~lang~çta Devlet'e vergi vermeme ~eklinde ortaya ç~km~~~olan bu isyanlar daha sonra istiklal kazanma fikrine dönü~mü~tür. Zeytun Ermenilerinin büyük çaptaki isyanlanndan birisi, H~nçak komitac~lanndan Aghasi, Abah, Mleh, Nichan, Hratchia ve Garabet taraf~ndan ba~lat~lan 1895
isyan~d~ r. Bu Ermeni komitac~lan Zeytun'a gelerek, Iskenderun liman~nda
emirlerine haz~r bir ~ngiliz z~rhl~s~~ bekledi~ini ve Avrupa devletlerinin istiklale yönelik hareketlerini takdir ettiklerini beyanla, Ermeni halk~n~~ isyana
te~vik ettiler. ~syandan amaçlar~~ bat~l~~ devletlerin müdahalelerine zemin
haz~rlayarak, Osmanl~~ Devleti'nin çökü~ünü çabukla~t~rmak ve ba~~ms~z
bir Ermeni devleti kurma yolunda ilk ad~m~~ atmakt~. 24 Ekim 1895'te
ba~layan Ermeni isyan~~ üzerine 24 Aral~k 1895 tarihinde Türk askeri birlikleri Zeytun'u ku~att~. Ku~atma sonucu s~k~~an Ermeniler, Ingilizlerin
Halep Konsoloslu~u'na ba~vurarak ~ngiliz Hükümeti'nin olaya müdahale
etmesini istediler. Bunun üzerine Halep'teki Rusya, Fransa, ~ngiltere, Almanya ve Avusturya'y~~ temsilen ~talya konsoloslan Zeytun'a gelerek araya
girdiler ve uzla~ma teklif ettiler. Sonuçta, sava~t~klar~~ silahlar~n teslimi, genel af, Ermeni komitac~lann yurt d~~~na ç~kar~lmas~, vergilerin azalt~lmas~~
~artlar~~ ile asiler teslim oldu. Böylece isyan sona erdi'.
Zeytun Ermenileri bir kez daha bat~l~~ devletlerin müdahalesi ile isyanlar~~ kar~~l~~~nda hiçbir ceza görmeden kurtuldular. Osmanl~~Devleti ne za2

Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, ~stanbul 1976, sf. 488.
Mehmet Hocao~lu, Ar~iv Vesikalan ile Tarihte Ermeni Mezalimi, ~stanbul 1976, sf.

297.
Ermeni Komitelerinin Amâl ve Harekât-~~ ihtilâliyesi, sf. 30. Mehmet Hocao~lu,
a.g.e. sf. 301. Kamuran Gürün, Ermeni Dosyas~, Ankara 1985, sf. 16o. Bu isyan~n eleba~lanndan Aghasi, Zeitoun (traduction d'Archag Tchobanian, Paris 1897) adl~~ eserinde, isyan
s~ras~nda Türklerin onüçbini asker olmak üzere yirmibin kay~ p verdi~ini zikreder. Bak~ n~z,
Kamuran Gürün, a.g.e. sf. 16o.
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man Zeytun Ermeni meselesini halletmek hususunda harekete geçse, bat~l~~ devletler Ermeniler lehine araya girmi~ler ve etkili tedbirler al~nmas~ n~~
önlemi~lerdir. Görevleri olmad~~~~halde bat~ l~~ devletlerin olaylara müdahale etmesi, Ermenilerin cüretini art~ rman~n yan~s~ ra, giderek Türklere kar~~~
dü~manl~ k duygusunun do~mas~ na ve büyümesine sebep olmu~tur.
Zeytun Ermenileri I. Dünya Sava~~~esnas~ nda cephede dü~man kuvvetleriyle i~birli~i içine girdiler. Devlet güçleri cephede dü~manla mücadele ederken Ermeniler da içeriden isyan ettiler.~lk isyan Zeytun'da ç~ kt~.
Devletin seferberlik ilan etmesinden sonra Zeytun Ermenileri bu emre
muhalefet ettiler. Vergi vermeyi reddettiler. Askerlikten kaçmaya ba~lad~lar. Seferberlik emri gere~i, Türklerin askerlik ~ubelerine gitmesini engellemeye kalk~~t~ lar. Askerlik hizmetine kar~~l~k kumandan ve subaylar~~ kendilerinden olmak üzere "Zeytun Fedai Alay~" ad~yla aralar~ nda silahl~~ bir
milis te~kiline izin verilmesini istediler. Buna izin verilmeyince silahl~~ çeteler kurup isyan haz~rl~~~ na ba~lad~ lar. Ermeni çeteleri 17 A~ustos 191 4'te
Zeytun askerlik ~ ubesinden köylerine gitmekte olan And~ nn'll Türklere
sald~r~ p paralar~ n~~ ald~ktan sonra birço~unu katlettiler. Türk askeri birli~inden bir nakliye koluna sald~r~ p alt~~ jandarmay~~ öldürdüler'.
Ermenilerin bu sald~ r~ lar~~ üzerine And~ nn ileri gelenleri Harbiye Nezareti'ne bir telgraf çektiler. Telgrafta, Zeytun'daki Ermeni e~k~yas~ n~n ötedenberi isyan ile Türklerin milli ve dini ~erefini rencide etti~ini, 1895 isyan~ nda birçok masum ki~iyi katleden bu isyanc~lar~ n cezaland~ r~laca~~~yerde
affedilmelerinin cüretlerini art~rd~~~n~~ bildirdiler. Seferberlik emri gere~i
Zeytun'a gidip gelmekte olan Türk askerlerinden altm~~~kadar~n~~ soyan ve
jandarma Ahmet'i öldüren' Ermeni e~k~yalann~ n cezaland~r~lmas~n~n gerekti~i, bu yap~lmad~~~~takdirde seferberlik emrinin kötü etkilenece~ini, ~slâm ve Hristiyan halk~~ üzece~ini belirttiler. E~er isyanc~ lar bu defa da affedilecekse kendilerinin bu konuda serbest b~ rak~lmas~n~~ veya Ermeni
zulmünden kurtulmak için göç edebilecekleri bir yer gösterilmesini istediler'.
Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-1 ~htilaliyesi, sf. 218, Kamuran Gürün,
a.g.e. sL

200.

Göksun'dan And~ r~ n'a jandarma Ahmet'in korumas~~ alt~ nda sevkedilen iki Ermeni
katili, Ahmet'i ~evikli köyü yak~ n~ nda öldürüp cesedini ormana att~lar. Yap~lan ara~t~rmada
suç aleti silah bir Ermeninin evinde, suçlu da Kozan'da yakaland~. Genelkurmay Askeri
Tarih ve Stratejik Etüd Ba~kanl~~~~ ~stiklal Ar~ivi, (ATESE) ar~iv no: 1/131, klasör no: 2287,
dosya no: 12, f~ hrist no: 3-3 Bak~ n~z ek: I.
ATASE, ar~iv no: 1/131, klasör no: 2287, dosya no: 12, fihrist no: 1-27. Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, y~ l: 1987, say~: 86. Telgrafta oniki Türk'ün imzas~ n~ n yan~s~ ra Ermenilerden Semerciyan Artin ve Arakl~ yan Miyanesin de imzas~~ bulunmaktad~ r.
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K~ rk ki~ ilik bir Ermeni çetesi Zeytun'a bir saat mesafede yirmibir
Türk yolcusunu soydu ve üzerlerindeki paralar~~ ald~. Bu haberin Zeytun'da duyulmas~~ üzerine Türk jandarmalar~~ katliamdan korktuklar~~ için
kasabay~~ terketti. Bunun üzerine Mara~~Mutasarr~ ll~~~~Harbiye Nezaretinden, ~ehirde bulunun binyüzaltm~~~mevcutlu depo taburunun Zeytun'a
gönderilmesini, ayr~ ca sava~~sebebi ile Zeytun'dan kald~ r~ lm~~~olan Türk
kuvvetlerinin yerine yeni kuvvetler konulmas~ n~~ istedi'. Çok geçmeden
küçük bir jandarma müfrezesi Mara~~Zeytun aras~ nda otuz ki~ilik bir Ermeni çetesinin hücumuna u~rad~. Alt~~ Türk ~ehit oldu. Jandarmalar~ n korumas~~ alt~ nda, seferberlik emri gere~i Zeytun'a gelmekte olan Türk gençleri Ermeni çeteleri taraf~ ndan kiliseye hapsedildiler. Türklere yap~ lan sald~ r~lar~ n artmas~~ üzerine Osmanl~~ Ordular~~ Ba~kumandanl~~~~taraf~ ndan
yetkililere; suçlular~n cezaland~ r~ lmas~~ ve Ermenilerle meskun yerlerden
geçecek olan Türk müfrezelerinin iyi te~ kilatland~ r~lmas~~ emri verildi 9.
Bunun üzerine Türk askeri birlikleri Zeytun Ermenilerinin isyan~ n~~
bast~ rmak amac~yla 1915 y~ l~~ Mart ay~~ sonlar~ na do~ru Zeytun'a hareket
etti. Kasaban~ n ku~at~ lmas~~ üzerine say~ lar~~ be~yüz ile alt~yüz aras~ nda bulunan Ermeni isyanc~ lar~~ Zeytun'un en muhkem yeri olan Tekye Manast~r~ 'na s~~~nd~ lar. 25 Mart ~~ g ~ 5'te sabahtan ak~ama kadar devam eden çarp~~ malar sonucunda Ermeni isyanc~lardan bir k~ sm~~ gece karanl~~~ ndan istifade ederek firar ettiler. Çarp~~malar s~ ras~ nda Türk kuvvetleri biri binba~~~1° olmak üzere sekiz ~ehit, yirmialt~~ yaral~~ verdi. Ermeniler ise otuzyedi
ölü, yüz kadar yaral~~ verdiler. Yap~ lan arama sonucunda çarp~~malara kat~ lm~~~olan be~~Ermeni ~akisi, onalt~~ ~üpheli ~ah~ s, çe~ itli silahlar, barut ve
zararl~~ yay~ nlar ile iki gizli cemiyete ait mühür ele geçirildi. Bu harekat etrafta tesirini gösterdi. Üçyüz kadar Ermeni, Türk askerlerine kendiliklerinden teslim oldu. Zeytun'a kafi miktarda asker yerle~tirildi. Ayr~ca IV. Kolordu Kumandan~~ Cemal Pa~a taraf~ ndan, Mara~ 'a gidecek olan Fahri Pa~a'ya, e~er lüzum görülürse Zeytun civar~ ndaki kuvvetlerin art~ r~ lmas~~ emri
verildi

Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, y~ l: 1982, say~: 81, belge no: 18o6.
9 ATASE, ar~iv no: 4/3671, klasör no: 2818, dosya no: 59, fihrist no: 1-12.
1() Ermeni isyan~n~n bast~rilmas~~ s~ras~nda ~ehit
olan Mara~~jandarma Bölük kumandan~~ Binba~~~Süleyman Bey'in ismine izafeten "Zeytun" ismi Padi~ah~n buyru~u ile "Süleymanl~ " olarak de~i~tirilmi~tir. Bak~n~z, Takvim-i Vekay~, 26 May~ s 1331, numara: 2196.

ATASE, ar~iv no: 1/131, klasör 2287, dosya 12, f~hrist 1-33, 1-34. Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, y~l: 1987, say~ : 86.
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Cemal Pa~a Güney Anadolu'daki Ermeni isyanlann~ n sebeblerini
~öyle aç~ kl~yor. "Bence kesinlikle meydana ç~ km~~~hakikatlerdendir ki Iskenderun Körfezi'nden ba~layarak Dörtyol, Musababa, Halep, Antep, Urfa ve Zeytun taraflar~ nda yap~ lacak bir Ermeni ihtilâlinin, Suriye'yi Anadolu'dan ay~ rabilecek bir te~ebbüs olaca~~ n~~ pek güzel takdir etmi~~olan
Frans~z ve ~ ngiliz Do~u Akdeniz Ordular~~ Kumandanlar~, Çanakkale muharebelerinin en müthi~~anlar~ nda Ermenilere verdikleri emirlerle bu isyan~~ yapt~ rm~~lard~ r. Zaten buralarda Ermeniler çoktan beri isyana haz~ r bulunduklar~ ndan i~e ba~lamalar~~ için bir emir almalar~~ kâfi idi. Acaba bu
kanaatimin do~ru olmad~~~ n~~ ilgili devletlerin alâkal~~ memurlar~~ iddia edebilir mi ?" 12. Amerikan Milli Ermeni Savunma Komitesi Ba~kan~~ Miran
Seraslan ve maiyetinin ~ngiliz D~~i~leri Bakanl~~~'na gönderdi~i mektup,
Cemal Pa~a'n~ n bu görü~lerini teyit etmektedir. Mektupta; Kilikya'ya
gönüllü sevketmek için haz~ rl~ k yapt~ klar~, oradaki Ermenilerin, Sis, Haçin,
Zeytun, F~ rn~s, Mara~~ve F~nd~cak'ta isyan bayra~~~açarak Toroslardan
Akdeniz'e kadar bir sava~~sahas~~ olu~turulacaklan, böylece Türklerin M~s~ r'a do~ru ilerlemelerine engel olunabilece~i bildirilmekteydi 13.
Devletin silahl~~ kuvvetlerinin sava~~s~ras~ nda cephede çarp~~t~~~~bir s~rada isyan ederek dahili bir cephe açan Zeytun Ermenileri bu hareketleri
sonucu tehcir kapsam~~ içine al~ nd~ lar. Buna göre, Zeytun'da ikametleri
uygun görülmeyenlerle, Mara~'ta zararl~~ faaliyetlerde bulunan Ermenilerin
Konya taraflanna mecburi göçe tabi tutulmalanna karar verildi 14. IV. Ordu Kumandan~~ Cemal Pa~a'ya göre; bu uygulama Osmanl~~ Devleti için
mecburiyet arzetmekteydi. Aksi halde, dü~man~ n cephede yeni bir y~~~ na~~~
durumunda, Zeytun ve benzeri gibi Ermeni isyan merkezlerinde, s~ rf
güvenlik amac~yla birçok kuvvet bulundurmak zorunda kalmacakt~~ ". Bu
mecburiyet kar~~s~ nda Zeytun'dan tehcire tabi tutulan Ermenilerin bir k~sm~~ Konya taraflanna gönderildi. Ermenilerin yol esnas~ nda ve gittikleri
yerlerde istirahatlar~n~ n temin edilmesi hususunda her türlü tedbir al~nd~~16. Hatta bu hususu tefti~~etmek için IV. Ordu Kumandan~~ Cemal Pa~a
Halep'ten Pozant~ 'ya kadar bölgeyi gezdi ve orduya mahsus menzil anbar12 Cemal Pa~a, Hat~ralar, Selek yay~nlar~, 1959, sayfa 364-365.
13 Selahi R. Sonyel, Yeni Belgelerin I~~~~~ Alt~nda Ermeni Tehcirleri, Belleten, cilt
XXXVI. say~~ 141-144, sayfa 36, 37.
" ATASE, ar~iv no: 1/131, klasör 2287, dosya 12, f~ hrist 1-34. Bak~n~z ek: 2.
ATASE, ar~iv no: 1/131, klasör 2287, dosya 12, fihrist 1-37, Askeri Tarih Belgeleri
Dergisi, y~l: 1982, say~: 81, belge no: 1823.

16

ATASE, ar~iv no: 1/131, klasör 2287, dosya 12, f~ hrist 1-39.
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lar~ndan Ermeni muhacirlerine ekmek verilmesini emretti '7. Mara~'tan
Konya'ya üçyüz Ermeni ailesi gönderildi. Bunlar Karap~nar ve Sultaniye
civar~nda ikamete tabi tutuldu. Bir k~s~m Ermeni ise Deyr-i zor'a gönderildi ". Böylece Zeytun Ermenilerinin sava~~s~ras~ nda ülke içinde bir cephe
açmalar~~ önlenmi~~oldu.
Mondros Mütarekesi'nin imzalanmas~ndan sonra Ingilizler Adana'dan
ba~lamak üzere Antep, Mara~~ve Urfa'y~~ i~gal etti. Bu i~galler Ermeniler
için kaç~ r~lmaz bir f~rsat oldu. Ermeni liderlerinden Bogos Nubar, Paris
Sulh Konferans~'nda; Ermeni gönüllülerin Suriye'de itiraf Devletleri'nin
saflar~nda sava~t~ klann~, bu sebeble Kilikya bölgesinin kendilerine vadedildi~ini ileri sürerek, Van, Bitlis, Diyarbak~ r, Harput, Sivas, Erzurum ve
Trabzon ile güneydo~uda Mara~, Kozan, Osmaniye, Iskenderun ve Adana'n~ n Ermenilere verilmesini istedi ". Ancak bölgede nüfus dengesi Ermenilerin aleyhindeydi. Ermeniler nüfus dengesini kendi lehlerine de~i~tirmek için, daha önce tehcire tabi tutulduklan Kuzey Suriye'den Adana
bölgesine hareket ettikleri gibi, Yozgat, Sivas ve Kayseri civar~nda bulunanlar da güneye göçe ba~lad~lar. Ermeniler bu yolculuklan esnas~ nda
geçtikleri Türk köylerine sald~rmaktan da geri kalm~yorlard~~20. Bunlara
Port-said'deki kampta bulunan Ermeniler de kat~ld~. Kuzey Suriye'den
Adana bölgesine yirmibe~bin Ermeni göç etti'. Tarsus'ta yay~nlanan Jamanak gazetesine göre, bölgeye göç eden Ermenilerin say~s~~ yakla~~k ellibin civanndayd~~22.
Ingilizlerin Mara~'~~ i~gal etmesinden sonra bu ~ehirden mecburi göçe
tabi tutulmu~~olan Ermeniler de geri dönmeye ba~lad~lar. Ermeni kaynaklar~na göre Ingilizlerin i~galinden sonra ve özellikle Frans~z i~gali s~ ras~nda
Mara~'a geri dönen Ermenilerin say~s~~ onalt~bin civanndad~r23. Ermenilerin nüfuslan ile ilgili olarak kendi lehlerine rakamlarla oynama al~~kanl~k'7 Cemal Pa~a, a.g.e. sf. 361.
'8 Stanley E. Kerr, The Lions of Marash, State eniversity of New York Press, Albany
1973, sf. ~~7.
'9 Salahi, R. Sonyel, Türk Kurtulu~~Sava~~~ve D~~~Politika, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi, Ankara 1973, sf. 21.
2° Ankara üniversitesi, Türk Ink~lap Tarihi Enstitüsü Ar~ivi, (TITE) belge no: 114/
53866*
Pierra Redan, La Cilicie Et Le Propkme Ottoman, Paris 1921, sf. 88.
Ileri Gazetesi, ~~ 3 Nisan 1335.
23 The 22 Days of Marash: Papers on the Defence of the City Against Turkish Forces
Jan-Feb. 1920, Armenian Review, vol. 30 (Winter 1977) sf. 387.
21

22
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lar~~ bilinen bir gerçektir. Bu sebeple verilen bu rakamlar~~ ihtiyatla kar~~lamak gerekir. Tehcir edilirken bütün mallar~n~ n ya~ma edildi~ini ileri
süren Ermenilerin böyle kalabal~ k bir nüfusla geri döndüklerinde ya~ma
edilen hangi evlerine yerle~tiklerini ve ne ile ia~elerini sa~lad~klar~ n~~ sormak gerekir. Kald~~ ki onalt~ bin Ermeninin bir iki ayda Mara~'a geri
dönmesi demek bölgede büyük bir karga~an~n meydana gelmesi demek
olacakt~ r ki, buna dair herhangi bir i~aret görülmemektedir. Ermenilerin
bu say~y~~ yüksek göstermelerinin sebebi, Frans~zlar~ n Mara~'tan geri çekilmelerinden sonra ortaya att~ klar~~ hayali Ermeni k~r~ m~~ iddias~ na zemin haz~ rlama gayesinden ba~ka bir ~ey de~ildir. Nitekim Frans~zlar~n Mara~'tan
geri çekilmesinden hemen sonra Ermeniler, Sulh Konferans~ 'na çektikleri
telgrafta, ondokuzbin Ermeni'nin öldürüldü~ünü iddia etmi~lerdir 24.
Türk ar~iv kaynaklar~ nda Ingilizlerin Mara~'~~ i~galinden sonra Zeytun'a geri dönen Ermenilerin say~s~~ ve faaliyetleri hakk~ nda bilgiler bulmak mümkündür. F~ m~s nahiye müdürü Cemil Bey, jandarma tak~ m Kumandan~~ Osman Bey ve telgraf memuru R~za Bey'in 2 2 Ekim 1919 tarihinde Zeytun'dan gönderdikleri raporda; Zeytun'a binbe~yüz Ermeni'nin
geldi~i, on ya~~ ndan yukar~~ olan erkeklerin silahl~~ oldu~u, civardaki Türk
ahaliye "bütün buralar Ermenistan olacak" diyerek onlar~~ üzüntüye bo~duldan belirtiliyordu. Bunun yan~ nda; birçok masum Türk'ün kan~ n~~ içmi~~olan az~ l~~ e~kiya Çolakyan Aram'~ n ba~kanl~~~nda bir Ermeni heyeti
kuruldu~u, Mara~'a Frans~zlar~~ koymamak için Türklerin herhangi bir te~ebbüste bulunmas~~ halinde derhal harekete geçmeye haz~ rland~klar~~ bu
sebeple Türklerin hayat~ n~ n tehlikede oldu~u bildirilmi~~ve kafi miktarda
silah ve askeri kuvvet gönderilmesi istenmi~tir 25.
Anla~~laca~~~üzere Türkler Mara~'ta Frans~zlarla çarp~~t~~~~ bir s~ rada
Zeytun Ermenileri cephe gerisinde büyük bir tehlike arzetmekteydi. Ermeniler bununla da kalm~yor, k~yafet de~i~tirerek casusluk yap~yorlar,
Türklerin Elbistan'daki Kuva-y~~ Milliyye faaliyetlerini izleyerek Frans~zlara
rapor ediyorlard~ '. Zeytun Ermenilerinin bir di~er hedefi de Elbistan-Ma24
Bu telgraf ~stanbul Ermeni Patri~i Narayon taraf~ndan çekilmi~tir. Bak~n~z, Documents of British Foreign Policy 1919-1939, first series, yol. IV. 1919, London 1952, sf. 3o1.
Frans~z D~~i~leri Bakan~~ Millerand bu haber üzerine Londra Konferans~na çekti~i telgrafta
Ermeni kay~ plar~n~n bini geçmedi~ini ifade etmi~tir. Bak~n~z Kamuran Gürün, a.g.e. sf. 287.
Türk ar~iv belgelerine göre; Frans~zlann Mara~'tan çekilmesinden sonra teslim al~nan
bütün Ermenilerin say~ s~~ sadece sekizbinbe~yüzdür: ATASE, ar~iv no 5/1774, dosya 64, f~ hrist 6g.
2

ATASE, ar~ivi, klasör 255, dosya

2, fIhriSt 4.3- 1, 2,

3, 4, bak~n~z ek: 3.

2" Abadie, Türk Verdün'ü Gaziay~ntab, çeviren Necmettin, Dersaadet 1339, sf. 20.
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ra~~hatt~n~~ kesmek ve kuzeyden Mara~'a gelebilecek olan Türk Kuva-y~~
Milliyye'sinin yolunu kapamak ve geçi~lerine engel olmakt~. Bu planlar~n~~
gerçekle~tirmek için ilk hedef olarak Mara~-Elbistan yolu üzerindeki Ceyhan köprüsünü imha etmeyi dü~ünüyorlard~. Ermenilerin bu plan~ n~n anla~~lmas~~ üzerine Bertiz müfrezesi, Mara~~Müdâfaa-i Hukuk cemiyeti taraf~ ndan, Elbistan-Mara~~yolunu kontrol alt~ nda tutmakla
Böylece Mara~'ta Frans~zlara kar~~~verilen mücadele s~ ras~ nda, Zeytun Ermenilerinin herhangi bir harekâtta bulunmalar~ na f~rsat verilmeyerek etkisiz halde b~ rak~ ld~ lar. Frans~zlar Mara~'tan at~ lana kadar, Zeytun Ermenilerine kar~~~herhangi bir askeri harekata giri~ilmedi. Mara~'~n kurtar~ lmas~ ndan sonra da Frans~zlar~ n Antep cephesine yeni kuvvetler getirmeleri
üzerine ikinci bir cephe açmamak için Zeytun meselesi oldu~u gibi b~ rak~ ld~~28. Zeytun meselesinin halli mutlaka askeri bir harekat gerektiriyordu.
Bu sebeble hem Antep cephesini askeri aç~dan takviye etmek hem de
Zeytun Ermenilerini muhasara alt~ nda tutarak sulh yoluyla teslim olmalar~ n~~ sa~lamak için 1921 y~ l~~ Haziran ay~ na kadar esasl~~ bir te~ebbüste bulunulmad~.
Mara~'~n dü~man i~galinden kurtar~ lmas~ ndan sonra Zeytun meselesine el at~lmay~~~ n~n bir di~er sebebini de ~tilâf Devletlerinin bask~ lar~nda
aramak gerekir. Zira, ~tilaf Devletleri, Mara~'~n kurtar~ lmas~ndan sonra Ermenilerin bu ~ehirde k~ r~ ma u~rad~~~~iddias~ n~~ ortaya atarak Türkiye üzerinde bask~ da bulunmaya ba~lad~lar. ~tilaf Devletleri Sulh Konferans~'nda,
sözde Mara~'ta yap~lan Ermeni katliam~ n~ n durdurulmas~ n~~ ve kendilerine
kar~~~Anadolu'da düzenlenen milliyetçi hareketlerden vazgeçilmesini istediler. Aksi takdirde verilen tavizlerin geri al~naca~~~ve sulh ~artlar~ n~n daha
da a~~rla~aca~~~tehdidinde bulundular. Hatta, Türklerin, Mara~'ta kendilerine meydan okumas~ ndan endi~eye dü~en ~tilaf Devletleri, Anadolu'daki
milliyetçi hareketlere misilleme olarak ~stanbul'un i~gal edilmesi karar~n~~
ald~lar. Al~nan bu karar üzerine 16 Mart 1920 tarihinde ~stanbul'un i~gali
vukubuldu 29. Bu bask~~ döneminde mutlaka askeri bir harekat~~ gerektiren
ve ~ tilaf Devletlerinin yeni tepkilerine mesnet te~kil edecek olan Zeytun
meselesinin halli ister istemez ileriki bir tarihe b~ rak~ lm~~~oldu.
27

T~TE. ar~ivi, belge no: ~~ 14/53894.

28

Sahir Uzel, Gaziantep Savunmas~n~n ~çyüzü, Ankara 1952, sf. 175.

29 Osman Olcay, Sevr Andla~mas~na Do~ru, Ankara 1981, sf. 137. Türklerin, Mara~'ta
elde etti~i ba~ar~n~n, ~tiffi. Devletleri üzerindeki etkileri ve Istanbul'un i~galine tesiri hususunda geni~~bilgi için bak~n~z: Ya~ar Akb~ y~k, Istanbul'un i~gali, Türk Kültürü, say~~ 311,
Mart 1989, sf. 153-158.
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Frans~zlar~n Mara~'tan geri çekilmeleri üzerine Zeytun Ermenileri korkuya kap~ld~ lar. Civar köylerdeki Ermenilerle birlikte Zeytun'daki askeri
k~~la binas~nda topland~lar. F~m~ s Nahiye Müdürü ile birkaç Türk'ü esir
alarak d~~ar~~ ile münasebeti kestiler. Jandarmalar~ n silahlar~n~~ alarak karakolu da~~ lmaya mecbur ettiler. Bunun üzerine Süleymanl~~ kaymakam~~
Zeytun'a yak~n mesafedeki Be~en köyüne giderek, Ermenilerden, esir ettikleri jandarmalarla nahiye müdürünü serbest b~rakmalar~n~, ald~klar~~ silahlar~~ geri vermelerini istediyse de onlar bunu kabul etmek ~öyle dursun
Kuvâ-y~~Milliyye ile müsademeye girdiler ve daha sonra Zeytun'a geri çekildiler 30. 7 Mart 192o'de Ali~ar, Kabaktepe, Ketman ve Sangüzel köylerine sald~rd~lar. Köy halk~n~ n elinde silah olmad~~~ ndan Ermeni sald~r~lar~na
kar~~~savunmas~z durumdayd~lar. Ad~~ geçen köylerin halk~n~ n müracaat~~
üzerine Elbistan M~nt~ ka Kumandan Vekili Ali R~za Bey III. Kolordu Kumandanl~~~ndan yard~m istedi 31. Bunun üzerine Mara~'tan Zeytun'a
Süleyman Bey'in kumandas~ nda bir jandarma müfrezesi gönderildi. Süleyman Bey'e ayn~~ zamanda F~rn~s nahiyesi müdürlü~ü de verilerek bölgede
asayi~i sa~lamakla görevlendirildi 32 .
Ermenilere nasihatta bulunmak ve silahlar~n~~teslim edip Devlete itaatlerini sa~lamak için Mara~'tan Kad~zade Hac~~ Hasan Efendi ile Ermeni
Protestan Cemaati Reisi Abraham Hartunian ba~kanl~~~nda dört ki~iden
Mart ay~n~n sonlar~na do~ru Zeytun'a gönderilmüte~ekkil bir heyet 1920
di. Bundan sonras~n~~ Abraham Hartunian'dan nakledelim:
"Mart'~n sonlar~na do~ruydu. Irfan Bey ve Mustafa Kemal Pa~a'n~n
temsilcilerinden Cemal Bey beni ça~~rd~. Birkaç adamla Zeytun'a gitmemizi, Ermenileri, silahlar~n~~ Türk Hükümeti'ne teslim etmeleri için, ikna
etmemizi istediler. O zaman Zeytun'da yakla~~k bin Ermeni vard~. Bizim
çok iyi tan~d~~~m~ z Çolakyan Aram buradaki Ermenilerin reisi idi. Korkunç Mara~~çarp~~malan s~ras~ nda Zeytun'da hiçbir çat~~ ma olmam~~t~.
Aram Bey'in ismi Türk kuvvetlerini bölgeden uzakla~t~rmak için yeterliydi.
Mara~'taki Türkler bile sald~ rmaktan çekiniyorlard~ . Bu yüzden Hükümet,
arslan~~ kafese koymak için bizi yem olarak kullan~yordu. Zeytun tarih boyunca Türkler için diken y~~~ n~~ olmu~tu. I. Dünya Sava~~ 'nda Türkler
ATASE, ar~iv no: 5/1774, klasör 298, dosya 12, fihrist 37. Zeytun ve Mara~'taki Ermenilerin durumu hakk~ nda V. Kafkas F~rkas~~ Kumandan~~ olan ve Frans~zlar~ n çekilmesinden sonra Mara~'ta asayi~i sa~lamakla görevlendirilen Cemil Cahit Bey'in bu raporunun
tam metni için, bak~n~ z ek: 4.
31 ATASE, ar~iv no: 5/1774, klasör 258, dosya 12, fihrist 32-5,6.
32 ATASE, ar~iv no: 5/1774, klasör 258, dosya 12, fihrist 37-3.
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Zeytun'u temizlemi~~ve derin bir nefes alm~~lard~ . Fakat bu çal~l~ k ~imdi
kök salm~~, canlanmaya ba~lam~~t~ . Dikenleri önceki gibi sivri de~ildi ama
yine de bir çal~l~kt~ ... 28 Mart Pazar günü Zeytun'a ula~t~k. Heyetin gelece~ine dair bir Türk köyünden Aram'a haber gönderdim. Bizi nazikçe kabul etmesini rica ettim. Aram bizi maiyeti ile kar~~lad~ . Bizi, özellikle benim için yap~ lm~~~olan ve iki y~ l kalm~~~oldu~um papaz evine götürdü.
Yemek, rahatl~ k ve hizmet her zamanki gibi yine eksiksizdi. Konuyu açt~k.
Aram ve adamlar~~ isteyerek dinlediler. Onlar hapsettikleri Türkleri serbest
b~rakacaklard~. Türklerden ald~klar~~ mallar~~ geri iade edeceklerdi. Silahlar~n~~ da Türklere teslim edeceklerdi. ~taate söz verdiler ve (Türk) a~an~n kalbini kazand~ lar. Biz görevimizde ba~ar~l~~ olarak Mara~'a döndük"'.
Görüldü~ü gibi Hartunian, Türk kuvvetlerinin Zeytun'a askeri harekatta bulunmamas~ n~ n sebebini Çolakyan Aram'dan çekinmelerine ba~lamaktad~ r. Türk Devleti'nin bir avuç Ermeni'den çekinmesi söz konusu de~ildi. Söz konusu olan Türk Devleti'nin her zamanki gibi geleneksel
hö~görü ve adelet anlay~~~yla konuyu sulh yoluyla kan dökmeden halletme
çabas~d~r. Bu i~te kendisinin yem olarak kullan~ld~~~n~~ iddia ederek
Türklerin gerçek niyetini anlamak istemeyen Hartunian, Frans~ zlar~ n kendilerini önce kullan~p, daha sonra Türklerin insaf~na terkedip gittikleri zaman, "~övalye Fransa o müthi~~gücü ile bizi korurken katledildik. Onlar
çekip gidince Türkler bizi affetti" demekten kendini alamam~~t~ r'.
Ermeniler heyete silahlar~n~~ teslim edeceklerini bildirmelerine ra~men
daha sonra buna yakla~mad~ lar. Ingilizlerin vesika kar~~l~~~~verdi~i silahlardan ba~ka silahlar~~ olmad~~~n~ , bu silahlar~~ da vah~i hayvanlar~n korkusundan dolay~~ saklamak zorunda olduklar~ n~~ bildirdiler. Ermenilerin bu
mazeretleri gerçek bir sebebe dayanm~ yordu. Zira daha önce yerle~mi~~olduklar~~ Osmanl~~ askeri k~~la binas~~ pek muhkemdi. Bu binada kendilerini
kolayca savunabileceklerini dü~ünüyorlard~ . Türk yetkilileri ise ErmenileAbraham Hartunian, Neither to Laugh nor to Weep: a Memoire of the Armenian
Genocide, Boston 1968, sayfa 151-152. Ermeni tarihçisi Gwynne Dyer, Middle Eastern Studies (c. XII, January 1976, say~: 1, sayfa 99-108) dergisinde ç~ kan yaz~s~nda, Abraham Hartunian'~n bu eseri için ~u de~erlendirmeyi yapmaktad~r: "Abraham Hartunian taraf~ndan
yaz~lm~~, tarihten ziyade bir hat~ ra olan ve yalanlarla dolu bir kitap vard~r... Bu hat~ralar
aç~ kca; basit amaçlar için yay~nlanm~~~bulunmaktad~r: Türkiye'ye kar~~~mücadele hususundaki propagandaya destek sa~lamak." Bu hususta geni~~bilgi için bak~n~z: Ermeni Yalanlan
ve Bunlar~n Türklerce Çürütülmesi, Ermeni Katliamlar~~ ve Tarih Yazma, çeviren, Mehmet
Erdo~an, Silahl~~ Kuvvetler Dergisi, say~~ 312, Kas~m 1987, sf. 46-48.
" Abraham Hartunian, a.g.e. sf. 148.
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rin k~~la binas~nda kalmas~n~~ mahzurlu görüyor, onlar~~eski evlerine nakletmek istiyordu 35 .
1920 Nisan ay~n~n sonlar~na do~ru Zeytun'dan Mara~'a sadakat yemininde bulunmak için dört Ermeni azas~~ geldi. Geçmi~i unutmak istediklerini, Zeytun'da askeri bir müfrezenin bulunmas~n~~ kabul edebileceklerini,
ellerinde ondört silahtan ba~ka teslim edecek silahlar~~ olmad~~~n~~ beyan
ettiler. Ancak Türk yetkililerine teslim olup k~~la binas~n~~ bo~altmaktan
kaç~nd~lar 36.

Ermeniler bu s~rada ia~e darl~~~~içindeydiler. Bu sebeble Zeytun'a yak~n köylere ve yollara ara s~ra ç~k~yor Türklere sald~r~yorlard~. Nitekim
Kavkurt m~nt~ kas~nda yolcular~~ soydular ve içlerinden iki Türk'ü ~ehit ettiler. Katiller Zeytun'a kaçt~~~~için yakalanamad~. Çünkü Zeytun k~~las~na
hariçten hiçbir kimsenin girmesi mümkün de~ildi". 14 Ocak 1921'de
Göksun yolu ile silahs~z olarak Mara~'a gitmekte olan P~narba~~'n~n Karakilise köyünden Vahit o~lu Haydar ve arkada~lar~ndan dört ki~i Kirazl~dere mevkiinde Ermenilerin sald~r~s~~ sonucu ~ehit oldu. Bir ki~i de yaraland~.
Susi köyünden Tapuko~lu ~brahim'in çok miktarda hayvan~~ Bulgurlu
köyünden olup da Zeytun'a sa~~nm~~~olan Vartan o~lu Ohannes taraf~ndan çal~nd~~38. Yine Göksun'dan Mara~'a bu~day götüren Türkler, Suçat~~
mevkiinde Ermenilerin sald~r~s~na u~rad~. Bu~daylar~~ ve paralar~~ al~nd~.
Tan~ r köyünden Hasan Bey'in hayvan sürüsünü Zeytun'a götürmek isteyen Ermeniler köy halk~n~n yeti~mesi üzerine bir keçiyi alarak kaçt~lar.
Ça~~lkan köyünden bir çoban hayvanlar~~ile birlikte Zeytun'a kaç~nld~~39 .
Bu olaylar üzerine askeri harekat zaruret halini ald~. Ancak bundan
önce II. Kolordu Kumandanl~~~~taraf~ndan Kurmay Binba~~~ ~smail Hakk~~
Bey m~ nt~ kada inceleme yapmak ve durum hakk~nda rapor sunmakla
görevlendirildi. Bnb. ~smail Hakk~~ Bey'in, 2 Nisan 1921 tarihinde II. Kolordu Kumandanl~~~na sundu~u raporda ~u görü~ler yer al~yordu:
"Ermeniler Zeytun kasabas~n~n yak~n~ndaki k~~la binas~~ ile buna biti~ik olarak kendileri taraf~ndan in~a edilmi~~olan evlerde oturmaktad~rlar.
Ermenilerin nüfusu binsekizyüz olarak tahmin edilmektedir. Bunlar~n
dörtyüzü silah kullanabilir durumdad~ rlar. Ellerinde ikiyüz silah, iki a~~r
ATASE, ar~iv no: 5/1774, klasör 298, dosya .12, fihrist 59, bak~n~z ek: 5.
36 ATASE, ar~iv no: 5/1774, klasör 775, dosya 8, fihrist 7-3.
ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 120, fihrist 2.
38
ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 120, fihrist ~ .
36 ATASE, ar~iv no: 9/1595, k~l~asör 2490, dosya 51, fihrist 159.
35
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makinal~~ iki otomatik tüfek, yediyüz kadar el bombas~~ ve cephaneleri mevcuttur. Ermeniler Zeytun'un sekiz-on km. uzaklar~na kadar gidip tarla,
ba~~ve kereste i~leriyle u~ra~~yorlar. Bu esnada silah ta~~m~yorlar. Civar
köylerden Türkler Zeytun'a gidip geliyor ve Ermenilere erzak sat~yorlar.
Sald~ r~dan korkan Ermeniler serbestçe ziraat ve ticaret yapam~yorlar. Bu
sebepten ia~e hususunda zor durumdad~ rlar.
Ahali iki k~s~m olup bir k~sm~~ zengin di~eri fakir s~ n~ f~d~ r. Zenginler
rahat olduklar~~ için Devlet'e itaat edilmesini ve civar Türk köyleriyle iyi
geçinilmesini istiyorlar. Fakirler ise s~ k~ nt~da olduklar~ ndan her ne suretle
olursa olsun bu vaziyetten kurtulmalar~n~~ bunun için gerekirse çarp~~maya
giri~ilmesini savunuyorlar. Can emniyeti sa~land~~~~takdirde i~leriyle u~ra~acaklar~ n~~ ima ediyorlar. Sald~ r~ya maruz kalmayacaklar~~ temin edildi~i
takdirde, Zeytun kasabas~na giderek yeniden in~a edecekleri binalarda
oturmak istediklerini ifade etmektedirler. K~~laya s~~~nmalar~ n~ n amac~~ sald~ r~ya kar~~~müdafaada bulunmak fikrinden kaynaklanmaktad~r. K~~la binas~~ iki kat olup ta~tan yap~lm~~~sa~lam bir binad~ r. K~~la binas~ n~n kap~s~~
Ermeniler taraf~ndan kerpiç ve ta~larla kapat~ lm~~~ alt ve üst katlarda
müdafaa için mazgal delikleri aç~ lm~~t~r. Zeytun müfrezesinin bulundu~u
Be~en köyü Zeytun k~~las~ na alt~~ km. mesafededir. Müfrezenin mevcudu
yüz ki~i kadar olup efrad~ n elbise ve ayakkab~lar~~ pek fenad~r. Yal~ nayak
efrat da vard~ r. Ba~~bozuk elbiselerinden dolay~~ Zeytun Ermenileri müfreze askerlerine çete gözü ile bakmaktad~rlar. Efrad~ n elbisesinin ayr~lmas~ ,
gerek Ermeniler gerekse civar köylüler üzerinde büyük bir tesir uyand~racakt~ r. Asker sevki için yollar ve köprüler müsaittir"
II. Kolordu Kumandanl~~~~bu raporu Erkan-~~ Harbiye-i Umumiye
Riyasetine gönderirken; Zeytun Ermenilerinin tarihteki isyanlar~~ sebebi ile
çevrede korku yaratt~~~ n~ , gelecekte tekrar isyan edebilecekleri endi~esi ile
halk~ n, Ermenilerin orada kalmalar~ na taraftar olmad~~~ n~~ belirtti. Bunun
için Ermenileri k~~ladan ç~ kar~p Zeytun'da kasaba tesis ettirmenin do~ru
olmayaca~~n~ , meseleyi zaman~nda ve tamemen halletmenin daha do~ru
olaca~~n~~ savundu. II. Kolordu Kumandan~~ Albay Selahattin Bey bu
görü~lerin yan~s~ra, Ermenilerin k~~lay~~ terketmeyi kabul etmeyeceklerini
bu durumda da Haçin'deki gibi bir vaziyetin do~abilece~ini ve i~in halledilmesinin bir süre uzayabilece~ini de belirtti. Bu durumda, Ermenilerin
müsait bir zamanda k~~ladan ç~ kanlarak emniyet alt~ na al~ nmalar~ n~ n m~~
4° ATASE, ar~iv no: 1/1595, klasör, 24.90, dosya 120, fIhriSt 4-2, 3, 4.
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yoksa Zeytun civar~n~~ terketmelerinin mi gerekti~i hususunun bildirilmesini istedi'''.
Türk taraf~ nda bu geli~ meler olurken Zeytun Ermenilerinden baz~ lar~ ,
Türk köylerine yak~ n ba~~ve tarlalar~n~~ çok ucuz hata satmak için müracaatta bulunuyorlard~ . Bu müracaat~ n fakir olanlar~ n zaruretten, zengin olan
Ermenilerin ise sahipsiz kalan ba~~ve bahçeleri satarak kazanç elde etme
dü~üncesinden kaynakland~~~~gözleniyordu. Ermeniler civar Türk köylerinden zahire almak ve Mara~ 'tan da giyecek ve yiyecek alabilmek için yanlar~na jandarma tak~lmas~n~~ ve ~ehre gitmelerine izin verilmesini istiyorlard~ '. Ermenileri koruma hususunda onlar~ n muhafazas~ na verilecek say~da
jandarma olmad~~~~gibi, Türk yetkilileri asayi~~aç~s~ ndan Ermenilerin serbestçe gezmelerine izin vermiyorlard~ . Ermenilere durum izah edildiyse de
Onlar köylere jandarmas~ z da gidebileceklerini anla~t~ rmak istiyorlard~. Bu
durum Ermenilerin ne kadar s~ k~~t~~~ n~~ gösteriyordu. Bu durumu yerinde
gören F~ m~ s nahiye müdürü Saadettin Bey, Türk askeri yetkililerine Zeytun meselesinin halli için bundan daha müsait zaman bulunamayaca~~n~~
ve harekete geçilmesinin uygun olaca~~ n~~ bildirdi'.
Bunun üzerine Erkân-~~ Harbiye-i Umumiye Reisi Vekili Fevzi Pa~a
23 May~ s 1921 tarihinde, II. Kolordu Kumandanl~~~'na Zeytun k~~las~ n~ n
tahliye edilerek, daha önce Ermenilerin taarruz ve tecavüzlerinden zarar
görmü~~olup, bölgeyi terke mecbur kalm~~~olan ~ brahimu~a~~~A~ireti'nin
oraya yerle~tirilmesini emretti. Bununla birlikte, Ermenilerin silahtan ar~ nd~ r~larak ~ imdilik o civarda ikametlerine müsaade edilmesini, bu meselede
silah kullanmamaya gayret edilmesini, ancak silah kullanma ihtimali oldu~undan ona göre tedbir al~ nmas~ n~ , bunun için gerekli cephanenin
gönderilece~ini bildirdi".
Bu s~ rada Ermenilerin ço~unlu~u teslim olmay~~ istiyorlard~. Çünkü
Zeytun'a yiyecek maddesinin giri~ ine izin verilmedi~inden açl~ k ba~göstermi~ti. Arpa tarlalar~~ henüz olgunla~mam~~~olmas~na ra~men Ermeniler taraf~ndan ya~ma ediliyordu. Ermenilerin e~k~ya gurubu, ordan burdan
hayvan çalarak ahalinin ia~esini sa~layacaklar~n~~ belirterek, teslim olmak
isteyenleri engelliyorlard~ . Ermeni çeteleri Türk Hükümeti'nin kendileri ile
u~ra~amayaca~~n~, tehditten ba~ka bir ~ey yapamayacaklarm~, teslim
ATASE, ar~ iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 120, fihrist
ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 1 20, f~ hrist
ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 1 20, fihrist 74" ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 1 20, f~ hrist 9.
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olunmas~~ halinde olaylardan kendilerinin sorumlu tutulaca~~n~, bunun da
ölümleri demek olaca~~n~~ ileri sürerek, teslim olmak isteyenleri tehdit ediyorlard~ ".
Türk yetkililer sulh yolunu bir kere daha denemeye karar verdiler.
Bu amaçla, IX. F~rka erkan-~~ harbiye reisi Bnb. Faik Bey, Mara~~Ziraat
Bankas~~ Müdürü ve II. Kolordu'dan Te~men Edip Bey'lerden müte~ekkil
bir heyet, Türk Hükümeti'nin beyannamesini tebli~~etmek ve Ermenilerin
teslim olmalann~~ sa~lamak üzere, 19 Haziran 1921'de Mara~ 'tan Zeytun'a
hareket etti. 20 Haziran'da F~m~s'a ula~an heyet üyeleri, Ermenilere haber
göndererek görü~mek üzere birkaç yetkilinin gelmesini istediler. Ermenilerden ~ sador, Vartan ve Strak isminde üç ki~i geldi. Hükümet'in beyannamesi Ermeni heyetine verilerek, durum etrafl~ca anlat~ld~~ ve teslim olmalar~~ istendi. Ermeni heyeti verdi~i cevapta, Hükümet'in emirlerini yerine getirmeye haz~r olduklar~ n~~ bildirdi. Ertesi günü sabah vakti Ermeni
heyeti ile birlikte T~m. Edip Bey, beyannameyi halka okumak ve al~nacak
cevab~~ getirmek üzere Zeytun'a gönderildi".
Beyannamede Zeytun Errnenilerine hitaben ~öyle deniliyordu: "Ermeni milleti Hükümet nazannda Osmanl~~ tebaas~~ say~l~r. Sizlerden ba~ka
bütün ~slam ve gayr-~~ müslim ahâli, Osmanl~~ kanunlar~na riayetle, her nevi askeri mükellefiyet ve emirleri yerine getirmekte asla kusur etmedikleri
halde, sizler Hükümet'in kanfini isteklerini reddederek isyan etmektesiniz.
Elinizde bulunmas~~ kanfinen yasak olan silahlar~, ~slam ahali gibi teslim
ile askere ait olup da yine asker ikamet edecek olan k~~lay~~ bo~altman~z,
F~ rn~s nahiyesi köylerine yerle~meniz veya iskan edilmek üzere Mara~'a
gelmeniz hususlann~~ görü~mek için, heyet gönderilmesi iste~ini dikkate almad~~~na anla~~lmaktad~ r. Bu hareketinize daha fazla müsamaha gösterilemeyece~inden, son bir idari tedbir olmak üzere, Hükümet'in görü~ünü
teyiden sizlere bildirmek ve kesin cevap almak için heyet gönderilmi~tir.
Gönderilen heyetin aç~klamalar~n~~ iyi kar~~layarak silahlann~z~~ teslim ile
ta~lar tahliye etmeniz istenmektedir. Aksi halde harekata ba~lanaca~~~ihtar olunur"".
Beyannamenin tebli~~edilmesi üzerine Ermeniler muhtar Strak imzas~~
ile dört maddelik bir yaz~ l~~ cevap verdiler. Ayr~ ca hükümet adamlar~~ ve
askeri yetkililerle görü~mek, baz~~ isteklerde bulunmak üzere kendilerinden
ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 120, fihrist 18.
ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 1 20, f~ hrist 16-7.
4' ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 120, fihrist 16-7.
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bir heyetin Mara~ 'a götürülmesini talep ettiler. Bunun üzerine Te~men
Edip Bey Zeytun'dan geri döndü. Üç ki~ ilik Ermeni heyeti de Mara~'a
götürüldü.
Zeytun Ermenileri ad~ na muhtar Strak taraf~ ndan verilen yaz~ l~~ cevapta ~u istekler ileri sürülmekteydi:
"K~~lan~ n birdenbire tahliyesi halinde, bunca zamandan beri
Hükümet'in merhametine b~ rak~lm~~~olan evlatlar~ m~z, harabeye dönmü~~
Zeytun kasabas~ nda iskan edilemeyeceklerdir. Bu, bütün masumlar~ n telef
olmas~ na sebeb olacakt~ r. Evlerimizin oturulabilir hale getirilmesine kadar,
bir müddet daha k~~lada kalmam~z gereklidir.
Ahalimizin ço~u Mara~'a gelmeyi ve orada yerle~ meyi arzu etmektedir. Fakat tarla ve ba~lar~ m~z~ n hasat vakti geldi~inden ve Mara~'ta ia~elerini sa~layamayacaklar~ ndan kendi yerimizde kalmam~ za izin verilmelidir.
Elimizde bulunan oniki adet silah~ n ve bir miktar cephanenin, asayi~~sa~lan~ ncaya kadar vesika kar~~l~~~~bizde kalmas~ na müsaade edilmelidir.
~steklerimizi her ne kadar yaz~ l~~ olarak verdikse de do~rudan do~ruya yetkililere iletmek istiyoruz"".
Daha önce belirtti~imiz gibi, Ermenilerin bu isteklerinden sonuncusu
yerine getirildi ve onlardan bir heyet Mara~'a götürüldü. Ermeniler bir taraftan bu ~artlar~~ ileri sürerken, di~er taraftan da Zeytun k~~las~ n~~ tahkim
etmek için etraftan ta~~ve toprak çektikleri gözleniyordu.' Bu faaliyetler
onlar~ n teslim olmayacaklar~ n~, as~ l amaçlar~ n~ n vakit kazanmaktan ibaret
oldu~unu gösteriyordu. Yap~ lan bütün te~ebbüslerin sonuç vermemesi
üzerine, Erkan-~~ Harbiye-i Umumiye Reisi Vekili Fevzi pa~a yetkililere askeri harekata geçilmesi emrini verdi
Zeytun'dan Mara~'a gelmi~~olan Ermeni heyetine, Türk Hükümeti'nin kesin görü~ ü bildirildi. Ermeni heyeti geri dönerken, Türk kuvvetlerinden 25. Alay da teslim olacak Ermenilerin iskanlarm~~ sa~lamak, teslim
olmayanlara kar~~~da silahl~~ harekatta bulunmak üzere, 25 Haziran 1921
tarihinde Mara~ 'tan Zeytun'a do~ru yola ç~ kt~~51 . Bu arada, Türk yetkilile" ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 120, fihrist 14.
ATASE, ar~ iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 51, fihrist 22.
ATASE, ar~ iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 51, fihrist 30.
ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 51, fihrist 19.
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ri, Antep'te bulunan ve Frans~zlar~ n dan~~manl~~~n~~ yapan Ermeni hukukçu Rafeel Kherlakian (H~rlakyan)dan, Zeytun Ermenilerini kan dökülmeden teslim olmalar~~ hususunda ikna etmesi için yard~ mc~~ olmas~ n~~ istedi.
Rafeel H~ rlakyan da Türk kuvvetleri ile birlikte Zeytun'a gitti 52
Bundan sonraki geli~meleri olaylar~ n birinci derecede ~ahidi olan ve
bizzat ya~ayan Mekteb-i Hukuk mezunu, Ermeni Rafeel H~ rlakyan'dan
dinleyelim. Rafeel H~ rlakyan, II. Kolordu Kumandan~~ Selahattin Bey'e
sundu~u kendi imzas~ n~~ ta~~yan, ~~ Temmuz 1921 tarihli raporunda ~u bilgileri vermektedir:
"26 Haziran ak~am~~ Zeytun yak~ nlar~na vard~ k. O gece ben ve bizimle
Zeytun'a dönen Ermeni heyeti, 25. Alay kumandan~ n~n (Binba~~~Hasan
Bey) yay~na ça~r~ld~ k. Kumandan Bey, Zeytunlulara hitaben tanzim etmi~~
oldu~u beyannameyi okuduktan sonra, tebli~~etmem için bana verdi. Beyannamede, lu~lan~ n ve silahlar~ n teslimi halinde, can, mal ve namuslar~n~ n korunaca~~, iskanlar~~ için çad~ rlar getirildi~i, istirahatlar~n~n sa~lanaca~~~belirtildikten sonra, yirmi ki~inin, silahlar~~ hayvanlara yükleyerek, 27
Haziran Pazartesi ö~leye kadar Alay karargah~ na gelmeleri, aksi takdirde
mukabele görecekleri belirtilmekteydi. Kumandan Bey, benim 27 Haziran
günü Zeytun'a hareket etmemi ve ö~leye kadar kesinlikle karargaha
dönmemi emretti.
Ayn~~ gün sabah saat 6.3o'da Zeytun'a vard~ k. Etrafta gördü~ümüz
herkese hemen k~~ laya gelmelerini bildirdik. Bizimle beraber askerin de
geldi~ini duyan halk büyük bir tele~a kap~ld~. Zeytun büyüklerini toplad~ m. Beyannameyi okudum. ~taat edilmesi halinde hiçbir kimsenin burnunun kanamayaca~~n~, can ve mallar~ n~ n korunaca~~n~ , istirahatlar~ n~n
dü~ünüldü~ünü, asayi~i sa~lamak için etrafa askeri kuvvetler yerle~tirilece~ini, harap evlerin tamiri için yard~ m edilece~ini, hayvanlar~~ korumak için
kendilerine vesikal~~ silah verilece~ini, Zeytun'dan memnun olmayanlar~n
istedikleri yere gidebileceklerini, hatta milli hudutlar haricinde ya~amak isteyenlerin hudut haricine gönderileceklerini, herkese iyi davran~laca~~n~,
hak ve adaletten ba~ka gaye güdülmedi~ini izah ettim. Mara~'tan dönen
Ermeni heyeti de Türklerle yapt~~~~görü~meler hakk~nda bilgi verdi. Mara§ Hristiyanlar~~ reisi Rosaniler de itaat edilmesi hususunda ricada bulundu ve gördükleri iyi muameleyi anlatt~.
Sükünetle dü~ünürlerken, Türk askerinin on dakikal~ k mesafeye kadar
geldi~i haberi umumi bir heyecan yaratt~. Derhal k~~laya doldular. K~~la2 Stanley E. Kerr, a.g.e. sf. 232.
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n~n içi bir mah~er halini ald~ . Durumun kendim için tehlike arzetti~ini
hissetti~imden, sesimin yetti~i kadar, tekrar itaat etmelerini, kendilerine
hiçbir zarar gelmeyece~ini yeminle temin ettikten sonra, "ben gidiyorum
gelenler arkamdan gelsin" diyerek bayra~~~elime ald~m. 9.3o'da k~~ladan
ç~kt~m. K~~lan~n kap~s~na at~lan iki silahl~ , benimle gelecek olanlara mani
oldu. Herkesin gelmesini temin amac~yla gayet a~~ r surette yürümeye ba~lad~ m. Beni takip edenleri Türk askeri saflar~na geçirdim. Alay kumandan~na durumu anlatt~ m. Alay kumandan~~ teslim olanlardan, k~~ lada yak~nlar~, aile ve çocuklar~~ olanlar~~ ay~r~ p, iade edileceklerini bildirmek üzere,
teslim olan Ermenilerden olu~an bir heyeti Zeytun'a gönderdi. Fakat heyet k~~ laya kabul edilmedi. Heyet, Kumandan Bey'e hitaben yaz~l~~ bir
mektubla geri döndü. Mektubda, kad~n ve çocuklar~n can ve namuslann~ n
Hükümet'e teslim edilmi~~oldu~u ve geri kabul edilmeyecekleri belirtilmekteydi. Kocalar~~ve yak~nlar~~ ile birlikte dönmeleri halinde kabul edilecekleri teminanyla, kad~ n ve çocuklar k~~ laya geri gönderildiler. Kocalar~~
ile birlikte gelenler, ba~~ve bahçede olup da olaylardan mâlumat~~ olmayanlar ile k~~lan~n d~~~ nda kalanlardan toplam be~yüzdoksanyedi ki~i o
gün ö~leden sonra salimen karargaha nakledildiler.
Her ne kadar çarp~~maya ba~lanm~~~ise de itaat etmeleri halinde evvelce vadedilen teminatlardan faydalanabileceklerine dair, k~~ladaki Ermenilere bir beyanname daha yaz~ld~ . Kumandan Bey'in emri üzerine isador
Efendi, Zeytun rahibi ve benim taraf~mdan da mü~terek bir mektub yaz~ld~ . Beyanname ve mektup rahip taraf~ ndan gönderildi. Bunu müteak~ben
ahalinin arzusu ile Mara~'a hareket ettik. Yolda Ermenilerin görmü~~oldu~u iyi muameleye misal olmak üzere, kaybolan bir keçinin bulunmas~~ için
da~lara müfrezeler ç~kar~l~ p mutlaka bulunmas~ , aksi takdirde bütün
müfrezenin kur~una dizilece~i emri verildi. Yar~ m saat içinde keçi bulundu. Kad~ n ve çocuklar fazla yol alamad~klanndan ve iki kad~n yolda do~um yapt~~~ ndan on saatlik mesafe dört günde al~nd~. Hatta gücü kalmayan baz~~ kad~ n ve çocuklar, Türk askerlerine ait hayvanlara bindirildi.
Mara~'tan üç saat mesafeye kadar hepsine yiyecek gönderilmek suretiyle,
haklar~nda askeriye taraf~ ndan bir kat daha lütuf ve insaniyet gösterildi" 53.
Bu sat~ rlar bir Türke de~il, olaylar~ n birinci derecede ~ahidi Ermeni
Rafeel H~ rlakyan'a aittir. ~ tilaf Devletleri'nin, Türklerin Mara~'ta Ermenileri katlettikleri iddias~n~ n aksine, Türk askerinin isyan halinde olan Ermenilere bile nas~ l adil ve ho~görülü davrand~~~ n~~ bu sat~ rlar ortaya koymak53

ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 24.90, dosya 51, fihrist 79, 79-1.
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tad~r. Fakat Avrupa'da baz~~ yay~ n organlar~~ bu gerçekleri görmek istememekte, konuyu kendi tasavvurlar~~ do~rultusunda sapt~ rmaktad~r. 26 Eylül
1921 tarihli Joumal des Dauts gazetesi teslim olan Ermenilere yap~lan bu
insani muameleyi görmezlikten gelmekte ve ~u haberi vermektedir:
"23 Agustos'ta Mara~'a getirilmi~~olan alt~yüz Ermeni, Türk Hükümeti taraf~ ndan Saint-Stepanes Kilisesi'ne kapat~ld~ . Ertesi gün sava~ta tatbik
edilen sisteme göre sürgün edildiler. Amerikan Yak~ n-do~u Yard~m Komitesi'nin üyeleri hiç olmazsa bu sürgünlere yol yard~m~~ yapmak istiyorlard~.
Önce buna müsaade edilmedi. Nihayet epey yol katedildikten sonra her
birine elli gr.l~ k ekmek verilmesine izin verildi. ~htiyarlar, kad~nlar, çocuklar hepsi sürgün edildi. Hiçbirine binek hayvan~~ verilmedi. Yolculuk boyunca ilk gün onbir ki~ i öldü. Genç bir kad~ n Lezghi köyünde jandarmalar taraf~ ndan bir Türk'e verildi. Bir ba~ka kad~n iki çocu~u ile öldü. Ya~l~~
bir kad~n kervanla birlikte yürüyemedi~inden jandarma darbesi alt~nda
öldü. Açl~ ktan peri~an bir halde bulunan bir ihtiyar, su isteye isteye öldü.
Fakat su verilmedi. Onbe~~gün olmadan alt~yüz ki~i de ölmü~~olacakt~r.
Bu bahts~z ki~ilere ekmek ve su verilmesi yasaklanm~~t~. ~ayet onlardan
biri yolda bir köylüden yiyecek istese, pestili ç~ k~ncaya kadar dövülüyordu" 54 .
Haber burada bitiyor. Bu sat~ rlar~~ okuyunca akla gelen ilk soru, bilgilerin nereden ve kimden al~nd~~~~sorusudur. Ad~~ geçen gazetenin, bu soruya verebilece~i cevap, "bir görgü ~ahidinden al~nan bilgiye göre", olmaktan öteye geçemeyecektir. Çünkü anlat~lan olaylar~n asl~~ yoktur ve olmad~~~n~~ da daha önce Ermeni yetkilisine dayanarak verdi~imiz bilgiler
teyit etmektedir. Ad~~ geçen gazetenin Türkler aleyhinde bu ~ekilde as~ ls~z
haber vermesinin sebebini anlamak için, Milli Mücadele boyunca ço~u
yaz~lar~nda tamamen Türk dü~manl~~~n~~ i~leyen ve Ermeni-Yunan dostlu~unu savunmay~~ mesnet edinen Auguste Gauvain'in bu gazetenin ba~yazar~~ oldu~unu bilmek yeterlidir'. Kald~~ ki Ermenilerin II. Kolordu Kumandanl~~~na çektikleri telgraf, gerçe~i aç~ k bir ~ekilde, bir defa daha ortaya koymaktad~r. Zeytun Ermenilerinden Avadis Boyac~yan, Artin Kasapyan, ~sador Gülvanisyan ve Penus Karaku~yan, II. Kolordu Kumandan~~
Selahattin Bey'e çektikleri telgrafta, Türk Hükümeti'ne teslim olan Ermenilere, gerek teslim an~ nda, gerekse yol esnas~nda ve iskânlan hususunda
'4 E. Altiar, Le Propkme de Cilicie et L'Avenir de la France au Levant, Paris 1921,
Sf. 50.
" Yahya Akyüz, Kurtulu~~Sava~~m~z ve Fransa'da Ermeni Propagandas~, Belgelerle
Türk Tarihi Dergisi, cilt XI. Mart 1973, say~~ 66, sf. 22.
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gösterilen iyi niyet ve ~elkate te~ekkür ettiklerini bildirdiler. Devlet'in idaresinde istirahatlar~ n~ n temin edildi~ini ve ia~ elerinin bol bol sa~land~~~n~~
da dile getiren Ermeniler, bu hususta gösterilen lütuf ve yard~mlar için
minnettar olduklar~n~~ beyan ettiler'.
Teslim olan Ermeniler, yanlar~nda bir tek silahtan ba~ka silah getirmediler. 27 Haziran 1921 tarihinde ö~leden sonra Türk kuvvetleri teslim
olmayan isyanc~~ Ermenilere kar~~~silahl~~ harekâta ba~lad~~ ve Zeytun k~~las~~
topcu ate~ine tutuldu. 29 Haziran gecesi ~iddetli rüzgardan ve karanl~ ktan istifâde eden isyanc~~ Ermeniler k~~lan~n bat~s~ ndaki dereye indiler. Sulak da~~n~ n engebelerinden de istifade ederek güney istikametinde firar ettiler. isyanc~~ Ermeniler kaçarken kendileriyle birlikte gelmekten aciz olan
soyda~lar~n~~ öldürüyorlard~~58.
Ermeni isyanc~ lar~n~ n firar~ ndan sonra, Zeytun k~~las~ nda Ermenilere
ait olup, ele geçirilen büyük ve küçük ba~~hayvanlar ile di~er e~yalar bir
tutanakla tesbit edilip ya~maya izin verilmeden mahalli yetkililere teslim
edildi 59. Yine harekât s~ras~nda ele geçirilen kiliseye ait k~ymetli e~yalar,
Ermeni mürahhas~~ Haçator Vartaban'a tutanakla teslim edildi 60.
Zeytun'dan firar eden silahl~~ Ermeniler etraftaki Türk köylerini tehdit
ediyorlard~. Nitekim 3-4 Temmuz günlerinde Sisne civar~nda Sar~ msak da~~nda, Ermeniler raslad~klar~~ üç Türk'ten birini ~ehit ettiler ve Türk kuvvetlerinin yeti~mesi üzerine da~lara kaçt~lar. Yine Ermenilerin sald~r~s~~ sonucu ç~ kan bir çarp~~mada, Gökçeli köyünden Kara ~brahim A~a ~ehit oldu'. Be~en, Ketman ve Sar~güzel köyleri halk~~ askeri yetkililere müracaat
ederek, kendilerinin ellerinde silah bulunmad~~~n~, bu sebeble etrafta gezen Ermeni isyanc~lar~n~ n korkusundan vakti geçmekte olan ziraatlerini biçemediklerini bildirip tedbir al~nmas~ n~~ istediler'. Frans~z i~gal bölgesine
geçmek isteyen isyanc~~ Ermeniler, Osmaniye yolunun Türk kuvvetleri taraf~ndan tutuldu~unu anlay~nca üç kola ayr~ ld~lar. Bir k~sm~~ Sar~ msak da~~n~~ terk ederek F~m~s ve ~evikli taraflar~na geldiler. Burada esir al~nan
onbir Ermeninin verdi~i ifadeye göre, kaçan Ermenilerin say~s~~ dörtyüz ci" ATASE, ar~iv no: 5/1595, klasör 2490, dosya 51, fihrist 1 29- 1 bak~ n~z ek: 6.
57 ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 51, fihrist 75-1. 43-4.
ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 51, fihrist 130. Ayr~ca bak~ n~z ek: 7.
59 ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 51, fihrist 157-2.
ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 51, fihrist 157.
61 ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 51, fihrist ~ o~ .
62 ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 51, fihrist 155.
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var~ndayd~. Bunlar~ n ikiyüzellisi silahs~z erkek, kad~ n ve çocuk, yüzellisinin
ise silahl~~ oldu~u anla~~ld~ '. 7 Temmuz'a kadar devam eden takipten
sonra Ermenilerin otuz kadar~~ çarp~~malar s~ ras~ nda hayat~n~~ kaybetti. Yüz
kadar Ermeni esir al~nd~. Geri kalan k~sm~~ ise Adana istikâmetine do~ru
Frans~z i~gal bölgesine geçmeyi ba~ard~. Az~l~~ Ermeni e~k~yas~~ Çolakyan
Aram da da~lardaki bu çarp~~malar s~ ras~ nda öldü".
Zeytun'un bo~alt~lmas~ ndan sonra, Ermenilerin tecavüz ve taarruzlar~ ndan dolay~~ eski yurtlar~n~~ terk etmeye mecbur kalm~~~olan Hac~ ibrahimu~a~~~A~iret'i ve Be~en köyü halk~~ tekrar buraya yerle~tirildiler".
Böylece yüzy~ llard~r memleket içinde bir ç~ ban ba~~~olarak varl~~~ n~~
sürdüren ve her f~rsatta Türk Devletinin ba~~ na proplam açan, Zeytun Ermeni meselesi halledilmi~~oldu. Zeytun meselesinin halli demek, Ermenilerin Türk topraklar~~ üzerinde ba~~ms~z bir Ermeni devleti kurma hayallerimn tamemen suya dü~mesi demektir. 1921 y~ l~ na gelindi~inde, Ermenilerin Türk topraklar~ nda, isyanlar~ n~~ sürdürmeyi devam ettirebildikleri tek
merkez Zeytun kasabas~~ idi. Zeytun'un teslim al~nmas~~ ile birlikte Ermenilerin Anadolu'daki son isyan kalesi de dü~mü~~oluyordu.
Özetle ifade etmek gerekirse, I. Dünya sava~~~ s~ ras~ nda, isyanlar~~ sonucu tehcire tabi tutulan Zeytun Ermenileri, isyan s~ ras~nda ç~ kan yang~ ndan dolay~~ evleri harap oldu~undan, Mütareke sonras~ nda geri döndüklerinde, yeni evlerini in~aa edene kadar Osmanl~~ askeri k~~las~na yerle~tirilmi~lerdi. I. Dünya Sava~~'n~ n neticesinden ve Mondros Mütarekesi'nin
aleyhimize do~urmu~~oldu~u sonuçtan istifade ile Mara~'~~ i~gal eden ~ngilizlerden ve özellikle Frans~zlardan cesaret alan Ermeniler, geri döndüklerinde, Türkleri gönülden yaralayan davran~~lar içine girmi~ler, etraf köylere sald~ rmaya ba~lam~~lard~r. Frans~z kuvvetlerinin Mara~'tan geri çekilmesinden sonra, Antep'te çarp~~malar~ n devam etti~i bir s~ rada dahilde ikinci
bir cephe açmamak için isyanc~~ Ermenilere kar~~~askeri harekâta ba~vurulmad~. Sadece Zeytun civar~ na asayi~~kuvveti yerle~tirilmekle iktifa edildi ve
bu meselenin halli ileriki bir tarihe b~ rak~ ld~. Silahlar~ n~~ teslim etmeyen
Ermeniler, etraf Türk köyleri için tehlike arzediyordu. Nitekim ia~eleri
azalan Ermenilerin bu ihtiyaçlar~ n~~ tedarik etmek için etraftaki Türk
köylerine silahl~~ bask~ nda bulunmalar~, Türklerden birkaç~n~~ ~ehit etmeleri
ve mallar~n~~ gasp etmeleri üzerine, Zeytun meselesinin bir an önce halledilmesi zaruret halini ald~. Bunun üzerine isyanc~lara, iskânlarm~ n sa~lanaca63 ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 24.90, dosya 51, f~ hrist 119.
" ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 120, fihrist 119-140. E. Altiar, a.g.e.
sf. 49. Stanley E. Ke~~, a.g.e. saf. 234.
" ATASE, ar~iv no: 9/1595, klasör 2490, dosya 120, fihrist 9-1.
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~~, can ve mallar~ n~n korunaca~~~temin edilerek, silahlar~n~~ teslim edip k~~lay~~ bo~altmalar~~ ve teslim olmalar~~ istendiyse de Ermeniler buna yakla~mad~lar.
Verdi~imiz bilgilerden de anla~~ld~~~~üzere Türk yetkilileri bu hususta
fevkalade insani hareket etmi~ler ve isyanc~~ Ermenilerin kan dökülmeden
teslim olmalar~ n~~ sa~lamak için defalarca uyar~da bulunmu~lar, nasihat
heyetleri göndermi~lerdir. Fakat Zeytun'da bulunan Çolakyan Aram gibi
Türk kan~ na susam~~~baz~~ Ermeni e~kiyalar~, geçmi~te i~ledikleri cinayetlerin korkusu ile ne kendileri teslim olmu~lar ne de teslim olacaklara izin
vermek istemi~ lerdir. Zaruret halini alan askeri harekat sonucunda, Zeytun askeri k~~las~nda peri~an vaziyette bulunup, teslim olan Ermeniler,
Türk yetkilileri taraf~ndan ~efkatle kar~~lanm~~lard~ r. Koruma alt~na al~ nan
Ermenilerin iskanlann~ n yan~s~ra ia~eleri de sa~lanm~~t~ r. Böylece teslim
olan Ermeniler, yüzy~llard~ r hakimiyeti alt~nda ya~ad~klar~~ Türk Devleti'nin, geleneksel adalet ve ho~görüsünü bir kez daha ya~am~~ lar ve istedikleri yere sâlimen ula~t~r~lm~~lard~ r.
Dün Zeytun gibi yerle~ im merkezlerinden, Osmanl~~ Devleti'ni içten
y~kmaya çal~~anlar, bugün ayn~~ faaliyetlerini yurt d~~~ ndan, metod de~i~tirerek Türkiye Cumhuriyeti'ne kar~~~yürütmektedirler. Soyk~ r~m~na u~rad~ klar~n~~ iddia ederek bu faaliyetlerini hakl~~ gösterme çabas~ndaki Ermenilerle, gerek bilerek, gerekse bilmeyerek, bunlara destek sa~layanlar~, geçmi~teki olaylar~n bir salhas~n~~ te~ kil eden, Zeytun meselesi hakk~ nda vermeye çal~~t~~~ m~z bu bilgiler dü~ ünmeye ve gerçe~i görmeye sevkeder ümidindeyiz. Ar~iv vesikalan incelendikçe ortaya ç~kan gerçek odur ki Türk
Milletinin tarihinde Ermeni soyk~r~m~~ diye bir kamburu yoktur. Böyle bir
suçlamay~~ Türk Devleti'ne ve Milleti'ne yak~~t~rmak isteyenlerin as~l amaçlar~ , olaylardaki kendi mesuliyetlerini ba~kalar~na yüklemek gayretinden
ibarettir. Çe~itli meclis ve toplant~ larda Ermeni soyk~ r~m~~ iddias~n~~ ortaya
atarak bu meseleyi devaml~~ gündemde tutmak isteyenlerin gelecekteki
planlar~, Türkiye'yi d~~~politikada yaln~z b~ rakmak ve ülkemiz üzerindeki
emellerini gerçekle~tirmektir. Ar~iv vesikalan incelenip sonuçlar~~ ilim
dünyas~na kazand~r~ld~ kça, bilerek veya bilinmeyerek sapt~nlan baz~~ tarihi
olaylar~ n as~l mahiyeti bütün aç~ kl~~~yla ortaya ç~kmaktad~r. Bunu özellikle, çok istismar edilen, tarihte Türk-Ermeni münasebetleri konusunda
görmek mümkündür. Zeytun Ermeni meselesinin halli hususunda vermeye çal~~t~~~ m~ z bilgiler bunun tipik bir örne~ini te~kil etmektedir. Devletlerin, bu gibi tart~~mal~~ tarihi olaylarda, ilmin sesine kulak vererek, politikalar~n~~ buna göre tespit etmeleri, milletleraras~~ münasebetlerde birçok
proplemin ortadan kalkmas~ n~~ saglayaca~~~gibi, Dünya bar~~~ na da katk~da
bulunacakt~r.
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BELGELER
Ek :
Orduy-u Hiimayun Ba~komutanl~~~~Vekâlet-i Celilesi'ne
Devletlü Efendim hazretleri:
Eylül 1330 tarihli ve 89 numrolu tezkere-i acizilerine zeyldir.
Maktül jandarma Ahmet'in cesedini taharri ve katilleri derdest için kuvve-i kâfiye gönderilmi~~olup Göksun Kaymakam~~ ile And~ r~ n Müdürü'nün
maktülün cesetini, birkaç yerinde tüfek ve kama yaras~~ oldu~u halde, And~ r~ n'~ n ~evikli nâm Ermeni karyesi civar~ ndaki ormanda bulduklar~~ ve
maktülün mavzeriyle katillerin çifte tüfeklerinin mezkur karyede bir Hristiyan hanesinde elde edildi~i ve katillerin de Kozan sanca~~nda derdest
edildikleri ve bu iki katilin Göksun'dan evvelce yaln~ z maktül jandarma
Ahmet'in muhafazas~ yla sevk edilmi~~olduklar~, mukaddema mahallinden
vukübulan i~'ardan anla~~ld~~~~sebk eden istizaha cevaben Halep Vilayetinden bildirilmi~~olmakla beray-~~ mâlumat arzolunur. Ol babda emrü ferman hazret-i menlehü'l-emrindir. 2 Eylül 1330.
21

Ar~iv No: 1/131
K~ lasör No: 2287
Dosya No: 12
Fihrist No: 3-3
Ek:

Dahileye Naz~ r~~ nam~ na
Müste~ar Ali

2

Numro: 3089
Kudüs Ba~kumandanl~ k Vekâleti'ne mevrud ~ifre
) Zeytun'da ikametleri caiz olmayan baz~~ e~has~ n maa aile Konya'ya
teb'idlerine ~~ ~ 'inden itibaren ba~lanacakt~ r.
Mara~'ta Ermeni kesreti bulundu~undan bunlar~ n içinde dahi muz~ r olanlar~ n Konya'ya teb'idleri için emir verilmi~tir.
Bunlar~ n Konya'da iskan ve ia~elerinin temini için Dahiliye Nezaretine evamir-i lazime i'tâ buyurulmas~n~~ rica ederim. 25-27 Mart 331.
Ar~iv No: 1/131
Klasör No: 2287
Dosya No: 12
Fihrist No: 1-34

IV. Ordu Kumandan~~
Cemal
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Ek: 3
Süleymanl~~

Gayet aceledir.
Sivasta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Riyaseti'ne

22 Te~rin-i evvel 335, tarihiyle vekilim ve jandarma kumandan~m Osman Çavu~~taraf~ndan çekilen telgrafta, amâl-i vatan~n bir hâd~m~~ olmak
hasebiyle memutin-i jandarma arkada~lar~ mla beraber iftiharla ve on senedenberi burada bulunarak ahvâl-i mahalliyeye vukuf-u tam oldu~umuzdan ber-vech-i zIr arz-~~ malumat eylerim:

Suret
c) ~ehirden ~imdiye kadar merkez nahiyesi olan Süleymanl~~ nam-~~ di~er Zeytun'a zükfir ve inas olmak üzre cem'an binbe~yüz Ermeni avdet
etti~i ve on ya~~ndan yukar~~ olan zükfirun kâffesi Osmanl~, Alman, ~ngiliz,
Rus beylik mavzeriyle müsellah olup külliyetli cephaneleri bulundu~u ve
kasaba dahilinde bile müsellehan gezmekte ve mücavir ~slam ahaliye kar~~~
buralar bütün Ermenistan olacak diye, inzibât-~~ nâ lay~ka istihsal etmek
suretiyle ye'se dü~ürmektedirler.
Harb-i Umfirni'nin bidâyetinden nihayetine kadar çetesiyle beraber
e~lc~yal~kla i~tihar etmi~~ve bütün vaka-i ahireyi ihdas ederek Mara~~Tabur
Kumandan~~ Binba~~~Süleyman Bey ile birçok evlâd-~~ vatan~ n kanlann~~ içmekle lezzetyâb olmu~~olan Zeytun'Iu Çolakyan Aram'~n riyâset-i taht~nda
merkez nahiyede, ondört azadan mürekkep Ermeni mahallesi te~kil ederek
hükümete müdahele tazyik ve tehdit etmekte olduklar~.
Burada bendenizle bir telgraf müdürü bir jandarma kumandan~~
kadar
da jandarma mevcut olup her köy tehdit alt~nda kahr ve zeonbe~~
bun olmakta. Bura merkez nahiyeye tabi olan be~~ ~slam karyesi ahalisi
me'yfisiyyet içindedirler. Keyfiyet dera'atle kaymakam ~ahap Bey'e arzedilmi~~ise de nazar-~~ ehemmiyete al~nmayarak haks~z âmâli tervic ve ~slam
ahalinin hakl~~ ~ikayetleri reddediliyor.
Bura Ermenileri her bir ihtimâle kar~~~tedarikli ve haz~r olup her
ân—kerde ahval-i vehIme zuhurunda, jandarma arkada~lanm~ zla beraber
ahali-i islâmiyenin hayatlan tehlikede kalaca~~~ve ~rz ve namusu pay-mâl
edilece~i ve mevkiin balkanl~k olmas~~ hasebiyle, âmâl-i hainânelerini serbestçe icra edecekleri ~üphesizdir. Adana vukuat~ n~~ haber alan bura Ermenileri heyecan ve galeyanda olup, vukuat-~~ mezkurenin hakikat olup ol-

YA~AR AKBIYIK

458

mad~~~ n~~ anlamak için makina ba~~ na gelmeleri hakk~ nda, mahalli reis
Aram taraf~ ndan, Adana mürahhas~~ Damatyan'a ak~am telgraf ke~ide oldu~u, Adana vukuat~ n~ n mevsukiyeti tahakkuk etti~i ve Mara~'a Frans~zlar~ n adem-i vürâdunu temin için islamlar taraf~ ndan bir hareket vukubuldu~u takdirde, derhal hareket-i isyana ba~layacaklar~~ a~ikard~ r. Velhas~ l
bura asayi~i heran tehlikede olup, asayi~in teminine kafi kuvvetimiz olmad~~~~gibi, buraya tabi karye-i ahalilerinin de müdâfaa olmas~~ için cephanesi yoktur. Binaenaleyh miktar-~~ kafi kuvvetin, olmad~~~~takdirde, esliha ve
cephanenin irsalini arz ve bu babda hatt-~~ hareketimiz hakk~nda emir ve
talimat~ n~za intizar eyleriz. Olmad~~~~takdirde esliha ve cephanenin irslini
istirham eyleriz. 25-26 Te~rin-i evvel 1335.
Jandarma Tak~ m Kumandan~~ Süleymanl~ 'n~ n F~ rn~s nahiyesi müdürü
Cemil
Osman
Telgraf Müdürü
R~za

Ar~iv No: ~~ / o5
Klasör No: 255
Dosya No: 2
Fihrist No: 43-1, 43-2, 431, 43-4
Ek: 4
Sivas'ta III. Kolordu Kumandanl~~~'na

Mara~~

C.8-3-36 Vilayete
) Elbistan'dan itibaren bütün yollarda icra etti~im tahkikata nazaran,
Zeytun'daki Ermeniler endi~e-i hayatlanyla c~var köylerden kâmilen Zeytun lu~las~ na toplanm~~lar ve Mara~~vak'as~~ üzerine Nahiye Müdürü ile
birkaç Müslüman~~ k~~laya alarak, Müslümanlarla kat-~~ münâsebet eylemi~ler ve jandarma karakolunu da~~ lmaya mecbur ederek, jandarmalarm
dahi silah~ n~~ alm~~lar, bundan müheyyec olan ve ayn~~ zamanda Mara~'taki Frans~z kuvvetleriyle irtibatlarm~~ men etmek üzre toplanan Kuvâ-yi
Milliyye, Be~en köyü civar~ nda toplanarak bir aydanberi kar~~l~ kl~~ mehas~ m bir vaziyette bulunmaktaym~~lar. 5-2-336'da Süleymanl~~ kaymakam~~
Be~en köyüne giderek m~ nt~ ka-~~ bitarâfiyeye birkaç müsellâh Ermeni celbetmi~~ve kendilerine jandarmalarla silahlar~ n~ n iadesi, esir ettikleri nahiye
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müdürü ve rüfekâs~ n~ n teslimi ve tahrip ettikleri ~ühecla makberesinin tamirini teklif ve 24 saat zarf~ nda buna bir cevap verilmesini ihtar etmi~~ve
kendisi bu müddetin gelmesini beklemeksizin, Zeytun'a hareket etmi~.
Yolda tesadüf ettim ve kendisi de ayn~~ ifade ile keyfiyeti izah etmi~.
Müddet bitti~i halde Ermeniler bir cevap vermedikleri gibi, tarafeynin
devriyesi yekdi~erine tesadüf ederek müsâdeme etmi~~ve Ermenilerin kendi devriyelerine muâvenet maksad~ yla, Be~en istikametinde ilerlemeleri,
oradaki Kuvâ-y~~ Milliyyenin mukâbelesi ile arada birkaç saat devam eden
müsâdemeyi intac etmi~~ve Ermeniler çekilmi~~ve vak'a bu suretle nihayetlenmi~ tir. Halen eski vaziyetlerini muhafazada devam etmektedirler.
2) Dün Mara~ 'tan nahiye müdürlü~ üne vekâlet ika' etmek üzre birjandarma çavu~u ile miktar-~~ kafi jandarma Zeytun'a sevk edildi~i gibi, vaziyeti tahkik etmek üzere de Süleymanl~~ jandarma kumandan~~ Çardak'tan
tahrik edilmi~ tir. Gerek Ermeni rüesâs-~~ rühâniyesi ve gerek Amerikal~ lar~ n
yazd~ klar~~ mektublarla, Hükümet'in re'fet ve ulüvv-i ~efkati ve Mara~'taki
Ermenilerin emn ve müsterihen ikâmet etmekte olduklar~ , kendilerinin
sükünet-i lüzumu anlatt~ nlm~~t~ r. Netice ve neticenin alaca~~~ ~ekle göre tedbir ittihaz ve keyfiyet muvazzahan arz edilecektir efendim. 9-3-1336
Ar~iv No: 5/ ~~ 774
Klasör No: 298
Dosya No: 12
Fihrist No: 37

V. Kafkas F~ rkas~~ Kumandan~~
Cemil Cahit

Ek: 5
III. Kolordu Kumandanl~~~ 'na
Zeytun'a gönderilen heyet-i nasiha avdet etti. Gerek bunlar~ n verdi~i
malumat, gerek oradaki Ermenilerin ileri gelenlerinin ol babdaki beyannameye cevaben yazd~ klar~~ mektub mealine nazaran, Zeytunlular~ n irade-i
hükümetten memnuniyet beyarnyla beraber, kendilerinin de emr-i
hükümete itaat ve inkiyad~ ndan ba~ka bir fikirleri olmad~~~~ve mukaddema Ingilizlerin bâvesika ettikleri silahlardan ba~ ka silahlar~~ olmay~ p, bunu
da hayvanât-~~ vah~ iye korkusundan muhafazaya mecburiyet fikrinde bulunduklar~~ anla~~lm~~~ve binaenaleyh ~imdilik sükun ve sük~:metin muhafazas~yla, gerek ahali-i islâmiye ve gerek Hristiyan taraf~ n~ n, yekdi~erlerine taarruz ve tecavüz vukuuna zinhar meydan verilmemesi lüzumu, Süleymanl~~
kaymakaml~~~ na ve F~ rms müdüriyetine tebli~~olunmu~tur. Ancak mezkur
Ermenilerin mukaddemâ yerle~mi~~olduklar~~ askeri k~~la pek mütehakkim
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olup, orada bekâlan muvaf~ k olmad~~~ ndan, evvelemirde bunlar~ n uslub-u
hakimâne ile oradan ç~ kar~ lmas~~ ve c~ var köy hânelerine nakliyle,
Hükümet'çe k~~ laya vaz-1 yed edilmesi çaresinin teemmül olunmakta bulundu~u maruzdur. 7-4-1336.
Ar~iv No: 5/1774
K~ lasör No: 298
Dosya No: 1 2
Fihrist No: 59

Mara~~Mutasarr~ f~~
Irfan

Ek: 6
II. Kolordu Kumandan~~ Saadetlü Selahaddin Adil Beyefendi pi~gah-~~
samisine.
Saadetlü Efendim Hazretleri
Hükümet-i aliyyenizin a~u~-i ~efkatine iltica eden muti ahalimiz kullann~ n, gerek orada muamele-i tesliminde, gerek esna-y~~ rahda, naklinde ve
gerekse, burada emr-i iskan ve ia~esi meselelerinde görmü~~oldu~umuz selamet ve istirahat ve mebzuliyet mahzâ hakk~m~zda bir peder-i ~efkatperver makam~ nda bulunan, zat-~~ âlii kumandan-~~ fehimânelerinde niam eltâf
ve himaye-i samileri netice-i hasenesi bedidâr bulundu~undan, zat-~~ âlii
veliyy-i ni'melerinden görmü~~oldu~umuz lütuf ve inayet-i aliyyeleri ~u hal
') teselli-bah~~olmakla, bundan böyle de emniyet-bah~~olaca~~~derkar olan, himâye-i devletlerinin hakk~ m~zda temâdisi hususunda da müsade-i inayet-i merhametkârilerinin, bi-diri~~ve sezâvâr buyurulmas~ n~~ istirham ve tazarru eyleriz. Ol babda emrü ferman hazret-i menlehülemrindir. 7 Temmuz 1337.
Zeytun Ermeni ahalisi taraf~ ndan
Avadis Boyac~yan
(imza)

Amanuel Barutc~yan
(imza)

~sador Balc~yan
(imza)

Artin Kasapyan
(imza)

~sador Gülvanisyan
(imza)

Penus Karaku~yan
(imza)

Ar~iv No: 5/1595
K~ lasör No: 2490
Dosya No: 51
Fihrist No: 29-1
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Ek: 7
Merkez Ordusu Kumandanl~~~'na

Mara~~
~ube: 1
K~s~ m: 1
7197.84/15o

Mütarekeyi müteâkip kasabalar~ na avdet eden Zeytun Ermenileri,
Mütareke vaziyetini ittihaz-~~ f~ rsattan bil-istifade silahlanarak, Zeytun k ~~las~ nda mütehass~ n bir e~kiya ~eklini alm~~lard~ r. Son zamanlarda mevad-~~
ia~elerinin azl~~~~yüzünden, c~ var kurâya tecâvüze ba~ lamalar~~ üzerine tehaddüs eden baz~~ vakay~~~üzerine, Hükümet'i, Zeytun Ermenileri hakk~ nda kati bir karar ittihaz~ na mecbur etmi~ tir. Hükümet, Ahali-i ~ slâmiyenin
silahlar~ n~~ toplad~~~~ ~u s~ rada, Zeytun ahalisinin müsellah ve k ~~lada mütehassin bir vaziyette kalmalar~ n~~ muvaf~ k görmeyerek, silahlar~ n~ n teslimi ile
adalet-i ~efkat-i hükümete itimat ederek i~~ve güçleriyle me~gul olmalar~ n~,
bir heyet vas~ tas~yla tebli~~ettim. Mukâbele-i ahalinin maruzat~ n~~ ~ifahen
bildirmek üzere bir Ermeni heyeti 26-6-37'de Mara~ 'a geldi. Kendilerine
maksad-~~ hükümeti izah ederek, teklif-i hükümeti kabul ettikleri takdirde,
hüsn-ü muamele ve isteyenlerin Mara ~'a nakilleri, aksi takdirde te'dibât
icras~ yla muvazzaf bir müfreze ile 25-6-36'da heyet-i zeytuniye avdet ettirdildi. Müfreze k~~lay~~ muhasara ederek Hükümet'in teklifât~ n~~ tebli~~ve
teslim olmalar~~ için bir müddet tayin edip ahaliden yüzk~ rksekiz erkek,
ikiyüzonsekiz kad~ n ve ikiyüzotuzbe~~çocuk arz-~~ duhület ederek, mütebâki
k~sm~ n~n yüzelli erkek ve ikiyüz kad~ n, ikinci defa yap~ lan teklifi red ve silahla mukâbele etmeleri üzerine, 27-6-37 sabah~ ndan itibaren k~~laya topçu ate~i aç~ lm~~t~ r.
Topçu ate~i alt~ nda tebli~ata düçar olan usât, 28/29-6-37 gecesi f~ rt~nadan ve menâat-~~ arzdan bil istifâde, garp cihetinden maa aile hurüç ve
firar etmi~lerdir. K~~la i~ gal ve firariler takip edilmi~lerdir.
Firar eden usât~ n kendilerine refakattan aciz olanlar~~ katlederek, And~r~ n istikametinde hareketleri anla~~lm~~~ve takip edilmekte olmu ~tur efendim. 2-7-37.
Ar~iv No: 5/1774
K~lasör No: 258
Dosya No: 64
Fihrist No: 85

II. Kolordu Kumandan~~
Selahaddin

